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Boldog karácsonyt!
Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van legalább
egy karácsonyi ajándékkal kapcsolatos története, emléke,
ami mély nyomot hagyott benne. Vagy azért, mert nagyon
nagy örömet szerzett neki az ajándék vagy pedig nagy csalódást… Szebbé tette a karácsonyt vagy arra ösztönözte,
hogy másban keressen örömöt.
Középiskolásként égett belém, amikor az egyik osztálytársam Kellemes Karácsonyt! köszöntéssel akart elköszönni az ünnepek előtt az egyik tanárunktól – mire az
a szándékot figyelmen kívül hagyva, csupán a tartalmi
részre reagálva ennyit válaszolt: Kellemes a lábvíz, de nem
a karácsony! A karácsonynak nem kellemesnek kell lennie.
A Karácsony a kastélyban c. filmben amikor a kamaszodó kislány este az ágyában fekve még szeretné megnézni a
táblagépén a film végét az édesapja viszont szeretné ha már
aludna a lánya, az apa csak ennyit mond neki: „Karácsonyi
film? Kitalálom mi a vége, mert egy karácsonyi történet
csak egyféleképp végződhet: világít a fa, csók csattan a
fagyöngy alatt, és mindenkinek boldog a karácsonya. Úgyhogy: Jó éjt!” Eszerint a karácsonynak nem kellemesnek,
hanem boldognak kellene lennie. De mitől is lehet(ne) boldog a karácsony?
Dr. Szondy Máté pszichológus, családterapeuta egy
előadásában a tévutakra hívja fel a figyelmet, vagyis arról
beszél mi mindentől várjuk a boldogságunkat, ami nem
tesz majd boldoggá minket. Felsorolásában elsőként említi
a pénzt, hiszen a fogyasztói társadalmunkban hajlamosak
vagyunk a megszerzett javaktól várni a boldogságot. Ha
most valamiért nem érzem jól magam, akkor majd jobb
lesz nekem, ha meglesz az új telefonom, tabletem, gépem,
autóm stb. és akkor majd végre jól érzem magam. És rövid
ideig örömöt is szerezhet, de megszokjuk, megunjuk és
megint újabb telefon, gép, autó stb. kell ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Csak akkor lehet kilépni ebből az
ördögi körből, ha tudatosodik bennünk, hogy nem az anyagi javaktól válunk boldoggá. Másik tévút, amit boldogságcsapdának is neveznek, ha azt gondoljuk csak rajtunk
múlik, mennyire akarunk boldogok lenni. Pld. egy nap
többször is elmondjuk: Boldog vagyok. Vagy ki akarok
zárni minden negatívumot az életemből. Mindez azonban
önáltatás. Ha tudatosan megéljük az élményeinket, nem
csak a pozitívat, hanem a negatívat is, akkor élhetünk egy
teljes életet.

A boldogság tudománya c. könyvében Szondy Máté felteszi azt a kérdést, hogy „Mi a boldogság receptje?”, majd
meg is válaszolja: a boldogságnak nincs receptje.
A boldog karácsonyhoz receptet én sem tudok adni, de
rá szeretnék mutatni valamire, ami segíthet megélni egy
boldog karácsonyt.
Érdekes élményben volt részem, amikor a gyerekeim egy kis rajzfilmet néztek Jézus születéséről. Épp azon
tűnődtem, hogy a rajzfilm főszereplője tulajdonképpen
nem is Jézus, hanem a Mária és József társaságában Betlehembe utazó állatok, amikor veszekedés hangja szűrődött be az utcáról, valaki épp azt kiabálta a másiknak:
te mocskos állat. Önkéntelenül is az jutott eszembe, mi
kell ahhoz, hogy valaki ilyen szavakkal illesse a másikat,
milyen előtörténete lehet ennek a párbeszédnek? És vajon
hogyan folytatódna a történetük, ha ők is megérkeznének
Jézushoz? Azt hiszem újra kellene gondolniuk a megtett
közös útjukat és új irányt kellene venniük. Azt hiszem
Jézus képes ilyen csodákat tenni azok életében, akikhez
megérkezik.
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek
országa – olvassuk Máté evangéliumában, és azt hiszem
ez lehet a boldog karácsony alapja is. Mert Isten Jézusban
egy felejthetetlen ajándékot adott a világnak. Egy olyan
ajándékot, mely valóban boldoggá tudja tenni a karácsonyt. Boldoggá tudja tenni a lelki szegényt, vagyis azt az
embert, aki rájön, hogy Isten nélkül szegényebb az élete,
mert karácsonykor éppen azt ünnepeljük, hogy Isten belépett a mi életünkbe. Boldog karácsonyt!
Zsóri-Ments Orsolya

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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Jó a csapat
Régebben hosszú időn keresztül mindig pénteken este
tartottuk az ifjúsági alkalmakat gyülekezetünkben. Aztán
néhány évvel ezelőtt átkerült az ifi csütörtök délutánra. Az
idei évben pedig a szerda délután tűnt egy darabig a legmegfelelőbb időpontnak, ám végül kedden délután jönnek
a fiatalok az ifjúsági órára. A keddi bibliaórai közösség
rugalmasságára is szükség volt ahhoz, hogy az időpontütközés miatt a bibliaórák átkerüljenek szerdára, így az ifit
ezentúl kedden tartjuk.

Varga Gyöngyi

Újévi áldás
Egy új esztendő
friss lendületével
számtalan benne rejlő lehetőséggel
kiszámíthatatlan, megálmodhatatlan
történésekkel
új élményekkel, váratlan találkozásokkal
örömökkel és félelmekkel
nehéz próbákkal és elkerülhetetlen döntésekkel
gazdagító, jó szavakkal, lüktető élettel és
szépséggel
a megszokott, napi rutinnal és ismerős
utakkal, emberekkel
egy új esztendő
egy új ajándék
egy erős ígéret
hogy tart még a kegyelem ideje
és hogy mellettünk lesz
mellettünk marad
Ő
aki irgalmas, kegyelmes, türelmes
szeretettel teljes és hűséges
Egy új esztendő
kapuja tárul
titkai csendben bontakoznak
emberségünkben érlelő
lélekerősítő Jelenléteddel
maradj velünk
nap mint nap
Irgalom, Kegyelem, Türelem
Szeretet és Hűség
Istene

2021. Karácsony
Néhány éve már az Árpád-házi gimnazistáinak hittanóráját is kiváltja az ifi, így nem kell osztályonként külön
hittant szervezni a kisebb létszámú csoportoknak. Ennek
nagy előnye, hogy a fiatalok átélhetik a nagyobb közösséghez való tartozást, hiszen a csapatban rajtuk kívül vannak
még Jurisics gimisek és tekisek is.
Most a fiatalokat kérdeztük meg, hogy mi a jó az ifiben,
miért járnak ide szívesen?
Kedves emberekkel vagyok körülvéve és olyan témákról
beszélgetünk, ami nagyon érdekes, és tudjuk érvényesíteni
az életben is. Én szeretek menni ifire, így legalább olyan
dolgokat is tudni fogunk, amit lehet, hogy nem is tudnánk
más közösségből hallani.
Véleményem szerint a hangulat jó, sokat éneklünk. Szerintem játszhatnánk többet is.
Az érdekes, elgondolkodtató beszélgetések és a közösség
miatt járok szívesen, csak sajnos rohannom kell edzésre,
emiatt sokszor hamarabb kell elmennem.
A közösség miatt járok szívesen és jó a hangulat miatt.
Sok olyan embert ismerhetek meg, akiket amúgy nem
ismernék. Szeretek énekelni. Még több olyan program kellene, mint a kirándulás, közös étkezések (pizzázás), teázások, csak ez most a járvány idején nem működik.
Jó a hangulat, szívesen érvelek különböző témákban.
A felmerülő kérdéseket szeretem, amiket hozunk magunkkal és megbeszéljük, szánunk rá időt.
Én személy szerint azért szeretek ifire járni, mert jól
érzem magam a közösségben. Ez számomra egy olyan
alkalom a rohanó hétköznapjaimban, amikor egy kicsit
meg tudok állni és jobbam tudok figyelni Istenre. Ami
egyébként nagyon nehéz számomra. Végül, de nem utolsó
sorban mivel az ifi kiváltja a hittanórákat az így felszabaduló idő is értékes számomra.
Szívesen járok ifire mert jó a társaság és sokat éneklünk.
Szerintem az ifiben a közösség a legjobb. Vannak, akikkel régebben nem beszélgettem, csak látásból ismertem
őket, de az ifin megismerkedtünk.
Jó a csapat.

Lelkészválasztás

a répcelak-csánigi gyülekezetben
2021. november 21-i istentisztelet
utáni közgyűlésen lelkészválasztás volt a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközségben.
A gyülekezet közgyűlése egyhangúlag választotta meg Baranyay
Bencét a gyülekezet lelkészéül,
aki 2019 szeptembere óta beosztott lelkészként végezte szolgálatát
a gyülekezetben és az őszi sikeres
lelkészvizsgája után választhatóvá
vált. A beiktatási ünnepet a gyülekezet tavaszi, kora nyári időszakra
tervezi. Isten áldja meg a megválasztott lelkész szolgálatát!

szegletko’’

2021. Karácsony

3

20 és 30

kórusunk és kántorunk szolgálata gyülekezetünkben

Szeptemberben, amikor végre beindulhatott a gyülekezeti munkaév,
kórusunk is lelkesen kezdte el újra
a próbákat. Elindult a felkészülés
az énekkar húsz éves és Szász Judit,
karvezetőnk harminc éves kántori
szolgálatának méltó megünneplésére.
A reformáció ünnepi istentisztelet
után viszont újra elnémultak az ajkak
a vírushelyzet miatt, és az ünneplés is
áttolódik a jövő évre.
Az evangélikus gyülekezet kórusa
2001. október 3-án alakult Szász Judit
karnagy vezetésével, húsz énekelni
szerető, lelkes taggal. Kezdetben a
régi konventterem adott helyet a próbáknak, de az új gyülekezeti ház megépülése óta itt zajlanak a kóruspróbák

szerdánként heti egy alkalommal.
Az elsődleges cél az istentiszteletek
és a gyülekezeti alkalmak ünnepélyesebbé tétele volt a felhangzó énekekkel, ezért minden ünnepen és jelesebb
alkalommal felcsendült a kórus éneke. Később a szolgálatok köre fokozatosan bővült (adventi műsorok a
szeretetotthonban; ökumenikus alkalmakon közös szolgálat a katolikus
kórussal; felkérések elfogadása jótékonysági hangversenyeken, istentiszteletek a környező falvakban; részvétel kerületi kórustalálkozókon stb.)
A közösségépítés érdekében tanévzáró túrákon vettünk részt, kirándulásokat szerveztünk belföldön és két ízben
külföldön – Finnországban és Erdélyben –, amelyeket összekötöttünk az

„ TÖ B B É NE M ME G YEK TEMPLOMBA ”
Egy férfi odament a lelkészhez és
kijelentette: – Lelkész úr, többé nem
megyek templomba!
– Miért? – kérdezte a lelkész.
A fiatalember így válaszolt:
– Óó, hát… mindig látok olyan
embereket a templomban, akik folyton sutymorognak, férfiarcokat, akik
elkalandoztak és nem is figyelnek oda
az igehirdetésre, sőt, sokszor láttam
telefonozó embereket is. Sorolhatnám még, hogy mennyi téves dolgot
találtam a gyülekezetben.
A lelkész így válaszolt:
– Értem, de először is azt szeretném, hogy tégy nekem egy szívessé-

get: vegyél egy vízzel teli poharat, és
tegyél három kört a karzaton miközben lent tartom majd az alkalmat. Jól
vigyázz, hogy egy csepp vizet se önts
ki a pohárból. Ezután végleg elhagyhatod a templomot.
A fiatalember először furcsállta
a kérést, de teljesítette. Háromszor
kerülte meg a karzaton levő padsorokat, úgy, ahogy azt kérte tőle a lelkész.
– Kész vagyok.
Erre a lelkész így felelt: – Miközben megtetted a három kört, láttad e,
hogy a templomban sutymorognak az
emberek?

ottani istentiszteleteken való szolgálatokkal. Tíz év után már hetvenkét
ének szerepelt a négyszólamú vegyes
kar repertoárján, köztük kánonok és
taizéi énekek is.
Az eljövendő ünnepig is ezúton
köszönjük karnagyunk munkáját
és hálát adunk Istennek az elmúlt
20 évért! A további szolgálathoz jó
egészséget kívánunk!
Új kórustagokat is szeretettel
hívunk, várunk kórusunkba!
Kissné Rentkó Zsuzsanna

– Nem, nem láttam egyet sem.
– Láttál olyan férfiarcot, aki elkalandozott volna?
– Nem, nem láttam. – felelte újra a
fiatalember.
– Láttál valakit, aki a mobiltelefonját nézi?
– Nem.
– Tudod, miért? Mert a vízzel
teli pohárra koncentráltál, hogy egy
cseppje se folyjon ki.
Ugyanez van az életünkben is.
Amikor a mi Urunk Jézus Krisztusunkra koncentrálunk, akkor nem lesz
időnk meglátni az emberek hibáit.
Aki az emberek miatt hagyja el a
templomot, soha nem Jézus miatt járt
a gyülekezetébe.

4

szegletko’’

2021. Karácsony

Gyülekezeti gyerekmunka
A 2020 tavaszán kirobbant pandémia
a gyerekek közötti szolgálatban is sok
mindent megváltoztatott. Egyértelmű
veszteségként éljük meg a vasárnapi
családi istentiszteletek látogatottságának megcsappanását. A tanévnyitó és
tanévzáró istentiszteleteket leszámítva az évek alatt megszokottnál jóval
kevesebb családnak szívügye, belső
igénye az istentiszteleten való részvétel. Ugyancsak fájó, hogy a bibliai
játszóház és baba-mama kör alkalmait nem tudjuk rendszeresen tartani.
Mégis hálával tölt el, hogy legalább
az őszi időszakban mind a két csoportot el tudtuk indítani, új gyermekeket,
édesanyákat, családokat megszólítva.
Sajnos a decemberi alkalmat az egyre
több beteg miatt el kellett hagynunk,
de reménységünk, hogy az újesztendőben minél előbb tudjuk folytatni.
A viszonylagos állandóságot az iskolai hittanórák képviselik, hiszen azok
az aktuális járványügyi helyzetnek
megfelelően, vagy tantermi oktatásban, vagy online térben zajlanak.
Meglehetősen nagy rugalmasságot
igényel az egyik napról a másikra
karanténba került osztályok hittantanítása elsősorban hitoktatónk Kutschi
Renáta részéről.
Ahogy a gyülekezeti élet más területén, úgy a gyermekmunkában sem
csak veszteségeket élünk meg. Ajándékként éljük meg, hogy Kiszsidány-

ban négy fős hittancsoportot indíthattunk egy kisiskolás és három ovis
gyermekkel. A felújított imaházunk
ideális hely a hittanórára, hiszen a
gyermekek megszeretik s kicsi koruktól kezdve otthonra találnak benne.
A másik nagy ajándék a hittantábor. Bár évtizedekre visszamenőleg
meghatározó szerep jutott a félnapos
táborban a délelőtti udvari szendvicseknek, a járvány ezt a fajta közös
étkezést nem tette lehetővé, ezért
hoztuk már meg tavaly azt a döntést,
hogy legyen a tábor egész napos, s az
étkezést pedig olyan vendéglátó egység oldja meg, amelynek megvannak
a keretei a higiéniai szabályok betartásához.
Az egész napos táboron már régóta
gondolkodtunk, de a változás bevezetéséhez bármilyen furcsa, de a járvány kellett. Ahogy ahhoz is, hogy
az igehirdetések papír alapon eljussanak azokhoz, akik nem tudnak már
eljönni istentiszteletre. Régen kazettára vettük fel a prédikációkat, s azt
vitték önkénteseink az idősekhez,
ahol általában együtt hallgatták meg
Isten igéjét. A kazettás magnó eltűnésével ez a szolgálat megszűnt, kerestük az új formát, míg végül a járvány
adta helyzet segített megtalálni.
Visszatérve a táborhoz. Nem csak
sok szülőnek jelent segítséget, hogy
délután négy óráig jó helyen tudhat-

ják a gyermekeiket, de a gyerekeknek is az egész napos együttlét igazi
tábori élményt jelent. Az idei évben
az ószövetségi Dávid király életét jártuk körbe sok játékkal, beszélgetéssel, kézműveskedéssel. Felépítettük
az izraeliták és a filiszteusok táborát,
s az egész hetet átszőtte a köztük lévő
küzdelem. Hamar kiderült azonban,
hogy a győztes nem a jobb katonákból
álló csapat, hanem az lesz, aki mellett
Isten áll.
Hálás vagyok azért, hogy gyülekezetünkben egy jó csapattal dolgozunk
együtt a gyerekekért. A három lelkészen, hitoktatón kívül, aktív gyülekezeti tagok, köztük fiatal pedagógusok
és pedagógus jelöltek, s nem utolsó
sorban a középiskolás önkéntes fiatalok, akiknek jelenléte rendkívül fontos a hét során, hiszen ők a példaképei
a néhány évvel fiatalabb hittanosainknak. Buszos, nagyobb kirándulásra
idén sem vállalkoztunk, de a számháború, a kőszegi tűzoltók által biztosított habparty idén sem maradhatott ki.
Meggyőződésem, hogy ezek az
élmények meghatározóak a jövő
nemzedék számára – ahogy nekünk
is azok voltak a gyermek- és ifjúsági
táborok –, s a gyülekezeti kötődésben
megteremthetik azt az alapot, amihez mindig vissza lehet térni. A többit pedig rábízhatjuk Urunkra, aki ezt
mondja: Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is
e kicsinyek közül. (Mt 18,14)
B. Rohn Erzsébet
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Folyamatos megújulás
a Kőszegi Evangélikus
Középiskolában

Éppen két éve készülhetett el iskolánk homlokzata, hogy
újra olyan színekben hívogassa a diákokat, ahogyan azt
Ludwig Schöne 1899-ben megálmodta.
2020 őszén adtuk át hivatalosan – a nyári megnyitás
után – a Harangtorony Szállót, amely a volt Várköri kollégiumunk átalakításával kapott új profilt. A szállót és a hozzá tartozó konyhát (amelynek üzemeltetése idén nyáron
visszakerült iskolánkhoz) a klasszikus turistaszezonban
magas kihasználtsággal tudtunk működtetni, adja Isten,
hogy a – koronavírust valaha magunk mögött tudva –
az év többi részében is így tudjuk használni.
2021 tavaszán a szolgálati lakásokat és egy tantermet
magában foglaló Kuzma-házat tudtuk kívülről felújítani,
azt gondoljuk, nagyon szép lett az új – szintén eredeti –
színeivel: a kivitelező cég műemlék kategóriában be is
nevezte az „Év homlokzata” megmérettetésre.
2021 nyarán pedig a Zrínyi utcai kollégiumunkat tudtuk megújítani, talán – a gyülekezeti teremhez érkezve –
ebből láttak legtöbbet az evangélikus testvérek, köszönjük
szépen türelmüket. A kollégiumot az őszi szünet után tudtuk átadni, diákjaink nagyon örültek, hogy újra birtokba
vehetik az udvaron belüli épületet, és nem kell a Dr. Nagy
László EGYMI intézményből – nekik szintén köszönjük
a kéthavi kisegítő lehetőséget – bejárni.
2021 őszi szünete után tudtuk elkezdeni használni az
iskola alagsorában kialakított konditermet és a felújított
pingpongtermet, már nagyon vártuk a tornatermünket kiegészítő – időjárás független – beltéri lehetőségeket.
A KRAFT-támogatásból megújult Harangtorony Szállón kívül mindegyik felújításhoz a Magyarországi Evangélikus Egyháztól kaptunk anyagi támogatást, hálásak
vagyunk ezért a folyamatos segítségért.
Azt gondolom, hogy egy intézmény többféle módon tud
fejlődni, egyik mindenképpen az infrastruktúra 21. századi
színvonalra hozása, hiszen ez tud megfelelő hátteret adni
a nálunk folyó képzésekhez. Ez utóbbi pedig egy másik
lehetséges fejlődési irány, hogy a képzéseinket oly módon
újítjuk folyamatosan, hogy alkalmazkodunk a – nem mindig meglepetések nélküli – szakképzési változásokhoz,
ill. gimnáziumi képzésünk egyedi arculatát megrajzoljuk.
Hálásak vagyunk, hogy idén már a második gimnáziumi
osztályunkat tudtuk elindítani 22 fővel, bízunk a következő év jó beiskolázásában is mindegyik ágazatunkban
– szeretettel várjuk különösen is az evangélikus diákokat.
Iskolai mottóként idén kezdtük el használni a „Több,
mint iskola: TEKI!” szlogent, amely összefoglalja azt,
ahogyan valóban tekintünk magunkra. Hisszük azt, hogy
elkötelezett tanárokkal, növekvő diáklétszámmal, a tanórákon kívüli lehetőségek növelésével komoly helyünk
lehet a város, a megye és egyházunk színvonalas oktatásában. Ehhez kérjük Isten segítségét.
Mesterházy Balázs
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Konfirmáció 2021.
A pandémia miatt idén is később tudtuk csak megtartani
a konfirmációi ünnepet gyülekezetünkben. A konfirmációi vizsgáról tudtunk csak hírt adni a pünkösdi újságban,
hiszen az ünnepi istentiszteletre nem a húsvét utáni vasárnap, hanem május 30-án, Szentháromság ünnepén a tizenkilenc konfirmandus, családtagjaik, valamint a presbitérium tagjainak részvételével került sor.
Ezen az istentiszteleten került sor az ötven évvel ezelőtt
konfirmáltak megerősítő áldására is, akik közül heten vettek részt az ünnepi istentiszteleten.
Idei konfirmandusaink:
Abért Olivér, Baráth Boglárka, Csörnyi Ármin, Füzi
Blanka, Kelemen Barnabás, Kocsis Attila Martin, Kolnhofer Kende, Lepold Bianka, Márkus Luca, Márkus Máté,

2021. Karácsony
Müller Péter, Németh Alex, Piskor Márton, Sevecsek Dániel, Schwahofer Vivien, Szabó Jázmin, Tóth Krisztián, Tóth
Richárd, Tuczai Izabella
1971-ben tizennégyen konfirmáltak, akik közül heten
vettek részt az 50. jubileumi alkalmon:
Benkő Péterné Istenits Irén, Bögöti Lászlóné Mihácsi
Ágnes, Kajtár István, Polák Sándorné Istenits Ibolya, Stefanich Mátyásné Preisz Ildikó, Számpli Józsefné Schranz
Zsuzsanna, és Unger Józsefné Paár Irén
Az ötven éve konfirmáltak névsora:
Béres Károly, Erdősi Tamás, Hervai Mária, Istenits Ibolya, Istenits Irén, Kajtár István, Mihácsi Ágnes, Mihácsi
Kálmán, Paár Irén, Petrovics Miklós, Preisz Ildikó Anna,
Schranz Zsuzsanna Erzsébet, Schwahofer Károly (an:
Tompek Anna), Schwahofer Károly (an: Greger Erzsébet)

A 2021. esztendő
a kazuális szolgálatok tükrében
KERESZTELÉS
Bodorkós Antónia
Szabó Ákos
Kampits Gergő
Balassa-Berek Vencel
Horváth Léna
Márkus Olívia
Vaski-Freyler Léna
Dóczi Simon

Zsömbölyi László
Rozgonyi Laura Júlia
Pungor Anna
Polák Máté
Séra Aliz
Lakics Nolen
Tóth Zalán

ESKETÉS
Farkas Ferenc Norbert és Pálmai Katalin Eszter
Győrffy Gábor és Dr. Luxl Dóra (ökumenikus esküvő
a Jézus szíve templomban)
Seper Szilárd és Hován Zsófia
TEMETÉS
Boros Kálmán (81 éves)
Weltler Ferencné Tompai Emília (91 éves)
Nagy Sándorné Vass Mária (90 éves)
Módos Árpádné Balogh Ilona (70 éves)
Derdák Vilmos (77 éves)
Dr. Urbán Lászlóné Wächter Olívia Klára (86 éves)
Badics Zoltánné Sáska Irma (83 éves)
Badics Zoltán László (59 éves)
Papp Józsefné Klavszky Katalin (69 éves)
Róth László (86 éves)
Lakihegyi Zoltánné Kalászi Éva (81 éves)
Nemes Gyula (80 éves)
Polgár Jánosné Lackner Ilona (75 éves)
Szatványi Attila (46 éves)
Kuzemko László (57 éves)
Farkas Istvánné Kollmann Margit (87 éves)
Vadnay Ilona (83 éves)
Horváth Zoltán (60 éves)
Döbrösi Lajosné Bruckner Franciska (95 éves)
Jakab Istvánné Juhász Gabriella (68 éves)
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Összeállította: Kutschi Renáta

Szókereső

Rejtvény

Keresd meg és húzd ki a karácsonyi történet szereplőinek
nevét és Jézus születésének helyét az alábbi betűhálóból!
Ha jól dolgozol, összesen 9 szót találsz. (Balról-jobbra,
jobbról-balra, lentről-felfele, fentről-lefele és átlósan is
keress! Ugyanaz a betű akár több szóban is szerepelhet!)

Ha megfejted az alábbi rejtvényt, megtudhatod, milyen
névvel említi még Jézust a Biblia!
(A kétjegyű betűk külön négyzetbe kerülnek!)
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1. Így is szokták nevezni Jézust: ….. Fia.
2. Ez volt a napkeleti bölcsek egyik ajándéka.
(Kezdőbetű: T)
3. Ez volt a napkeleti bölcsek egyik ajándéka.
(Kezdőbetű: M)
4. Így hívták az angyalt, aki a jó hírt átadta Máriának.
5. Ez volt a napkeleti bölcsek egyik ajándéka.
(Kezdőbetű: A)
6. Így hívták a császárt, aki elrendelte a nép összeírását.
7. Így hívták a királyt, akinek a palotájába először mentek
a napkeleti bölcsek.
8. Ez mutatta az utat a napkeleti bölcseknek.

Pontösszekötő
Kösd össze a pontokat 1-től 94-ig, hogy kirajzolódjon
a kép. Ha kész vagy, ki is színezheted.

Szórejtvény
Összekeveredtek a betűk! Ha helyes sorrendben írod le
őket, megtudhatod, mit jelent a rejtvényben megfejtett szó!

VLNEKÜ ZA INEST!
Megfejtés: ____________________________________
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Gyülekezeti események
2021. második felében
Május 30-án, Szentháromság ünnepi istentiszteleten tartottuk az áprilisban elmaradt konfirmációi ünnepet templomunkban.
Június 4-én, pénteken a szeretetotthon munkatársaival
kerékpáros kiránduláson vettünk részt Kiszsidányban,
útközben megálltunk a Péruska Mária kápolnánál.
Június 13-án, vasárnap tartottuk a tanévzáró istentiszteletet szabadtéren, a templomkertben.
Június 21. és 27. között tartottuk gyülekezeti napközis hittantáborunkat, a Hittanhetet. A pénteki napon az Őz-kúthoz tettünk kirándulást.
Július 28. és augusztus 1. között Hegedűs Szilvia másoddiplomás lelkészszakos teológiai hallgató végezte diakóniai gyakorlatát szeretetotthonunkban, valamint a vasárnapi
istentiszteleten igehirdetéssel is szolgált.
Szeptember 5-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet a
templomkertben.
Szeptember 11-én, szombaton Kőrösi Krisztina mentálhigiénés szakember vezetésével egy kommunikációs tréningre került sor a gyülekezeti házban, ugyanezen a napon
a férfikör csoportja az Őz-kúthoz kirándult.
Szeptember 17-én délelőtt a szeretetotthon lakóinak egy
csoportja tett kirándulást Kiszsidányba az imaházhoz és
a forráshoz.
Szeptember 27-én, hétfőn este presbiteri gyűlést tartottunk.
Szeptember 30-án volt hosszabb idő után a baba-mama
kör első alkalma a gyülekezeti házban, melyet azután októberben és november elején is sikerült még pár alkalommal
megtartani.
Október 3-án, vasárnap bakancsos istentiszteletet tartottunk a Kálvária templomnál, majd Láng Józsefék meghívására a Napos-tető borteraszánál szeretetvendégségen
vettünk részt.
Október 7-én, valamint november 11-én, csütörtökön
este az úrvacsora témájáról beszélgettünk kis csoportban a
gyermekúrvacsora kérdése kapcsán.
Október 10-én kétnyelvű istentisztelet volt a kiszsidányi
imaházban az őszi kiszállás keretében.
November 28-án az advent esti istentiszteleten konfirmandusaink szolgáltak és itt kerültek kiosztásra az önkéntesek
által készített ádventi ágak is.
December 4-én, 11-én és 18-án, szombaton adventi
csendsétákon vettünk részt, melyek testi-lelki felüdülést
jelentettek a résztvevőknek.
December 12-én, advent második vasárnapján a Jurisics
téri adventi koszorúnál a gyertyagyújtás gyülekezetünk
szolgálatával történt.

2021. Karácsony
ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet
(ünnepnapon és minden hónap első
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)
		
10.30 Családi istentisztelet (tanévben,
a családi istentiszteleteket a pandémia
idején a templomban tartjuk)
		
11.00 Istentisztelet Kiszsidányban
(minden második vasárnap)
KEDD 14.30 Ifjúsági óra
SZERDA 15.00 Gyülekezeti bibliaóra
		 16.00 Bibliai játszóház
			 (minden hónap első hetében)
		
18.30 Kóruspróba
CSÜTÖRTÖK 10.00 Baba-mama kör
(minden második héten)
		 15.00 Konfirmációi óra
		 18.00 Imakör
PÉNTEK 17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetében)

Megjelent és gyülekezeti
iratterjesztésünkben
1300 Ft-os áron
kapható a 2022. évi
gyülekezeti naptár!
Szeretettel ajánljuk
Testvéreink figyelmébe!

Esterházy Trió koncertje
2021. december 26. (vasárnap) 16:00 óra
Kőszeg – Evangélikus Templom
Műsoron:
J. Kreutzer: Trió Op. 9 No. 3.
F. Danzi: Trió Op. 71 No. 3.
J. S. Bach: Musikalisches Opfer triószonátája
Köszönjük mindazok segítségét,
akik adójuk 1 százalékának felajánlásával segítik
egyházunkat, illetve a gyülekezetünkben
és szeretetotthonunkban folyó munkát!
Gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________
A Magyarországi Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035
A Békesség Háza Alapítvány
adószáma: 18886700–1–18
bankszámlaszáma: 11747051–20101495
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A KŐSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: a Kőszegi Evangélikus Egyházközség • Cím: 9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6. • Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu • Honlap: koszeg.lutheran.hu • Felelős szerkesztő: Baranyay Csaba • Tördelés, lapterv: Mező
Beatrix Alice • Készült a Projekt Nyomdában, Kőszegen • Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.

