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Karácsony más

csak körüldadogni tudjuk.
A karácsonyi titok részletei szeSzemerei János - püspök
mérmesen homályba burkolóznak.
nem tudjuk Jézus születésének
„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
pontos időpontját. A téli napforduembernek.”
lóra tett ünneppel Jézus földre jöttéTit 2,11.
nek mégis a lényegét ragadta meg.
ntoine de Saint- Jézus világosságot hozott. Ő segíthet a tájékozódásban, a
Exupéry írta: „A si- helyes értékrend megtalálásában, életünk célba jutásában.
vatagot az teszi széppé,
A gyertyák is régóta karácsony kellékei. Mára a gyertyáhogy valahol egy kutat kat sokszor színes izzósorok helyettesítik. lehetnek ezek
rejt…”
szépek, csak némák. nem beszélnek karácsony titkáról.
nem látunk be a föld Annak érkezéséről, aki világosságot hozott, de közben önalá. érzékszerveink, ta- magát áldozta fel értünk.
pasztalataink, tudásunk
Az első karácsonyhoz még nem tartozott hozzá a fenyőfa
nem tárja fel előttünk az sem. Betlehem környékén a nálunk ismert fenyő meg sem
élet minden síkját. Sokszor pont a lényeget nem látjuk.
található. Még díszítő elemként sem került elő. A fenyő,
Karácsony arra is tanít, hogy többről van szó, mint amit mint örökzöld növény, szavak nélkül is Jézusról prédikál!
látunk, tapasztalunk, tudunk.
Ő hozta el az örök, a teljes élet lehetőségét.
Más, mint a többi ünnep.
Ajándékozás. Ez a szép hagyomány is „vallásos gyöSokan sejtik, érzik, hogy karácsony a legnagyobb ünnep. kerű”. isten ajándékozásából ered!
Karácsonykor a családokban is jobban odafigyelünk egyKívánom a kedves Olvasóknak, hogy a karácsonyfa alatt,
másra. Karácsonykor jönnek el templomainkba azok, akik a gyertyák fényében, az ajándék dobozok mögött vegyék
évente csak egyszer jönnek. ilyenkor kerülnek asztalainkra észre, találják meg azt az ajándékot, AKiT isten nekünk
a legfinomabb ételek.
ajándékozott!
Karácsonynak persze árnyéka is van. ilyenkor, a szeretet ünnepén élik meg a legtöbben a
szeretet hiányának fájó valóságát is.
Milyen fontos lenne meglelni,
Csorba János lelkész, szerkesztő
vagy legalább remélni a sivatag kútját!
Kedves Olvasónk!
Más, mint régen.
A „Torkos András” Evangélikus
nem csak az almák és diók kará- Egyházi Művelődési Alapítvány a
csonyára gondolok… Karácsony a
gyülekezettel karöltve egy 2012.
fényei, a harsány színei ellenére ki- évi kártyanaptárral kedveskedik
fakult. Mintha a lényege hiányozna. minden olvasónak és gyülekezeti
A gyökereiről levágott fa hamar eltagnak. Ezzel a kis csekélységgel
pusztul. Ágain nem énekelnek
köszönjük meg mindazt, amit a
többé a madarak, árnyékában nem
lassan mögöttünk lévő polgári
pihen meg a fáradt vándor. A kiváesztendőben gyülekezeti, iskolai,
gott fából persze válhat hasznos
szeretetházi közösségeinkért teteszköz. A belőle készített széken
tek! A templombelsőt ábrázoló
megpihenhetünk, a belőle készített
kép Jánosa Attila lelkészünk felszekrénybe ünnepi ruhákat tehevétele, a naptár megalkotója
tünk. De az a fa már más „életet” él.
pedig Somogyi Balázs. KöszönMássá lett.
jük az ő munkájukat is!
Karácsony sorsa is ilyen.
Áldott karácsonyi ünnepeket és
Próbálták, próbálják elválasztani
békés új esztendőt kívánunk mingyökereitől, Jézus születésétől.
den gyülekezeti tagnak, újságunk
Amikor a télapó hozza a fenyőfaünolvasóinak és hozzátartozóiknak!
nepélyt, ott a lényeg veszett el.

A

Egy kis ajándék

forrás
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A 2009-2010-es év pedagógusa

„Torkos András”
kérdését is, hogy
Csorba János - lelkész
Evangélikus Egymiként tudja betölházi Művelődési Alateni szolgálatát, külpítvány által 2007-ben alapított, az „év pedagógusa” díjat detését az őt körülvevő világban. Miben látod ma egy
a kuratórium a 2009-2010-es tanévben Miklósné Jancsó egyházi, gyülekezeti oktatási intézmény jelentőségét a
Hannának ítélte oda. A személyére érkezett ajánlásokból társadalom szempontjából?
egy olyan pedagógus képe rajzolódott ki a döntéshozók
lehetőséget kínálunk arra, hogy a gyermekek szeretetelőtt, aki nem csak munkahelyén, a Péterfy Sándor Evan- teljes, konzervatív keresztyén értékszemléletű oktatásbangélikus Oktatási Központban tett és tesz meg minden tőle nevelésben részesüljenek. Egy olyan korban, ahol az
telhetőt a tanuló ifjúság szellemi és lelki felemelkedéséért, értékek viszonylagossá válnak. Ahol a kitűzött életcélok
de szívügyének tekinti a győri Evangélikus Egyházközség megvalósulása sok esetben kiüresedett lelkeket eredméés intézményei közti kapcsolat ápolását és erősítését. la- nyez. Ahol a hagyományok őrzése, a testi-lelki egészség
punk mostani számában őt kérdeztük
védelme nem feladat. és sorolhatjelenről és jövőről, feladatokról és ternám. nem könnyű a feladat, és fovekről.
lyamatos igyekezetet kíván tőlünk,
Hogyan élted meg díjazottként
pedagógusoktól.
munkádnak ezt az elismerését?
több területen is képzed magad,
Szívből jövő, örömöt okozó tevétöbbek között bekapcsolódtál a
kenységért kaptam elismerést, és ez
gyülekezeti munkatársképző tanmindenképpen jóleső érzés. A meglefolyamba is. túl vagytok az első
petés erejével hatott rám.
néhány alkalmon, ennek tükrében
Az ajánlásokból kiderült, hogy a
mi az, amit hiányterületként látsz
körülötted lévők hogy látnak téged
a gyülekezet életében, és úgy
és milyen nagyra értékelik a közösérzed, hogy be tudnál kapcsolódni
ségeinkben végzett munkádat. száaz ezen a területen elinduló munmodra mit jelent az, hogy
kába?
gyülekezetünknek van egy oktatási
rendkívül tanulságos ez a képzési
központja és milyen kapcsolóponlehetőség. Azt érzem, hogy ésszerű
tokat látsz köztük?
keretek közé tereli az ember segítő
Komoly lehetőség gyülekezetünk
szándékát. Megmutatja, milyen utak,
erősítésére, utánpótlásának nevelélehetőségek kínálkoznak. Egy idő
sére az oktatási központ léte. A körülóta érlelődik bennem, hogy a veszmények rendkívül kedvezőek: szinte egy térben él teséget megélt emberek segítésével foglalkozzam. Hitünk
szeretetház, iskola, óvoda. Templomunk közvetlen közelé- komoly támaszt jelent szeretteink elvesztésekor, de rendben. Az iskola újraindulása óta megadatott látnom, hogy kívüli segítséget nyújt, ha az ember sorstársakkal találkozkülönböző intézményeink közösségei hogyan születnek, hat. Megláthatja azt, hogy más is szenved, keresi lelke
cseperednek, formálódnak és természetesen változnak. gyógyulását, és a jó beszélgetések kiváló lélekgyógyszeEgyre több hagyománnyá szilárduló rendezvényünk léte- rek. Önsegítő gyászcsoport indítását tervezem jó ideje, és
zik, mely kapcsolatot teremt a különböző közösségek kö- olyan szakirányú továbbképzéseken veszek részt, amelyek
zött. Mindezek beépülnek a gyülekezet életébe.
hozzásegítenek ahhoz, hogy felelősséggel felvállaljam ezt
Milyen hangsúlyos pontokat látsz a gyerekek és ok- a tevékenységet.
tatók gyülekezettel való kapcsolatában és hogyan leA nemrégiben véget ért jónás sorozatban, ahol Bahetne ezeket szerinted még inkább élővé tenni?
bits Mihály jónás könyvét vetettük össze a bibliai
A különböző korosztályok számára meghirdetett isten- jónás próféta könyvével, te vállaltad Babits művének
tiszteletek, a hétkezdő áhítatok, az ünnepélyek kiváló al- irodalmi elemzését. Azt tartják, hogy egy előadás akkor
kalmak arra, hogy pedagógus, tanítvány és szülő együtt jó igazán, ha benne az előadó is érintetté válik. Mit gonlehessen vendég isten házában. Olyan vendég, aki visz- dolsz erről, és hogyan élted meg a sorozatot?
szakívánkozik oda. Fontosnak tartom a folytonosság megMegtiszteltetésként éltem meg a részvételi lehetőséget
őrzését. Óvodás korban hozzászokhatnak a gyermekek a sorozatban. Öröm volt elmélyülni ebben a gazdag szöahhoz, hogy meghatározott rendszerességgel saját kis kö- vegvilágban. Az ember szembesülhetett saját kicsinységézösségükkel együtt részt vegyenek szüleikkel, óvónőikkel, vel e történet behatóbb megismerése kapcsán. Milyen
később tanáraikkal, a gyülekezeti tagokkal istentisztelete- sokszor fordul elő, hogy megpróbálunk kibújni a ránk bízott
ken. élőbbé ezt a kapcsolatot a kölcsönös és rendszeres, nehéz feladat alól! Milyen bajos szót emelni egy ügyért elszemélyes találkozásokkal lehetne tenni.
lenséges vagy süket, közömbös közegben! Milyen nehéz
A cél az, hogy amikor már nem áll a fiatalok háta mögött újra és újra felállni, ha megbotlunk, netán elesünk! és mifelnőtt segítség, amikor már önállóan kell döntéseket hoz- lyen biztató, hogy isten szeretete, jósága egyetemes érvéniuk, legyen igényük és benső indíttatásuk hitük felelős nyű. Babits Mihály tolmácsolásában isten megbocsát a
megélésére.
hitetlen, bűnös ninive lakosságának. Számunkra esetleg
egy egyházi iskolának szem előtt kell tartania annak érthetetlen módon, de biztatóan.

forrás

3

r

In memoriam Ráskai Ferenc
(1924-2011)

n

Advent az óvodában és az iskolában

tiszteleteken, hirdette az
áskai Ferenc életének
evangéliumot győrkörnyéki
három súlypontja volt. A
falvakban, Ménfőcsanakon,
család, Krisztus ügyének
Börcsön, Öttevényen, győrszolgálata és mérnöki munKovács Péterné – másodfelügyelő
újfalun, győrújbaráton. Ez
kája a vagongyárban.
1951-ben győrbe kerülésekor megkereste Kovács géza utóbbiban felügyelői tisztséget is vállalt. Ezen kívül tartott
lelkészt és Túróczi zoltán püspököt azzal, hogy bekapcso- bibliaórákat is, mert minden gyülekezetben örömmel fogadták szolgálatait.
lódjon a győri gyülekezet életébe.
Az énekkari munkába is bekapcsolódott, jó hangjával
Későbbiekben a munka és a család mellett levelező taerősítette
a férfi szólamot.
gozaton
elReményik Sándor: Golgotha
Fontos volt számára a gyermekek közötti szolgálat is, hivégezte az
E v a n g é l i - szen éveken keresztül a vasárnap reggeli, fél 9-es istenKővel, kereszttel csínján bánjatok,
kus
Teoló- tisztelet után gyermekeinknek kis bibliaórát tartott.
Kövezni könnyű, megfeszítni játék,
g
i
a i
Feri bácsi nyugdíjazása után is – amíg csak meggyenKimondatlanságba kimondott szavatok
gült
egészsége közbe nem szólt – örömmel szolgált köAkadémiát
Nehogy majd visszavágyjék.
l e l k é s z i zöttünk. Amikor már ezt nem tehette, buzgó imádságban
munkatárs hordozta egyházunkat és gyülekezetünk életét.
Jaj, hány lélekben vannak mindig hárman:
Köszönjük Urunknak, hogy hűséges szolgálattevőt külszakon.
Kétfelől két bűn két keresztre verve
dött
közénk Ráskai Ferenc – sokaknak Feri bácsi – szeHelyetteS közbül az Isten egyszülött fia,
mélyében!
sített
istenNem értve, nem ismerve.

ézem a novemendő szülők látogaberi-decemberi
tása, nyílt nap, játékHallgatóné Hajnal Judit - iskolaigazgató
munkatervünket, s bidélután
leendő
zony sokszor elszorul a
elsősöknek, mikulásünszívem. Biztos, hogy az elcsendesedés, a meghitt várako- nepség, hangverseny, szalagavató bál, gyermekek karázás, a befelé fordulás, a belső megtisztulás, a Megváltóra csonya, játékkészítés, szeretetvendégségek, önkéntes
való összpontosítás ideje ez számunkra? Hogyan készül- munka, gyorsan még dolgozatírások a téli szünet előtt, újhet minderre jó rendben lelkész, óvónő, tanító, osztályfő- ságcikkek, kiállítások, pályázatok, értekezletek, továbbnök? nézem a naptárat, s a programok sokaságán képzések.
elszörnyülködöm: karácsonyi illatok, adventi koncert, le„Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett.
És így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.”
(Szalézi Szent Ferenc)
Advent az óvodában, az iskolában. vajon hogyan élik
meg az egyházi esztendő egyik legjelentősebb időszakát a
lelkészek, vajon hogyan élik meg a munkatársak? Bizony
sokszor nehezen, még ha nem is panaszkodnak. S mi az,
ami kárpótolhatja őket? A lelkészt boldoggá teszi, ha isten
igéjét nem az üres templomban kell hirdetnie, az óvó néni
mindent elfelejt, ha a legelső csillogó szempárt meglátja
reggelenként, az osztályfőnököt kárpótolja, ha azt látja, a
kamasz lelkében valami megmozdul, az iskolalelkész boldog, mert reggelente lelki útravalóval látja el a hozzá fordulókat. S a fáradtak és megterheltek egyszer csak
megérzik: isten igéjének hallgatása töltekezés, megújulás,
általa erősödik a lélek és megpihen a fáradt test.
Csapó Júlia 5/I. osztályos tanuló műve
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Családi nap a gyülekezetben
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ég az ég is mosolygott azon a
nagyobbakkal pedig csorbáné Farszikrázó napsütéses vasárnap
kas zsófia iskolalelkész. A szülők zaHallgatóné Hajnal Judit
délelőttön, amikor a gyülekezet tagvartalanul élhették át a nem
jai szeptember 25-én a családi napra gyülekeztek. gyülekeze- mindennapi lelki élményt a templomban, hiszen tudták, kicsinyeik
tünk lelkészei és segítőik nagy izgalommal készültek a rendhagyó jó kezekben vannak. Közben lelkes férfiak szorgalmasan sütöalkalomra. A vendéglátással kapcsolatban számos kérdés tartotta gették az ízletesen előkészített húsféleségeket. A templomudizgalomban a szervezőket. vajon hányan hallják meg a hívó szót, varban megterített sörpadoknál mindenkinek jutott hely. Közös
a közös ebéden jut-e mindenkinek ülőhely, lesz-e elég sütemény, imádság után kezdődhetett az ebéd. Az együttlét, a szíves venmikor kezdjék a férfiak a húst sütni, hogy jó rendben tálalhassunk, déglátás, a vidám beszélgetések sok embernek okoztak örömöt
egyáltalán mekkora mennyiséggel számoljunk? Hamar kiderült, ezen a délelőttön. Szeretnénk mindnyájunk nevében köszönetet
minden aggodalom felesleges volt. Az Öregtemplomban meg- mondani Hajnal lászlónak, aki a Hajnal Hús Kft tulajdonosa, s aki
szólalt az orgona, a templom szinte megtelt a győri és a filíákhoz az iskolánkban kétszeres édesapa is egyben. Számtalan gyületartozó gyülekezeti tagokkal és családtagjaikkal. lelkészeink kezeti és iskolai alkalmon ajánlotta fel már cége húskészítméegyütt énekelték a liturgiai énekeket. Szépen zengő „kórusuk” nyeit. Így tett ezen az alkalmon is. Köszönjük, hogy segítségével
szívbemarkoló volt. Többen megjegyezték, máskor is szívesen ezen a napon több száz vendégről gondoskodhattunk. Mindnyáhallanák őket együtt énekelni. Az igehirdetés alapigéje zsolt 32,4- junkat meglepetésként ért a hír, hogy ajándékba kaptuk mindezt.
9 volt. Jánosa Attila lelkész mindezt így interpretálta: Az ember Ugyanígy köszönet illeti czirnik irma testvérünket, aki az egyik
alighogy megszületik a világra, megtanulja az ellentmondás sza- környékbeli önkormányzattól, közbenjárásának köszönhetően
vait. A független emberi léthez fontos is ennek tudása, de isten- kölcsönkapott asztalokat és sörpadokat fuvaroztatta ingyen cénel kapcsolatban jobb, ha az
gével, a zsenák Trans Kft.-vel renember előtt világos az Úr akarata,
dezvényünkre. Másodfelügyelőnk,
és kalapját levéve, fejét, térdét
Majorné Melkovics Erzsébet testmeghajtva tiszteletben tartja azt.
vérünk borászatának termékeivel
Hogyan tudjuk adott helyzetben,
örvendeztette meg a vendégeket.
hogy mi az isten szerinti jó? Ahhoz,
A presbiterek az iskola tanáraival
hogy ezt felismerjük, közeli kapegyütt szorgalmasan gondoskodcsolatban, beszélő viszonyban
tak a környezet otthonosabbá,
kell, hogy legyünk az Úrral. A vele
szebbé tételéről, valamint segédvaló viszony kezdete annak megkeztek a terítésben. A közös ebéd
látása, hogy távol kerültem istenvégeztével a Hangrafogó együttes
től, és vágyom a vele való szoros
muzsikáját élvezhettük. A gyülekeközösségre. istennel pedig úgy lezeti nap költségeit a "Torkos Andhetünk csak közeli kapcsolatban,
rás"
Evangélikus
Egyházi
ha beszélgetünk vele. Ha vele járunk, ha öröm a vele töltött idő. Művelődési Alapítvány fedezte, köszönet minden adományozóA bizalmi kapcsolat gyümölcse pedig az, amit így ígér meg övéi- nak, aki lehetővé tette a támogatást.
nek a Mindenható:
isten iránti hálával térhettünk haza otthonainkba, azzal a jó ér„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. zéssel, hogy van erő ebben a gyülekezetben, amely ezúttal az
tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”
egymás iránti figyelmességben, szeretetben és összefogásban
A prédikáció alatt a legkisebbekkel az óvó nénik foglalkoztak, a nyilvánult meg.
assan tisztázódnak a részletek nyári,
3.nap:
zseyk-Szászrégen-Szovátaerdélyi utazásunkkal kapcsolatban,
gyergyószentmiklós-csíkszenttamás (szálazonban vannak még bizonytalanságok is. Csorba János lelkész és Hujber Tamás szervező lás)
Ami biztos, hogy 2012. július 7-én indulunk, reggel 6.30-kor a

Szováta: A Medve-tó megtekintése
Konvent épülete elől (Petőfi tér 2.), a hazaérkezés pedig isten se-  gyergyószentmiklós
gedelmével július 13-án, pénteken, az esti órákban várható. Az 4. nap: csíkszenttamás-Ezeréves határ-csíkszenttamás (szálellátás a két évvel ezelőttihez hasonló lesz, bőséges reggeli, ami- lás)
ből egy-két szendvicset tudunk még csomagolni a napközbeni  Ezeréves határ: látogatás a rákóczi-vár romjainál, a magyar
időszakra, valamint meleg vacsora. Ami bizonytalan, az a rész- vasúti őrház megtekintése
vételi díj, a 7 napos utazásunk költsége hozzávetőlegesen  csíkszenttamáson este közös összejövetel (buli vagy főzés
60.000-65.000 Ft lesz, ami az Euró árfolyamának függvénye. A esetleg séta a falu környékén)
tapasztalatok szerint ki fogunk jönni 60.000 Ft-ból, de hogy biz- 5.nap:
csíkszenttamás-Tusnád-Sepsiszentgyörgytosan ne legyen gond, ezért arra kérjük a résztvevőket, hogy Szászhermány-Brassó-Krizba (szállás)
65.000 Ft-ot fizessenek be gyülekezeti pénztárunkba (Petőfi tér  Sepsiszentgyörgy: látogatás a Székely nemzeti Múzeumban
2.). A belépőket is megpróbáljuk ebből a pénzből finanszírozni, (gábor Áron rézágyúja-amelyet hazahoztak Bucurestiből)
de ez megint csak az Euró árfolyamának függvénye. Eddig 30-35-  Szászhermány: az evangélikus erődtemplom megtekintése
en jelentkeztek az utazásra, 10-15 hely van még a buszon. A he-  Brassó: Fekete templom, a város fontosabb látnivalói, esetlyeket a jelentkezés sorrendjében lehet lefoglalni. Bízunk benne, leg felmenni a pojánára
hogy egy tartalmas, de egyúttal kikapcsolódást jelentő kirándu- 6. nap: Krizba-Kerc-nagyszeben-gyulafehérvár (szállás)
lásban lesz részünk, melynek központi része a két testvérgyüle-  Kerc : Az erődtemplom romjai
kezetünkkel való újbóli találkozás! és akkor lássuk a  nagyszeben: városnézés szabadidővel
programtervezetet:
7. nap: gyulafehérvár-Torda-Kolozsvár-nagyvárad-győr
1.nap: győr-nagyvárad-Torda ( sóbánya) -nagyenyed-Torockó  gyulafehérvár: Az érseki székesegyház a 13. században
(szállás)
épült, az erdélyi fejedelmek temetkezési helye, 1991-től érseki
 Torda: sóbánya megtekintése
központ. Benne ma is láthatók a Hunyadiak síremlékei, valamint
 nagyenyed : református Kollégium, a vár tövében található izabella királyné és János zsigmond fejedelem gazdagon díszímagyar tömegsír megkoszorúzása
tett kőszarkofágjai. Altemplomában erdélyi fejedelmek és püspö2. nap: Torockó-Torda-Marosvásárhely-Szászrégen-zseyk (szál- kök egész sora nyugszik.
lás)
 A Batthyáneum 55 000 kötetes püspöki könyvtárának kódexei
 Torockó: Séta a festői szépségű faluban
világhírűek. Az egyik latin nyelvű kódexből került elő a harmadik
 Marosvásárhely: Kultúrpalota (szecessziós remekmű a szá- legrégibb összefüggő magyar nyelvemlék, a gyulafehérvári sorok
zadelőről, a magyar múlt emlékeinek tárháza)
1310-ből.
 Teleki Téka: könyvritkaságokat tartalmazó közgyűjtemény
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Készülődés...
Tóthné Szebeni Gyöngyi - óvónő

S

ok év hagyományait elevenítettük fel az idén is, nov.
24-én délután az óvodában. Ahogy minden évben,
most is adventi munkadélutánt szerveztünk. Ezt az alkalmat a szülő, gyerekek és az óvó nénik részéről is sok-sok
készülődés, gyűjtögetés előzi meg, no és persze aggódás,
izgalom, hogy minden elegendő legyen és sok anyuka,

apuka, nagymama jöjjön el közénk. valami megmagyarázhatatlan csoda folytán évről-évre megtelik a két csoportszoba szorgos kezű, alkotni vágyó emberekkel. Közben
jókat beszélgetünk, ismerkedünk egymással. A dadus néniknek köszönhetően finom tea készül, melyet kedves
szavak kíséretében hordoznak körbe közöttünk.
A helyszínül szolgáló pillangó és katica csoportokban
mindig alakítunk ki helyet, ahol a gyerekek külön is dolgozhatnak: vághatnak, ragaszthatnak az óvó nénik felügyelete mellett. Az idén angyalkák és fenyőtoboz
karácsonyfák készültek különböző technikákkal, amelyek
mindig csodálatosak, így hát nem csoda, ha nagy örömmel és büszkén viszik haza őket a picik.
Sok kisgyermek a koszorú készítésében is segédkezik.
A legtöbb elkészült koszorú és dísz gazdára is talál estére. Jelképes
„Uram, segíts, hogy ne egy enni-innivaösszegért vásálókkal, ajándékokkal tömött,
rolják meg a
Pogány karácsonyünnepre készüljek,
szülők ezeket az
Hanem az ünnepi tennivalókból
alkotásokat, meItt is, ott is lecsípve, szerényebbenlyek különleges
A Veled való találkozásra.
értékkel bírnak,
Ámen”
hisz saját kezük

munkája van benne és közösen készítették gyermekükkel.
A nap végére mindenki fáradtan, kimerülten kezd rakodni, de ez az érzés eltörpül a hála és köszönet mellett,
amit a segítőkész szülők, családok iránt érzünk. nehéz
anyagi körülmények között is támogatnak, segítenek bennünket, szóval, tettel, cselekedettel.
nem csoda hát, hogy pénteken a „karácsonyi illatok”
elnevezésű rendezvényünkre újult erővel, jó kedvűen
készülünk ismét. Ebéd után kirakodunk az óvodaudvar
nagy zöld asztalára, amire sok karácsonyi dísz, koszorú,
gyerekek által készített illatos sütemény és forró tea
kerül. Az ablakból halk zene szól, az asztalnál a délelőttös óvó nénik mosolygó arca és kedves szava gondoskodik a hangulatról.
Az óvoda zárásakor az asztal teljesen kiürül, de talán
a szívünkben valami elkezd telítődni. nyílnak az első kis
ajtók, hogy minél több mindent tudjunk befogadni.
Ez az adventi készülődés talán az első lépés rohanó
mindennapjainkban, hogy megálljunk és előre nézzünk,
és egy kicsit az elkövetkező négy hétre gondoljunk. Tegyük ezt minden nap, hogy embertársainkra, magunkra,
családunkra és Jézus Krisztusra is jusson elegendő időnk.

Ti és Mi
Villányiné Radó Hedvig - gyógypedagógus-óvónő

A

z Evangélikus Óvoda és a Bárczi gusztáv gyógypedagógiai intézmény kapcsolata, a közös ünnepvárás
ma már hagyományosnak mondható. Kezdetben csak a
karácsonyt ünnepeltük meg együtt. ilyenkor nemcsak a
gyerekek által készített apró ajándékoknak örülhettünk,
hanem a mese és a zene nyújtotta lelki feltöltődésnek is. Az
advent idején együtt töltött délelőttök nagyon megható,
meghitt hangulatban teltek.
Az Evangélikus Óvoda óvónői a karácsonnyal kapcsolatos meséket adtak elő, amelyek minden alkalommal kedvesek, bájosak, a mi óvodásaink számára is könnyen

érthetőek voltak. A közös éneklés, zenélés, játék minden
gyermek számára nagy élményt jelentett és még örömtelibbé varázsolta az ünnepvárás időszakát.
nagy örömünkre ezek a találkozások már kibővültek és
néhány alkalommal tavasszal is találkoztunk. ilyenkor mi
látogattunk el az Evangélikus Óvodába, ahol a gyerekek
között, a csoportok életébe bekapcsolódva játszhattak a mi
óvodásaink is.
Minden közös ünneplés, találkozás nagy élmény számunkra, hiszen érezzük az elfogadást, az egymás felé fordulást, a szeretetet. Köszönjük.

forrás
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Az országos egyház értékelése a nevelési-, oktatási intézményekről
Hallgatóné Hajnal Judit

E

gyházunk Oktatási és iskolai Osztálya évente értékeli
Az összesített táblázatból az látszik, hogy az emeltszintű
az előző tanévet és számba veszi az evangélikus in- érettségi vizsgák aránya jóval az országos, illetve az evantézmények eredményeit. Az alábbiakban ebből a doku- gélikus országos átlag felett volt gimnáziumunkban.
mentumból csemegézünk:
iskola
vizsgázók száma
Átlag
Óvoda
„Szép a munka, mely templomot épít,
Deák tér
60
4,73
„Alulról építkező egyház”
És harangszót küld a magas égig,
Péterfy
50
4,55
vagyunk, éppen ezért Szép a munka, mely az Urat áldja,
Sopron líceum
113
4,48
örömhír, amikor a nevelési
És jutalmát csupán tőle várja.”
Békéscsaba
128
4,44
év kezdetén arról hallunk,
(Juhász Gyula)
Bonyhád
124
4,31
hogy tovább bővültek inBudapest-Fasor
75
4,3
tézményeink, újabb óvodák nyitották meg kapuikat 2011.
nyíregyháza
79
4
szeptember 1-jétől Kiskőrösön, Mezőberényben, SzenAszód
113
3,88
tendrén és veszprémben.
Miskolc
150
3,77
gyermeklét- Ebből evangéli- Ebből evangéliOrosháza
37
3,64
év
szám (orszákus (országos)
kus (Péterfy)
Sopron Eötvös
72
3,48
gos/Péterfy)
fő/%
fő/%
Kőszeg
84
3,03
Összes
1085
4,07
2008/09
1351/140
534/46,9 %
59/42 %
2009/10
1398/140
570/40,7 %
65/46 %
Két osztályunk érettségizett, melyek közül a nyolc
2010/11
1662/140
654/39,9 %
72/51 %
évfolyamos gimnáziumunk átlaga 4,86, négy évfoÁltalános iskola
A beszámolókból kicseng, hogy iskoláink nevelő-oktató
munkájukat igen nagy türelemmel, az apró sikerek, eredmények előremutató, lelkesítő hatásától vezérelve végzik.
Megállapítható, hogy az evangélikus iskolákban elért kimagasló eredményeket, a szülői ház támogatását a gyermekek személyiségének tiszteletben tartásával, saját
tudásuk folyamatos fejlesztésével tudták elérni. Egységes
bánásmód, követelményrendszer, hitéletre nevelés jellemzi
az intézményeket.
Az ábra azt mutatja, hogy jelenleg a közel 3000 általános iskolai tanulóból minden tízedik a Péterfybe jár.

lyamos gimnáziumunk átlaga 4,24 volt. A két osztály érettségi átlaga alakította ki a táblázatban olvasható intézményi
eredményt.
Külön öröm számunkra, hogy a nyolc évfolyamos gimnazistáink mindnyájan felvételt nyertek a választott felsőoktatási intézménybe, a négy évfolyamosok közül
néhányan OKJ-s felsőfokú szakképzésben vesznek részt,
a többiek szintén felsőoktatási intézmények hallgatói.
Már javában folyik az új tanév, de már most tervezzük a következőt, benne az új gyermekek és tanulók
felvételét. Az intézmény szeretettel várja az evangélikus családok gyermekeit, akik az óvodába, az 1. osztályba, a kisgimnáziumba, illetve a nagy gimnáziumba
szeretnének felvételt nyerni. jelentkezési lapot az iskola titkárságán lehet kérni, további információk a
www.peterfy.hu honlapon olvashatók.

Az általános iskolák országos összesített tanulmányi átlaga 3,96, a Péterfy általános iskolai tagozat átlaga 4,12.
gimnázium
A gimnáziumi értékelés középpontjában természetesen
az érettségi vizsga áll. Az eredményeket mutatják az alábbi
táblázatok.
Országos
Összes felelet
532 166
Emelt felelet
30 774
Arány
5,78 %

Evangélikus
Összes vizsgázó 1816
Emelt vizsgázó
346
Arány
19 %

Péterfy
75
25
33 %
Csapó Júlia 5/I. osztályos tanuló műve
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KEOP kampány harmadszor
az evangélikus Péterfyben

armadik alkalommal nyert
iskolánk a Környezet és
Energia Operatív Program keHallgatóné Hajnal Judit
retén belül az egészséges életmódot és a környezettudatos
zetszennyezéssel.
magatartást ösztönző pályázaton a KEOP-6.1.0/A/11-2011Az információkat azután szakavatott előadókkal be0031. számú projekttel.
szélték meg, azzal a céllal, hogy felismerjék egyéni feleMint rutinos pályázók egyre nagyobb lendülettel, szakér- lősségüket, megfogalmazzák, mit vállalhatnak a fiatalok és
telemmel szerveztük meg a rendezvényeket, melyeken a családok közösen a problémák megelőzése és feloldása
nem csupán a diákok, hanem szüleik és tanáraik is aktívan érdekében.
részt vettek.
gimnazistáink olyan felületekkel ismerkedtek a világháEzúttal a gimnáziumi korosztálynak nyújtott a pályázat le- lón, ahol aktuális információkhoz lehet jutni például arról,
hetőséget arra, hogy környezettudatos magatartást ösz- mit tesz az emberiség a Földdel, és mindez hogyan hat
tönző kampányok részesei legyenek, s hogy vetélkedők vissza a bolygón élő emberekre.
közreműködőjeként értékes tapasztalatokat szerezzenek, s
A kampányhoz diákvetélkedők is csatlakoztak. A „Brinpersze a résztvevők értékes nyereményeket kapjanak. gázz a suliba” sport-, „ne pazarolj!” fotó-,- és rajzpályázaMinderre közel 4 millió Ft költségkeretünk volt.
tokon résztvevő fiatalok értékes nyereményeket kaptak.
A pályázat során a fiatalok négy filmet néztek meg, melyek fontos mondanivalót hordoznak, felkeltik a tanulók figyelmét, és arra ösztönzik őket, hogy foglalkozzanak
korunk aktuális problémáival: például a klímaváltozással;
a globális felmelegedéssel, bolygónk sorsával, a környe-

EGOT

Írta: Berta-Somogyi Sarah Jane; Fordította: Varga Dániel 10/VI.

A

mikor megkértek arra, hogy vegyek részt az idei
EgOT-on, nagyon izgatott lettem. Tudtam, hogy mindegyik magyarországi evangélikus iskolából lesznek majd
ott diákok, tanárok, és hogy lesz esélyem arra, hogy találkozzam régi barátokkal, és újakat is szerezzek; továbbá
hogy megfigyelhessem a diákokat, miközben megmutatják
tehetségüket a színjátszásban, a zenében és más művészetekben. Mint ahogy én is evangélikus iskolákba járva
nevelkedtem fel colorádóban és Kaliforniában, tudtam,
hogy milyen pozitív dolgok tudnak történni, amikor diákok
így összejönnek egy hétvégére, miközben istentiszteleteken vesznek részt, és jól is érzik magukat egymás társaságában. A legelső, nyitó áhítaton észrevettem egy tanulót
a mi győri iskolánkból, aki odafutott egy másik, észak-magyarországi iskolából érkező diákhoz, és adott neki egy hatalmas ölelést. nyilvánvalóan nagyon jó barátok voltak, akik
már hosszú ideje nem látták egymást. Ehhez hasonló kapcsolatok születtek az egész hétvége folyamán. Péntek este
megnéztük a “Jónás és Jézus” című rockoratóriumot,
amely két bibliai alak történetét hasonlítja össze. Míg isten
Jónásra ninive megmentését bízta, Jézus nemcsak egy
várost mentett meg, hanem az egész világot azzal, hogy

meghalt a bűneinkért, és feltámadt. vasárnap a diákok tehetségük és érdeklődésük szerinti csoportokban gyűltek
össze, és az esti program lehetőséget adott nekik arra,
hogy bemutassák azt, amin egész nap dolgoztak: a zenei
számoktól kezdve a rövid színdarabokig, tánctól műalkotásokig.
Számomra a hétvége legfelemelőbb pillanata az istent
dicsőítő énekek éneklése volt. Amelyikre a legjobban emlékszem, az a 103. zsoltár 1-3. versén alapult:
"Áldjad, lelkem az Urat,
és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat,
és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Ő megbocsájtja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet".
Minden egyes alkalommal, amikor ezt énekeltük, egy pillantást vetettem a körülöttem levő éneklő emberekre, hogy
befogadjam őket, hogy befogadjam ezt a csodálatos látványt. Ez arra emlékeztetett, hogy nem számít, hol vagyunk a világban, isten velünk van, és isten emberei
vesznek minket körül. Áldjuk az Urat!

8

Életképek karácsony felé közeledve
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Karsay Lajos – szeretetházi lelkész

2

011. november 11-én, Márton napján második alkalommal rendeztük meg a házi „Ki Mit Tud?”-ot, melyre szép
számban jelentkeztek, és nagyon lelkesen készültek házunk lakói. Két kategóriában indultak: próza és ének-zene.
A szakértő zsűri az evangélikus iskola két tanára volt, így
a részrehajlás lehetőségét is kizárhattuk. A műsor 14.00
órakor kezdődött, és kitöltötte a délutánt. Miután elhangzott a 18 produkció, a zsűri visszavonult. nagyon nehéz
dolguk akadt, hiszen figyelembe vették az életkort és a versenyzők egészségi állapotát is.

Az ádventi időszakra, karácsonyra, Jézus születésére
készülve próbáltunk minél színesebb, változatosabb programot kitalálni, megvalósítani. Közösen készítettük el az
ádventi koszorúkat, melyeket a különböző szinteken és a
nagyteremben helyeztünk el. „Megmaradjon bennünk
Mikulás napjára kis télapókat karácsonynak fénye,
hajtogattunk, amelyeket cso- szent örömben éljen,
koládéval együtt a ház Miku- világ minden népe!”
lása, krampusza, rénszarvasa
Devecsery László
vitt el a lakóknak.
A hó közepén a győri nemzeti Színház
művésze jön el közénk karácsonyi dallamokkal.
Minden évben megörvendeztetnek minket
az evangélikus óvoda és iskola gyermekei,
tanulói színvonalas műsorukkal. Az ünnepre
hangolódhatunk a liszt Ferenc zeneiskola
növendékeinek előadásával, akiket elkísérnek felkészítő tanáraik, Marosné Kovács
Tünde (fuvolatanár), legoza gábor (ütő
tanár), kik mindig hoznak néhány gondolatot, verset lelki ajándékként.

A verseny díjazottjai:
Próza: 1. helyezett Borbás lajosné
2. helyezett Madár Mátyásné és Bogdán Andrásné
3. helyezett Martos Magdolna
ének-zene:
1. helyezett Horváth Sándorné és Szalai Jánosné
2. helyezett Barth györgyné
3. helyezett Szabó Miklós
Két különdíj is kiosztásra került: Szabó györgyné csodálatos kézimunkáiból készített egy kiállítást, Magyar Béla
pedig szavalatáért az iskolában tarthat a diákoknak egy
előadást.

évről évre a
karácsonyi istentisztelet
után a lakók
verses, énekes
műsora
következik,
ezzel emelve
az ünnep fényét.

Alapítványi közlemény
A Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi
Közhasznú Alapítvány
(9025 Győr, Péterfy S. u . 5., adószám: 18530399-1-08)
megköszöni a felajánlást mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1%-át alapítványunknak ajánlották fel.
Alapítványunk a 2009-ben felajánlott, 2008. évi SZJA 1%-ából 578.016- Ftban részesült.
A befolyt összegből 2009. december 31-ig cél szerinti tevékenységre, speciális
betegágyak beszerzésére 416.000- Ft-ot, a fennmaradt 162.016- Ft-ot pedig
ápolási segédeszközök vásárlására használtunk fel.
Köszönjük a felajánlást, és kérjük további támogatásukat!

A Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

forrás
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Friss nyugdíjasunk
Ócsai Zoltán - igazgató lelkész

n

yolcévi gyülekezeti szolgálat után nyugdíjba vonult irodánk megbízható, hűséges munkatársa, Bedecs zoltánné. A hétköznapokról sokkal nehezebb írni, mint az
ünnepekről. Az ünnepek kiemelkednek, csillognak, erőt
adnak, magukra vonják a figyelmünket. A hétköznapok
ezzel szemben szürkék, egyformák, mégis nélkülözhetetlenek. A hétköznapok biztosítják a hátteret, adnak lehetőséget az ünnepre. Mint minden háttér, sokszor
észrevehetetlen, sokszor méltatlanul megfeledkezünk róla,
nem ismerjük fel szükségességét. Az irodai munka is ilyen.
nem látványos, nem ünnepi, nem csillogó, mégis nélkülözhetetlen. Akkor látjuk jelentőségét, ha valami nincs rendben, ha hiányzik. Különben egyszerűen csak működik

minden. Ezt a munkát
végezte alázattal szeretettel Bedecs zoltánné
éveken keresztül. Szolgálatkészsége, nyitottsága alkalmassá tette
arra, hogy mindenkivel
kedvesen és figyelmesen beszéljen. Szó szerint
alkalmas
és
alkalmatlan időben is
készen állt minden szolgálatra. nem búcsúzunk
tőle, hisz itt van gyülekezetünkben továbbra is.
Egész gyülekezetünk nevében kérjük isten áldását további
életére, családjára, szeretteire.

Bemutatkozik Somogyi Balázs, gyülekezetünk új kántora és munkatársa
Somogyi Balázs

1

983 nyarán születtem Székesfehérváron. reformátusként kereszteltek és konfirmáltam le. Alapfokú és középfokú tanulmányaimat szülővárosomban, a vasvári Pál
Általános iskolában, valamint a Teleki Blanka gimnáziumban végeztem reáltagozaton. érettségi után felvételt nyertem a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (szintén
Fehérváron), villamosmérnöki karára. itt következett be
életem nagy vízválasztója. Egy év után meggondoltam
magam és úgy döntöttem, zenei pályára megyek, pontosabban magánénekesnek. Felvételiztem a budapesti Baptista Teológiai Akadémia Kántorképző szakának ének
szakirányára. itt eltöltöttem 2 évet, megspórolva így a konzervatóriumi 4 évet. Ezután jöttem győrbe, a Széchenyi
istván Egyetem varga Tibor zeneművészeti intézetébe,
magánének szakra. Az főiskola elvégzése után úgy éreztem, nagyon nehéz Magyarországon profi énekesként elhelyezkedni és feltétlenül Budapestre kell költözni. A másik
lehetőség pedig külföld lett volna. Mivel sem Budapest,
sem pedig külföld nem volt szimpatikus számomra, úgy
döntöttem, hogy maradok győrben és megtanulok egy polgári szakmát, hogy több lábon tudjak megállni majd az életben. Így lettem cnc-forgácsoló egy féléves tanfolyam
elvégzése után. A képzés ideje alatt figyelt fel rám Mesterházy zsuzsanna lelkésznő egy ökumenikus alkalmon, gönyűn 2010 tavasza környékén, ahol éppen kántorkodtam.
Ekkor merült fel először, hogy a győri Evangélikus Egyháznak dolgozzam, mint kántor. innentől kezdve zsuzsa
hívott istentiszteletekre, temetésekre, esküvőkre kántorkodni. Fokozatosan megismertetett a gyülekezettel és a
többi lelkésszel. Az év őszén már majdnem munkába állhattam egyházuknál, de sajnos voltak körülmények, amik
miatt ez mégsem valósult meg. Így elmentem cnc-marósnak lébénybe, egy gyárba, és ott dolgoztam 11 hónapot. Ez év őszén ismét felmerült a lehetőség az itteni
munkára. istennek köszönet érte, most már sikerült betölteni az állást. Október 17-től dolgozom a győri Evangélikus
Egyháznak, annyi különbséggel, hogy munkaköröm sokkalta bővebb, mint csupán a kántori feladatok ellátása.
Az öregtemplomi lelkészi hivatalban 8-tól 16 óráig vagyok
hétköznaponként. Különféle egyházi ügyeket intézek számítógépen, e-mailen, telefonon. Ha kell, zenei darabokat

próbálok az iskolás gyerekekkel rendezvényekre, ünnepekre; temetésekre járok kántorizálni stb. Hétvégente találkozhatnak velem a kedves hívek valamelyik
templomunkban, valamelyik istentiszteleten.
Amiket még érdemes tudni rólam:
- Kiskoromtól kezdve autodidakta módon képeztem
magam billentyűs hangszereken és tanultam meg játszani,
ennek köszönhetően nem csak komolyzenei téren, hanem
a keresztény könnyűzene világában is otthon vagyok. Fontosnak tartom ezt az irányvonalat, főleg a mai fiatalság
„megérintése” érdekében, hogy ez által is közelebb kerüljenek istenhez.
- 8 évesen kezdtem kórusban énekelni. Azóta számtalan
produkcióban vettem részt kóristaként, így nagy tapasztalatom van e-téren is.
- 9 évet tanultam hegedülni és brácsázni. Sokat köszönhetek e vonós hangszereknek, úgy gondolom, kiválóan fejlesztik az ember általános zenei hallását és intonációs
készségét.
- Otthonosan mozgok a számítógépek világában is. Úgy
érzem, ezzel a képességemmel sokat tudok segíteni a lelkészi hivatalban felmerülő ilyen jellegű problémákban.
Szeretném felajánlani segítségemet! Bármiféle zenei
vagy számítógépes problémája merül fel, szívesen segítek, adok tanácsokat, amennyire az időm engedi.
Hálát adok istennek, hogy vezeti utamat! Úgy érzem, az,
hogy itt dolgozhatok és szolgálhatok most önöknél, az Ő
műve és neki tetsző dolog.
Az Úr legyen Önökkel!
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Halacska

Töltsd ki a függőleges „pikkelyeket”! A megfejtést a
középső sorban találod!

1. 3 napkeleti ….
2. A karácsony kelléke ez a fa
3. Mezőn őrizték a nyájat
4. Ő jelent meg a mező fölött
5. 4 hét karácsony előtt
6. gyapjas állat az istállóban
7. innen jöttek 3-an
8. Jézus édesanyja

Rajzo
ld át
szárn egy pap
yainá írra,
l fűzd vágd
össze ki, és
!

Számolj és színezz!
citromsárga = 10
lila = 8
világoszöld = 12
világoskék = 9
testszín = 13
világosbarna = 7
piros = 5
kék = 4
zöld = 3
sötétbarna = 6
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Luther összes
Böjtös Árpád

Ö

römmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy a reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve, egyházunk reformációi Emlékbizottsága és a luther Kiadó az
eddigi legteljesebb magyar nyelvű válogatást jelentet meg
luther munkáiból 12 kötetben. A sorozatból elkészült az
első része – a sorozat 5. kötete – amelynek egy példánya
megtekinthető gyülekezetünk irodájában és ugyanott előjegyezhető.
+++
etek óta istentiszteleti alkalmainkon halljuk a hirdetések között a figyelemfelhívást a luther sorozat elsőként megjelent kötetéről. gyülekezeti újságunk jó alkalmat
ad arra, hogy azok a testvérek, akik már hallották a fenti
hirdetéseket, vagy azok, akik most találkoznak először a hírrel – egy kicsit
többet tudjanak meg erről a könyvről.
A könyvet bemutató gondolatoknak
csak közvetítője vagyok – annak ellenére, hogy amikor e sorokat papírra
(képernyőre) vetem, már több mint egy
órája tulajdonosa vagyok egy példánynak. A saját ajánlásomra gyülekezeti
újságunk következő megjelenéséig
kellene várni.
A kötet ünnepélyes bemutatója október 28-án volt a Magyar Tudományos
Akadémia Kistermében. A helyszín is
reprezentálta Fabiny Tamás püspök
köszöntő gondolatait, hogy luther nem
csak az evangélikusoké, nem csak a
másik egyházaké, de az egész tudományos társadalomé.
De ezt alátámasztotta az is, hogy a
kötetet ritoók zsigmond református
egyetemi professzor, akadémikus mutatta be, fejezetenként, fő üzeneteivel. Előadását azzal a gondolattal zárta,
hogy luthert olvasva rádöbbenhetünk, hogy imádságaink –
benne a Miatyánk is, a liturgikus szövegek mennyire gépiessé válhatnak bennünk, ha hiányzik azok megértése és
az alázat belőlünk.
Az ünnepi bemutatót a könyv fordítójának, szerkesztőjé-

H

nek, csepregi zoltán professzor és egyháztörténésznek
gondolatai zárták. Ezek és a november végén a rádió evangélikus félórájában a vele készült riportban elhangzottak
adják ennek a könyvajánlónak az alapját.
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy egy 12 kötetre tervezett sorozat elkészítése miért az 5. kötet kiadásával kezdődik? A könyv összefoglaló címe: Bibliafordítás,
vigasztalás, imádság adja meg a választ. Azokra a kérdésekre tapintott rád luther ezekben, amelyek a ma emberének is aktuálisak. Megnevezve:
- bűnbánat kérdése
-hogyan találom meg az irgalmas istent?
- imádság kérdése.
luther úgy hozza elénk ezeket a
kérdéseket, mint isten elhívott embere, aki tudatában volt a küldetésének, és azt alázattal teljesítette. Az
egész tervezett luther-válogatás sorozat nem felújítása a 100 évvel ezelőtti Masznyik Endre pozsonyi
teológiai tanár munkájának, amely évtizedekig alapműnek számított. Az
azóta eltelt hatalmas idő alatt olyan
történelmi, társadalmi, politikai változások történtek, amelyek indokolták a
válogatás szempontjainak megváltoztatását. Egyházunk ezt a hiányt szeretné pótolni, a figyelmet felhívni most
ezzel az induló kötettel, hogy vissza
kell térnünk a forrásokhoz, a Szentíráshoz és találkozni ezeket végigharcoló lutherrel. A könyvajánlásomat is
másik, hozzáértőbb ember gondolatával szeretném zárni. luther a német
műveinek első kiadásának ajánlásához ezt írta:
„Ha valaki megszerzi mostanában könyveimet, ne tűrje,
hogy azok megakadályozzák őt, hogy magát a Szentírást
tanulmányozza, hanem tartsa kéznél őket...”
Áldott karácsonyt és könyvolvasást kívánok a kedves
testvéreknek!

Insula Lutherana
Az Insula Lutherana egyházi varroda egyházi textiliák készítésén túl kosztümök, blúzok, szoknyák,
női alkalmi ruhák szabását, varrását is vállalja. Alakítások, javítások nők és férfiak részére egyaránt.
Telefon: 06-20-8244-619.
C í m ü n k : 9 0 2 5 G y ő r, P e t ő f i t é r 1 .
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ALKALMAINK HúSvÉTIG

igyermek-istentiszteletek Öregtemplomban
2011. január 8-án 15:30
2012. február 12-én 15:30
2012. március 11-én 15:30
2012. április 8-án 15:30

egyedi alkalmaink
december 24-én 14:30-kor gyermekek karácsonya a nádorvárosi templomban
decemberi 24-én 11 órakor „éjféli” istentisztelet a nádorvárosi templomban
január 12-én 15 órakor Doni emléknap az Öregtemplomban
január 16–22-ig ökumenikus imahét
Március 18-án 15:30-kor idősek napja az Öregtemplomban
Március 1-től böjti sorozat csütörtökönként a nádorvárosi
templomban
Április 8-án 05:30-kor húsvét hajnali istentisztelet Öregtemplomban, utána szeretetvendégség az iskola ebédlőjében

Családi istentiszteletek
2011. december 24-én 14.30-kor nádorváros
2012. január 22-én 10 órakor Öregtemplom
2012. február 26-án 10 órakor nádorváros
2012. március 25-én 10 órakor Öregtemplom
2012. április 22-én 10 órakor nádorváros

Ünnepi istentiszteleti rend
Öregtemplom

deCeMBer

8:30 10:00 18:00
16:00
JA

24 Sz
25

v

csJ* csJ*

26

H

JA*

31 Sz
1

v

Újtemplom

iJ*

győrújfalu

8:30

10:00

18:00

16:00

10:00

14:30
BMzs

16:00
BMzs

23:00
Oz

Oz

17:00 csJ

Oz*

Oz*

BMzs*

JA*

iJ*
SzJ

iJ*

szabadhegy

csJ*

15:00

BMzs

14:00 15:00

csJ*

BMzs*
Oz

csJ*

Bácsa nagy- győr- gönyü
szent- szentjános iván

Oz*

8:30

JA*

BMzs*

18.00 csJ
SzJ*

csJ

A csillaggal (*) megjelölt alkalmak úrvacsorás istentiszteletek.
lelkészeink elérhetősége:
lelkészi hivatalok:
1-es körzet (Belváros, révfalu, Bácsa, Sárás, likócs, vámosz9025 győr, Petőfi tér 2.
szabadi) Csorba jános: 06-20/824-6247; 96/951867
győr, liezen.M. u. 41.
2-es körzet (Újváros, Sziget, Pinnyéd, gyárváros, győrújfalu,
szigetközi szórványok) jánosa Attila: 06-20/824-4618
Honlapok:
3-as körzet (9024, 9023 irányítószám szerint, leszámítva a Fehttp://www.lutheran.hu/z/honlapok/gyor/
hérvári, Szigethy A. és Szent imre utak által határolt részt) Ócsai
http://www.lutheran.hu/z/honlapok/nadorvaros/
zoltán igazgató lelkész: 06-20/824-6250
4-es körzet (9028, 9011, 9023 irányítószám szerint) Berényi
rudolfné Mesterházy zsuzsa: 06-20/416-3501; 96/410-271
iskolalelkész: Csorbáné Farkas zsófia Anna: 06-20/824-8765
szeretetházi lelkész: karsay lajos: 06-20/824-2564
A Győri Evangélikus Gyülekezet időszaki lapja
e-mail: gyor@lutheran.hu
Cím: 9025 Győr, Petőfi tér 2. tel.: 524-708
Szerkesztette: Csorba János
Tördelte: Nagy Gergely
Logo: Pintér Eszter
Készült: Palatia nyomda, Győr
Lapunk ingyenes, adományokat köszönettel elfogadunk!

