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„Megjelent a mi Istenünk jósága és emberszeretete.” 
(Pál apostol levele Tituszhoz 3,4) 

Minek az ünnepe karácsony? Erre a kérdésre sokan 
sokféleképpen válaszolnak: a családé, a szereteté, az ajándékoké, a 
békességé. Szép ezekben a válaszokban az, hogy emberségünk jó 
oldalát akarják hangsúlyozni. De vajon mennyire vagyunk őszinték, 
ha ilyenkor szeretetről és békességről beszélünk? Mennyire tudunk 
olyan emberré válni, mint amilyennek karácsonykor szeretnénk 
látni magunkat? Nem találunk nagyobb kincset a magunk kétes 
értékű jóságánál? 

Ez az ige igazabb, megbízhatóbb, maradandóbb értékről beszél. 
Jóságról és emberszeretetről, de nem a miénkről. Azt hirdeti meg, 
hogy a festett álvalóságok, bizonytalan árfolyamú ígéretek világában 
végre olyan kincs jelent meg, amit nem hazudtolhat meg, nem 
leplezhet le senki, ami nem silányulhat üres szólammá. 

Sokféle másodlagos jelentéssel szemben ez karácsony elsődleges 
üzenete: megjelent ez az igazi kincs a világban, Isten jósága és 
emberszeretete. Ezt jelenti Jézus születése, hogy Isten emberré lett: 
nyilvánvalóvá vált az Ő jósága. Tehát ez Isten szándéka velünk. 

Érdekes ez a szóösszetétel: emberszeretet. Ő tehát nem önmagát, 
nem a hozzá hasonlókat, nem elveket, ételeket, jó időtöltést, 
örömszerző tevékenységeket szeret, hanem minket. Ránk irányul a 
szeretete. Nem a világot akarja megmenteni, hanem minket, 
embereket. Ez vált nyilvánvalóvá karácsonykor. Jézus a maga 
személyében jelzi Isten emberszeretetét. Ezt érdemes ünnepelni, 
ebből lehet élni. 

Azzal, hogy Isten emberré lett, belenyúlt az ember életébe, hogy 
azt értelmessé és tartalmassá tegye. Nem lehet méltatlan és 
tartalmatlan az az emberi élet, amit ő is vállalt. 

Szépen írja ezt az egyik karácsonyi énekünk: 
Kit be nem foghat a világ, Most Mária öleli át. Az Isten, ki alkot, 

teremt, Mint gyermek, köztünk megjelent. 
Örök világosság jött el, Betölti földünk fényével, Hogy legyünk 
megváltottai, A világosság fiai. 

Karácsony tehát Isten jóságának és emberszeretetének ünnepe. 
Van mit ünnepelnünk. 

 

Minden evangélikus és más felekezetű testvérünknek áldott 
karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 

                A gyülekezetek vezetése nevében: Tóth Károly lelkész 
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Az elmúlt hónapokról 

A Pápa és Tét közötti tizenegy 
faluban kisebb és nagyobb 
evangélikus gyülekezetek élnek, 
ezek közös alkalmát szerveztük meg 
Gerence-környéki 
evangélikus gyülekezetek 
találkozója néven, Csikvándon, 
június 23-án. A csikvándi, 
malomsoki és gecsei egyházközségek 
mellett a mi gyülekezeteinkhez 
tartozók közül is sokan részt 
vehettünk ezen a tartalmas napon. A délelőtti úrvacsorai 
istentiszteleten Kovács László nemeskoltai lelkész hirdette Isten igéjét. 
A délutáni programot a kastély udvarán felállított sátor alatt tartottuk. 
Finom ebéd után több gyülekezet egy-egy csoportja adott színes műsort, 
majd Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő tartott előadást, ami 
alapján beszélgetés is kialakult. 

Erőforrást, feltöltődést jelentett a részvétel azok számára, akikkel el 
tudtunk menni evangélikus egyházunk nagyobb rendezvényeire is. 
Budapesten, október 12-én, az országos evangélizáción 
másfélezer evangélikussal lehettünk együtt; Öskün, október 19-én, az 

egyházmegyei 
missziói napon pedig 
sok Veszprém megyei 
ismerőssel találkozhattunk. 
Mind a két alkalom 
központi üzenete Istentől 
kapott nagy ajándékunkra 
irányította a figyelmünket.  

A református gyülekezettel közös úrvacsorai istentisztelettel 
ünnepeltük a reformáció elindulásának évfordulóját 
Nemesgörzsönyben és Takácsiban is. Fontos, hogy ezzel is erősödjék az 
összetartozás gyülekezeteink között. 

Ökumenikus temetői megemlékezést tartottunk halottak 
napján Nagyacsádon és Takácsiban egyaránt. Jó lenne, ha ez az 
alkalom is évről évre egyre többeknek adhatna reményt a gyász 
hordozásában. 

Az idén ősszel is volt szupplikáció gyülekezeteinkben, Rosta 
Izabella teológushallgató szolgált igehirdetéssel mind a három 
istentiszteleten november 10-én. 
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Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk által elnyert pályázati 
támogatással egyházi zarándokúttal 
tervezik összekapcsolni a közép-dunántúli 
evangélikus templomokat. Ennek a 
programnak egy kézzelfogható eredményét 
már láthatjuk: november elején új 
biciklitárolót helyeztek el a nagyacsádi 
és a takácsi templom mellett is. 
Mindenkinek ajánljuk a használatát! 

Az egyházi év végén, örök élet vasárnapján az idén is 
megemlékeztünk az egy év alatt elhunytakról Takácsiban és 
Nagyacsádon is. Megrendítő, hogy nyolc, névvel ellátott gyertyát kellett 
meggyújtanunk az oltárokon, de felemelő, hogy mindegyik családból 
eljöttek néhányan erre az emlékező alkalomra. 

Gyülekezeteink és a Veszprémi egyházmegye már tavasszal döntött 
a társulásról, a Takácsi–Nagyacsád–Nemesgörzsönyi Társult 
Evangélikus Egyházközség létrehozásáról. A döntést novemberben a 
Dunántúli egyházkerület is jóváhagyta, így a társulás véglegessé, 
hivatalossá vált. Bízunk abban, hogy ezzel egy olyan stabil szervezeti 
keret jöhet létre, ami kiszámítható hátteret jelent az evangélium 
hirdetéséhez, a gyülekezeti közösségek megmaradásához és 
erősödéséhez. A társulási egyezmény rendelkezik egyes közös 
tisztségviselőkről, a többi közös tisztségviselőt és a közös 
presbitériumot december 8-án választottuk meg. A társult egyházközség 
tisztségviselőinek és presbitériumának névsora a következő: Tóth 
Károly lelkész, Borsos Gyula felügyelő (Takácsi), Vadász Attiláné 
másodfelügyelő (Nagyacsád), Horváth Gáborné pénztáros (Takácsi), 
Gyimóti Istvánné számvevőszéki elnök (Nagyacsád), Vadász Attiláné 
egyházmegyei küldött (Nagyacsád), Gyenge Aladárné egyházmegyei 
pótküldött (Nagyacsád). Közös presbitérium: Tóth Károly lelkész, Borsos 
Gyula felügyelő (Takácsi), Vadász Attiláné másodfelügyelő (Nagyacsád), 
Bakó Ildikó (Takácsi), Horváth Gáborné (Takácsi), Gyenge Aladárné 
(Nagyacsád), Nagy Tiborné (Nagyacsád), Pethő Irma (Nemesgörzsöny), 
Pirka Istvánné (Nemesgörzsöny). 

Az elmúlt két év során a gyülekezet lelkésze meglátogatta a 
gyülekezeti tagok többségét . Várjuk  azok jelentkezését, 
Takácsiból, Nagyacsádról, Nemesgörzsönyből és Vaszarról egyaránt, 
akikhez eddig még nem (vagy csak régebben) jutott el a lelkész, de 
szívesen vennék látogatását. Név, cím és telefonszám jelzését is kérjük, 
hogy időpontot tudjunk egyeztetni. 
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Nagyacsád 

Augusztusban hétköznapi bibliaórát tartottunk, azzal a céllal, 
hogy gyülekezetünk néhány olyan idős tagját is el tudjuk hívni a 
templomba, akik a vasárnapi istentiszteletre már nem tudnak eljutni. A 
résztvevőkben sok szép régi emléket idézett fel ez az összejövetel. 

Az idén is ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztünk 
a világháborús hősökre és áldozatokra. Az alkalmat színesítette a 
nagyacsádi kórus éneke. 

 

Takácsi 

A Veszprémi egyházmegye és 
néhány gyülekezeti tag 
támogatásával megépült a 
gyülekezeti ház 
előkerítése. Nemcsak 
hasznos, hanem szép eleme is 
lett az épület összképének. A 
kertbe 32 hagyományos magyar 
gyümölcsfát telepítettünk egy 
állami program keretében. 
Reményünk szerint néhány év 
múlva sokan élvezhetjük a 

gyümölcseit. 

Július 8. és 12. között az idén 
is megszerveztük az ökumenikus 
napközi gyerektábort. Az öt 
nap a kincskeresés jegyében telt. 
Az idei táborban összesen 42 
gyerek fordult meg, naponta 26-
35-en jöttek el. Különválasztottuk 
a korosztályokat, az alsósoké a 
délelőtt, a felsősöké a délután volt, 
de csütörtökön együtt 
kirándultunk Bakonybélbe. 

A falunap előestéjén az idén is tartottunk ökumenikus 
istentiszteletet, augusztus 9-én, evangélikus templomunkban. 
Isten igéjét Szalayné Gubricza Emese református lelkész hirdette, aki 
évtizedeken keresztül sokat tett ezért az alkalomért és a falu 
közösségéért. Szomorú, hogy kevesen jöttek el. 

A reformátusokkal közös tanévnyitó istentiszteleten együtt 
kerestük Máté evangéliuma alapján, hogy mi a császáré és mi Istené. 
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November közepén háromestés evangélizációs sorozatot 
tartottunk. Fiatal igehirdetőt hívtunk meg, Grendorf Péter budapest-
angyalföldi evangélikus lelkészt. Több résztvevő számára is maradandó 
élmény volt személyes, tartalmas bizonyságtétele, aminek fő témája ez 
volt: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 

Ökumenikus alkalmakat tartottunk az idén is az adventi 
szombatokon. Ezek közül a harmadik szombaton evangélikus 
gyülekezeti termünk, a negyediken pedig a református templom ad 
otthont az áhítatnak. 

Látványos pontja takácsi gyülekezetünk 
életének, hogy a befejezéshez közeledik 
templomunk külső felújítása. Az 
oldalfalak ablakait leszámítva az 1948 előtti 
kinézetet állítja vissza a kivitelező. Háromféle 
állami és egyházi forrásból 11,6 millió forint 
támogatást nyertünk a munkákra, amiket a 
legolcsóbb ajánlatot tevő cég 12,2 millióért 
vállalt, de ezenfelül még jelentős egyéb 
költségek is terhelik gyülekezetünket. 
Köszönjük a sok adományt, és a türelmet, 
amivel a falu lakossága a kényszerű októberi 
áramszünetet viselte. Az év végén egy új 
pályázatot is benyújtottunk, aminek sikere 
esetén 2014-ben részleges belső felújítás is 

megvalósulna. 
A korábbi évek 

hagyományát folytatva az 
idén is megtartottuk a hóeleji 
családi istentisztele-
teket, a baba-mama kör  
alkalmait, júniusban pedig a 
baba-mama-papa pikni-
ket. Havonta megszervezzük 
az ökumenikus kisifi  
összejöveteleit is a 12-16 év 
közöttieknek. Mivel a hitoktatás szeptembertől fokozottabban kötődik 
az iskolához, fontos, hogy erősítsük a hittanosok gyülekezeti kötődését. 
Ebből a célból játékdélutánt tartottunk az őszi szünetben, a 
következő alkalmat a téli szünetre tervezzük. 

A két Alpha-kurzus résztvevői fontosnak tartották az összejövetelek 
folytatását. Ősztől ennek az alkalomnak a Közös pont nevet adtuk, 
aminek keretében havonta egy estére jövünk össze beszélgetni, előadást 
hallgatni. A közösség mindenki felé nyitott, aki szívesen gondolkodik 
életünk mindennapi és nagy kérdéseiről. 
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2013 

Keresztelés 
Varga Máté Tamás Nagyacsád, január 27.  
Garbuja Pun Aisa Devi Takácsi, május 19. 
Süle Lucián Dominik Nagyacsád, szeptember 1. 
Péter Ákos Nagyacsád, október 6.  
Kulcsár Áron Nemesgörzsöny, október 13. 

Konfirmáció 
Bauman Cintia Nemesgörzsöny, 
Oláh Martin Nemesgörzsöny, 
Pirka Tamás Nemesgörzsöny, 
Auer Szabolcs Nagyacsád, 
Csákvári Anett Nagyacsád, 
Gyenge Dominika Nagyacsád, 

május 19. 

Temetés 
Molnárné Rózsa Teréz Takácsi, január 26. 
Dolgos Ferencné Bolla Ida Nagyacsád, április 5. 
Vadász Kálmán Nagyacsád, április 5. 
Süle Józsefné Németh Rozália Nagyacsád, május 2.  
Tálos Jenőné Horváth Lenke Nagyacsád, június 5.  
Bejczi István Nagyacsád, július 21.  
Tehenics Gyuláné Kalbert Ida Takácsi, október 5. 
Gyenge András Nagyacsád, november 19. 
Tóth Pálné Kiss Julianna Nemesgörzsöny, december 4. 

 

Nálunk is kapható 

Dunántúli Harangszó (negyedévente megjelenő, 20 oldalas, tar-  
talmas egyházkerületi lap, előfizethető és megvásárolható) 250 Ft 

Bibliaolvasó útmutató, 2014 540 Ft 
Evangélikus naptár, 2014 740 Ft 
Evangélikus Élet (hetilap, vasárnaponként) 200 Ft 

 

Egyházunk a rádióban és az interneten 

Evangélikus félóra a Kossuth Rádióban kéthetente hétfőn 13.30-tól. 
legközelebb: december 30-án és január 13-án. 

Evangélikus istentisztelet-közvetítés a Kossuth Rádióban, egyes 
vasárnapokon és ünnepnapokon, általában délelőtt 10.03-tól, 
legközelebb: december 25-én. 

Ajánljuk gyülekezetünk rendszeresen frissített honlapját, ami a 
takacsi.lutheran.hu címen érhető el. Facebook-profillal is 



T a k á c s i – N a g y a c s á d – N e m e s g ö r z s ö n y                    7 

rendelkezünk. Érdemes felkeresni evangélikus egyházunk országos 
honlapját, az evangelikus.hu-t, ahol naponta számtalan friss, színes hír 
olvasható.  
 

A következő hónapok tervezett programjaiból 

december 21. szombat, 16 óra: adventi áhítat (takácsi református templom) 
december 31. hétfő 18 óra: az óév esti istentisztelethez csatlakozóan baba-

mama-papa szilveszter Takácsiban – előzetes jelentkezést várunk! 
január 3. péntek 14 óra: játékdélután hittanosoknak Takácsiban 
január 5. vasárnap 9 óra: családi istentisztelet Takácsiban 
január 19-26.: imahét a Krisztus-hívők egységéért, a tervek szerint 

ökumenikus istentiszteletek mindegyik gyülekezetben 
január 26. vasárnap 9 óra: úrvacsorai istentisztelet Takácsiban 
február 2. vasárnap 9 óra: családi istentisztelet Takácsiban 
február 22. szombat: hittanverseny 
március 2. vasárnap 9 óra: családi istentisztelet Takácsiban 
március 9. vasárnap 9 óra: böjtkezdő úrvacsorai istentisztelet Takácsiban 
március 22. szombat: egyházkerületi ifjúsági nap, Székesfehérvár 
március 30. vasárnap 9 óra: úrvacsorai istentisztelet Takácsiban 
április 6. vasárnap 9 óra: családi istentisztelet Takácsiban 
április 13-21: nagyhét – ünnepi istentiszteletek a gyülekezetekben 
május 4. vasárnap 9 óra: anyáknapi családi istentisztelet Takácsiban 
májusban: konfirmáció és konfirmációi emlékünnep Takácsiban 
május 29. csütörtök, 18 óra: mennybemenetel ünnepi istentisztelet Takácsiban 
május 31. szombat: egyházkerületi missziói nap, Győr 
június 1. vasárnap: egyházmegyei nap, Pápa 
június 8-9. vasárnap-hétfő: pünkösd 
július 16-20. szerda-vasárnap: Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági 

találkozó, Soltvadkert 
 

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben 

Takácsi 

december 22. vasárnap 9 óra 
december 24. kedd 15 óra – a gyerekek műsorával 
december 25. szerda 9 óra – úrvacsorai istentisztelet 
december 26. csütörtök 9 óra 
december 29. vasárnap 9 óra 
december 31. kedd 18 óra – hálaadás az elmúlt évért 
január 1. szerda 14 óra – úrvacsorai istentisztelet 
január 5. vasárnap 9 óra – családi istentisztelet 
január 6. hétfő 18 óra – vízkereszti istentisztelet 
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Nagyacsád 

december 22. vasárnap 15 óra 
december 24. kedd 16.30 – a gyerekek műsorával 
december 25. kedd 15 óra – úrvacsorai istentisztelet 
december 29. vasárnap 15 óra 
január 5. vasárnap 15 óra 
 

Evangélikus istentiszteletek Nemesgörzsönyben 

december 24. kedd, 18 óra, felsői templom – a gyerekek műsorával 
december 25. szerda, 13.30, felsői templom – úrvacsorai istentisztelet 
január 12. vasárnap, 14 óra, felsői gyülekezeti terem 
január 26. vasárnap, 14 óra, felsői gyülekezeti terem 
február 9. vasárnap, 14 óra, felsői gyülekezeti terem 
február 23. vasárnap, 14 óra, felsői gyülekezeti terem 
március 9. vasárnap, 14 óra, felsői gyülekezeti terem 
március 23. vasárnap, 14 óra, felsői gyülekezeti terem 

 
Takácsi–Nagyacsád–Nemesgörzsönyi Társult 

Evangélikus Egyházközség 
honlap: takacsi.lutheran.hu     e-mail cím: takacsi@lutheran.hu 

 

Tóth Károly lelkész 
8541 Takácsi, Petőfi u. 50. � 06-20/824-62-87 karoly.toth@lutheran.hu 

 

Takácsi Evangélikus Társgyülekezet 
cím: 8541 Takácsi, Petőfi u. 50. 

bankszámlaszám: 11748045-20049021 
istentisztelet: minden vasárnap délelőtt 9 órakor 

úrvacsorai istentisztelet: nagyünnepeken, ill. a hónap utolsó vasárnapján 
 

Borsos Gyula felügyelő 
8541 Takácsi, Kossuth L. u. 4/1.   � 06-20/824-80-94 

 

Nagyacsádi Evangélikus Társgyülekezet 
cím: 8521 Nagyacsád, Zrínyi M. u. 19. 

istentisztelet: minden vasárnap 15 órakor 
 

Vadász Attiláné felügyelő 
Nagyacsád, Kert u. 11. 

� 06-89/349-150 

Gyenge Aladárné gondnok 
Nagyacsád, Kossuth L. u. 106. 

� 06-89/349-055 
 

Nemesgörzsönyi Evangélikus Leánygyülekezet 
istentisztelet: a hónap 2. vasárnapján 14 órakor (az alsói ref. templomban) 

          a hónap 4. vasárnapján 14 órakor (a felsői ref. templomban) 
 

Pirka Istvánné gondnok 
8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi M. u. 30.   � 06-20/527-38-44 


