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2021 
böjt 

húsvét 

 
A kisharang akkor szól egymagában, amikor a gyülekezet a Miatyánkot 

imádkozza. 
A kisharang közös imádságra hív. 

 
 

 

 
„… elmagyarázta  

nekik  

mindazt,  

ami az  

Írásokban  

róla szólt.” 
(Lk24,27) 
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Az ÚR akarata célhoz ér vele 
 

„… kell …” 
 
Mielőtt Jézus elindul Jeruzsálem és a Golgota felé, 
visszavonul a tanítványaival pogányok lakta vidékre, 
hogy elmagyarázza nekik, mi vár rájuk (Mk 8,31 és a 
párhuzamos helyek). Amikor pedig feltámadott és 
megjelent a tanítványok között, pl. az emmausi 
úton, vissza tekintve értelmezi az eseményeket – 
lásd a címlapon egy Berlin-közeli falusi templom 
restaurálásra szoruló oltárképének részletét. A 
Jézus halálát és feltámadását közrefogó magyaráza-
tok legfontosabb szava, érve, indoka a „kell”.  
Amire ez a szó vonatkozik, azt általában – bocsánat 
a nyelvtani kirándulásért – alanyként használjuk, 
pedig az, hogy mi szükséges, mire van igény, mi 
kötelező, azaz mi „kell”, logikailag voltaképpen 
tárgy. Ez a „szerepcsere” pedig elfedi előlünk azt, aki 
a „kell” forrása, gazdája, érvényben tartója, oly-
annyira, hogy nem említjük, nem is gondolunk rá, 
személytelen evidenciának tekintjük.  
A profán klasszikus görögben a „kell” -nek megfele-
lő szó (δει)̃ ezért csak harmadik személyben haszná-
latos: azaz személytelen természeti törvény, mely-
nek érvénye alól nincs sem kivétel, sem felmentés. 
Mivel pedig általános érvénye alól sem felmentés, 
sem kivétel nincsen, a „kell” megszabja az ember 
lehetőségeit, viselkedését, magatartását. A „kell” 
természeti és erkölcsi törvény. Szívbe, ha úgy tet-
szik, a gondolkodó, józan észbe írt törvény. A nagy 
königsbergi bölcs, Immanuel Kant ezt a kényszerítő 
erkölcsi törvényt nevezte „kategórikus imperati-
vus”-nak, amit ha áthág valaki, szükségszerűen – 
sorsszerűen – el kell szenvednie a büntetését is, 
mert az is a törvény, a „kell” tartozéka.   Marxista 
kifejezéssel kivételesen élve a „kell” nem más, mint 
„(történelmi) szükségszerűség”, ami felülírja az em-
ber „megszokott” elveit és erkölcsiségét. 
A görög nyelvű Újszövetségben (főleg Lukács evan-
gélista irataiban) a „kell” szigora és keménysége 
nem rejti, nem takarja el a forrását és érvényben 
tartóját, hanem hangsúlyozza, nyomatékosítja a 
Teremtő Isten örök akaratát. Egyértelműen, magá-
tól értődően. A Szentírásban ugyanis nem személy-
telen természeti erők mozgatják az eseményeket, 
hanem az ÚR. Ami pedig „kell”, az az Ő rendje, be-
lénk ivódva, olyan természetességgel, hogy a for-
rását nem is említjük… 
 

Ezen a háttéren érdemes végiggondolni, meddig 
terjed az ember döntési szabadsága, és hol kezdődik 
a „kell”, a természetes rend, a Teremtő rendje elleni 
lázadás. Meddig élhet az ember mindazzal, amit a 
józan ész mértékével a használatára adott a 
Teremtő, és hol kezdődik az a nagyképűség, amit 
még az 50-es években tanultunk, hogy „az ember 
legyőzi a természetet” – és azt, aki a természet 
rendjét megszabta. A XXI. század természettudomá-
nyos és orvos-biológiai eredményeinek isme-
retében – anélkül, hogy a velük való élet ellenes 
visszaélésekre kitérnénk – célszerű volna újra-
fogalmazni, mi a bűn. 
A „kell” nemcsak életünk természetes rendjét szab-
ja meg, - nekünk, gyengébbek kedvéért a Parancso-
latokban is részletezve – hanem Isten tervét, ame-
lyet követve a lépten-nyomon megbántott Úr min-
dent megtesz azért, hogy az ellene lázadó bűnös 
embert megnyerje. Hogy a lázadása miatt logikusan 
bizalmatlan, Isten jelenlétét rettegő bűnös rossz 
lelkiismeretét túláradó szeretetével megnyugtassa. 
„Hogy az ördög munkáit lerontsa.”(1Jn 3,8) 
Mielőtt Jézus elindult Jeruzsálembe, hogy a „kell” 
kiteljesedjék rajta, elmagyarázza („megmutatja”) a 
tanítványainak, hogy sokat „kell” szenvednie, meg 
„kell” ölettetnie és fel „kell” támadnia. 
 Megismétlődik a megkísértetése: Ahogyan fellépé-
sekor, működése kezdetén el akarta őt téríteni a 
„via crucis”-ról (= a kereszt útjáról) a sátán, most 
megteszi Péter ajkán, nagypéntek délután pedig a 
főpapok és a csőcselék hangján. Húsvét napján pe-
dig visszatekintve, a prófétákon elkezdve magyaráz-
ta tanítványainak, hogy így „kellett” történnie: így 
érte el célját. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket 
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által 
az élő reménységre…”(1Pt1,3) Mai tanítványokként 
fogadjuk el, ami „kell”, törvénynek. És fogadjuk el 
Atyánk öröktől fogva ható szeretete bizonyságául. 
Mert ami történt, az értünk történt: „Újonnan ’kell’ 
születnetek!”(Jn3,3kk) – mondta Jézus – enélkül 
senki sem mehet be Isten országába. A hétközna-
pokra pedig Keresztelő János szava a mérvadó: 
„Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom”  
(Jn3,30) 
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           Íme, az ember            
 

 

 
 
Serfőző Simon 
 
Nincs mentség  
 
Ámulok csak,  
s nem értem,  
hogy ami örök,  
a véges előtt  
mért alázkodik meg?  
 
Mi kényszeríti rá  
a feszülő erőt,  
hogy feladva magát,  
behódoljon a gyengeség 
előtt?  
 
Hisz vétkére nincs,  
nem lesz mentség,  
megbocsájtás sem,  
sem elnézés. 
 
 

 
 

Czigány György  

Lépcsők  

Napjaim benned gyülekeznek,  
mind ami volt és ami kezdet,  
nem létezőt veled kerestem  
s létünk lett Jézus a kereszten.  
Halottaim vidáman néznek  
a te szemedből, markod fészek,  
ott búvik meg kilencven évem,  
enyészeté, túl feledésen. 
A kerti kőlépcsők ezüstje 
 a riadt ragyogást kiküzdve  
nekidől az égbolt falának,  
köré levert csillagok állnak,  
nézik szemed, testvéri lángot,  
s lett szívedben a szomorúság áldott. 
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fájdalmak férfia, betegség ismerője 
 

 
 
 
 

Surbán Frang Zoltán 
 
Arckép  
 
Széjjelroncsolt volt az arca 
aknatépett volt az arca  
szilánkverte volt az arca  
grimaszt vágó volt az arca  
gombapöffedt volt az arca  
megfeketült volt az arca  
nem emberi volt az arca  
alaktalan volt az arca  
rettenetes volt az arca  
félelmetes volt az arca  
felejthetetlen volt az arca. 
 

 
 
Mikor  
 
a sokasult évek odva  
orozva uszítja reám  
a bajok gyilkos hadait,  
csak a hit,  
hogy a csodák kapuit 
 – hittem erősen –  
még csak ezután  
nyitja ki  
előttem  
az Isten. 
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„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” 
 
 
 

 

Radnai István  
 

Szókergető  
 
ha jövőt épít más a lépték  
lepkeháló a pillanat múlását  
nem tartja vissza ma az égkék  
szennyes ködökbe zárva vak 
hullámzás  
 
átsüt mégis ablaknyi remény  
mintha rácsait vetné le a zárka  
rügyeken bólogat az erény  
bebábozódott már a falánk lárva  
 
már előttünk ódzkodik a múlt  
borostyáncseppben mi vagyunk 
a zárvány  
az akarat is belénk szorult  
dalunk csak fagyott erezetű 
márvány  
 
és mégis mint akik a fényre 
lépnek  
hunyorogva mondunk igent a 
létnek 
 

 

 
 
 
Szegedi Kovács György 
 
Minden 
remény  
annyit ér,  
amennyi hit van mögötte,  
az újra ébredő nap  
kifogyhatatlan ereje.  
Jócselekedet – kényszerek?  
Lelkünk emésztik.  
Vakító fény tereli  
a remény nyitott ölét. 
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„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” 
 

 
 

Szegedi Kovács György 

Megkötözve  
Itt vagyok én!  
Itt vagyok régtől fogva; 
a négynapos bűzömből föltámadott,  
a nemlétből visszajött.  

Ki oldozza el  
kezeimet, lábaimat?  
Ki oldja már le  
szemem elől a kendőt,  
hogy lássam  
a sötét mélységek mécsesét,  
reménységem körvonalait,  

hogy lássam  
azt az Embert. 

Arany János 
 
Sírvers 
 
ITT NYUGSZIK 
ARANY JÁNOS 
SZERKESZTŐ 
SZÜLETETT 1817 MÁRCIUS 2-ÁN 
MEGHALT... 
 
Nincs végezve itt még a cikk, 
Folytatása következik: 
Én-Uram, légy én szerkesztőm, 
Új folyamban újrakezdőm. 
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gyülekezeti élet 
 

Jézus Krisztus mondja: Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!  
(Lk 6,36) 

Lelkészi jelentés  

a Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség 2020. évéről 

 

I. Szolgálataink 

Igehirdetői szolgálat 

A 2020-aas év rendkívül erősen felborította eddigi megszokott gyülekezeti életünket. Rendszerint 
Bonyhádon, Hidason és Kismányokon minden vasárnapon és ünnepnapon tartunk istentiszteletet. 
Bonyhádon a hónap első vasárnapján, Hidason a hónap második vasárnapján, illetve mindenhol a 
nagyünnepek első napján úrvacsorai istentisztelet van. Alsónánán megbeszélés alapján a hónap első 
vasárnapján tartunk istentiszteletet. Ám március közepétől május végéig, majd a második hullámban 
november végétől ismét le kellett állítani a nyilvános istentiszteleteket. Ezen időszakokban a 
gyülekezet youtube csatornájára töltöttünk fel istentiszteleteket, melyeket eleinte egyben, vasárnap 
délelőtt rögzítettünk, majd később átálltunk a több részletben felvett, szerkesztett anyagok 
közzétételére. 2020-ban összesen 121 nyilvános istentisztelet volt. Emellett 19 online istentiszteletet 
tettünk közzé. A gyülekezet német hagyományai alapján a nagyünnepi másodnapi, illetve a hónap 
harmadik vasárnapján az istentisztelet német nyelvű. Értelemszerűen ezek is online módon lettek 
rögzítve a veszélyhelyzet időszakában. Összesen 9 német nyelvű istentiszteletet tartottunk.  

Kazuálék 

Idén 11 keresztelő, 17 temetés, valamint 6 esküvő volt.  

Számszerűen: 

 keresztelés konfirmáció esketés temetés 

     férfi   nő   össz.  

Bonyhád 8 0 5 5 7 12 

Hidas 3 3   2 2 

Kismányok    1 1 2 

Mecseknádasd   1    

Bátaapáti     1 1 

Összesen: 11 3 6 6 11 17 

Gyerekmunka 

2020-ban gyülekezeti szervezésben Bonyhádon már csak egy iskolában, ezenkívül Hidason tartunk 
rendszeresen hittanórát, összesen 10 csoportban. A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában 
iskolalelkész látja el a kötelező hitoktatást. A tanévet rendkívüli tanévnyitóval nyitottuk és zártuk, 
ezen kívül családi istentiszteletekre hívtuk a gyerekeket szüleikkel együtt, amikor tudtunk tartani (3 
alkalom volt). A hittanos hétvége elmaradt. A karácsonyi ünnepi istentisztelet helyett családoknak 
szóló videó készült, valamint a rendhagyó szentesti istentiszteletről videóösszeállítást tettünk közzé.  

A konfirmációt Hidason még ősszel meg tudtuk tartani, Bonyhádon azonban 2020-ban elmaradt. 
Reménység szerint ezt 2021-ben tudjuk pótolni. 
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gyülekezeti élet 
Felnőtt-oktatás 

A felnőttek körében év elején tudtunk tartani bibliaórákat Hidason és Bonyhádon, március közepétől 
azonban ez teljesen leállt.  

Kórus 

A kórus továbbra heti 1 kóruspróbával működött, azonban a veszélyhelyzetek alatt ezt is le kellett 
állítani. Néhány istentisztelet hanganyagát segített a kórus felénekelni. A kórus vezetője továbbra is 
Hevér László. 

Ünnepélyek, közösségi, ökumenikus és testvérgyülekezeti alkalmak 

Az ökumenikus imahéten Bonyhádon és Hidason is megtartottuk közös alkalmainkat. Világimanapon 
részt vettünk Hidason. A többi hagyományos közösségi alkalom azonban itt is elmaradt. Mind megyei 
szinten, mind kerületi szinten törölték a tervezett programokat. A gyülekezet saját nyári programját 
sem tudtuk megvalósítani, így erdingi testvéreinkkel sem tudtunk találkozni. 

Lelkészi szolgálat 

2020. január óta nem szolgál beosztott lelkész a gyülekezetben. A szolgálatokat – az egyházmegyei 
teendőkkel egyeztetve - egyedül végzem. 

Bonyhádi Nyári Esték pályázat programjai 

Talán a legsikeresebb programsorozatunknak mondhatjuk azt a három alkalmat (Tanévre hangoló, 
Szüreti sváb utcabál, Tíz példázat), mellyel nemcsak gyülekezeti tagjainkat, de a városban élőket is 
sikerült megszólítani, összesen 406 résztvevővel. Ezekről Kisharang újságunkban, de a gyülekezet 
honlapján is beszámoltunk. Képek a honlapon, videók pedig a gyülekezet youtube csatornáján 
megtalálhatóak.  

II. Anyagi ügyek 

A gyülekezet 2020. évi beszámolóját és 2021-es költségvetését a Presbitérium helyett idén az 
elnökség fogadta el. A veszélyhelyzet feloldása után az első ülésen utólag hagyja jóvá a Presbitérium. 
Fontosabb számok a zárszámadásban: 

 

Gyülekezeti tagoktól 
származó bevételek 

7.217.033 Ft Nyitó pénzkészlet: 6.583.916 Ft 

Támogatások  1.866.785 Ft Összes Bevétel: 19.143.727 Ft 

Ingatlanok bevételei  8.951.000 Ft Összes Kiadás: 14.475.994 Ft 

Egyéb bevételek 1.108.909 Ft Ebből pályázati kiadás 1.630.492 Ft 

Személyi jellegű 
kiadások 

7.886.205 Ft Pénzeszköz változás: 4.667.733 Ft 

Működési, hitéleti 
tevékenységhez 
kapcsolódó költségek 

3.238.570 Ft Záró pénzkészlet: 11.221.554 Ft 

Ingatlanok, eszközök, 
egyéb kiadások 

3.351.219 Ft 
Eszközök összesen 
(vagyon): 

1.136.191.828 Ft 
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gyülekezeti élet 
Gyülekezeti tagjaink továbbra is a következő módokon tudják támogatni gyülekezetünket: 

- Egyházfenntartói járulékkal, melyet vasárnapi istentiszteleteinken, presbitereinken keresztül, 
vagy a Hungária Takarék helyi fiókjában a gyülekezet számlaszámára (71800013-11141187) történő 
közvetlen befizetéssel vagy átutalással is eljuttathatnak. Egyháztagjainkat ily módon tarjuk nyilván. 
Országos ajánlás: az éves nettó jövedelem 1%-a. Kérjük Testvéreinket, hogy lehetőleg ez az összeg 
minimum 12.000 Ft/fő/év legyen. Természetesen szociálisan nehéz helyzetben lévő Testvéreinktől 
minden kis összegű támogatásért is hálásak vagyunk. Mindenkit biztatunk arra, hogy több részletbe 
rendezze éves egyházfenntartását, így nem egyszerre terheli meg a családokat. Akár havonta fix 
összegű átutalással is lehet élni (pl. beállítunk 1.000 vagy 2.000 Ft/hó rendszeres utalást) 

- Adománnyal: az egyházfenntartáson felül személyesen felajánlott anyagi és természetbeni 
felajánlásokat a gyülekezet szintén elfogad, melyek kötődhetnek családi eseményekhez is (temetés, 
keresztelés, esküvő). 

Munkában álló testvéreink még két módon is segíthetnek: 

A személyi jövedelemadó első 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) 
javára felajánlhatják, ezzel az Egyház országos munkaágait (oktatási, szociális területek) támogatják.  

Akkor is tegyék meg felajánlásukat, ha a várható adó „nulla” lesz, mert Egyházunk támogatásában 
számít a rendelkező nyilatkozatok száma is, nemcsak az összege. 

Az SZJA alapítványoknak felajánlható második 1%-ával közvetlenül a gyülekezet Bonyhádi 
Evangélikus Egyházközség Templom 2000 Alapítványa (adószáma: 18851564-1-17) elnevezésű 
alapítványát tudják támogatni az adószám megadásával, mellyel ingatlanjaink megújítását, 
programjaink szervezését segíthetik. 

III. Ingatlanok, eszközök 

Az elmúlt év elején adtuk el Opel Astra gépjárművünket. Év elején beszereztünk egy kis kézi kamerát, 
ezzel vesszük fel istentiszteleteinket. Más ingatlannal kapcsolatos beruházás nem volt 2020-ban. 

IV. Egyházkormányzás, kommunikáció 

A gyülekezetben az elmúlt évben három presbiteri ülésre került sor. Közgyűlést nem tartottunk 2020-
ban. Kisharang c. újságunk 4 alkalommal jelent meg. 

Köszönet 

Köszönöm a gyülekezet munkatársainak egész évi munkáját, gyülekezeti tagjainknak pedig a 
türelmet. Köszönöm, hogy ebben a nehéz helyzetben is sokan vállalnak szolgálatot a gyülekezet tagjai 
közül (igeolvasás, takarítás, egyéb munkák). Köszönöm kántorainknak a szolgálatot. Köszönöm a 
presbitereknek az elmúlt év munkáit. Köszönöm György Ferenc felügyelő úrnak a szolgálatát. 

 

Bonyhád, 2021. március 28. 

          Aradi András lelkész 
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gyülekezeti élet 
 

„Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden!” (Zsolt 3,9a-b,17) 
„Jézus bejárta a városokat és falvakat mind,  
tanított a zsinagógáikban, hirdette a menyek  

országának evangéliumát, gyógyított mindenfelé 
 betegséget és erőtlenséget” (Mt9,35) 

Felügyelői beszámoló  

a Bonyhád-Hidas-Kismányok Evangélikus Egyházközség 2020-as munkaévéről 

 

Kedves Testvérek, Tisztelt Presbitérium! 

Az egyházi előírásunknak megfelelően az elmúlt évben 3 alkalommal üléseztünk. A járvány helyzet kapcsán 
a fontosabb ügyekben telefonon és elektronikus úton egyeztettünk. Közgyűlést nem tudtunk tartani.  

A járvány helyzet alaposan átrendezte közösségi életünket. A tavaszi korlátozások alkalmával megkezdtük az 
élő videó közvetítéseket facebook fiókon (https://www.facebook.com/bonyhadigyulekezet/ ) keresztül, illetve 
felvételről a yotoube megosztó segítségével 
 (https://www.youtube.com/channel/UCRnOYER5YSlZutKhJX6pEaw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0), ahol 
69 videó és 57 hangfelvétel található jelenleg. A felvételek készítésében és feltöltésében Somogyvári Balázs 
segédkezett sokat. A Duna televízió élő adásban közvetítette a virágvasárnapi istentiszteletünket, aminek nagy 
sikere volt. Nyár elején visszatérhettünk a nyilvános istentiszteletekre, de az istentiszteletekről készült 
felvételek továbbra is felkerültek a videó megosztó felületekre. Novembertől megint a korlátozások kapcsán 
csak on-line istentiszteletekre van módunk. A felvételeket Hevér László és az Aradi család (András, Valéria, 
Sára, Eszter, Anna) készítette az igeolvasásra felkért testvérekkel közösen. Köszönet áldozatos munkájukért!  

Nyár végén elkezdtük a Bonyhádi Nyári Esték programsorozatunkat: „ A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01128 
azonosítószámú projekt támogatására megítélt, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból finanszírozott vissza nem térítendő összeg 2.800.000 Forint, amely lehetővé teszi Bonyhád 
városában 5 helyszínen, 6 közösségi és családi program lebonyolítását.”, amelyből hármat meg is tudtunk 
valósítani az ősz folyamán. A „Tanévre Hangoló” …hogy örömmel kezdődjön az év 2020. augusztus 30. 15 
óra, Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola udvara – 200 résztvevő. Van olyan, amikor egy lelkes tervező 
csapat a megvalósításkor döbben rá, mennyien meghallották a hívó szót, és mennyien vettek részt akár 
önkéntesként, akár résztvevőként a megálmodott programon.” A második rendezvény a „Szüreti sváb utcabál 
…ahol a vidámságé a főszerep” szeptember 19-én a hűvös idő ellenére nagyon sikeres és valóban vidám 
alkalom volt 117 résztvevővel a Kaszinó kertben, a művelődési ház mögött. A harmadik programunk „Tíz 
példázat …mert akinek van, annak adatik” 2020. október 18. 18 óra, Bonyhádi Evangélikus Templomban 89 
regisztrált résztvevővel valósult meg. A részletes beszámolók olvashatóak gyülekezetünk megújult honlapján. 
(https://bonyhad.egyhazkozseg.hu/) A pályázati elszámolás is jelentős feladatokat jelentett. Nagy köszönet 
Aradi András esperes úr áldozatos munkájáért!  

A közös terhek viselésében egyre nagyobb szerepe van az egyházfenntartási járuléknak és a gyülekezet 
Templom 2000 alapítványának a jövedelemadó 1% felajánlásának. Kérünk minden gyülekezeti tagot és 
szimpatizánst a lelkész beszámolóban leírt módon segítse ezt a tevékenységet a saját anyagi lehetőségei 
szerint!  

Az ÚRVACSORA 2020 kiadvány egyik gondolatával köszönök el: „A kenyérben és borban Krisztus által 
felismerem életem értelmét, a reménységemet és a jövőmet.”  /Pángyánszky Ágnes/  

 

Bonyhád, 2021. március 29. 

          György Ferenc 

              felügyelő  
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gyülekezeti élet 
 

Gyülekezeti eseményeink voltak… 
 

Január 
Borbély József 1791-1871 
Január 19-én álltunk meg Borbély 
József (Josef Borbely) evangélikus 
lelkész-esperes sírjánál, aki 150 évvel 
ezelőtt, 1871. január 19-én halt meg. A 
gyülekezet elnöksége imádsággal és 
koszorú elhelyezésével emlékezett 
meg. 
 
 

Ökumenikus Imahét 
Idén egy alkalmat tartottunk Bonyhádon a római katolikus templomban, ahol egymásra 
figyelve, kellő távolságtartással tudtuk megélni az ökumenét. Hidason teljesen elmaradtak az 
imaheti alkalmak. Ugyanígy elmaradt a Világimanapi alkalom is. 
 

 
Március 
Március 15. 
Habár a járványhelyzet miatt nem 
lehetett nyilvános ünnepségeket 
szervezni, ezen az ünnepen megálltunk 
Borbély József és Friedrich Erhardt 
testvéreink síremlékeinél. 
 
 
 
 

 
id. Krähling Dániel 1917-1971 
Március 23-án volt id. Krähling Dániel, egykori 
lelkészünk halálának 50. évfordulója. A 
gyülekezet elnöksége és a család képviselői is 
koszorúval, virággal és imádsággal emlékeztek 
meg róla sírjánál. 
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Ünnepi istentiszteleti rend: 
 
Nyilvános istentiszteletet az ünnepek alatt csak 

Bonyhádon tartunk. 
 
Bonyhád:  

 2021. április 2-án 18 órakor 
Nagypénteki istentisztelet 
rövidített liturgiával, éneklés és 
úrvacsora nélkül. 

 2021. április 4-én 10 órakor 
Húsvéti istentisztelet rövidített 
liturgiával, éneklés és úrvacsora 
nélkül 

Kérjük, hogy elsősorban azok jöjjenek, akiket már 
beoltottak, vagy túl vannak a betegségen. Természetesen 
másokat is szívesen látunk, de kérjük a védekezési 
szabályzat betartását a templomban. 

Kismányoki evangélikus templom (Fotó: Máté Réka) 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a gyülekezet minden tagjának! 
 

A nyilvános istentiszteletek újraindítását a járvány miatti veszélyhelyzet feloldását 
követően, az elnökség és a helyi gyülekezet döntése alapján jelezni fogjuk online 
felületeinken. Kérjük Testvéreink türelmét! Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 
Egyházfenntartói járulékot, adományt jelenleg személyesen nem lehet befizetni az irodában. Kérjük, hogy 

átutalással vagy a Hungária Takarék bankfiókjában készpénz befizetéssel rendezzék az alábbi számlaszámra 

(Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközség; Számlaszáma: 71800013-11141187) a befizető 

nevének és az összeg céljának pontos megjelölésével. Köszönjük adományaikat! 

Elérhetőségünk: 
Evangélikus Lelkészi Hivatal  
7150 Bonyhád, Dózsa Gy.u. 67. 
 
Tel.: 20/824-3574  
Email: bonyhad@lutheran.hu 
Honlap: bonyhad.lutheran.hu 
Facebook oldal: 
@bonyhadigyulekezet/ 

Aradi András lelkész 
Tel:  20/824-3574 
Email: andras.aradi@lutheran.hu 
 
youtube.com csatorna: 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCRnOYER5YSlZutKhJX6pEaw 
 
vagy beírva a keresőbe: bonyhádi 
evangélikus egyházközség 

György Ferenc felügyelő 
Tel.:  20/824-6953 
Email: gyferi59@gmail.com 

 
Krähling Dániel nyugd. lelkész 
Tel.:  20/824-52-29 
Email: 
46lupus0103@gmail.com 

A Kisharang a Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet belső használatra szánt, ingyenes időszakos körlevele. Utcai 
terjesztésre nem kerül. Szerkeszti: Aradi András és Krähling Dániel. 


