Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XII. évfolyam 1. szám 2013. nyár

Pünkösdi püspöki pásztorlevél
Köszöntjük Testvéreinket az anyaszentegyház születésnapján, a Szentlélek által nekünk ajándékozott közös
nyelv, a megértés, az Istenre és egymásra találás ünnepén. Napjainkban is létszükséglet az egészséges kommunikáció, hogy jobban megértsük egymást családban, egyházban, hazában.
Nélkülözhetetlen a közös nyelv annak érdekében is, hogy érthetően tudjuk továbbadni a reánk bízott örömhírt. A legutóbbi népszámlálás adatai szembesítettek minket, hogy egyre többen közömbösek az egyház tanítása
és szolgálata iránt. Komoly missziói kihívás továbbá az a több tízezer hittestvérünk is, akik a KSH adatai szerint az evangélikus egyházhoz tartozónak vallották magukat, de nem ismerjük őket, még nem találtunk utat egymáshoz.
Küldetésünk, hogy minden evangélikus érzésű testvérünk „láthatóan evangélikus” legyen, igazi lelki otthonra találjon valamelyik gyülekezetünkben. Ennek érdekében erős várainkat vonzó hívogató lelki otthonokká kell
formálnunk, ahol a keresők nyitott szívű, befogadó testvérekre, igazi közösségre találnak.
Nem elég csupán hazavárnunk az egyelőre számunkra név és arc nélküli hittestvéreket. A pünkösdi Lélek
mozgósíthat minket, hogy feltámadott Urunk, a Jó Pásztor nyomában induljunk el mi is az elveszett, elkallódott, elrejtőzött családtagok felkutatására. Ebben a kereső szolgálatban segítség lehet a szerveződő hit- és erkölcstan oktatás éppúgy, mint a korszerű kommunikációs eszközök, amelyek azonban nem pótolhatják a személyes, lélektől lélekig forduló hívogatást.
Pünkösdkor esélyt kapunk, hogy Jézusra és egymásra találjunk. Ezzel az élő és éltető reménységgel imádkozzunk kitartóan az erő, a szeretet és józanság lelkéért, aki egyedül képes megőrizni és megújítani egyházunkat.
Isten élő Lelke jöjj!
dr. Fabiny Tamás
püspök

Gáncs Péter
püspök

Szemerei János
püspök

„A like nem ment életeket! Lájkolj minket, és megmentesz 0 gyermeket!”
Ezzel a szellemes felhívással mutatott rá a közelmúltban az UNICEF nemzetközi gyermekmentő szervezet
kampányában arra, hogy a képernyőnk előtt ülve nyomogatott gombokkal ugyan tetszést nyilváníthatunk valaki másnak a
tevékenységével kapcsolatban, felhívhatjuk rá a figyelmet – de mi magunk ettől még nem teszünk semmit.
Továbbgondoltam a dolgot, Jézusnak a tanítványaihoz intézett szava nyomán: „ne annak örüljetek, hogy a lelkek
engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10,20)
Lájkolj engem – mondhatná Jézus –, és a neved fel lesz írva a facebook-on, de nem a mennyben.
Mitől „valódibb” a hitvallástétel a gyülekezetbe járásnál? Miben több a tanítvány a szimpatizánsnál? Mit jelent
igazából Jézushoz tartozni?
Egyházunk püspökeinek fentebbi pünkösdi körlevele vallástételre hív mindannyiunkat. Ez azzal több a „lájknál”,
amivel a házasság a „stírölésnél”: a „hozzá tartozom” mindig több, mint a „tetszik”. Még akkor is több, ha hozzá
tartozva egyáltalán nem mindig és mindenestül tetszik. Ez így igaz a házasságban is, de a gyülekezetben is. Amikor az
apostol biztat: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is
inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap” (Zsid 10,25) – akkor ezt nem azért mondja, mert a „saját gyülekezetünk”
mindennél jobb, hanem azért, mert az Úr Jézus, aki „azon a napon” eljön, minden gyülekezetnél nagyobb. Ő tart meg
„azon a napon”. A gyülekezet pedig, amelyben otthon vagyunk, nem a „boldog beteljesedés”, ahol mindent mgkapunk az
Úrtól, hanem a frontvonal, ahol a hit harcát vívjuk; a család, amelynek tagjaiért való küzdelemre vagyunk hivatottak; a
példa, amely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Jézus Krisztus a bűnösök megmentéséért, az elveszettek
megtartásáért halt meg – „akik közül az első én vagyok” (1Tim 1,15).
schg
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Imádság árvíz idején
Mennyei Atyánk!
Számtalanszor kell átélnünk, mennyire kicsinyek és kiszolgáltatottak vagyunk.
Most, árvizek idején, a nemrég még nyugodtan hömpölygő folyók megfékezhetetlen előretörését kell
megtapasztalnunk. Félünk, mert érezzük: védtelenek vagyunk a természet erőivel szemben.
Félünk, mert oly sokszor voltunk már veszteségekkel és áldozatokkal járó tragédiák részesei. Félünk, ha
nem Rád tekintünk.
Most azért kérünk, mutasd meg arcodat a baj közepette, és a ne adj erőnkön felüli megpróbáltatást.
Segíts, hogy a zsoltárossal együtt mi is így tudjunk könyörögni: „Hozzád imádkozzék minden hívő,
amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.”
Tégy minket eszközeiddé, hogy önzetlenül, jókor és jó helyen vigyük a vigasztaló szavakat és kétkezi
segítő munkánkat a rászorulóknak. Különösen is imádkozunk az idősekért, a gyermekekért a várandós édesanyákért és a betegekért.
Küldd minél több imádkozva zsákoló és lapátoló hívedet a gátakra, és fakassz imára minden segítő szándékú embert.
Köszönjük, hogy a hivatásosok és önkéntesek összefogásának nagyszerű példáit láthatjuk ezekben a napokban. Köszönjük, hogy a nemes célt szolgáló összefogás erejét Te megáldod és tovább erősíted. Így kérjük a
Te egységet teremtő kegyelmedet egyházunkra és hazánkra.
Kérünk, értesd meg velünk akaratodat a kihívások és tragédiák idején, hogy a Te nevedet tudjuk dicsőíteni, és hogy mindinkább hozzád ragaszkodjunk. Mert hisszük, hogy Te semmilyen körülmények között el nem
hagyod el a hozzád menekülőt.
Ámen
dr. Fabiny Tamás püspök és munkatársai

Sok évvel ezelőtt szem- és fültanúk elbeszélése révén hallottam az alábbi esetet:
Egy igehirdető így szólt a táborban a tanításra figyelő fiatalokhoz:
– Isten Országa nem demokrácia, Isten nem demokrata. Isten diktátor, az ő Országa diktatúra.
A tanítás végeztével felállt valaki az ott ülők sorából, kiállt a hallgatóság elé, és így szólt:
– Isten Országa nem diktatúra, Isten nem diktátor. Isten: szeretet.
Azóta sokszor eltöprengtem: lehetséges a kettő együtt: a szeretet diktatúrája? Hogyan férhet össze ez a két ellentmondó kifejezés?
Az Evangélium választ ad a kérdésre, s összeköti Isten szeretetének axiómáját az Ő kizárólagosságának, szentségének és függetlenségének axiómájával. Amennyiben feltételezzük, hogy Istennek van objektív, tőlünk, hitünktől, elképzeléseinktől független akarata és mondanivalója a számunkra, akkor biztosak lehetünk afelől,
hogy amit szeretete folytán mond és tesz, az nem fér össze semmi mással, amit mi mondunk és teszünk.
Íme, egy neves igehirdető szavai erről:
Az első keresztényeknek soha eszükbe nem jutott, hogy hígítsanak az evangélium üzenetén azért, hogy senkit ne
botránkoztassanak meg vele, vagy hogy az aktuális közgondolkodáshoz igazítsák azt. Nem mazsolázgattak az
evangélium üzenetei között, és nem csak azokat a részeket prédikálták, ami tetszett az embereknek. Bátran felvállalták a kereszt botrányát.
A kereszt Isten ultimátuma, amellyel felszólítja az ellene lázadókat, hogy tegyék le a fegyvert! Isten nem alkalmazkodik az emberi véleményekhez, és nem kéri ki a bűnös ember megromlott elméjének tanácsát. Pál apostol
nem küldött ki kérdőíveket, hogy megtalálja a közös alapokat egy egységes hithez. Nem volt semmiféle egyezkedés: csak Jézus Krisztus keresztje volt, amely csupaszon magaslott az ég felé a zsidóknak és a pogány népeknek
egyaránt.
Reinhard Bonnke
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Építkezési hírek a Tátra utcából
Július folyamán kis híján megtörtént a templomtető felújítása (augusztusban reménység szerint a hátralevő „utolsó simítások” is befejeződnek). Ezt a
beruházást a tető rossz állapota miatt már régóta terveztük.
Építője: Globál Tető Kft., Környebánya.
Munka részletei:
– tetőszerkezet megerősítése
– tetőlécek és cserepek cseréje
– hátsó, öreg deszkákból álló padlásfal cseréje
Forrásaink:
– tavaly e célra kapott országos Gusztáv Adolf Segély: 1 millió Ft
– a gyülekezet tartaléka és az e célra adott adományok: 700 ezer Ft
Augusztus elején elkezdődött a mindkét épületre kiterjedő energiatakarékossági felújítás. Ez valamilyen formában és mélységben mindenképpen halaszthatatlan volt ebben az évben, lassan elhordozhatatlanná növekvő fűtésköltségeink miatt. Mivel támogatási
döntés született tavaly tavasszal benyújtott pályázatunkra, ezért a saját anyagi lehetőségeink által megengedettnél jóval nagyobb horderejű beruházásba
kezdhettünk. Ez a munka terv szerint szeptember végéig tart.
Építője: Bentateam Kft., Budapest.
Munka részletei:
– külső hőszigetelés és ablakcsere (hőveszteség ellen)
– központi fűtésrendszer cseréje (gázfűtés hatékonysága érdekében)
– napenergia hasznosítás (a használt villamosenergia megtermelésére és
gázbojler kiváltására)
Forrásaink:
– tavaly e célra kapott egyházmegyei beruházási támogatás: 1,5 millió Ft
– országos egyházi támogatás: 2,5 millió Ft
– országos egyházi testvéri kölcsön (visszafizetendő a következő 6 évben): 1,8 millió Ft
– állami támogatás: 10 millió Ft
– a gyülekezet tartaléka és az e célra adott adományok: 1 millió Ft
Köszönjük mindazok segítségét, akik észrevételeikkel, együttműködésükkel,
fizikai munkájukkal, idejüket és javaikat nem kímélve már eddig is részt vállaltak ezekben a munkákban! Mivel gyülekezetünk anyagi erőforrásai kimerülnek a beruházások során, ezért
külön tisztelettel kérjük minden Testvérünk további áldozatos részvételét, adományait.

Ifi-klub a város szívében, a paneltornyok árnyékában
Ez év eleje óta ökumenikus összefogással, két református és az
evangélikus gyülekezet szervezésében tartjuk gyermekek, fiatalok
és fiatalos lelkű felnőtt vezetők, segítők részvételével az Újvárosi
Ifjúsági Klub alkalmait, szombat esténként a Kodály téri közösségi házban, az Újvárosi Református Gyülekezet otthonában. Játék, beszélgetés, élet-kérdések, uzsonna, kirándulás, film alkotja a
programot. Született már egyfajta baráti közösség, megszokott társaság is, de szívesen fogadunk új érdeklődőket is.
A részvétel ingyenes, a felszerelés és az alkalmak költségét az
Önkormányzat támogatja.
A klub közösségi oldalán sok egyéb mellett egy filmes összefoglaló is látható, Szikora Mária alkotása:
https: //www.facebook.com/photo.php?v=528265443878486
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Krisztus kilátó a Gordon tetőn 2011

A Gordon-tetőt, ahova a Krisztus kilátó épült, a Parajdot Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű főútról lehet megközelíteni
Székelyszentlélekről kavicsos úton egészen a hegytetőig. Már
messziről látszik a Farkaslaka illetve Székelyszentlélek fölé magasodó Gordon-tetőn álló Krisztus szobor.
A helyszín autóval megközelithető, de az igazi élmény ha gyalogosan kapaszkodunk ki a tetőre. Az erdőben haladva a fák között
is többször felbukkan a napfényben csillogó szobor. A Gordonhegy 953 méter magas csúcsa uralja a Nyikó felső folyását. Kapaszkodás közben útitárs is került a közeli Ülkéből: "Láttam a faluból, hogy valami nagyon fényes fön a hegyen, gondoltam megnézem". A fák közül kiérve útitársam megállt, és perceken át mozdulatlanul csak nézett előre. A tetőn a két méteres, közel 400 köbméteres, masszív betontalapzaton, összeszerelve a 6 részből álló
galvanizált fémszerkezet. Az alkotás egy tízemeletes tömbház magasságával vetekedik. Látható, hogy a tárt karú Jézus keze, feje és
palástja egy húszméteres fémvázra került. A szobor belsejében csigalépcső vezet a magasba a nyak részig. Az utolsó lépcsőtől létrán
kapaszkodva lehet bejutni a fejbe. Itt aztán derékig ki lehet majd
bújni a fejből, és körbe lehet pásztázni egész Udvarhelyszéket és a
Nyikó mentét. A palást alól kilátszik két hatalmas méretű rozsdamentes acél kéz. A kilátó belsejéből a kéz mellett láthatjuk a környező fákat. A tárt karú Jézus szobor a székelyudvarhelyi Zawaczky Walter szobrász tervei alapján készült el.
Kell-e a Farkaslaka községhez tartozó Székelyszentlélek határába, a hegyoldalra egy Krisztust ábrázoló szobor?
Kell-e egy kilátó, Kelet-Európa legnagyobbra tervezett Krisztus-szobra? Az elképzelés szerint turistalátványosság lesz a Krisztus-kilátó, és a sok vitára idővel mindenki megkapja a megfelelő választ, ez a történelmi tapasztalat. Tavasszal a tetőre vezető kavicsozott utat is feljavítják, a szobor alapját természetes kővel burkolják be.
Mit jelent feljutni egy hegytetőre ahonnan lélegzetelállító szépségű tájakat láthatunk, csak az tudja aki már járt,
és van erkölcsi alapja véleményt nyilvánítani ebben a kérdésben. Ha pedig egy jól megépített kilátó áll rendelkezésünkre, a látvány leírhatatlan. A román televízió TVR1 tudosítója a helyszínen így jellemezte a látottakat
"Fabulos, asa ceva n-am mai vazut!!" (Mesés, ilyent még nem láttam!!)
2011- ben felépült, a Jézus Szíve kilátó a legmagasabb Krisztus-ábrázolás Kelet-Európában.
forrás: http://csedoa.blogspot.hu/2011/12/krisztus-kilato-gordon-teton-2011.html
Közreadja: Kemény István
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GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL:

Ifiklub

Pablényi Edina lelkésszé avatásán Kemeneshőgyészen

Konfirmációi emlékünnep

ProChrist

Napelemek a templomtetőn
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HÍREK, ESEMÉNYEK
{ Pablényi Edina, tatabányai származású, tavaly ősz óta a Kemeneshőgyész-Magyargencsi Gyülekezetben szolgáló
testvérünk lelkésszé avatására került sor április 13-án templomában, Kemeneshőgyészen. Gyülekezetünkből viszonylag népes csapat voltunk ott. Örömünkre szolgált, hogy, bár beosztott lelkészként Edina felavatásának volt ez
az ünnepe, mégis mintha lelkésziktatás is történt volna: ragaszkodó szeretettel fogadta és marasztalta őt a Veszprém
megyei közösség.
{ Beled gyülekezete és városa adott otthont ebben az évben a hagyományos pünkösd előtti egyházkerületi missziói
napnak május 11-én. Talán az is okozta, hogy az egyházmegyénk által megtöltött autóbuszon a tatabányaiak is szép
számmal rajta voltak, hogy kíváncsiak voltunk: a tavaly itt nálunk rendezett nap milyen újdonságokat, értékeket, tapasztalatokat tartogat a sopron megyei gyülekezet szervezésében.
{ Pünkösd vasárnapján, május 19-én – bár újonnan konfirmáló fiatal testvérünk ezúttal nem akadt – konfirmációi jubileumi ünnepet azért ültünk a Jókai utcai templomban és kertjében.
{ A Gusztáv Adolf Segély gyűjtése kapcsán szervezett „szószékcsere” alkalmával, június 9-én, a búcsúistentisztelete
előtti utolsó istentiszteleten Tatabányán szolgált a nyugdíjba vonuló Kapi Zoltán pusztavámi lelkész testvérünk.
{ Gyülekezetünk tagja, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen Isten segedelmével szeptembertől az 5. évét kezdő
Juhász Dénes egyre szaporodó tanulmányi és gyakorlati teendői közepette otthonában, közösségünkben is többször
végzett igeszolgálatot: igét hirdetett a március 17-i istentiszteleten, bibliaórát vezetett április 18-án, helyettesként
az istentiszteletet tartotta július 7-én.
{ Nagyvelegen a „Nagytáborban”, július 28 – augusztus 3. között gyülekezetünkből részt vettek – szervező-munkatársként illetve „ifiként”: Juhász Dénes, Sassi Gergely, Sassiné Riffer Zsuzsanna, Szikora Róbert, Tasche René, Vertényi Domonkos.
{ Nagyszabású felekzetközi összefogással megvalósuló és tervezett programok sora valósult meg illetve áll szervezés,
előkészítés, tervezgetés szintjén Tatabányán.
A résztvevő illetve szervező közösségek:
a város három Református Gyülekezete
a Gallavölgyi Római Katolikus Gyülekezet
a Baptista Gyülekezet
a Golgota Gyülekezet
a Pünkösdi Gyülekezet
a Reménység Gyülekezet
a Kiáltó Szó Gyülekezet
az Evangélikus Gyülekezet
És amik zajlottak / zajlanak:
– ProChrist műholdas evangélizáció volt március 4-11. között a város 8 helyszínén
– a budapesti Golgota Gospel Kórus koncert-evangélizációt tartott az Árpád téren május 11-én
– közös családi napot tervezünk Felsőgallán a Bódis-hegyen, szeptember 7-én
– szeretnénk részt venni az október 10-13-án, országosan szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű keresztény ifjúsági önkéntes akcióban
{ Városunk iskoláiban is lezajlott a szeptembertől az 1. és 5. osztályosok számára kötelezően választható erkölcstan
oktatás adminisztratív előkészítése. Mivel nagy valószínűséggel nem mindenütt történt meg egyértelműen a jelentkezések bejegyzése és továbbítása, ezért tisztelettel kérjük, hogy azok a szülők, akik gyermeküket az iskolában
evangélikus hit- és erkölcstan oktatásra regisztrálták, még a tanév kezdete előtt jelezzék ezt a lelkészi hivatalnak is, személyesen, telefonon vagy email-ben, nehogy bárkit „kifelejtsünk” az órák szervezése során.
{ Köszönettel vesszük azon Olvasóink email címének megadását, akik szívesen böngészik a Lámpás újságot képernyőn keresztül.
{ Gyülekezetünk istentiszteleteinek olvasható, lejegyzett változata, a Magvető, hétről hétre kapható kérésre email-en,
vagy nyilvánosan az interneten, gyülekezetünk honlapján: http://tatabanya.lutheran.hu/magveto
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2012. DECEMBER 2., ADVENT 1. VASÁRNAPJA ÉS 2013. AUGUSZTUS 11.,
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 11. VASÁRNAP KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:
Járóka József Marcselló

jan. 19.

Járóka Dzsínó Dániel

Tatabánya

Bús Annabella és Járóka
József (rk.)

Jn 12,36-43

ápr. 28.

Kiss Virginia

Tatabánya

Burai Henrietta és Kiss
László (rk.)

1Krón 16,1-2.7-15

jún. 16.

Hidvégi Ádám

Mosonmagyaróvár

Szabó Nóra (ev.) és
Hidvégi István

1Kor 1,26-31

 ... Isten szerinti életre a házasságban:
jún. 15.



Balogh Éva, Tatabánya, ev.

Szitás Gyula, Tatabánya, rk.

Énekek 8,5-7

Brunner Anikó Edit, Tatabánya, rk.

Kovács Attila, Tatabánya, ref.

Mt 7,24-25

... az élet és halál Urától1:
dec. 5.

Mankóczi Józsefné sz. Veréb Edit

59 évesen

Zsolt 138,8a

Somlay Jánosné sz. Koritsánszky Emília

95 évesen

Zsolt 49,16

Salzmann György dr.

93 évesen

2Tim 4,72

jan. 25.

Hajas Béla id.

68 évesen

Zsolt 77,14a

jan. 31.

Kovács Gábor

69 évesen

1Kir 2,2-3

Farkas Istvánné sz. Tite Margit

93 évesen

Kol 3,17

Hartmann Karolin

70 évesen

Jn 14,1-63

márc. 18.

Kondor Ferencné sz. Leyrer Irén

93 évesen

Fil 3,20

ápr. 19.

Gabnai Irén

80 évesen

Ézs 38,16-20

máj. 3.

Gyömörei Vincéné sz. Szalai Róza

91 évesen

1Kor 8,5-6

máj. 13.

Märcz Istvánné sz. Lipták Varga Mária

89 évesen

2Móz 33,17

aug. 8.

Szabó László

69 évesen

Jel 5,1-6

jan. 12.

márc. 14.

1 A felsoroltakon kívül elmentek közösségünk tagjai közül Huszár Ilona (90 évesen) és Szabados Pál (70 évesen)
2 Megemlékezés otthonában, családja körében
3 Megemlékezés a Jókai u-i templomban, Börönte Márta Rákosszentmihály-sashalmi lelkész szolgálatával
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom
Mikor?
Hol?
Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.
Istentisztelet
Vasárnap 10 00 kor
Jókai út 81.
Hitmélyítő
megbeszélés
Kedd 1830-kor
beszélgető kör
szerint
Minden hónap első vasárnapján
úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.

A Lámpás ezen számához mindenkinek
két-két csekket mellékelünk. Aki bármilyen jogcímen –
egyházfenntartói járulék, általános vagy céladomány – szeretne befizetni gyülekezetünk pénztárába, megteheti e
csekkek segítségével is.
Elvihető gyülekezeti csekkek a templomban is ki vannak
téve.
Aki azonban teheti, kérjük, hogy befizetését személyes
készpénzes befizetéssel (a templomban vagy a lelkészi hivatalban), vagy banki átutalással tegye meg, mert ezáltal
gyülekezetünk kiadásait csökkenti.

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
A weboldallal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a
teranova2x@gmail.com címre várjuk.
A Lámpás szerkesztősége várja az írásokat
erre a címre: lampas@lutheran.hu
Várjuk az érdeklődőket a
gyülekezeti levelezőlistákra:
fraternet-tatabanya@lutheran.hu
(általános gyülekezeti információk)
fraternet-tbifi@lutheran.hu (ifjúsági lista)
E listákra jelentkezni lehet a lelkészi hivatal
címén: tatabanya@lutheran.hu
LÁMPÁS – Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja
Megjelenik negyedévente
Az újság előállításához adományokat elfogadunk gyülekezetünk
számlaszámára: Tatabányai Evangélikus Egyházközség
OTP Bank: 11740009-20201533
Felelős kiadó: Tatabányai Evangélikus Alapítvány
Szerkesztőbizottság: Cser Ákos, Kemény Ilona, Kemény
István,Vertényi Domonkos
Felelős szerkesztő: Schermann Gábor
Tördelőszerkesztő: Kemény Ilona

A lelkészi hivatal címe:
Tatabánya-Alsógalla, Tátra u. 13.
Telefon: 34/316-201
Schermann Gábor lelkész elérhető ezen kívül a
06-20-824-2764-es telefonszámon, valamint a
gabor.schermann@lutheran.hu illetve
tatabanya@lutheran.hu e-mail címen.
Hivatali idő: megbeszélés szerint

Bizalommal kérjük azok jelentkezését, akik
egészségi állapotuk miatt nem tudnak az istentiszteletekre vagy más alkalmakra eljönni.
Szívesen segítünk autóval, hogy ilyen akadály ne válasszon el senkit a gyülekezet közösségétől!
 Várjuk a kórházban fekvő betegekről való híradást, hogy személyesen meglátogathassuk
őket, illetve azok jelzését, akik otthonukban
szeretnének úrvacsorát venni.
 Kérjük az új otthonba költözöttek, illetve az
újonnan a gyülekezet területére került testvérek lakcímének jelzését.
 Köszönettel fogadunk minden, a gyülekezet
szokásaival vagy személyes igénnyel kapcsolatos kéréseket.

