
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XV. évfolyam 1. szám 2016. Tavasz

TISZTA SZÍVVEL

„Jól csak a szívével lát az ember” – mondja a Kis Herceg, Sámuel próféta nyomán (1Sám 16,7).

Igen. Jól – tovább, mint a szeme elé táruló látvány távlata, mélyebbre, mint a szanaszét röpködő információk
sekélyes bla-bla szintje. Ám mindig fontos kérdés: merre és mit lát jól, jobban, mélyebbre a testi szemnél?

Van szív, mely a mosolygó gyermekszembe nézve szexuális  játékszert  lát.  Van fül,  mely a békülékeny,
felebarátot kereső szó mögött gúnyos vagy gőgös indulatot vél meghallani. Van értelem, mely a feltalált anyag
vagy törvényszerűség mögött a pusztítás, gyilkolás, hódítás lehetőségét veszi észre. Igen. A szívvel jobban látni.
De milyen szívvel? Mit és minél jobban?

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Mt 5,8) – mondja Jézus. A zsoltáros Dávid pedig
így kiált segítségért hozzá: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt
51,12).  Isten  végtelen  sok  ajándéka  között,  mellyel  elhalmoz  bennünket,  most  a  tiszta  szívet  becsülöm
legtöbbre. Mert azzal valóban látni. Látni a dolgok igazi célját, rendjét, távlatát és súlyát. Isten a Szentlelkét is
elsősorban azért adja, hogy meglássuk a golgotai keresztben az életünk győzelmét. Meglássuk nagyra tartott,
lelkesen véghezvitt tetteinkben por-mivoltunk megannyi szemcséjét, sorsunk zaklatott, idegesítő útvesztőiben
pedig az Úristen munkálkodásának keze nyomát.

Alább egy pünkösdi vers, valamint  egyre ritkuló evangélikus temetéseink néhány alapelve álljon egymás
mellett. Isten adjon tiszta szívet, hogy tisztán lássunk általuk (is)!

Szemerei Gábor:
Pünkösdi ajándék

csak magamat hozom
és ajándékozom

végtelen Önmagad
szólaljon ajkamon

lelkemet lángoljad
Lelkedhez hangoljad

Szavadat általam
örömmel daloljad

feszített húrokon
túl minden harcokon
messzeszóló vessző
repüljön vágyadon

Gondolat általam
emelkedve suhan
legyőzve a páncélt

a cél határtalan

senkit ne sebezzen
nehogy kárba vesszen
jól hangolt húrokon
pontosan vezessen

vérpiros eleven
áradó Szeretet

lángos nyelvem tüzén 
töltse ki Lelkedet

Nem az ember mulandó életére,
hanem az ÚR halálára tekintünk.

Nem az embert,
hanem a bűnét siratjuk.

Nem az ember cselekedetében,
hanem az ÚR kegyelmében bízunk.

Reménységünk nem végső nyugalomra,
hanem örök életre szól.

Az Úr az övéit nem temeti,
hanem szereti.

(Weltler Sándor nyug. lelkész nyomán)
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KÉPMEDITÁCIÓK – forrás: Internet

Jövés-menés...
a történelem kerekein.

Mi a maradandó? Mi a mulandó?
Mi nagy, és mi jelentéktelen?

El tudjuk vajon dönteni utunk egy
adott pontján, élet-kerékpárunkat

keményen hajtva? Vagy csak
visszatekintve látszik jól?

Megtartja... de ki? és kit?
És az Egyházban hogyan van ez?

Mi tartjuk a hitünket?
Mi tartjuk fenn az Egyházat?

Vagy fordítva? Hogyan van ez?
Egy biztos: Jézus nem azzal „dicséri meg”

meggyógyítottjait, hogy „megtartottad
hitedet”, hanem azzal, hogy „hited

megtartott téged”.

„... És ott a sok állat is!” (Jón 4,11)
Egy templom előtt felállított

betlehem jászlában
alszik ez a kóbor kutya.

Számára Jézus Krisztus nem díszlet,
nem alkotás, nem feladat,

hanem valóságos menedék: otthon.
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2015. DECEMBER 20., ADVENT 4. VASÁRNAPJA ÉS 2016. MÁJUS 22., 
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

márc. 27.
Schmidt
Nikoletta

Stuttgart,
Németország

Guzsvány Klára és Schmidt László 1Sám 2,1-10

 ... Isten szerinti életre a házasságban:

febr. 13. Szokody Ildikó, Tatabánya, ev. Brunner András, Tatabánya, rk. Mt 5,6

 ... az élet és halál Urától:

dec. 22. Balog Vilmos, Tatabánya 93 évesen 2Kor 1,20

dec. 23. Klespitz Jenőné sz. Lőcsei Erzsébet, Tatabánya 87 évesen Lk 15,20

dec. 29. Bányi Lajosné sz. Gabnai Etelka, Tatabánya 89 évesen Zsolt 10,1

jan. 7. Adorján Árpád, Tatabánya 75 évesen 1Móz 12,1-41

jan. 16. Stetka Miklósné sz. Gábor Julianna, Vértesszőlős 79 évesen Zsolt 147,32

márc. 22. Illés Imréné sz. Vörös Mária, Tatabánya 88 évesen
istentiszteleti

megemlékezés3

A TATABÁNYAI EVANGÉLIKUS ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Tatabányai Evangélikus Alapítvány bevétele túlnyomó részben felajánlott SZJA 1% - okból adódik. Ez az összeg
2015-ben 202.015 Ft volt.

Ebből  az  összegből  és  az  előző  évi  maradványból,  a  gyülekezet  támogatásán keresztül  végezte  tevékenységét  az
alapítvány: 2015-ben 300.000 Ft támogatást nyújtott a gyülekezetnek. Ezt az alábbi célok megvalósítása során használtuk
fel:

– Napközis hittantábor júliusban: 154.433 Ft

– Lámpás újság, 2 szám, nyomda+terjesztés, ehhez kapcsolódva
meghívások és gyülekezeti ajándék falinaptárak: 120.143 Ft

– Ifjúsági klub saját gyülekezetre eső költségei: 38.694 Ft

– Egyéb programok (kirándulás, karácsonyi gyermek- és
hajléktalan ünnepek, szeretetvendégség): 122.064 Ft

– Egyéb missziós kiadások (egyházmegyei belmissziói járulék,
hitoktatás, közösségi használatú Bibliák): 44.025 Ft

Mindazok tehát, akik adójuk civil 1%-át 2015 tavaszán a Tatabányai Evangélikus Alapítványnak ajánlották fel, e fenti 
programok megvalósulásához járultak hozzá. Azok pedig, akik e mellett vagy ettől függetlenül adójuk másik, egyházi 1%-
áról a Magyarországi Evangélikus Egyház javára rendelkeztek, a magyarországi evangélikus oktatási és szociális intézmé-
nyeket erősítették: az evangélikus fenntartású és identitású óvodákat, általános- és középiskolákat, idős-, fogyatékos- és 
család-otthonokat. Bővebb információ: http://egyszazalek.evangelikus.hu.

Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik élnek ezzel a lehetőséggel,
s azoknak is, akik felhívják rá mások figyelmét!

1 Temetés Bicskén.
2 Farkas Etelka oroszlányi lelkész szolgálatával.
3 A temetést követően értesültünk Mária néni haláláról, a temetkezési szolgálat munkatársától. Így gyülekezeti körben, 

húsvét vasárnapján emlékeztünk meg róla.
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Köszönjük ...

 ...  az  evangélikus  hit-  és  erkölcstan órákra
járó és arra jelentkezett gyermekek és szüleik
kitartását,  bátor  döntését.  Ebben  a  végéhez
érkező tanévben gyülekezetünkben hetente 12
órában,  7  iskolában,  21  gyermek  vesz  részt
evangélikus  hitoktatáson.  Az  eddigi,  még
szűkös  információk  alapján  várhatóan  a
következő tanévben tovább nő az órák száma,
a  bekapcsolódó  újabb  évfolyamok  révén.
Köszönjük az ebben a munkában részt vállaló
Kemény  Ilona  és  Nagy  Gabriella áldozatos
szolgálatát!

 ...  a  templomtakarítók szolgálatát!  Istennek
hála, azok helyére, akik leteszik ezt a munkát,
újak  állnak  csatasorba.  Reméljük,  hogy  az
ebben  résztvevők  egyre  jobban  magukénak
érzik  a  templomot,  s  azt  is,  amit  ott,  a
gyülekezet közösségében kapnak! Isten áldása
legyen  a  templomtakarítókon  és
templomjárókon!

 ...  az  utcai téli  krízisszolgálatban részt vevő
önkénteseink szolgálatát: Bányi Etelka, Götzel
Andrea,  Iván  Gina,  Iván  Krisztina,  Nagy
Margó,  Pongó  Zsolt,  Schermann  Gábor,
Sterczer  Miklós,  Szanyi  András,  Szénási
Adrienn,  Vertényi  Domonkos. Az elmúlt  téli
időszakban (november elejétől  április  végéig)
közülük minden hétvégén hárman vettek részt
ebben a munkában.

A közeljövő különleges alkalmai
gyülekezetünkben (az utolsó oldalon
jelzett általános alkalmakon túl):

 Bár konfirmációra most nem készül egy fiatal
sem gyülekezetünkben, de hagyományainkhoz
híven  konfirmációi  jubileumi  ünnepet
tervezünk,  június  12-én,  Szentháromság
ünnepe utáni 3. vasárnapon. Erre várjuk egész
gyülekezetünket  és  minden  érdeklődőt,  de
külön  szeretettel  hívjuk  azokat,  akik
gyülekezetünkben konfirmáltak, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 vagy
80 évvel  ezelőtt.  Mindannyiuknak szeretnénk
személyes  meghívót  is  küldeni,  de  ez
nyilvánvalóan nem fog sikerülni, hiányos cím-
ismerteink  folytán.  Ezért  kérjük  mindazokat,
akik  ismernek  ilyen  jubiláló  testvéreket,
továbbítsák a meghívást!

PILLANATKÉPEK A JANUÁRI EGYETEMES IMAHÉTRŐL:

HAMAR LÁSZLÓ REFORMÁTUS LELKÉSZ

EVANGÉLIKUS TEMPLOM, REMÉNYSÉG GYÜLEKEZET

REMÉNYSÉG IMAHÁZ, MATTHEW EDWARDS,
A GOLGOTA GYÜLEKEZET LELKÉSZE
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 Gyermek napközis tábor lesz a Tátra utcai parókián a nyári szünidő elején, június 27-30. között (hétfőtől
csütörtökig).  Szeretettel  várjuk erre  nemcsak a hittanos gyermekeket,  hanem mindazokat,  akik szívesen
tanulnak, játszanak, mulatnak együtt egymással, ifjú és felnőtt vezetőkkel, s szembesülnek a 4 nap során a
Jézussal  való személyes  találkozás négyféle  lehetőségével.  Érdemes eljönni,  már  óvodás kortól  egészen
középiskolás korig. A program naponta kb. 8-16 óráig tart. Hozzájárulásképpen a résztvevőktől napi 500 Ft-
ot  kérünk. Kérjük szépen előzetes  jelzésüket  a  részvételi  szándékról,  június 20-ig,  erre  szükség van az
élelem és egyéb anyagok beszerzéséhez.

 Július  1-én,  pénteken  délután  lelkészavatásra  kerül  sor  gyülekezetünkben.  Juhász  Dénes végzős
lelkészjelöltet  Szemerei János püspök avatja fel. Az ünnep helyszíne a Jókai utcai templom lesz, a pontos
időpontját az alkalmainkon hirdetni fogjuk.

 Gyülekezeti kirándulásra hívunk mindenkit szeretettel július 23-án, szombaton, Csákvárra – pontosabban
környékére, a Vértesi Natúrparkba. Időtartam ezúttal 1 nap, reggeli elutazással, kora esti hazaérkezéssel.
Program: lovaskocsis séta a parkban, múzeum, állatok, gazdaság megtekintése, ebéd a fogadóban. A várható
költség optimális jelentkezői létszám esetén kb. 6.000 Ft / fő (ebben benne van az utazás, lovaskocsi, ebéd,
programok).

  –  

Ady Endre: Új arató-ének (1915)

Keresztek ülnek a tarlón,
Keresztek a temetőben,

Keresztek a vállon, szívünkön,
Keresztek messze mezőkben

S csak a Kereszt gazdája nincs sehol.

Keresztek az egész Földön,
Keresztek tornyon és mellen,

Keresztek a földi jóságon
S égi szózat: »Megérdemlem,

Keresztet mért vállaltam ezekért?«

HAJLÉKTALANOK KARÁCSONYA A TÁNCSICS ÚTI KONTÉNER-SZÁLLÓN

ASZTAL KÖRÜL TESTVÉRI BESZÉLGETÉS AZ UDVARON

Nemcsak a téli hajléktalan ellátásban résztvevő önkénteseink, hanem jószívű közösségi tagjaink is részt vettek
és  segítettek  a  hagyományos  karácsonyi  ünnepen  az  USZSE menedékhelyén.  Köszönjük  a  szívvel-lélekkel
előkészített és hordozott estét nekik is, meg a „hivatásosoknak”, az USZSE munkatársainak is!

A betlehemi pásztorok evangéliumi tanúságtétele, mellyel  Isten szeretetét ujjongva befogadták, felszabadít
bennünket, mai iskolázatlan vagy magasan képzett embereket, a teljesítmény és érdemek kényszerítő elvárása
alól. Ezt a jó hírt juttatja eszembe minden itt töltött este.
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Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!

Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;

száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,

mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:

mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?

Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:

hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

A saját fajtájában újra meg újra csalódó ember visszatérő álma a világbéke. Az a rend és nyugalom, melyben védett,
nyugodt életet lehet élni. A történelmi tények tapasztalata azonban az, hogy végül mindig az a közösség foglalja el ezt az
áhított, védett állapotot, amelyik éppen kiharcolta azt a maga számára. A többiek pedig keresik tovább a saját áhított, de
még mindig távoli békéjüket. Mindig így van ez, amikor összekeverjük Isten örök Országának ígéretét – vagy épp az
elveszített Éden emlékezetét – saját pillanatnyi érdekeink kiharcolt, gyermeteg győzelmeivel.

Pedig emezek is fontosak – lehetnének, ha a helyén, imádságban kérjük őket! Hiszen imádságunk magában foglalja azt
a kérést:  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Luther Márton Kátéjában ezt írja:  „Mi a mindennapi kenyér?
Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság,
szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derék házastárs, derék gyermekek, derék háznép, derék és hűséges felsőbbség, jó
kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók.”

Ezek – kívánságaink, érdekeink, „világbékénk” – olyan dolgok, melyek, mint ő is írja, a test és élet fenntartásához
valók. Tehát Isten nyilván örömmel és jó szívvel adja, biztosítja nekünk ezeket. Az emberi történelemnek pedig szüntelen
velejárója, szerves része az, hogy elherdáljuk, s attól való félelmünkben, hogy elfogy, elvesszük egymásét. Így, vagy úgy.
Erővel, vagy jogossággal. Szép szóval, vagy észrevétlen konvenciók útján.

Ezért nem lesz Európának, az emberi civilizációnak sosem „világbékéje”. De volt, van és lesz békessége mindenkinek,
aki megelégszik, azaz  elégedett a Jézus Krisztustól kapott bűnbocsánattal, megváltással és örök élettel. S ezért kérjük
napról  napra Istentől,  hogy történelemformáló kardjával és Igéjének embert formáló  Lelkével adjon békét közöttünk,
körülöttünk és bennünk.

_______________________________________________

Weöres Sándor (1913-1989) a lelki kincsekről, a belső értékekről:

Ne azt nézd, hogy az embereknek mijük nincsen,
hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van

olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni,
fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.
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 ~ Tábor-ajánló

Számtalan, korosztályonként, tematikusan és regionálisan is áttekinthetetlenül sokféle evangélikus tábor lesz a nyár
folyamán.  Itt csak néhány,  gyülekezetünk tagjai számára különösen ajánlható lehetőséget emelünk ki,  tulajdonképpen
esetleges,  szubjektív  válogatásképpen.  Megjelöljük  mindegyiknél  a  legalapvetőbb,  s  hozzávetőlegesen  pontos
tudnivalókat.  További információ – pl.  program,  férőhely,  jelentkezés, részvételi támogatás stb.  ügyében – a lelkészi
hivatalban kérhető.

 Tábor fiatal felnőttek (20-40 évesek) részére – Remport Richárd szervezésében
Helyszín: Őrimagyarósd, Életfa Evangélikus Ifjúsági Tábor
Időpont: 2016. július 3-9. (vasárnap-szombat)
Részvételi díj: 25.000Ft

 Zengő – Egyházmegyei Zenei gyermektábor – Szebik Ildikó szervezésében
Helyszín: Csákvár, Evangélikus Tábor
Időpont: 2016. július 24-30. (vasárnap-szombat)
Részvételi díj: 15.000Ft

 Fejér-Komáromi Egyházmegye Ifjúsági Nagytábora – Nagy Gábor szervezésében
Helyszín: Nagyveleg, kastély
Időpont: 2016. július 31 – augusztus 6. (vasárnap-szombat)
Részvételi díj: 13.000 Ft

 Szélrózsa XI. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó – Áldás leszel
Helyszín: Mátraháza, Mátrakemping
Időpont: 2016. július 27-31. (szerda-vasárnap)
Részvételi díj: részletes információ: http://szelrozsatalalkozo.hu

_______________________________________________

Apa, hadd mondjam már!4

[...] Először is itt vagyunk mi, szülők, akik egy csomó felesleges vagy értelmetlen dologról képesek vagyunk
beszélni egymással vagy telefonon valaki egészen mással, de a lényeg, hogy nem vele. Felháborító! Aztán meg
ott van Hanga, aki egyből átveszi a szót, ha a szülők egy pillanatra abbahagyják, és úgy pörög a nyelve és az
esze, mint a motolla... Egyszerűen reménytelen!

– Apaaaa, hadd mondjam máááár! – tör ki végül a dühös kiáltás egyszülött fiam torkából.

Amikor  ezt  leírom,  arra  gondolok,  hogy ez  a  haddmondjammár milyen  tipikus  és  jellemző  az  egész
körülöttünk levő világra. A szórólapok, a reklámújságok, az email-fiókot elözönlő spamek, a híradók, rádiók,
weblapok  mind  ezt  ordítják:  haddmondjammár! És  a  harc  a  médiában,  a  nagyvilágban  talán  még
könyörtelenebb, mint itthon a legós kosár fölött. Beszélek, tehát vagyok. De beszélni is csak közönség előtt
érdemes. Hallgass már meg! – kiáltozik mindenki, és a médiára tényleg ráillik a „piac” megjelölés, mert olyan,
mint egy régi zajos zöldségpiac kiáltozó kofákkal és árusokkal. Furcsa helyzet. Mintha felbillent volna valami
egyensúlyféle az adó és a fogadó fél közt. Kevesen vannak, akik hallgatnak, és sokan, akik beszélnek.

Különös megvilágításba kerül ez a tény, ha hozzáteszem azt a rövidke félmondatot a Szentírásból, hogy „a
hit hallásból van”. A probléma nem is csak abban áll, hogy e mindent elöntő bábeli nyelvzavarból olyan nehéz
meghallani,  kihallani  Isten  szelíd,  halk  szavát.  A probléma  mélyebben  van:  mert  ha  végre  hallgatunk  is,
leginkább csak magunkat szeretjük hallani vagy visszahallani, visszhangozni. Én... én... és mindig csak én. A
magyar nyelv van olyan takarékos, hogy nagyvonalúan elhagyja a mondat elejéről az egyes szám első személyű
névmást, de azért érezzük, hogy ez a „rejtőzködő én” a legerősebb a haddmondjammár! kiáltásban.

Egy bölcs mondás szerint Isten nem véletlenül adott két fület és csak egy szájat az embernek. Másfél-két
évesen mindannyian megtanultunk beszélni, de éppoly fontos lenne – és sose késő – megtanulnunk hallgatni is!
Jót és jól hallani.

4 Szabó György: Kincsek és kacatok – Egy keresztyén apuka feljegyzései. Kálvin Kiadó 2013.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Alkalom Mikor? Hol?

Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.

Istentisztelet Vasárnap 10 00 kor Jókai út 81.

Bibliaóra Csütörtök 17 00-kor Tátra u. 13.

Hitmélyítő
beszélgető kör

Kedd 1900-kor
megbeszélés
szerint

Minden hónap első vasárnapján, valamint ádventben, böjtben
és a nagy ünnepeken úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.

Istentől áldást és szeretteiktől szeretetet
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

LÁMPÁS – Tatabánya és környéke
evangélikusságának lapja

Az újság előállításához adományokat köszönettel
fogadunk 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

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

 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!

h 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.

A Lámpás ezen számához mindenkinek
egy-egy 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.

Készpénzes befizetésre (a templomban vagy a
lelkészi hivatalban) is van lehetőség.

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
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