
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XVII. évfolyam 1. szám 2018. Tavasz

Angyali tárlatvezetés a temetőben:
„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt,  hanem feltámadt.” (Lk 24,5-6)

E  szavakkal  szólította  meg  a  jeruzsálemi
temetőkertben az Úr holttestét  kétségbeesetten  kereső
asszonyokat  az angyal.  Érdemes kicsit  eltöprengeni  a
húsvéti  evangéliumi  elbeszélés  e  különös  alakjának
szerepén és szavain.

Bár  sokan  rossz  érzéseket  táplálnak  a  temetőkkel
kapcsolatban,  mégis  szép  és  tanulságos  böngészni,
figyelmesen járni a sírokat: érdekes történetek, sorsok,
kötelékek, megható és szomorú titkok tárulhatnak fel –
főként, ha van aki ezeket megmutatja, elmondja nekünk
– „tárlatvezetést” tart a temetőben.

Az  angyal  fent  idézett  szava  kapcsán  három,
egymással összefüggő kérdést teszek fel: miért jött,
miért szólt így, és miért cselekedett így Isten angyala
azon a vasárnap reggelen?

1.  Miért  hengerítette  el  az  angyal  a  sírt
záró követ?

Az  ige  felületes  felidézésével  azt  válaszoljuk:
azért, hogy Jézus kijöjjön a sírból.

Ezt  olvassuk  a  történetben:  „És  íme,  nagy
földrengés volt, az ÚR angyala leszállt a mennyből,
odament,  elhengerítette  a  követ,  és  leült  rá.” (Mt
28,2)

Ez akkor történt,  amikor a temetőbe kijöttek  az
asszonyok.  Jézus  nem  volt  ott.  Neki  nem  volt
szüksége angyali segítségre a feltámadáshoz, ez az ő
győzelme volt, mellyel eltörölte az utolsó ellenséget,
a  halált.  Az  angyal  az  asszonyokhoz  jött,  s  nekik
hengerítette el a követ az útból, hogy bejuthassanak
a sírba, és lássák: a sír üres, Jézus nincs ott.

A sírból  való  kijövetelhez  –  a  feltámadáshoz  –
nem  kell  megnyitni  a  sírt.  Sírásókra  az  oda  való
bejutáshoz – az eltemetésünkhöz – van szükség. A
halál az a határátlépés, amikor itt hagyunk valamit,
ami  idejétmúlt,  megromlott.  Ezt  a
hátramaradottjaink  kénytelenek  eltakarítani:  sírba
helyezni.  A  feltámadás  pedig  az  a  határátlépés,
amikor minden múlandó, idejétmúló dolog – maga a

múlandóság ténye is – megszűnik létezni, és minden,
ami  van  –  amit  Isten  alkotott  –  a  maga  teljes
valóságában  tündököl.  Sír,  zárókő,  tér  és  idő
korlátaitól mentesen.

2. Miért olyan fontos a sír üres volta, hogy
erről angyal tudósítson?

Angyalok  megjelenése  a  Bibliában  sem
szokványos,  hétköznapi  esemény.  Nem mese-elem,
amit  odabiggyeszt  az  elbeszélő,  hogy  fokozza  a
hatást.  Az  angyalok  mindig  sorsdöntő  –
mindannyiunk  számára  sorsdöntő  –  történéseket
adnak  hírül.  Ezért  vetődik  fel  a  kérdés:  miért  a
temető  és  benne  az  üres  sír  ennek  az  angyali
híradásnak a helye és tárgya?

Egy sír  számunkra  soha  nem üres.  Mindig  van
benne valaki,  tartozik  hozzá valaki.  Vannak ugyan
„jelképes”  sírok,  melyekbe  nem  temették  el
ténylegesen az  embert  (például  messze,  háborúban
halt meg, eltűnt stb.), de az ilyen sír is azt a személyt
fejezi ki, akié. A sírhoz azért megyünk oda, mert ott
a  meghalt  ember  emlékéhez  érezzük  közel
magunkat.  Egy  kicsit  olyan  a  sírnál  lenni,  mintha
vele lennénk.

Az angyal ezért nyitotta meg Jézus üres sírját az
asszonyoknak,  tanítványoknak:  hogy  NE  oda
menjenek  Jézushoz.  Hogy  NE  ott  érezzék  közel
magukhoz.  Hogy  NE  az  emléke  legyen  az,  amit
keresnek.  Ahogyan  a  gyász  teljes  átéléséhez,
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feldolgozásához  hozzá  tartozik,  hogy  lássuk  a
meghalt  ember  holttestét,  hogy  valahol  mélyen
elhiggyük, elfogadjuk: ő meghalt – úgy mutatta meg
az angyal az üres sírt: hogy lássák és valahol mélyen
elhiggyék,  elfogadják  a  holttest  nem-létét,  a  sír
funkció-vesztését.  Hogy elszakadjon a  lelkükben a
sírhely Jézus személyétől. Hogy őt, a valódit, az élőt
keressük, higgyük, hordozzuk a lelkünkben.

3. Miért egyedülálló jel Jézus sírja?

A legtöbb látnivaló lényege abban áll, ami. Amit
tartalmaz,  amit  megmutat.  Ami  a  látnivaló.  Egy
kiállítás  arról  szól,  ami  ott  ki  van  állítva.  Egy
meghívó olyan eseményre  hív,  amely  akkor  és  ott
történik. Egy épületben vagy szerkezetben az a szép,
csúnya,  figyelemreméltó  vagy  vitatott,  amiből  és
ahogyan készült, amit tartalmaz. Ami van.

Jézus üres sírján az a látnivaló, ami nem látható,
mert nincs ott:  Jézus holtteste.  Ettől,  a nem létező
tartalmától  vált  világhírűvé  és  történelmi
jelentőségűvé. Egy teljesen hétköznapi sír az, abban
az  értelemben,  hogy  van  formája,  építészeti
megoldásai,  záróköve,  méretei,  elhelyezkedése,
környezete  és  megannyi  jellemzője.  Mégsem ezek

miatt  mutatta  meg  az  angyal,  és  nem  ezek  miatt
őrizte  meg  többé-kevésbé  hitelesen  az  évezredes
hagyomány a helyét és emlékét.

Sok-sok  gyönyörű,  nemzeti  vagy  nemzetközi
emlékhellyé  vált  sír  van  a  világon,  melyeket
megkönnyeznek  milliók  és  milliók,  és
zarándokhelyként  tartják  számon  –  amiatt,  aki
nyugszik  bennük.  Az  ő  emléke,  tettei,  történelmi
jelentősége,  az  iránta  táplált  tisztelet  miatt.  Jézus
üres sírját azért mutatta meg az angyal, és azért tette
fel ránkcsodálkozó kérdését: „Mit keresitek a holtak
között az élőt?” – hogy elfordítsa figyelmünket arról
a sírról. És minden sírról. Hogy Jézust, a Szabadítót,
Életet, az életünkben keressük, és egymásnak is mint
az  élet  útját  mutassuk  meg.  Hogy  megtanuljuk  a
többi sírt is – melyekben szeretteink, embertársaink
nyugszanak,  melyekben  mi  magunk  fogunk
nyugodni  –  úgy  nézni,  mint  üres  sírt:  „örök
nyugalom” helye helyett  úgy nézni,  mint  múlandó
gödrét,  fülkéjét  vagy  mezejét  a  múlandó
holttesteknek.

Az angyal rövid temetői tárlatvezetése arról szólt:
Jézusnak  NINCS  sírja.  Nem  úgy  nincs,  mint  az
eltűnt  vagy  ismeretlen  holtaknak.  Nem úgy nincs,
mint a szétszórt  vagy hazavitt  hamvaknak. Nem is
úgy  nincs,  mint  a  fiatal  embernek,  aki  még  nem
gondol  a  halállal,  mert  előtte  az  élet.  Jézusnak
NINCS sírja, mert volt, két napig, de már nem kell,
mert  elmúlt  a  halála.  Elmúlt,  mint  a  tegnapi  nap,
mint a tavalyi hó, mint a rég elporladt őseink hangja,
mint a szülő asszony fájdalma. Mert minden elmúlik
ezen  a  teremtett  világon,  még  a  halál  is.  Csak  a
szeretet nem.

SchG

Siklós József: UGYE?

Ugye, a gyűlölet elfogy?
Ugye, a benned levő gyűlölet is elfogy?
Ugye, csak a szeretetről vagyon megírva:
Sose el nem fogy?
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2017.  DECEMBER 17.,  ADVENT 3.  VASÁRNAPJA ÉS 2018.  MÁRCIUS 18.,
BÖJT 5. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... az élet és halál Urától:

jan. 17. Kiss Sándor, Tatabánya 79 évesen Jel 5,1-7

jan. 28. Cser Ákos, Tatabánya-Lajoskomárom 53 évesen Jn 5,5-91

febr. 7. Stetka Miklós, Vértesszőlős 88 évesen Jn 1,17

febr. 15. Daskó Pálné sz. Nagy Katalin, Tatabánya 80 évesen Ef 4,15

  –  
A Tatabányai Evangélikus Alapítvány szeretettel várja fiatalok jelentkezését az Alapítvány  tanulói

ösztöndíjára. Az ösztöndíjra minden közép-, vagy felsőfokú intézményben tanuló, a Tatabányai Evangélikus
Egyházközséghez  tartozó  fiatal  jelentkezhet.  Információk,  részletek  a  lelkészi  hivatalban  és  a
http://tatabanya.lutheran.hu/alapitvany internetcímen.

Alapítványunk  szolgálatának  szinte  teljes  anyagi  forrása  a  személyi  jövedelemadót  fizetők  „civil”  1
százalékos felajánlásaiból származik. Így tisztelettel  kérjük azon Testvéreket, akik személyi jövedelemadó
bevallásra kötelezettek az állami adóhatóság felé, hogy éljenek az 1 százalékos rendelkezés lehetőségével, és
támogassák  alapítványunkat  ezen  a  módon.  Másrészt  kérjük,  hogy  országos  egyházunk  szolgálatához  is
járuljunk  hozzá  minél  többen  azzal,  hogy  az  adóbevallás  másik,  „egyházi”  egy  százalékáról  is
rendelkezünk, a Magyarországi Evangélikus Egyház javára.

A kétféle rendelkezéshez szükséges adatok:
„Civil” 1%: beírandó a Tatabányai Evangélikus Alapítvány adószáma: 18603718-1-11
„Egyházi” 1%: beírandó a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

Minta a rendelkezések kitöltéséhez – mind postán feladva, mind pedig az interneten kitöltve az alábbi
tartalommal, ehhez hasonlóan kell megadni ezeket a számokat:

1 A temetés Szenden volt, Juhász Dénes bokodi lelkész szolgálatával.
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Örökbarát

a betegséged nem te vagy
de eltakar előlem
szavakkal verssorokkal
nem érlek el
pedig tudom ki voltál

tudom ki vagy

micsoda rétegek
szövődnek köréd
rakódnak rád
zárnak el
milyen könyörtelen
bebábozódás

a megbénuló testben
megbénul-e a lélek?
elér-e gondolat
dünnyögés dúdolás?
vagy találkozni marad
az imádság
az álom
és majd a végkifejlet

Kertész Eszter

~~~~~

Cser Ákos: Miu és Suraff (részlet)2

Átszaladtak az úton. Illetve csak az idősebb macska, a fiatalabb már nem ért át, elcsapta a Kamaz. Fiatal,
amolyan bakfis cica volt, csaknem teljesen fehér. Tiszta fehér bundáját csak a széles sötét nyakkendője törte
meg.

És most? Mi van? Mi lesz, lesz egyáltalán? Merthogy van. Van olyan egyáltalán, hogy nem van? A teljes
tanácstalanság karmolászik most legbelül. Lassan megérkezel majd, cica, van tovább!

Közli: Vörösné Hermann Judit

~~~~~

Cser Ákos barátom emlékére

Ákossal  való  barátságom 2001-ig  nyúlik  vissza.  A gyülekezetben  ebben  az  évben  alakult  meg  a  fiatal
felnőttek beszélgető köre. Ezen a hétről-hétre tartó alkalmon találkoztam vele először. Ákost jó humorú, művelt
embernek ismertem meg. Évekig szerkesztette a Lámpás újságot, amiben én is segítettem neki. Sok saját írása,
rovata jelent meg, valamint kedves barátjától, aki költőként közölt verseket.

Emlékszem: szinte mindig derűvel várt minket, amikor mentünk hozzá; nagyon sokat beszélgettünk az élet
dolgairól, a világban folyó történésekről, és hogy mi zajlik bennünk, a lelkünk mélyén; hallgattuk azokat a
verseket és zeneműveket, melyek máig a fülemben csengenek; a gasztronómiai élmények, amiket úgy szeretett:
a  velős  pirítós  és  a  finom  borok;  a  konferenciák,  amiken  együtt  résztvettünk,  s  lelki  feltöltődést  adtak
számunkra.

Mind-mind ő jut róla eszembe. Meg a poló, amire az volt írva: „Még ha a halál árnyékának völgyében járok
is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” (Zsolt 23,4)

Vertényi Domonkos

2 Megjelent a Jelek a hóezüstben című könyvben, Accordia kiadó, 2006.
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Hírek, események

 Lelkészgyűlés  volt március 8-án a Tátra utcában. A Fejér-Komáromi Egyházmegyében szolgáló lelkészek
rendes  havi  gyűlése  mindig  más  helyszínen  kerül  sorra,  így  a  lelkészek  picit  betekinthetnek  egymás
életterébe  is  ezeken  az  alkalmakon.  Köszönjük  szépen  a  lelkészi  munkaközösség  fizikai  javakkal  való
ellátásának szolgálatát – a bőséges ebéd elkészítését és házhoz szállítását – a Három Tölgya Étteremnek és
Saller Molnár Róbert presbiter testvérünknek!

 Elérkezik  az  országgyűlési  választás ideje.  A gyűlölet  és  Krisztus  népével  szemben  is  megnyilvánuló
társadalmi és politikusi indulatok közepette gyülekezetünkben azért könyörgünk – s ezt az imádságot kérjük
minden Testvérünktől is –, hogy mindannyian, mint Isten felnőtt, méltósággal megajándékozott gyermekei,
szabadok  maradjunk  minden  gyűlölködéstől,  és  egyszerre  tudjunk  hazánk  és  népünk  iránti  szeretettől
vezérelve  részt  venni  a  döntéshozatalban,  ugyanakkor  készséges  szívvel,  jóindulattal  tudjunk  minden
embertársunkhoz,  különösen  a  hitben  testvéreinkhez  fordulni,  a  választás  előtt  és  után  egyaránt.
Egyházunk elnökségének,  Fabiny  Tamás elnök-püspöknek és  Prőhle Gergely országos felügyelőnek a
választással kapcsolatos hivatalos nyilatkozata megtalálható egyházunk honlapján (evangelikus.hu).

 A négy évente sorra kerülő országgyűlési választás mellett idén az  egyházunkban hat évente esedékes
tisztségviselő-választás is zajlik. A december 17-i gyülekezeti közgyűlés megválasztotta a gyülekezeti
választási (jelölő és szavazatszámláló) bizottság tagjait:  Dombi Lajosnét,  Kencs Istvánt,  Saller Molnár
József Róbertet,  Schermann Gábort és  Vörösné Hermann Juditot. A február 11-i gyülekezeti közgyűlés
pedig megválasztotta az alábbi tisztségviselőket, a 2018-2024. közti ciklusra:

 Goór István gondnok, presbiter
 Götzel Andrea dr. jegyző, presbiter
 Juhász Dénesné presbiter
 Kemény István presbiter
 Kencs István presbiter
 Major P. Gáborné felügyelő, presbiter
 Nagy Gabriella presbiter
 Rozovitsné Hegyi Katalin presbiter
 Saller Molnár Gyula számvevőszéki tag
 Saller Molnár József Róbert számvevőszéki tag, presbiter
 Sassi Endréné dr., számvevőszéki elnök, presbiter
 Számadó Józsefné presbiter
 Szokody Ildikó presbiter
 Tompos Csaba presbiter
 Varga Mária presbiter
 Vertényi Domonkos presbiter
 Vörös Zoltán presbiter, egyházmegyei közgyűlési küldött
 Vörösné Hermann Judit  pénztáros,  presbiter,  egyházmegyei

közgyűlési küldött

Köszönjük  mindannyiuk  egyházszeretetből  fakadó  áldozatvállalását!  Ünnepélyes  fogadalomtételükre  és
beiktatásukra virágvasárnapon, március 25-én a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor.

 Szintén köszönet illeti a rendszeres templomtakarítást végző testvéreinket. Kilenc ember (illetve család)
egymást váltó beosztásban teszi rendbe hétről hétre a vasárnapi istentiszteletekre a Jókai utcai templomot, s
készít friss virágot az oltárra, Isten dicsőségére.

Bibliaóra:
csütörtök 17 óra

Jellege: egy-egy bibliai könyv
végigolvasása apránként
(könnyen áttekinthető,

rövid szakaszok
egy-egy alkalommal)

Jelenlegi téma:
János evangéliuma

Beszélgetőkör:
kedd este

Jellege: kötetlen beszélgetés,
aktuális témák.
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A gyülekezeti istentiszteletek
igehirdetései meghallgathatók az

internetről:
http://tatabanya.lutheran.hu/magvetok

 Ugyancsak virágvasárnap, március 25-én 16 órakor szeretetvendégségre hívunk mindenkit a Tátra utcai
kistemplomba.  Mind  a  délelőtti  istentiszteleten,  mind  a  szeretetvendégségen  zenész  szolgálattevőink
lesznek:  Gerencsér Zoltán (brácsa) és  Németh Sándor (orgona, csembaló). A szeretetvendégségen  képes
élménybeszámoló, visszaemlékezés lesz a tavaly tavaszi római gyülekezeti kirándulásról.

 Nemcsak a gyülekezetekben, hanem egyházunk nagyobb közösségi egységeiben is választás zajlik. Az
egyházmegye elnökségének (esperes, egyházmegyei felügyelő) választása a gyülekezeti presbitériumok
körében  lesz,  április  közepén.  Az  egyházkerületi  felügyelő  választás –  szintén  a  gyülekezeti
presbitériumok  szavaznak – pedig júniusban.  Püspökválasztás ritkán  adódik,  mivel  ez – a  gyülekezeti
lelkész  mellett  –  az  egyetlen  tisztség  egyházunkban,  mely  nem  hat  éves  ciklusra,  hanem  nyugdíjba
vonulásig szól. Most egy ilyen eset van  a Déli Egyházkerületben:  Gáncs Péter püspök idén nyugdíjba
megy. Ezért ott az elmúlt hetekben püspökválasztás is zajlott, melynek során az egyházkerület gyülekezetei
Kondor Pétert választották meg új püspöküknek.

 Több  éves  tervezgetés,  előkészítés  után  idén  terv  szerint  sor  kerül  a  Jókai  utcai  templom
fűtéskorszerűsítésére, hálózatfejlesztésére, villámvédelmének megépítésére. A presbitérium elfogadta az
ezekről szóló terveket, és elhatározta a munkák elvégzését. A beruházás tervezett teljes költségvetése több
mint  4 millió  Ft,  mely  tartalmazza  infrapaneles  fűtőtestek  beépítését  a padokba, karzatra,  oltártérbe,  az
ennek működéséhez szükséges villanyhálózat-korszerűsítést,  teljesítménynövelést,  valamint az eddig nem
létező  villámhárítás  elkészítését  a  templomtoronyra.  A  fűtéskorszerűsítés  célja  elsősorban  az
energiafogyasztás  jelentős  csökkentése:  a  jelenlegi  hőtárolós  villanykályhák  fogyasztásának  töredékét
igényli a tervezett infrapaneles rendszer.

 A hagyományoknak megfelelően idén is  lesz  egyházmegyei nap pünkösdhétfőn, május 21-én.  Ezen a
napon  itt  gyülekezetünkben  nem  lesz  istentisztelet,  viszont  mindenkit  hívunk,  várunk  a  nagyobb
közösségbe. Jelentkezni – az ebéd igénylés és az utazás szervezés hatékonysága érdekében – előre érdemes
majd, a templomban kihelyezett lapon, vagy a lelkészi hivatal elérhetőségein.

 Gyülekezeti  kirándulást  tervezünk  Kiskőrösre,  az  időpontot  és  egyéb  tudnivalókat  még  hirdetjük.
Szeretettel  hívunk  mindenkit,  aki  szívesen  részt  vesz,  figyelje  a  hirdetést,  illetve  jelezze  részvételi
szándékát!

Családi, gitáros
istentisztelet

minden hónap
harmadik

vasárnapján!
Várunk!
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Két kép – két valóság

„Rászolulók”:
technokrata napi valóságunk

karikatúrája.
Valóság, melynek képei (mint ez is)

sokakhoz eljutnak, de képzeletbeliek,
szintetikusak.

Szerzetesek medvékkel:
a szemünk elől egyre jobban elrejtőző

természeti-emberi
környezet valósága.

Valóság, melyről kevés
az eljuttatható kép,

ám annál valóságosabb
azok számára, akik élik.

  –  

Ízelítő a nyári evangélikus tábor-kínálatból:

Gyülekezeti gyermektábor

Tátra utca kistemplom, június 25-29. hétfő-
péntek, naponta 8-16 óra közt

A hagyományos napközis tábor, napi igei
témákkal, játékkal, kirándulással.

Jelentkezés, érdeklődés:
lelkészi hivatalban

Egyházmegyei ifjúsági tábor

Augusztus eleje (még pontosítás alatt),
vasárnaptól szombatig

A legendás „nagyifi”, 54 éve...
Jelentkezés, információ: lelkészi hivatalban

vagy közvetlenül Nagy Gábor
táborszervezőnél, Súr

Egyházmegyei Zengő tábor

Csákvár, július 8-14. vasárnap-szombat,
ottalvós zenei tábor gyermekeknek,

fiataloknak
Jelentkezés, érdeklődés: lelkészi hivatalban,

vagy közvetlenül a szervezőknél: Szebik
Károly lelkész, Szebik Ildikó táborvezető,

Csákvár
http://csakvar.lutheran.hu

Szélrózsa Országos Ifjúsági Találkozó

Bük (Vas megye), július 25-29. szerda-
vasárnap

Fesztivál-jellegű találkozó rengeteg
programmal

Jelentkezés, információ:
http://szelrozsatalalkozo.hu
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Alkalom Mikor? Hol?

Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.

Istentisztelet Vasárnap 10 00 kor Jókai út 81.

Családi
istentisztelet

Hónap 3. vasárnapja
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.

Adjon Isten áldott ünnepeket,
reménységben megújuló szeretet!

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: Kemény Ilona,
Kemény István,Vertényi Domonkos

Felelős szerkesztő: Schermann Gábor

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
Facebook: Tatabányai Evangélikus Egyházközség
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 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

Ünnepi, rendkívüli istentiszteletek, 
alkalmak, melyekre mindenkit 
várunk szeretettel:

 Márc. 25. 10 óra virágvasárnapi 
istentisztelet, megválasztott gyülekezeti
tisztségviselők beiktatása

 Márc. 25. 16 óra szeretetvendégség 
(Tátra u.)

 Márc. 29. 17 óra nagycsütörtöki 
istentisztelet

 Márc. 30. 10 óra nagypénteki 
istentisztelet

 Ápr. 1. és 2. 10 óra húsvéti 
istentiszteletek

 Máj. 10. 17 óra mennybemenetel 
ünnepi istentisztelet
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