
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XVIII. évfolyam, 2019. 1-2. szám

„Vigyázzatok,  álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden
dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,13-14)

Pál, a küzdelmes életű apostol Timóteus barátjának „az erő, a szeretet és a józanság lelkéről” ír (2Tim 1,7),
sok fejfájást okozó gyülekezetének, a korintusiaknak pedig szintén együtt szól az erőről és a szeretetről. Milyen
fontos ez!

Igaz, Biblián kívüli világunkban is nagyon népszerű és sokat dicsőített fogalom mindkettő: az ember másra
sem vágyik, mint hogy maga erős legyen, mások pedig szeressék. De hogy a kettő egymástól függene, egymást
erősítené, egymás oka és okozata lenne – ez bizony idegen az érdek-embertől, és csak Isten igéjéből tudható.

Az Igétlenné lett karácsonyozás is arról szól: itt van ez a néhány hét, ez a meghitt ünnep: ilyenkor egy picit
szeressük egymást,  mert  mégiscsak  ennek van most  itt  az  ideje.  Utána,  ha  elteltek  az  ünnepnapok,  akkor
visszatérünk a rendes kerékvágásba, akkor majd folytatjuk az egymáson való áttaposást. De most, a szitáló
nosztalgia-pelyhek és csilingelő hangulat-csillámpor közepette egy kicsit álljunk meg, és legalább a hozzánk
közel állókhoz legyünk gyengédek.

A  nem  ünnepnapokhoz,  hanem  az  Úristen  végső  adventjéhez  (=  eljöveteléhez)  kötött  Ige  azonban
ragaszkodik a valósághoz: erő és szeretet egy! Mert a Szeretet (= Isten) egyben az Erő Forrása, és mert a mi
szeretetünkhöz is erőt kell kapnunk. Hiszen az embertárs szeretete: ragaszkodás az igazsághoz, az embertárs
javához és a szeretet Forrásához; gyengeségtől, érzékenységtől és pátosztól mentesen, a jó munkálása a lehető
legteljesebb mértékben, ami tőlünk telik.

„Menj el  az utakra és  a kerítésekhez,  és kényszeríts  bejönni  mindenkit...” – így szól  Isten szeretetének
példázata Jézus szájából (Lk 14,23). Kedves Olvasók! Erősödjetek meg a Szeretetben, hogy kimenve az utakra
és  a  kereszteződésekbe,  a  forgalmi  dugókba  és  a  zsúfolt  buszokra,  a  hivatalokba  és  intézményekbe,  a
munkahelyekre és szomszédok közé, a bennetek élő Szeretet megnyissa az ott levők szívét, és kényszerítsen
(erővel késztessen!) bejönni mindenkit Isten szeretetet-közegébe, a Lélektől újjászületettek útjára!

SchG

  –  

Bibliaóra:
csütörtökönként 17 órakor

Jellege: egy-egy bibliai könyv
végigolvasása apránként

(könnyen áttekinthető, rövid
szakaszok egy-egy alkalommal)

Jelenlegi téma: Pál levele a
galatákhoz

Beszélgetőkör:
kedd esténként

Jellege: kötetlen
beszélgetés, aktuális

témák.
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2018.  DECEMBER 9.,  ADVENT 2.  VASÁRNAPJA ÉS 2019.  DECEMBER 8.,
ADVENT 2. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

márc. 10. Szentirmai Vince Mány
Ribiczey Polett ref. és Szentirmai Péter

ev.
Lk 4,31-37

ápr. 14.
Szöllősi (Tabi) Erika Tatabánya Lipták Aranka Gyöngyi és Tabi László

2Móz 12,21-28
Dömötör Kristóf Tatabánya Koller Erika rk. és Dömötör Gábor ref.

jún. 9. Teluli Matteó
Trento-

Tatabánya
Besenyei Csilla ev. és Gentjan Teluli rk. Hag 2,4-9

szept. 15. Fülöp Zselyke Tatabánya Schubert Orsolya ev. és Fülöp Attila rk. Zak 7,9-14

okt. 20. Kónya Boglárka Tatabánya Kónya Kata ev. Jak 2,1-7

... konfirmációi áldással az Egyház közösségébe, április 14-én:

Dömötör Kristóf, Tatabánya Énekek 8,6b

Márián Ábel, Tatabánya Zsolt 18,3

Szöllősi (Tabi) Erika, Tatabánya Lk 12,32

 ... Isten szerinti életre a házasságban:

nov. 29. Kelemen Anikó, Tatabánya, rk. Somogyi Zoltán, Tatabánya, ref. Mt 8,11

 ... az élet és halál Urától:

dec. 15. Hősei Józsefné sz. Búza Mária, Tatabánya 83 évesen Zsolt 55,17

dec. 15. Tompos Csaba, Tatabánya 75 évesen 2Kor 5,1-2

jan. 25. Dely Gyöngyi, Tatabánya 68 évesen 1Jn 4,18-19

febr. 5. Bánszky Pál id., Tatabánya 90 évesen Lk 18,2-7

márc. 8. Maros László Dénes, Budapest-Tatabánya 78 évesen Zsid 13,5b

ápr. 8. Greksa Istvánné sz. Zaharánszky Etelka, Tatabánya 83 évesen Zsolt 130,6

máj. 9. Nagy Sándor id., Tatabánya 90 évesen Jn 6,681

máj. 10. Horváth Józsefné sz. Szita Ida, Tatabánya 91 évesen Zsid 12,2-3

máj. 14. Csernák Józsefné sz. Horváth Ilona, Tatabánya 94 évesen Ruth 2,12

júl. 6. Lucza Jánosné sz. Harmati Anna, Tatabánya 76 évesen Mt 10,7-8

júl. 23. Sóstay Gáborné sz. Csákvári Gizella, Tatabánya 89 évesen Zsolt 116, 3-52

aug. 3. Kencs Istvánné sz. Vörös Mária, Tatabánya 82 évesen Rm 8,32

1 Zólyomi Mátyás csepeli lelkész szolgálatával
2 Franko Mátyás tatai lelkész szolgálatával
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Boda Zsuzsa: Magvetés a hétköznapokban – Egy evangélikus ápoló példája 3

Számomra  rendhagyó  helyzetben  találkoztunk  először  Vertényi  Domonkos  ápolóval  a  budapesti
Hűvösvölgyben, a nyugdíjas evangélikus lelkészek otthonában. A feladatát ellátva kopogtatott be sorra az itt
lakókhoz, hogy a kötelezően előírt esti vérnyomásmérést elvégezze. Rögtön feltűnt az a szeretet és odafigyelés,
amellyel az idősekhez fordult. Néhány nap múlva az otthon imatermében ülve beszélgettünk hitről, szolgálatról,
életről, halálról és az isteni szeretetről.

– Kevés férfival lehet találkozni a diakóniai munkaágban. Önből hogyan lett ápoló? 

– Ha röviden szeretnék válaszolni, azt mondanám: azt az elhívást kaptam, hogy másokon segítsek. Eredetileg
kereskedelmi végzettséget szereztem, évekig dolgoztam is e területen. Azonban egyre erősebben vágytam arra,
hogy valamilyen értékteremtő munkát végezhessek. Szeretem az embereket, ezt édesanyámtól örököltem, aki
idegenvezetőként dolgozott, és nagyon jó kapcsolatteremtő képessége volt. Amikor tizenöt évvel ezelőtt beteg
lett az édesapám, főleg én ápoltam. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lenne a későbbiekben
szeretetotthonban  dolgozni.  Nemcsak  fizikálisan  szerettem  volna  segíteni  az  ott  lakó  időseken,  hanem
lelkiekben is. Nagyon szeretek beszélgetni, és érdekelnek az emberi sorsok.

– Akkor került ide, a Hűvösvölgybe? 

– Nem, mert én eredetileg tatabányai vagyok, a pünkösdi egyház segítőszolgálatában dolgoztam hét évig,
2016- ig. Abban az időben ismerkedtem meg a későbbi feleségemmel egy keresztény társkereső oldalon. Az
esküvőnk után Budára költöztünk, én pedig itt, a hűvösvölgyi evangélikus lelkészotthonban kaptam állást. Ez
nagy  örömmel  tölt  el,  mert  sokat  tudok  beszélgetni  a  hitről,  a  Bibliáról  az  itt  lakó  lelkészekkel,
lelkészfeleségekkel.

– Idős, sokszor fizikai segítségre is szoruló emberekkel foglalkozni nem könnyű feladat. Többen még a
saját hozzátartozójuk ápolását sem vállalják, ön pedig évek óta idegen embereknek segít, mégpedig – a
lakóktól tudjuk – nagy odafigyeléssel, türelmesen. Honnan van ereje ennyi év után is mosolyogni? 

– A szüleim ápolása során nemegyszer megtapasztaltam, hogy az idős, beteg emberek nemcsak fizikailag, de
lelkileg is meggyötörtté válnak. Ezért a környezetüktől olykor nagyobb megértésre van szükségük. Amikor egy-
egy  esetben  úgy  érzem,  fogytán  a  türelmem,  mindig  arra  gondolok,  hogy  én  is  bármikor  kerülhetek
kiszolgáltatott helyzetbe. A mindennapi munkám során igyekszem hittel, a jézusi szeretetet szem előtt tartva
végezni a dolgom.

– Van olyan ige, amelyikbe szívesen kapaszkodik a nehéz pillanatokban? 

– Egykori lelkészemnek, Labossa Lajos bácsinak is kedves igéje volt az Efezusbeliekhez írt levélnek ez a
verse: „…kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez…” [Ef 2,8] Ez
mindig megvigasztal, mert én is ember vagyok, én is hibázok, vannak rossz napjaim, de tudom, hogy Isten
akkor is szeret engem, mert a gyermeke vagyok.

– A szeretetotthonokban lakó idősek sokszor nekikeserednek, és szinte már várják a halált. Önnek mi
a tapasztalata ezzel kapcsolatban? 

– Igen, gyakran halljuk-mondjuk, hogy egyszer élünk, egyszer meghalunk, ez az élet rendje. De amíg még itt
vagyunk, fontos, hogy próbáljuk megtalálni az élet apró örömeit. Mindig próbálok vigasztaló szavakat mondani
az elkeseredetteknek. Többször megtapasztalhattam azt is, hogy az itt lakók nem szomorúan beszéltek a végről,
hanem várták, hogy átmehessenek egy másik életbe, és találkozhassanak előrement szeretteikkel.

– Ön a tatabányai evangélikus gyülekezet presbitere. A családjukban másnak is volt egyházi tisztsége? 

– Nem. A mi családunk valójában katolikus, de a szüleim nem gyakorolták a vallásukat. Anyai nagymamám
szerette volna, ha engem megkeresztelnek, de erre végül csak húsz év múlva, 1998-ban, a bátyám esküvője előtt
került sor. És bár örömmel töltött el a keresztség, akkor ez még nem párosult hittel, mert igazán csak a mamám
emlékére tettem.

3 Forrás: www.evangelikus.hu – létrehozva 2019.04.25.

http://www.evangelikus.hu/
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– Hogyan lett evangélikus? 

– Bevallom, nem szerettem volna katona lenni, ezért polgári szolgálatra jelentkeztem 2000-ben. Tatabányán
akkor Labossa Lajos volt az evangélikus espereslelkész, őt kerestem meg a kérésemmel, mert náluk korábban is
volt  polgári  szolgálatos  katona.  Lajos  bácsi  nagyon  kedves  volt,  örömmel  fogadott.  Ottlétem  alatt  sokat
beszélgettem vele és feleségével, Erzsi nénivel. Gyakran olvastuk közösen a Bibliát, imádkoztunk, és ez nagyon
magával ragadott. A másfél éves szolgálat végére úgy éreztem, jó volna konfirmálni és szorosabban kötődni
ehhez a közösséghez. Konfirmációmat azonban Lajos bácsi már nem érhette meg, utódja, Szigethy Szilárd volt
a konfirmáló lelkészem. Ő szervezett a korosztályom számára bibliakört, ahova én is szívesen eljártam. A 2006-
os általános tisztújításkor pedig a gyülekezet gondnokának választottak. Örömmel vállaltam ezt a szolgálatot,
mert már előtte  is  sok mindenben segítettem a templom körül.  Füvet nyírtam, az oltáron meggyújtottam a
gyertyákat, még harangoztam is.

– Kézzel?! 

– Igen. A vasárnapi istentisztelet kezdetén és a Miatyánk alatt még kézzel húzzuk a harangot. Nem egyszerű,
rá kell jönni a technikájára.

– A fővárosban élve milyen gyakran tud hazamenni? 

– Sajnos ritkábban, mint szeretném, de amikor tudunk, a kis családommal mindig megyünk. Vince kisfiam
most kétéves, Johanna kislányunk három hónapos, és szeretném, ha ők is otthon éreznék magukat a tatabányai
gyülekezetben.

– A távolság ellenére is presbiter. Milyen feladatokat tud ellátni? 

– Schermann Gábor lelkész úrral sok mindent szervezünk együtt. Például a Lámpás című gyülekezeti újság
készítéséből is igyekszem kivenni a részem. A 72 óra önkéntes programnak [72 óra kompromisszumok nélkül
elnevezésű ökumenikus kezdeményezés – a szerk.] évek óta vagyok megyei koordinátora. Hála Istennek, a
legutolsó alkalom is nagyon jól sikerült,  sokan csatlakoztak,  köztük nagyszámú fiatal.  Mi ökumenikusan, a
három  történelmi  egyház  összefogásával  szervezzük  a  segítségnyújtást.  A leggyakoribb  vállalt  feladat  a
szemétszedés  volt,  de  például  kerítésfestésre,  játszótérfelújításra  vagy idősek templomba  szállítására  is  sor
került. Azért is jó megmozdulás ez, mert a résztvevők átélhetik az önzetlen segítségnyújtás örömét.

– Úgy tudjuk, a gyülekezeti tagokkal más jellegű szociális munkában is részt vesznek. 

– Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének egy-egy munkatársával a téli krízis időszakában teát és ennivalót
osztunk azoknak a rászorulóknak, akik Tatabányán és környékén az utcán élnek. Karácsonykor ételt főzünk, és
ajándékkal, műsorral kedveskedünk nekik az egyesület telephelyén.

– A Fejér-Komáromi Egyházmegyében híresek az ifjúsági focikupák, és a kezdeményezésnek ön az
egyik „szülőatyja”. 

– Még 2007-ben Süller Zsolt tordas–gyúrói lelkész úrral gondoltunk egy nagyot, és megszerveztük az első
alkalmat. Erre azóta is minden novemberben sor kerül, a megyében mindig más helyszínen szervezik.

– Az otthoni gyülekezettől távol, Budapesten is van lelki otthona? 

– Az óbudai gyülekezetbe járok. A templom különösen is közel áll a szívemhez, mivel az orgona és a padok
Tatabányáról származnak. Ugyanis a tatabányai evangélikusoknak valamikor két templomuk volt, de sajnos egy
alábányászás következtében az egyiket le kellett  bontani.  Ne felejtsük,  egykori bányászvárosról van szó. A
templomi berendezéseket eladták, így került például a harang a rákospalotai gyülekezet tulajdonába 1987-ben.

– Mit jelent önnek az, hogy evangélikus? 

– A nyitottságot.  Amikor a játszótéren vagyok a kisfiammal,  szoktam az anyukákkal is beszélgetni a hit
dolgairól. Elmesélem, hogy hol dolgozom, beszélek a hitemről, az egyházamról, mert többször érzem azt, hogy
sokakban megvan a vágy a valahova tartozásra. Ezek kis magvetések, a többi pedig az Úristen dolga.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 11–12. számában jelent meg 2019. március 24-én.
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Családi, gitáros
istentisztelet

rendszerint4 a hónap
harmadik

vasárnapján! Várunk!

  –  
A Tatabányai Evangélikus Alapítvány beszámolója a 2018. évi munkájáról:

Az alapítvány 2018-ban 260.000 Ft cél szerinti támogatást nyújtott egyházközségünknek. Ezt az összeget az
egyházközség teljes egészében az alábbi célok finanszírozására használta fel:

– Napközis tábor programjai, költségei (június 25-29.)
– Lámpás újság, 2 szám, 400 példány nyomda- és postaköltsége
– Örömhír gyermekfolyóirat előfizetése 2019-re, 4 példányban
– Adventi koszorúkészítő kézműves nap
– Karácsonyi csomagok gyermekeknek, hajléktalanoknak, családoknak

A fenti tételek részletes, összegszerű elszámolását az alapítvány kuratóriuma megkapta és elfogadta.

Köszönetet mondunk az alapítványt adományokkal támogatóknak! Szolgálatunk elsődleges anyagi forrása
emellett 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

  –  
Hírek, események

 2019 elején Varga Mihály építész munkájaképpen elkészült a Jókai utcai templomunk bővítésének terve.
A templom  jelenlegi  épületéhez  csatlakozóan  szeretnénk  egy  közösségi  termet  és  mosdóhelyiségeket
kialakítani, hogy istentisztelet közben a kisgyermekek külön foglalkozáson is részt vehessenek, valamint
komfortos  lehetőség  nyíljon  az  istentiszteleteken  kívüli  együttlétekre,  ünnepekre,  családi,  kulturális  és
gyülekezeti  rendezvényekre.  Az új  épületrész nemcsak első és  hátsó bejárattal,  hanem a templomtérből
közvetlen átjáróval is elérhető lesz. Tervünk, hogy a következő egy-két év folyamán anyagi lehetőségeink
függvényében megvalósítsuk ezt a beruházást.

 A külső bővítés mellett a templom belső, liturgikus megújulása is reménység szerint folytatódik: sokak régi
vágyát betöltve készül az oltár előtti úrvacsorai térdeplőhöz csatlakozó kapaszkodó korlát.

 Köszönjük a gyülekezet szolgálattevőinek szeretetét: a presbiterek, tisztségviselők, templomtakarítók, a
közösségünkért  imádkozók  és  az  alkalmakat  áron  is  megragadók  hűségét!  Köszönjük  azok  gondos
áldozatkészségét, akik a gyülekezet dolgait a saját ügyüknek érezvén, viselik azok költségeit, rendszeresen
hozzájárulva  a  kiadásokhoz.  Minden  egyházfenntartói  járulék  és  adomány  önkéntes,  és  nem  képezi
semmilyen  egyházi  szolgálat  feltételét.  Ezért  kérjük  továbbra  is  tisztelettel  a  jószándékú
hozzájárulásokat a Testvérektől, hiszen együtt, közösségben maradhatunk meg gyülekezetként.

4 Amennyiben változik, azt a gyülekezet Facebook-oldalán hirdetjük!
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 Az  októberi  „72  óra
kompromisszum  nélkül” önkéntes
akció  keretében  a  Jókai  utcában,
majd  kicsivel  később  a  Tátra
utcában  is  közösségi
kertrendezésre  került  sor.  A
munka  gerincét  a  Jókai  utcában
felhalmozódott  tuja-törmelék és a
Tátra utcában szomorú szívvel, de
annál  nagyobb  precizitással
kivágott  óriási  fenyő  lombjának
konténerekbe  pakolása  jelentette.
Mindkét  kertrendezési  munka
nélkülözhetetlen  előfeltétele  volt
Kemény  István presbiterünk
favágó  munkája.  Köszönjük
szolgálatát  –  és  a  takarítás
résztvevőinek is!

 Öt  év  után  volt  újra  konfirmáció  gyülekezetünkben!  Virágvasárnapon  reménység  szerint  nemcsak
közösségünk egyik legifjabb tagja (Vertényi Vince,  bal oldali  képen), hanem Isten igéje is megmutatta a
lényeget a gyülekezetnek és az ahhoz csatlakozó konfirmandusoknak: Dömötör Kristófnak, Márián Ábelnek
és  Szöllősi  Erikának.  Az  egykori  konfirmációjuk  évfordulóját  ünneplők  között  pedig  távolról  érkezett
kedves testvéreink is jelen voltak.
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 A gyerekek hagyományos  napközis  tábora  2019-ben június  24-28. között  volt,  Tatabányai  Tékozlók
Tábora címmel. A tékozló fiú, a bátyja és édesapjuk példázatával ismerkedtünk, közben játék, kirándulás,
strandolás is adódott. Köszönjük a résztvevő gyerekek elszántságát és a segítők áldozatos munkáját!

 Az iskolai  hitoktatás számadatai  ebben  a  tanévben  gyülekezetünkben:  8  iskolában  heti  14  órában  21
gyermek tanul evangélikus hittant. Köszönjük az e szolgálatban helyt álló Nagy Gabriella, Kemény Ilona és
dr. Sassi Endréné munkáját!

 Adventi  koszorúk készültek  gyülekezetünk  tagjainak keze nyomán advent  küszöbén,  november  30-án.
Sokfelé – otthonokban, iskolákban, munkahelyeken – tanúskodnak ezek az alkotások a világ Világosságáról.

 A karácsonyi ünnepi időszak gyülekezeti alkalmai:

 December 19. csütörtök 17 óra: A 2019. év utolsó bibliaórája (Tátra utca)
 December 20. péntek 18 óra: Karácsony az Utcai Szociális Segítők Egyesületével (Táncsics út)
 December 22. vasárnap 17 óra: Karácsony a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán (Füzes utca)
 December 23. hétfő 16 óra: Karácsonyfa díszítés és próba a szentesti istentisztelethez (Jókai utca)
 December 24. kedd 16 óra: Szentesti istentisztelet (Jókai utca)
 December 25. szerda 10 óra: Karácsonyi istentisztelet (Jókai utca)
 December 26. csütörtök 10 óra: Karácsonyi istentisztelet (Jókai utca)
 December 29. vasárnap 10 óra: Vasárnapi istentisztelet (Jókai utca)
 December 31. kedd 16 óra: Óévi istentisztelet (Jókai utca)
 Január 1. szerda 10 óra: Újévi istentisztelet (Jókai utca)
 Január 5. vasárnap 10 óra: Vasárnapi istentisztelet (Jókai utca)
 Január 6. hétfő 17 óra: Vízkereszti istentisztelet (Jókai utca)
 Január 9. csütörtök 17 óra: A 2020. év első bibliaórája (Tátra utca)
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Alkalom Mikor? Hol?

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,
reményteli új esztendőt

minden Olvasónak!

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: https://facebook.com/tbevangelikus

A weboldallal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a
teranova2x@gmail.com címre várjuk.

A facebook oldallal vagy a hozzá kapcsolódó privát
facebook csoportba való jelentkezéssel kapcsolatban
a lelkészi hivatal címén vagy Vertényi Domonkosnál
(vertenyidomonkos@gmail.com) lehet érdeklődni.

A Lámpás szerkesztősége várja az írásokat
erre a címre: 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

Újságunkat marketing-jellegtől mentesen,
tájékoztatás és a hitben való bátorítás

céljából küldjük azoknak,
akik ezt korábban kérték.

A kérés történhetett kifejezetten
a Lámpás újság iránti érdeklődéssel,

vagy egyházközségünkhöz
való csatlakozással,

illetve valamilyen egyházi szolgálat
ügyében való megkereséssel.
Amennyiben a továbbiakban

nem kívánja megkapni újságunkat,
kérjük, hogy ezt jelezze személyesen,

postán, email-en vagy telefonon.
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