Lutherrózsa
A Tatai Evangélikus Egyházközség hírlevele, amely az információáramlást és a lelkiséget kívánja segíteni. Alapítva Urunk 1992. esztendejének adventjében.
Megjelenik évente négyszer. Ingyenesen kapják a gyülekezet tagjai, Tata vonzáskörzetének evangélikussága és az érdeklődők.
Kiadó/Szerkesztő: Franko Mátyás tatai evangélikus lelkész TEL./FAX: 34-487-834
Drótpostacím: frankom@t-online.hu Virtuális újságunk elérhetősége: http://tata.lutheran.hu

Kedves Testvéreim!

A

z idő múlásának emberi határkövénél ha megállunk, akkor értékelni szoktunk. Most így hívogatok
visszatekintésre/számadásra, mi is
történt az ÚR 2012-es esztendejében?
Az első mondat ilyenkor a keresztény
ember ajkán a hála, hiszen Isten
kegyelmesen hordozott minket ebben
az esztendőben is, s ha nehézség,
betegség vagy halál is keserítette meg
életünket, reménységünket akkor
sem emberekbe, saját magunkba,
hanem a Teremtő Istenbe vetettük.
Őbenne vagyunk/lehetünk, élhetünk,
mint tatai evangélikusok is...
Tekintsük át tehát az alábbi kategóriákban, mi is történt gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben!

Istentiszteletek

Ebben az esztendőben is rendre
megtartottuk alkalmainkat. Az ünnepi istentiszteletekkel együtt 64, egyházunk által rendelt teljes liturgiájú
alkalmunk volt. Ezeken – a rendelkezésre álló adataink szerint – átlagban
mintegy 55-60-en vettünk részt, nagy
ünnepeinken mintegy 100-an voltunk. A statisztikánk szerint ez a
korábbi esztendők adataival összevetve 4-6%-al kevesebb. Ennek oka
nem csak a természetes fogyás –
néhány testvérünket magához szólította az
Élet és a Halál URa – néhányan elköl-

töztek, külföldön vállaltak munkát
vagy betegség/korból fakadó gyengeség miatt ritkábban tudtak ejönni
alkalmainkra. Örömmel jelentem,
hogy idén is vezérelt hozzánk a
JóIsten új hittestvéreket, s reméljük
lelki otthonra találnak ők is gyülekezetünkben. Fogadjuk őket szeretettel,
s bátran beszélgessünk velük!
Ökumenikus alkalmakon arányait
tekintve még mindig nagyobb érdeklődést mutattunk, mint testvéregyházaink. Ebben az esztendőben
reformáció-heti alkalmainkat felére
redukáltuk – a naptár így adta ki, hogy
nálunk tudjuk ünnepelni Október 31-ét
záróalkalomként – jóllehet ökumenikus

alkalmaink száma évenkénti szinten
nem sok, de egy erős héten át, a folyamatos érdeklődést fenntartani igen
“nehézkes”. Gyakorlatilag ugyanazok a
hűséges templombajárók jönnek ezekre az
alkalmakra is, akik mindig ott vannak...

Gyülekezeti munka

Örömmel jelentem, hogy a
Nikodémus
Akadémia
(NikA)
alkalmait továbbra is rendszeresen
látogatják a Testvérek – a törzstagság
mintegy 12-14 embert jelent, hozzájuk időnként néhányan még csatlakoznak –, ami

inspirál továbbra is, hogy még vonzóbbá tegyem a közös tanulás eme
hasznos alkalmát.
Látogatások. A testvérek látogatását ebben az esztendőben a keddi
napokon végeztem – a hittanóráim
beosztása miatt. A 2012-13-as tanévben is heti 8 órám van a Tatai
Református Gimnáziumban – amit
továbbra is örömmel végzek – sajnos a
köztes lyukas órák olykor-olykor
szervezés-technikailag megterhelik a
délelőttjeimet. Ahogyan korábban is
kértem a Testvéreket, most is biztatok: hívjanak! Szeretettel megyek
mindenhova – előzetes időpontegyeztetés alapján. Péntek délután
konfirmandus-oktatást, heti rendszerességgel két hittanórát pedig interneten keresztül (Skype) tartok meg. (Itt is
köszönet közegyházunknak, hiszen gyülekezeti honlapunkhoz éppenúgy, mint az oktatáshoz a tárhelyet a MEE biztosítja.)

Működés – adminisztráció

Presbiteri, számvevőszéki üléseinket ebben az esztendőben is a kötelező számban megtartottuk.
Az egyházfi-teendők elvégzését
továbbra is önszerveződve végezzük.
Külön köszönöm itt is Szélesné Szabó Teodóra gyülekezeti pénztárosunk áldozatos, legidőigényesebb
pontos munkáját, Németh László
gondnok úr mindenben megnyilvánuló technikai segítségét (beleértve a
rendszeres fűnyírást és fűtést!), önkénteseink templom-, s időszaki templomkert takarítását.
Az oltár díszítést, a virágokat
ebben az évben is gyülekezetünk kántora, Dr. Nagy Erzsébet felajánlásként maga végzi/adja.
Gyülekezetünk “kétlaki” felügyelője, Gröber Judit idén is részt vett az
Országos Felügyelői Találkozón,
presbiteri üléseinket, aktuális feladatainkat hozzá igazítjuk, ill. ha ő nincs,
akkor Schleier László másodfelügye-

lő testvérünk látja el a felügyelői feladatokat.

Gyermekmunka,
ifjúsági munka

Ebben az esztendőben egy gimnazistánk (Refi) tett konfirmációi fogadalmat.
Gyülekezetünkben az Istentisztelettel párhuzamosan, kisgyermekek
részére továbbra is rendszeres foglalkozást tartunk, melyet Sziklai
Tiborné Kati végez. Az ő munkáját is
hálásan köszönjük!
A Pápai Református Kollégium
Tatai Gimnáziumában heti nyolc órában (négy osztályban) hittant tanítok,
péntek reggelenként pedig katolikus
kollégámmal felváltva reggeli áhitatokat tartunk, mintegy 280 tanulónak.

Egyéb munkaágak

Mindenekelőtt rendszeresen szolgáló gyülekezeti kamarazenekarunk
munkáját kell kiemelnem, s megköszönnöm. Nem minden gyülekezet
büszkélkedhet ilyen szinten szolgáló
liturgus szolgálókkal!

Hallgassuk őket figyelemmel, a szent zene
(musica sacra) a liturgia
elengedhetetlen része,
felemeli a lelket!

Korábbi évekhez hasonlóan ismételten, s nagy szeretettel kérem a
Testvéreket, hogy az istentisztelet
elején időnként megtörténő félhangos beszélgetéssel ne zavarják se a
zenei szolgálatot végzőket, sem pedig
azokat, akik valamilyen fájdalommal, veszteség terhével jönnek
közénk, megnyugvást keresni!
Köszönet tehát minden zenélő szolgatársamnak! Külön köszönöm gyülekezetünk évtizedek óta
hűséges Kántorának, aki nemcsak az
istentiszteleti, illetve egyéb gyülekezeti alkalmak zenei szolgálatának
folytonosságát biztosítja, de koordinálja évenkénti két alkalommal
(Pünkösd, Ádvent) az egyházzenei

Köszönetnyilvánítás
A Tatai Evangélikus Kistemplomért Alapítvány Kuratóriuma
ezúton mond köszönetet minden
adományozójának 1%-os felajánlásaiért. A 2011-es esztendőben
befolyt

242.067 Ft-ot

a
torony
faszerkezetének
esedékes javítására szeretnénk
majd fordítani. A Tatai Evangélikus
Kistemplomért Alapítvány pénzforgalmi bankszámlájára továbbra is
várjuk adakozó testvéreink, s mindazok jószívű adományát, akik céljainkat támogatásra méltónak ítélik:
Alapítvány kuratóriuma

63200119-14926316
63200119-14926282

számú bankszámlája, ahová az
egyházfenntartói járulékokat, s
egyéb adományokat lehet fizetni.
Isten áldása legyen az adományozón, s a megadományozott
gyülekezeten!

áhitatokat, melyek látogatottsága
figyelemreméltóan szép!

Más...
Testvérgyülekezeti (finnországi,
luxemburgi) kapcsolatainkat idén –
levelezési szinten (e-mailek) – ápoltuk/ápoltam.
Ebben az esztendőben egy háromfős finn csoport is érkezett a joensuupielisensuu-i
gyülekezetből.
A
találkozó lebonyolítását/vendéglátás
terheit most a lelkészcsalád vállalta
magára. Finnországi testvéreink 2013
februárjában többi partnergyülekeztükkel karöltve ünnepi istentiszteletet
tartanak, melyen gyülekezetünket
teológus-hallgatónk (Frankó Dóra)
képviseli, aki ebben az időben éppen
egy finnországi baráti találkozón vesz
részt, ahonnan meglátogatja egyúttal
testvérgyülegyülekezetünket, s így
személyesen adja át köszöntésünket.
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is ruhasegély-akciót szerveztünk. Ennek keretében mintegy 2,4
tonna használt ruhaneműt, gyerekjátékot
osztottunk
szét
a
Bakonyszombathelyi Evangélikus
Gyülekezettel
együttmunkálkodva.

Külön köszönöm Vancsai Kinga és
Vancsai József közreműködését ebben a karitatív szolgálatban.

Kazuális szolgálatok

Az elmúlt évben 2 keresztelési
szolgálatom volt – 1 kisfiú és 1 kislány részesült a keresztség szentségében. 10 temetésem (3 férfi és 7
nő), valamint 5 esküvői szolgálatom volt.

Végül – de nem utolsó
sorban – reprezentáció

Számos társadalmi eseményre
hívtak meg az elmúlt esztendőben is,
ahol képviseltem evangélikus egyházunkat, gyülekezetünket. Többször
kértek fel előadásokra, vendégszolgálatokra. Mindenütt igyekeztem a hagyományos
lutheri
értékeket
felmutatni, egyházunkat, gyülekezetünket méltóképpen reprezentálni.
Lutherrózsa c. újságunkkal idén
sem jelentünk meg. Az újság megjelentetésének elsősorban anyagi okai
vannak. Azonban Egyházközségünk
honlapján naponta az Útmutatónk
alapján írott áhítataimmal (az 1750iknél tartok, ebben az esztendőben 230 reggeli elmélkedést
írtam) is igyekezem elérni „rejtőzködő“
evangélikus
testvéreimet.
Egyház-községünk honlapját az
elmúlt 6 esztendőben több mint
80.000(!) alkalommal keresték fel.

Köszönöm mindazoknak,
akik népszerűsítik ezt az új,
missziói munkaágat!
Nem egyszerű, időigényes, de lelkileg
számomra is nagyon sokat adó, áldott hajnali-reggeli, önkéntes szolgálat ez,
melyet egyházunk nemcsak tárhellyel
támogat, de az országos egyházi honlapunkon www.evangelikus.hu-n is elérhetőek “vagyunk”.

Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni feleségem
mindennemű támogatását, amivel a szolgálatomat, mint papfeleség
hűségesen segíti.
Az előttünk álló 2013-es esztendő
– emberi számítás szerint – nehéz lesz.
Be kell fejeznünk parókiánk felújítását, melyben Dr. Vancsai József presbiter testvérünk és családja valamint
jómagam az átlagot meghaladó munkával veszünk részt. Külön köszönet Szajki Mihály presbiter
testvérünk támogató/menedzselő
munkájáért valamint
Csizmazia György
presbiter testvérünk
áldozatkész segítségéért is. Szeretnénk, ha

fűtés-, elektromos-hálózat-felújítási
munkák után biztonsággal hasznosítani tudnánk a parókiát, hiszen financiális helyzetünk az elmúlt években
meglehetősen ingadozó képet mutat.

Igen köszönöm az egyházfenntartói
járulékot
rendszeresen fizetőknek, az
adományokkal gyülekezetünket támogatóknak a szeretetüket! Anyagi nehézségeink
ebben az esztendőben is voltak (elmúlt

esztendők gazdasági nehézségeinek következménye ez), de végül – a JóIsten

kegyelméből, s áldozatkész emberek
jóságából – mindig sikerült fizetési
kötelezettségeinknek eleget tenni.
Tavasszal, egyházi törvényeink
értelmében – 6 évenként – tisztújító
választást tartottunk, melynek következtében prebitériumunk újból
“működőképes”. (Sajnos azóta egyik
presbiterünket – Havran Zsuzsát – váratlanul magához szólította az Élet és Halál
URa.)

Szeretettel hívogatok ezúton is
alkalmainkra, melyeknek központja
továbbra is az a
Jézus Krisztus, akié
a hatalom, s a
dicsőség
mindörökké!
Tisztelettel kérem
jelentésem
elfogadását!

Tatán, az ÚR 2012. évében,
Szilveszter napján

Gyülekezetünk honlapcíme:

http://tata.lutheran.hu

Keresse fel Ön is
gyülekezetünk honlapját,
mely naponta frissül!
Hívja fel mások figyelmét is,
hogy megtisztelvén minket
érdeklődésükkel ők is találhassanak maguknak
naponkénti lelki útravalót!

