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Ked ves Test vé re im!

Az idő múlásának emberi határkö-
vénél ha megállunk, akkor érté-

kelni 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 kategóri-
ákban, mi is történt gyülekezetünk-
ben az elmúlt esztendőben!

Istentiszteletek
Eb ben az esztendőben is rend re

meg tar tot tuk al kal ma in kat. Az ün ne -
pi  is ten tisz te le tek kel együtt 64, egy-
házunk által rendelt teljes li tur gi á jú
al kal munk volt. Eze ken – a rendelke-
zésre álló adataink szerint – átlagban
mint egy 55-60-en vet tünk részt, nagy
ünnepeinken mintegy 100-an vol-
tunk. A statisztikánk szerint ez a
korábbi esztendők adataival össze-
vetve 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 gyenge-
ség miatt ritkábban tudtak ejönni
alkalmainkra. Örömmel jelentem,
hogy idén is vezérelt hozzánk a
JóIsten új hittestvéreket, s reméljük
lelki otthonra találnak ők is gyüleke-
zetünkben. Fogadjuk őket szeretettel,
s bátran beszélgessünk velük!

Ökumenikus alkalmakon arányait
tekintve még mindig nagyobb érdek-
lődést mutattunk, mint testvéregyhá-
zaink. 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 folya-
matos érdeklődést fenntartani igen
“nehézkes”. Gyakorlatilag ugyanazok a
hűséges templombajárók jönnek ezekre az
alkalmakra is, akik  mindig ott vannak...

Gyü le ke ze ti mun ka
Öröm mel je len tem, hogy a

Nikodémus Akadémia (NikA)
 alkalmait to vább ra is rend sze re sen
lá to gat ják a Test vé rek – a törzstagság
mintegy 12-14 embert jelent, hozzájuk időn-
ként néhányan még csatlakoznak –, ami
inspirál továbbra is, hogy még von-
zóbbá tegyem a közös tanulás eme
hasznos alkalmát. 

Látogatások. A testvérek látoga-
tását ebben az esztendőben a keddi
napokon végeztem – a hittanóráim
beosztása  miatt. A 2012-13-as tanév-
ben 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 bizta-
tok: hívjanak! Szeretettel megyek
mindenhova  – előzetes időpont-
egyeztetés alapján. Péntek délután
konfirmandus-oktatást, heti rendsze-
rességgel két hittanórát pedig interne-
ten keresztül (Skype) tartok meg. (Itt is
köszönet közegyházunknak, hiszen gyüleke-
zeti honlapunkhoz éppenúgy, mint az okta-
táshoz a tárhelyet a MEE biztosítja.)

Működés – adminisztráció
Pres bi te ri, számvevőszéki ülé se in -

ket ebben az esztendőben is a kö te le -
ző szám ban meg tar tot tuk. 

Az egy ház fi-te en dők el vég zé sét
továbbra is önszerveződve végezzük.
Kü lön kö szö nöm itt is Szélesné Sza -
bó Te o dó ra gyü le ke ze ti pénz tá ro -
sunk áldozatos, legidőigényesebb
pontos mun ká ját, Németh László
gondnok úr mindenben megnyilvá-
nuló technikai segítségét (beleértve a
rendszeres fűnyírást és fűtést!), önkénte-
seink templom-, s időszaki templom-
kert takarítását.

Az oltár díszítést, a virágokat
ebben az évben is gyülekezetünk kán-
tora, Dr. Nagy Erzsébet felajánlás-
ként maga végzi/adja.

Gyülekezetünk “kétlaki” felügye-
lője, Gröber Judit idén is részt vett az
Országos Felügyelői Találkozón,
presbiteri üléseinket, aktuális felada-
tainkat hozzá igazítjuk, ill. ha ő nincs,
akkor Schleier László másodfelügye-

lő testvérünk látja el a felügyelői  fel-
adatokat.

Gyer mek mun ka,
if jú sá gi mun ka

Ebben az esztendőben egy gimna-
zistánk (Refi) tett konfirmációi foga-
dalmat.

Gyülekezetünkben az Istentisz-
telettel párhuzamosan, kisgyermekek
részére továbbra is rendszeres foglal-
kozást tartunk, melyet Sziklai
Tiborné Kati végez. Az ő munkáját is
hálásan köszönjük!

A Pápai Református Kollégium
Tatai Gimnáziumában heti nyolc órá-
ban (négy osztályban) hittant tanítok,
péntek reggelenként pedig katolikus
kollégámmal felváltva reggeli áhita-
tokat tartunk, mintegy 280 tanuló-
nak. 

Egyéb mun ka ágak
Min de nek előtt rend sze re sen szol -

gá ló gyü le ke ze ti ka ma ra ze ne ka runk
mun ká ját kell ki emel nem, s meg kö -
szön nöm. Nem min den gyü le ke zet
büsz kél ked het ilyen szin ten szol gá ló
li tur gus szolgálókkal!

Hall gas suk őket fi gye -
lem mel, a szent ze ne
(musica sacra) a li tur gia
elengedhetetlen ré sze,
fel eme li a lel ket!

Korábbi évekhez hasonlóan ismé-
telten, s nagy szeretettel kérem a
Testvéreket, hogy az istentisztelet
elején időnként megtörténő félhan-
gos beszélgetéssel ne zavarják se a
zenei szolgálatot végzőket, sem pedig
azokat, akik valamilyen fájdalom-
mal, veszteség terhével jönnek
közénk, megnyugvást keresni! 

Kö szö net te hát min den ze né -
lő szol ga tár sam nak! Külön köszö-
nöm gyü le ke zetünk évtizedek óta
hűséges Kán to rá nak, aki nemcsak az
istentiszteleti, illetve egyéb gyüleke-
zeti alkalmak zenei szolgálatának
folytonosságát biztosítja, de koordi-
nálja évenkénti két alkalommal
(Pünkösd, Ádvent) az egyházzenei

ó



áhitatokat, melyek látogatottsága
figyelemreméltóan szép!

Más...
Testvérgyülekezeti (finnországi,

luxemburgi) kap cso la ta in kat idén –
levelezési szinten (e-mailek) – ápol -
tuk/ápoltam. 

Ebben az esztendőben egy három-
fős finn csoport is érkezett a joensuu-
pielisensuu-i gyülekezetből. A
találkozó lebonyolítását/vendéglátás
terheit most a lelkészcsalád vállalta
magára. Finnországi testvéreink 2013
februárjában többi partnergyülekez-
tükkel 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 el múlt esz ten dőkhöz hasonló-
an idén is ru ha se gély-ak ci ót szer ve z-
tünk. En nek ke re té ben mint egy 2,4
ton na hasz nált ru ha ne műt, gye rek já -
té kot osz tot tunk szét a
Bakonyszombathelyi Evan gé li kus
Gyü le ke ze ttel együtt mun kál kod va.

Külön kö szö nöm Vancsai Kin ga és
Vancsai Jó zsef köz re mű kö dé sét eb -
ben a karitatív szol gá lat ban.

Kazuális szol gá la tok
Az el múlt évben 2 ke resz te lé si

szol gá la tom volt – 1 kis fiú és 1 kis -
lány ré sze sült a ke reszt ség szent sé -
gé ben.  10 te me té sem (3 férfi és 7
nő), valamint 5 esküvői szolgála-
tom volt.

Vé gül – de nem utol só
sor ban –  rep re zen tá ció

Szá mos tár sa dal mi ese mény re
hív tak meg az el múlt esztendőben is,
ahol kép vi sel tem evan gé li kus egy há -
zun kat, gyü le ke ze tün ket. Több ször
kér tek fel elő adá sok ra, ven dég szol gá -
la tok ra. Min de nütt igye kez tem a ha -
gyo má nyos lu the ri ér té ke ket
fel mu tat ni, egy há zun kat, gyü le ke ze -
tün ket mél tó kép pen rep re zen tál ni.

Lutherrózsa c. újságunkkal idén
sem  jelentünk meg. Az újság megje-
lentetésének elsősorban anyagi okai
vannak. Azonban Egyházközségünk
honlapján naponta az Útmutatónk
alapján írott áhítataimmal (az 1750-
iknél tartok, ebben az esztendő-
ben 230 reggeli elmélkedést
írtam) is igyekezem elérni „rejtőzkö-
dő“ 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 haj-
nali-reggeli, önkéntes szolgálat ez,
melyet egyházunk nemcsak tárhellyel
támogat, de az országos egyházi honlapun-
kon www.evangelikus.hu-n is elérhető-
ek “vagyunk”. 

Végül, de nem utol só sor ban, sze -
ret ném meg kö szön ni fe le sé gem
min den ne mű tá mo ga tását, ami -
vel a szol gá la to mat, mint pap fe le ség
hűségesen se gí ti. 

Az előttünk álló 2013-es esztendő
– emberi számítás szerint – nehéz lesz.
Be kell fejeznünk parókiánk felújítá-
sát, melyben Dr. Vancsai József pres-
biter testvérünk és családja valamint
jómagam az átlagot meghaladó mun-
kával veszünk részt. Külön köszö-
net Szajki Mihály presbiter
testvérünk támoga-
tó/menedzselő
munkájáért valamint
Csizmazia György
presbiter testvérünk
áldozatkész segítségé-
ért is. Szeretnénk, ha

fűtés-, elektromos-hálózat-felújítási
munkák után biztonsággal hasznosí-
tani tudnánk a parókiát, hiszen finan-
ciális helyzetünk az elmúlt években
meglehetősen ingadozó képet mutat. 

Igen köszönöm  az egy-
házfenntartói járulékot
rendszeresen fizetőknek, az
adományokkal gyülekeze-
tünket támogatóknak a sze-
retetüket! Anyagi nehézségeink
ebben az esztendőben is voltak (elmúlt
esztendők gazdasági nehézségeinek követ-
kezménye 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 követ-
keztében prebitériumunk újból
“működőképes”. (Sajnos azóta egyik
presbiterünket – Havran Zsuzsát – várat-
lanul magához szólította az Élet és Halál
URa.)

Szeretettel hívo-
gatok ezúton is
alkalmainkra, me-
lyeknek központja
továbbra is az a
Jézus Krisztus, akié
a hatalom, s a
dicsőség mind-
örökké!
Tisz te let tel ké rem
je len té sem
el fo ga dá sát!

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 talál-

hassanak maguknak
naponkénti lelki útravalót!

Köszönetnyilvánítás
A Tatai Evangélikus Kistemp-
lomért Alapítvány Kuratóriuma
ezúton mond köszönetet minden
adományozójának 1%-os felaján-
lásaiért. A 2011-es esztendőben
befolyt 

242.067 Ft-ot
a torony faszerkezetének
esedékes javítására szeretnénk
majd fordítani. A Tatai Evangélikus
Kistemplomért Alapítvány pénzfor-
galmi bankszámlájára továbbra is
várjuk adakozó testvéreink, s min-
dazok jószívű adományát, akik cél-
jainkat támogatásra méltónak ítélik:

Alapítvány kuratóriuma

63200119-14926316

63200119-14926282
számú bankszámlája, ahová az
egyházfenntartói járulékokat, s

egyéb adományokat lehet fizetni.
Isten áldása legyen az adományo-

zón, s a megadományozott
gyülekezeten!


