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Hírlevéló
Decemberi alkalmaink

December 5.
A Szent Család és a család szent-
sége a 21. században...
Az utóbbi időben a családfelfogás
változásának tanúi vagyunk.
Tarthatóak-e még a klasszikus
keretek?

December 12.
Karácsony vagy amit akartok?...
avagy: Mennyi az  “elég” egy
fogyasztói társadalomban?
Mitől karácsony a karácsony? A
karácsony szimbolikájáról és arról,
ami ünneppé teszi az ünnepet.

December 19.
Félévzáró NikA...
Visszatekintés, csomagkészítés, évzáró előkészületek.

December 22. ádvent 4. vas. 16 óra

VETÍTETTKÉPES

ÁDVENTI ZENÉS ÁHíTAT
utána SZERETETVENDÉGSÉG

Mindenkit szerettel várunk!

ÜÜnnnneeppii   aa llkkaa llmmaaiinnkk
Szenteste (dec. 24. kedd) du. 3 óra

Gyermekek karácsonya

Karácsony ünnepe (dec. 25. szerda) de. 10 óra
Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Karácsony 2. napja (dec. 26. csütörtök) de. 10 óra
Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Karácsony utáni vasárnap (dec. 29.) de. 10 óra

Óév este (dec. 31. kedd ) du. 4 óra
Hálaadó istentisztelet

Újév ünnepe (jan. 1. szerda) de. 10 óra
Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Újév első vasárnapja (jan. 5.) de. 10 óra
Istentisztelet (úrvacsorával)

Vízkereszt ünnepe  (jan. 6. hétfő) du. 6 óra

NikA első alkalma (jan. 12. csütörtök) 6 óra

Ádventi gondolatok
Minden ádvent különleges. Ez mostani is az, és

nem csak azért, mert a JóIsten megtartó kegyel-
méből egy évvel öregebbek lehettünk. Sokszor

eltűnődtem azon, vajon helyes volt-e óegyházi atyáink
akarata, hogy a liturgia kialakításánál/megalkotásánál az
egyházi esztendő végét nem “szinkronizálták” a rendes
esztendő végével? Aztán rádöbbentem, az egyház útja
mindig egy másik út...

Mindenek előtt: Az Egyház ádventben nem csak kará-
csonyig vagy szilveszterig lát, hanem az idők végezetére
irányítja figyelmét, hiszen várja visszatérő URát, aki nem
mellesleg megítéli a világot, hiszen az evangélium így
tanúskodik Őróla: “Nékem adatott minden hatalom
mennyen és földön”. Rendjén is van ez, hiszen Isten sze-
retete akkor teljes, ha benne van az igazsága is. (Az persze
bizonnyal meglepetést okoz sokaknak – akkor és ott –, hogy más
az ember és más az Isten igazsága!)

Egyre sötétülő ádventi napokban szívesen gyújtjuk
meg gyertyáinkat, kapcsoljuk be világító lámpácskáinkat,
hiszen fényre-teremtettként vágyakozunk a világosságra!
A világosság egyenlő az élettel, a sötétség pedig a halál-
lal, s ha hiányzik a fény a mindennapjainkból, akkor szür-
kületben élünk és sorvad az élet... 

A fény hiánya fájdalommal jár, mert az Életet, benne
az emberét is, az Isten a fényre teremtette! Fény nélkül
nemcsak elerőtlenedünk, de a csillogás/ragyogás nélkül
valójában ünnepünk sincs, márpedig az ünnep megállás-
ra-hívó fényessége arra ösztönöz, hogy vissza-, és előre is
tekintsünk; vagyis távlatba helyezzük szeretteinket,
magunkat, egész sorsunkat. 

A materialista ember az ádvent gyertyalángjaiban csak
kémiai folyamatot lát, a koszorúban kört, a betlehemi csil-
lagban meteoritot... A hívő ember mindezekre egészen
másként tekint: neki a csonkig égő gyertyák Krisztus önfel-
áldozó szeretetét, a koszorú a győzelmi koronát, a vezérlő
csillag üdvössége zálogát jelenti, melyet Isten megad mind-
azoknak, akik “Őt szeretik, s Őbenne reménykednek!”

Áldott ádventet, s találkozásokra hívogató
fényeket minden léleknek!

Benne élet volt, 
és az élet volt
az emberek világossága.
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Gyülekezetünk honlapcíme:
http://tata.lutheran.hu

Gyülekezetünk honlapja
naponta frissül!

“Netpercesek” rovatunkban
reggelenként lelki útravalót

találhatsz!
Alkalmainkra

mindenkit szeretettel
várunk. Jöjjünk, s

hivogassunk
másokat is!

Erős vár a mi
Istenünk!”

Rövid-hírek
Halottak napján a megemlékezés

koszorúit és gyertyáit elhelyeztük
lelkészelődöm (Dr. Nagy István) vala-
mint gyülekezetünk két nagylelkű
támogatójának (Dropa Sámuel ev.
lekész ill. “Gizi néni”) sírjára.

Presbitériumunk novemberben
rendkívüli ülést tartott, melyen meg-
vitattuk – az alapítványokkal kapcsolatos tör-
vénymódosítások okán – alapítványunk
jövőjét. Sajnos nem felelünk meg,
ill. nem is tudunk megfelelni a
közhasznúság törvényi előírásai-
nak, így az alapítványunkat kénytele-
nek vagyunk megszüntetni s ezzel a
továbbiakban a LEHETŐSÉG IS
MEGSZŰNT, hogy adónk 1%-át kis-
templomunk javára felajánlhatnánk. A
bonyolult jogi eljárást ill. az utánajárá-
sokat Dr. Sümegi Márta ügyvéd, evan-
gélikus testvérünk  végezte el –
adományként –, melyet ezúton is tiszte-
lettel és nagy hálával köszönünk neki!

Egyházmegyénktől Gyülekezetünk
– remélhetőleg csak átmeneti financiális

elerőtlenedése okán – egyszer:
212.590Ft-ot (2013.évi egyházmegyei
templomépítési offertóriumból), valamint:
221.120Ft-ot (2012. évi szórványoffertó-
rium) kaptunk, melyet a parókia felújí-
tásának befejezésére – 3fázis bevezetése,
utólagos burkolási, javítási munkák, valamint a gáz-
kazán-engedéyeztetési eljárásra, tervek elkészíté-
sének díjaira – fordítottunk.
Egyházmegyénk támogatását
ezúton is köszönjük!

***
Evangélikus Egyházközség  Tata 

számlaszáma:
63200119-14926282

Egyházfentartói járulékát,
adományait itt is tudjuk fogadni.

Támogatását köszönjük!

Az Országos Felügyelői
Konferencia margójára
Minden évben – november első hetében – összegyűlnek
egyházunk országos-, kerületi-, egyházmegyei-, gyüleke-
zeti felügyelői a révfülöpi Ordass Lajos Oktatási és
Konferencia Központban, hogy az Evangélikus Egyház
aktuális dolgairól értekezzenek. A konferencia házigaz-
dája – 2006 óta – Dr. Prőhle Gergely történész, külkap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár, a Magyarországi
Evangélikus Egyház országos felügyelője. Mint ilyen, ő
jelöli ki a rendezvény fő témáit és előadóit. 

Az idei összejövetel vezető témakö-
re az 1%-os adófelajánlás volt.
Ennek megfelelően – egyházon

belüli és  kívüli (független) – médiaszak-
emberek előadásait hallhattuk.

Bizonyára evangélikus testvéreim is
tapasztalták már, hogy az éves adóbe-
vallási határidők közeledtével - február
és május között - az újságok, de legfő-
képpen a televízió reklámjaiban ugrász-
szerűen megszaporodnak az 1%-os
adófelajánlásokért indított kampány-
hirdetések. Alapítványok, jótékonysági
szervezetek, keresztény és más felekeze-
tek indulnak “csatába” az adózó polgá-
rok önkéntes adóforintjaiért.

A harc kemény, a tét nagy, a szerve-
zetek mindig szűkös anyagi helyzetének
javításáról van szó. A küzdelemben az
nyer, aki a jól megfogalmazott üzeneté-
vel minél több felajánlót nyer meg saját
ügyének. Az első hallásra száraznak
tűnő téma, melyről azt gondolhatnánk
csupán anyagi érdekeltséget rejt, az elő-
adások nyomán fokozatosan megtelik
egyéb, pl. keresztény tartalommal.
Mindjárt az első lépésnél felmerülnek
bizonyos etikai kérdések: az
Evangélikus Egyháznak megjelenni a –
sokszor és sokféleképpen lejáratott –  médi-
ában: nem kis feladatot és felelősséget
ró a reklámszakemberekre. 

Az alapkövetelmény: olyan üzenetet
kell megfogalmazni  – a reklám lehetsé-
ges eszközeivel – amely tartalmazza és
sugallja örök értékeinket, hitvallásun-
kat, közvetíti az evangélium üzenetét.
Ezekkel összhangban – a túlhajszolt, sze-
kularizált világ számára – egy békés,
reményteljes élet lehetőségét villantja
fel. Egyházunk évek óta ezen alapvető
szempontok betartásával folytatja rek-
lámtevékenységét az 1%-os  felajánláso-
kért, tágabb értelemben az adófizetők
szimpátiájáért. A fogadókészség az üze-
netre,  az egyszerű ember  számára nem
nyilvánvaló. Ez a gyakorlott reklám-
szakemberek feladata, hogy megtalálják
azokat a médiumokat, ahol az üzene-
tünk halló fülekre talál. Nem csupán a
nézettségi mutatók alapján kell dönteni,
de fontos odafigyelni arra is, hogy az
adott TV adó ill. sajtóorgánum egyéb

tevékenysége se sértse a keresztény
értékrend alapvetéseit.

Végezetül szólnunk kell a saját, egyé-
ni szerepünkről e témakörben.  Aki azt
gondolja, hogy minden feladat és lehe-
tőség a reklámszakemberek kezében
van, az alaposan téved. E küzdelemből
– akarva, akaratlanul – mi is  kivesszük
részünket. Az egyik legegyszerűbbnek
tűnő, ám talán a legnehezebb feladat a
miénk: úgy élni az életünket, hogy köz-
vetlen és tágabb környezetünk is felfe-
dezze általunk, hogy a mi evangélikus
életünk egy elfogadásra és támogatásra
érdemes világ.

Grőber Judit Ilona
gyülekezeti felügyelő - Tata

1% – Adományok
A Tatai Evangélikus Kistemplomért

Alapítvány számlájára:

293,653 Ft-ot
utaltak támogatóink az 2012-es
esztendőben. Köszönjük nekik!

Fontos!
TEK-Alapítványunk 

Megszűnt...


