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KedvesTestvéreim!

A

JóIsten jegyelméből eltelt a 2013-as esztendő is – hála érte!
Volt benne sok-sok feladat – hála érte!

Istentiszteleteink

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-en vettünk részt,
nagy ünnepeinken mintegy 85-90-en voltunk. A statisztikánk
szerint ez a korábbi esztendők adataival összevetve ez
bizony 10-12%-al kevesebb. Ennek oka nem csak a természetes fogyás – néhány hűséges testvérünket magához szólította az Élet és a Halál URa – néhányan elköltöztek, külföldön
vállaltak munkát vagy betegség/korból fakadó gyengeség miatt
ritkábban tudtak ejönni alkalmainkra.
Ökumenikus alkalmakon arányait tekintve még mindig
nagyobb érdeklődést mutattunk, mint testvéregyházaink.

Gyülekezeti munka

Örömmel jelentem, hogy a Nikodémus Akadémia (NikA)
alkalmait továbbra is rendszeresen látogatják a Testvérek – a
törzstagság mintegy 12-14 ember érdeklődése töretlen.
Látogatások. A Testvérek látogatását ebben az esztendőben is
inkább délelőtti órákban végeztem. Ahogyan korábban is kértem a Testvéreket, most is biztatok: hívjanak! Szeretettel
megyek mindenhova – előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Péntek délutánonként 7 gyermeknek tartok konfirmandusoktatást, heti rendszerességgel két hittanórát interneten keresztül (Skype) tartottam meg, s emellett volt még heti 4 órám a Tatai
Ref. Gimnáziumban is, ahol csütörtök reggelenként pedig katolikus kollégámmal felváltva reggeli áhitatokat tartunk, mintegy
300 tanulónak.
Gyülekezetünkben az Istentisztelettel párhuzamosan, kisgyermekek részére továbbra is rendszeres foglalkozást tartunk,
melyet Sziklai Tiborné Kati végez. Az ő munkáját is hálásan
köszönjük!

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 SzélesnéSzabóTeodóra gyülekezeti pénztárosunk áldozatos, legidőigényesebb pontos
munkáját, NémethLászlógondnok úr mindenben megnyilvánuló technikai segítségét (beleértve a rendszeres fűnyírást és
fűtést!), önkénteseink templom-, s időszaki templomkert takarítását. Külön köszönet illeti Dr. Vancsai József presbiter testvérünket, aki mintegy három hónapon keresztül a parókia teljes
elektromos hálózatát felújította.(Jómagam a fűtés és vizes
rendszer teljes felújítását végeztem – jelentős kőműves munkával fűszerezve... hasonló idői terjedelemben.)
Az oltár díszítését, a virágokat ebben az évben is gyülekezetünk kántora, Dr. Nagy Erzsébet felajánlásként maga
végzi/adja.
Gyülekezetünk felügyelője, GrőberJuditIlona idén is részt vett
az Országos Felügyelői Találkozókon, presbiteri üléseinket, aktuális feladatainkat (munkája miatt) hozzá igazítjuk. Távollétében

Januári alkalmaink

január 9.

1700 évvel később...

A Constantini (313.) fordulatról... A mediolanumi ediktum, melyet I. Constantinus nyugati és uralkodótársa, Licinius keleti császár
adott ki, engedélyezi minden ember, így a
keresztények számára is a
szabad vallásgyakorlást.

január 16.

Rég(ebb)i Krisztus-ábrázolások mai
üzenetei

Mandorla, ikonfestészet, keresztrefeszítések,
kéztartások, adoratio.

Ökumenikus IMAHÉT
január 19-től!

január 30.

Régi jelek, új
jelentésekkel

Hatalmas területet ölel fel a
keresztény szimbolika, mely telve
van nem-keresztény elemekkel
is.... Melyek ezek?

SchleierLászló(†) másodfelügyelő testvérünk látta el a felügyelői
feladatokat, de ő sajnos már nincs közöttünk.

Egyéb munkaágak

Mindenekelőtt rendszeresen szolgáló Kántorunk munkáját
kell kiemelnem, s megköszönnöm –, aki 40 éve, 38 éve főállásban
– szolgál hűségesen, vasárnapról vasárnapra... Nem minden
gyülekezet büszkélkedhet ilyen zenei szinten szolgáló liturgus
szolgálóval!Őtis,sazidőnkénthozzácsatlakozókamarazenészeket: Hallgassuk figyelemmel őket, a szent zene
(musica sacra) a liturgia elengedhetetlen része, felemeli a lelket! Korábbi évekhez hasonlóan: ismételten, s
nagyszeretettelkéremaTestvéreket,hogyazistentiszteletelejénidőnkéntmegtörténőfélhangosbeszélgetésselnezavarják
seazeneiszolgálatotvégzőket,sempedigazokat,akikvalamilyen fájdalommal, veszteség terhével jönnek közénk, megnyugvástkeresni!
Köszönet tehát minden zenélő szolgatársamnak, s
külön köszönöm gyülekezetünk Kántorának, aki nemcsak az
istentiszteleti, illetve egyéb gyülekezeti alkalmak zenei szolgálatának folytonosságát biztosítja, de koordinálja évenkénti két
alkalommal (Pünkösd,Ádvent) az egyházzenei áhitatokat is.

Más...

Testvérgyülekezeti (finnországi, luxemburgi) kapcsolatainkat
idén – levelezési szinten (e-mailek) – ápoltam. Kétszer két fő tett
rövid látogatást Joensuuból, s egyszer Karl Georg Marhoffer igazgató lelkész látogatta meg a lelkészcsaládot Luxemburgból.

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan
idén is ruhasegély-akciót szerveztünk.
Ennek keretében mintegy 2,4 tonna használt ruhaneműt, gyerekjátékot osztottunk szét a Bakonyszombathelyi
EvangélikusGyülekezettel együttmunkálkodva. Külön köszönöm VancsaiKinga és
Vancsai József közreműködését ebben a
karitatív szolgálatban.

Kazuális szolgálatok

Az elmúlt évben 2keresztelésiszolgálatom volt – 2 kislány részesült a keresztség szentségében. 10 temetésem
(5 férfi és 5 nő), valamint 2 esküvői
szolgálatom volt. Idén gyülekezetünkben 1fiúgyermekkonfirmált.

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 – anyagi okok miatt. A
papíralapú, hagyományos információáramlást azonban segíti a havonta,
első úrvacsorás vasárnapon megjelenő
“Lutherrózsa
Hírlevelünk”.
Alkalmaink nyomonkövetését segíti, hogy
2013. március vége óta – hosszas vívódás
után – végül is a FACEBOOK-on is megjelentünk, mint gyülekezet.
Ezen kívül honlapunkon naponta, az
Útmutatónk alapján írott áhítataimmal
(az 1906-iknál tartok, ebben az esztendőben
155 reggeli elmélkedést írtam) is igyekez-

1% – Adományok
A Tatai Evangélikus Kistemplomért
Alapítvány számlájára:

293,653 Ft-ot

utaltak támogatóink az 2012-es
esztendőben. Köszönjük nekik!

S

ajnos nem felelünk meg, ill.
nem is tudunk megfelelni a
közhasznúság törvényi előírásainak, így az alapítványunkat kénytelenek vagyunk megszüntetni s ezzel a
továbbiakban a LEHETŐSÉG IS
MEGSZŰNT, hogy adónk 1%-át
kistemplomunk javára felajánlhatnánk.

Fontos!

Tatai Evangélikus
Kistemplomért
Alapítványunk

Megszűnt!

tem elérni „rejtőzködő“ evangélikus testvéreinket is. Egyház-községünk honlapját az elmúlt esztendőben mintegy   15
ezer(!) alkalommal keresték fel.
Köszönöm mindazoknak, akik népszerűsítik ezt a missziói munkaágat! Nem egyszerű, időigényes, de
lelkileg számomra is nagyon sokat adó,
áldott hajnali-reggeli, önkéntesszolgálat
ez, melyet egyházunk tárhellyel támogat,
s így országos egyházi honlapunkon is
direkt-linkeléssel elérhetőek vagyunk.
Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni feleségem mindennemű támogatását, amivel a
szolgálatomat, mint papfeleség hűségesen segíti.
Anyagi nehézségeink ebben az esztendőben bőven voltak (hálásak vagyunk
Egyházmegyénk anyagi támogatásáért!),
de végül – a JóIsten kegyelméből, s áldozatkész emberek jóságából – mindig sikerült fizetési kötelezettségeinknek eleget
tenni.

Tisztelettelkéremjelentésem
elfogadását!

FrankoMátyásev.lelkész

Támogatás

lehetősége
Evangélikus Egyházközség Tata
számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfentartóijárulékát,

adományaitittistudjukfogadni.

Támogatását köszönjük!

Rövid-hírek
dvent 4. vasárnapjának délutánján,

Á

teli templommal(!), megtartottuk
szokásos ádventi zenés áhitatunkat.

Az ünnepekre “ráhangoló” koncertet
ádventi-, és karácsonyi témájú képek
diaporámás, projektoros kivetítésével
tettük különlegessé. (A mintegy 110(!)
kép összeállítását, szerkesztését Franko
Betta végezte, aki Redling Laurával most
énekével is szolgált.) A közel háromnegyedórás zenei összeállítás – most
főleg angol és francia pasztorálék –
Kántorunk (Dr. Nagy Erzsébet) munkáját dícséri. A zeneileg is igen szépen
sikerült koncertet vastapssal jutalmazta a hallgatóság, akik között sok volt
az érdeklődő, “külsős” ember. Ennek
örültünk, s annak is, hogy az azt követő szeretetvendégségen sokan és
sokáig maradtak. Élénk beszélgetések
alakultak ki a sok-sok süteményes
finomság körül, melyekért asszonytestvéreinknek ezúton is köszönetet
mondunk.

Gyülekezetünk honlapcíme:

http://tata.lutheran.hu
Gyülekezetünk honlapja
naponta frissül!

“Netpercesek” rovatunkban
reggelenként lelki útravalót
találhatsz!

Alkalmainkra
mindenkitszeretettel
várunk.Jöjjünk,s
hivogassunk
másokatis!
Erős vár a mi
Istenünk!”

S

zenteste megtartottuk karácsonyi
énekes-liturgiás ünnepi istentiszteletünket, melynek keretében szerepeltek gyülekezetünk legkisebbjei. A
rövidke darab címe “Panov apó” volt,
aki özvegyemberként, mint a falu cipésze, mindenkihez jóságos volt, s várta

a Krisztus megjelenését, s végül
rádöbbent, hogy a szenvedő emberek
arcán mindig kirajzolódik a Krisztus...
A felkészítést Sziklai Tiborné (Kati)
végezte, köszönet érte!

