
2020.
Szentháromság u. 2.

LutherróLutherrózsazsa
A Ta tai Evan gé li kus Egy ház köz ség hír le ve le, amely az in for má ció áram lást és a lel ki sé get kí ván ja se gí te ni. Ala pít va Urunk 1992. esz ten de jé nek ad vent jé ben. 

Kap ják a gyü le ke zet tag jai, Ta ta von zás kör ze té nek evan gé li kus sá ga és az ér dek lő dők. Megjelenés: minden hónap első vasárnapján.
Kiadó/Szerkesztő: Fran ko Má tyás ta tai evan gé li kus lel kész TEL./FAX: 34-588-065

Drót pos ta cím: frankom962@gmail.com Virtuális újságunk elérhetősége:http://tata.lutheran.hu 

Kedves Testvérek!

Örömmel adunk hírt arról, hogy
június 21-től, Szentháromság

ünnepe utáni 2. vasárnaptól újra
tartunk istentiszteleteket kistemp-
lomunkban. Tekintettel azonban
arra, hogy a Covid-19 vírus terjedé-
sét nem a kormány jogi lépései (eny-
hítő intézkedései), hanem a
KÖRÜLMÉNYEK, azaz az em-
berek járványügyi helyzetben tanú-
sított magatartása határozza meg,
ezért a JÓZANSÁG arra indít min-
ket, hogy  templomaink megnyitása
csak bizonyos szabályok betar-
tása mellett történhet meg. 

Jelentem a Gyülekezetnek, hogy
ezen a héten csütörtökön megtartott
presbiteri találkozónkon átbeszél-
tük a jelen helyzetet, s ezzel kapcso-
latban a MEE Püspöki Tanácsának
(PÜT) határozott kérése és ajánlásai
alapján – ahogyan ez számos egyházköz-
ségben már megtörtént – mi is Védeke-
zési Szabályzatot fogadtunk e! (Lásd
a mellékletet!) Ennek fegyelmezett be-
tartására – a másokért és magunkért hor-
dozott felelősség okán – szeretettel
kérünk Mindenkit!

Istentisztelet(ei)ünkről szeret-
nénk video-felvételt is készíteni, ami
– reménységünk szerint – az alábbi
linkre kattintva honlapunkról:

https://tata.lutheran.hu/
utólag megtekinthető.

Erős vár a mi
Istenünk!

1. Az istentiszteletekre érkezőket arra kérjük, hogy
csak akkor induljanak el, ha egészségesek, nincs semmi -
féle légúti vagy a vírusfertőzésre jellemző ismert tünetük
(hőemelkedés/láz, izomfájdalom, fáradékonyság, száraz köhögés, ne-
hezített vagy szapora légzés, gyomor-bélhurut, ízérzékelés - szaglás el-
vesztése).

2. Az alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos
szellőztetést és fertőtlenítést.

3. Az alkalmak előtt és közben nyitva tartjuk az ajtó-
kat a megfelelő szellőztetés biztosítása érdekében. 

4. A maszkviselés a templomban a szolgálatvégző-
kön kívül mindenki más számára kötelező.

5. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával saját éne-
keskönyvet, vagy használja mobileszközét, amely segítsé-
gével szintén elérhetőek énekeink.

6. A bejáratoknál gondoskodunk a kézfertőtlenítés
lehetőségéről. 

7. Az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztartás-
ban élőket leszámítva – a személyek között biztosítani kell
minden irányba legalább 1,5 m távolságot.

8. Az istentiszteletek rövidített rend alapján zajla-
nak, egyelőre úrvacsora nélkül. 

9. Az offertórium összegyűjtésére a kijáratoknál el-
helyezett perselyek szolgálnak majd.

10. Az istentisztelet kezdetén és végén sem lehetsé-
ges a lelkész és a gyülekezeti tagok kézfogása, a gyüleke-
zeti tagok egymás között is kerüljék a fizikai érintkezéssel
járó üdvözlési formákat és tartsák be a távolsági szabá-
lyokat.

11. Minden alkalmon megfelelő számú szervező és
segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásá-
ról gondoskodnak.

12. Kistemplomunk „befogadókészsége” a jelen hely-
zetben a zárt térre vonatkozó rendelkezések figyelembe-
vételével mintegy 23-25 fő. Ezért csak a kijelölt ülésrend
alapján foglaljuk el helyünket!

13. Az istentiszteleti alkalmakról kép- és hangfelvétel
készülhet, melyhez az alkalmon megjelenők megjelené -
sükkel hozzájárulnak. 

A Védekezési Szabályzat visszavonásig érvényes.
Mindenki megértését és türelmét köszönjük!

Erős vár a mi Istenünk!
Tata, 2020. június 20.

. Egyházközség Elnöksége


