Üdvözítő született
ma nektek!
Ha egyszer valakinek eszébe jutna sorrendbe állítani a
világ legszebb történeteit – ez
a történet biztosan közöttük
lenne. Hozzátartozik karácsonyainkhoz, felolvassuk az
istentiszteleten, felolvassuk
családi szentesték meghitt
hangulatában. …
De mi most úgy tekintsünk erre a történetre, mint
Isten igéjére, … mert akkor
megtörténhet a csoda: Isten
igéje által hitre ébredünk, a
hitben megerősödünk, s ezáltal lesz ünnepünk, igaz karácsonyunk! Így láthatjuk meg
ugyanis e történet valódi
arcát, mert Isten megláttatja velünk azt, hogy a cselekmény hátterében ő maga áll.
…
Nem azért indul Mária és
József Betlehembe, mert
Augustus rendeletet adott ki,
hanem azért, hogy Isten
üdvterve, melyet már régóta,
az ember bűnbeesése óta
eltervezett, megvalósuljon.
Nem azért adja ki
Augustus császár a rendeletet, mert ő határoz meg mindent
a
birodalomban,
hanem, mert Isten eszköze ő
abban, hogy Isten ígérete,
melyet Mikeás prófétán
keresztül kiáltott a világba,
beteljesedjen: Te pedig efrátai

Betlehem semmiképpen sem
vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közül, mert belőled származik az, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.
E tervnek éppen az az
egyik fő pillére, hogy az Isten
emberré legyen, belépjen az
emberi történelembe, élje a
mi életünket. Az ember pedig
átélhesse és megtapasztalhassa Isten közelségét...
Az éjszaka sötétje sem véletlen: még ez is beleilleszkedik
Isten tervébe. A sötétség
mindig jelképes mondanivalót hordoz: a gonoszság, a
bűn kifejezésének eszköze. Ez
jellemzi a világot. Ez jellemez
minket, embereket. … De az
éjszaka sötétjébe fény támad.
Ez a fény maga a Gyermek.
A bűntelenség, a tisztaság –
nem az emberi ártatlanság
értelmében, ahogyan minden
csecsemőt ártatlannak mondunk, hanem az isteni tökéletesség értelmében. …
Ennek a fénynek a megjelenését élték át a pásztorok.
Az ő kilátástalan, egyformán monoton életük éjszakájába belerobbant a fény,
megjelent az angyal, s az Úr
dicsősége körülragyogta őket.
Isten Fiának megjelenése, a
Gyermek születése, ugyanezt
folytatás a 2. oldalon

Áldott karácsonyt kívánunk minden testvérünknek! Adja meg Urunk, hogy a Gyermek
Jézus szívünkben megszülessen, és így megerősödjünk hitben és a hitből fakadó, Istennek tetsző
életben!

Túrmezei Erzsébet:
HA KIHAMVADNAK A LÁNGOK...
Ha kihúnynak a karácsonyi fények,
ha kihamvadnak a kis gyertyalángok,
szürke hétköznapokba, Jézusom,
lángolva és lobogva hadd vigyem
csodálatos, örök szereteteddel
jászladnál új lángra gyújtott szívem!
Hozzánk hajló, örök szereteted
ha új lángra gyújt gyertyaszíveket,
és szeretetedet visszük ragyogva
szolgálatokba és feladatokba,
hadd örüljenek sokan melegének:
nem leszünk fénytelenek és szegények,
ha kihamvadnak a kis gyertyalángok,
ha kihúnynak a karácsonyi fények.

November 1-5 között a bajor testvérgyülekezet
látogatott hozzánk. Ebből az alkalomból egy
gyönyörű díszgyertyát ajándékoztak a
veszprémi gyülekezetnek.
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Üdvözítő született ma nektek!
folytatás az 1. oldalról
a változást hozza minden
ember életében. A kilátástalan, monoton hétköznapokat
értelemmel tölti meg, melyben maga az élet küldetéssé
lesz, mert maga az élet megszabadul a sötétségtől, azaz a
bűntől, és egy örökkévaló
dimenziót nyer, az örök élet
reménységét. …
De még az istálló is az
Isten akaratát szolgálta. Az,
hogy Jézus nem a fogadó egy
szobájában született, hanem
egy istállóban, azért történt,
hogy meglássa a világ, meglássuk mi, emberek, mennyire másként cselekszik az
Isten, mint mi. Mi felfelé
törekszünk, nagyobb gazdagságra, nagyobb hatalomra,
nagyobb méltóságra, mert
azt hisszük, így leszünk jobbak, nemesebbek, tiszteletreméltóbbak. Az Isten pedig
alászáll. Ott születik meg,
ahol ember már nem: egy istálló zizegő szalmájában.
Később pedig még ettől is
mélyebbre száll: a kereszt
gyalázatának mélyére, hogy
a megváltást végbe vigye. …
S ehhez még hozzá kell
tennünk: mindezt az Isten
nem önmagáért tette, hanem
értünk. Az angyal így hir-

dette a pásztoroknak az
örömhírt: Üdvözítő született
ma nektek! „Nem holmi
fatuskónak, vagy a köveknek
mondja ezt az angyal, hanem
az embereknek. … Ha valami
más teremtményen akart
volna segíteni, akkor annak a
képében jött volna el. Ő azonban ember Fia lett.” - mondja
Luther Márton. …
Ezért hát méltó, ha karácsonyi ünneplésünk nem
önmagunk körül forog, nem
a család, az emberek egymás
iránti szeretetének ünnepe,
hanem az Úristen szeretetének ünnepe, aki a Gyermek
megszületésével
mindent
értünk tett, mindent nekünk
cselekedett.
Hát ilyen hatalmas az
Isten szeretete irántunk. S
mi rácsodálkozhatunk az
Isten szeretetének gazdagságára! Rácsodálkozhatunk és
beállhatunk az angyali sereg
kórusába, hogy együtt zengjük: Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség,
és az emberekhez jóakarat!
Ámen.
(2007. december 25-én
Lk 2, 1-14 alapján elhangzott igehirdetés rövidített
változata.)
Isó Dorottya

Az utóbbi időben egyre inkább világossá
vált, hogy Luther nevét sokat emlegetjük, de
gyakran nem tudjuk, mit is jelent a lutheri,
biblikus gondolkodás alapján tekinteni a
hitre, az életünkre, az istentiszteleteinkre, a
közösségi életre. Ezért indítjuk el sorozatunkat, hogy gyülekezetünk minden tagja megismerhesse Luther tanítását, elmélyülhessen
benne, s így valóban, és nem csak nevében,
evangélikussá, vagy ahogyan helytelenül,
de mondani szoktuk, lutheránussá, váljon.
Első alkalommal Luthernek a harmadik
parancsolathoz írt magyarázatával ismerkedhetünk meg.
„Ha tehát kérdezik, hogy mit jelent ez:
Szenteld meg az ünnepnapot!, akkor feleld
ezt: Az ünnepnap megszentelése azt jelenti,
hogy azt szentnek tartom! … Hogyan történik mármost ez a megszentelés? Nem úgy,
hogy a kuckóba ülünk és nem végzünk
semmi durva munkát, vagy koszorút
teszünk a fejünkre és felöltjük legjobb
ruhánkat, hanem – mint mondottam – úgy,
hogy Isten igéjével foglalkozunk és abban
gyakoroljuk magunkat. Nekünk keresztyéneknek bizony mindig ilyen ünnepnapot
kellene tartanunk, csupa szent dologgal foglalkoznunk, vagyis mindennap kellene Isten
igéjét tanulnunk, szívünkben s ajkunkon
hordoznunk. Mivel azonban – mint mondtam – nincs mindnyájunknak ideje s nyugalma, az ifjúságért hetenként néhány órát, az

Rovaniemiben jártunk
A rovaniemi testvérgyülekezetnél május 19-26 között
tett látogatásunk során Isó Zoltán evangélikus lelkész
tartott igehirdetést, a tolmácsolásban
közreműködött Mezős Gábor.

TANULJUNK
LUTHERTŐL!
egész gyülekezetért legalább egy napot arra
kell szánnunk, hogy csakis ezzel törődjünk,
éppen a Tízparancsolattal, a Hiszekeggyel,
és a Miatyánkkal foglalkozzunk, s így egész
életünket és viselkedésünket Isten igéjéhez
szabjuk. Amikor tehát ezt buzgón gyakoroljuk, akkor tartunk igazi ünnepnapot, ha
pedig nem, akkor az nem nevezhető keresztyén ünnepnapnak. …
Amikor tehát Isten igéjével foglalkozunk,
azt prédikáljuk, hallgatjuk, olvassuk, vagy
róla elmélkedünk, akkor ez megszenteli
személyünket, napunkat és cselekvésünket,
de nem ezért a külső cselekvésért, hanem az
igéért, amely mindnyájunkat szentté tesz.
Ezért mondom mindig azt, hogy Isten igéje
szerint kell folynia egész életünknek és
minden cselekedetünknek, ha azt akarjuk,
hogy Istennek tetsző, vagy szent legyen. …
Tudnunk kell, hogy Isten ezt a parancsolatot szigorúan meg akarja tartatni, és megbüntet mindenkit, aki igéjét megveti, s nem
akarja sem hallgatni, sem tanulni, különösen abban az időben, amely arra rendeltetett. Nemcsak azok vétkeznek tehát e parancsolat ellen, akik az ünnepnappal visszaélnek és durván megszentségtelenítik, például

azok, akik kapzsiságból vagy könnyelműségből hanyagolják el Isten igéjének hallgatását, … hanem az a másik tömeg is, amely
Isten igéjét úgy hallgatja, mint valami idegen mesét, csak megszokásból jár prédikációra, ha pedig vége az évnek, idén is csak
annyit tud, mint tavaly. … Tudd meg hát,
hogy nemcsak hallgatás a dolgunk, hanem
meg is kell tanulnunk és meg is kell tartanunk. De ne azt gondold, hogy ez tetszésedre van bízva, vagy hogy nem nagyon fontos;
sőt értsd meg, hogy Isten parancsolata ez és
ő számon kéri majd, hogy hogyan hallgattad, tanultad és becsülted igéjét. ...
Fogadd el ezt a figyelmeztetést: bármilyen jól ismered is az igét, sőt a mesterek
mestere is lehetsz, akkor is állandóan a
sátán országában élsz. Az pedig nem nyugszik sem éjjel, sem nappal, hanem környékez téged … Ha azonban tétlenkedik a szívünk és nem hangzik az ige, akkor betör az
ördög és kárt tesz benne, mire észrevesszük.
Viszont ha komolyan figyeljük, hallgatjuk
és magyarázzuk az igét, akkor van ereje
arra, hogy sohasem marad meddő, hanem
mindenkor új örömet és áhítatot ébreszt,
megtisztítja szívünket és gondolatainkat.
Mert Isten igéje nem tétlen vagy holt,
hanem élő és ható.” (Forrás: Luther Márton:
Nagy káté)
Következő számunkban a gyónásról
olvashatunk majd!
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Január 20-27.
Ökumenikus imahét
Templomunkban szolgált
Takács István rk. lelkész,
egyházunkat Ittzés János
püspök, aki a Margit templomban hirdette az igét, és
Isó Dorottya lelkész képviselte, aki a László templomban szolgált.
Balatonalmádiban január
28-án és 30-án volt ökumenikus együttlét a református testvérekkel. Igét hirdetett: Faust Gyula református lelkész és Isó Zoltán
evangélikus lelkész.
Február 14.
Betegek világimanapja
A kórházi istentiszteleten
Isó Dorottya lelkész képviselte egyházunkat és szolgált igehirdetéssel.
Február 24.
Hangverseny templomunkban
Március 7.
Nők ökumenikus világimanapja

Április 26-27.
Konfirmáció.
Hét fiatal nyert megerősítést az ünnepen:
Csöngei Dávid Máté,
Farkas Bettina, Gregor
Péter, Sokoray Tamás,
Szivák Viktor, Tóth
Alexandra,
Tunner
Mátyás.
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Március 23-án Húsvét hajnali istentiszteletet és
szeretetvendégséget tartottunk.
A református testvérekkel, Niederhoffer Zoltánné
református lelkész igehirdetésével tartottuk meg
hagyományos alkalmunkat
a gyülekezeti teremben.
Március 16.
Gyülekezeti közgyűlés
Március 18.

Gyülekezeti nap
Július 5-én értékes és
hangulatos gyülekezeti
napot rendeztünk Balatonalmádiban. Az összejövetel lehetőséget nyújtott közös gondjaink,
feladataink megbeszélésére is.

Szilágyi lelki nap
A Szilágyi iskolában tanuló evangélikus gyerme-

kekkel közösen készültünk
egy délelőttön keresztül
nagypéntekre és húsvétra.
Március 23.
Húsvét hajnali istentisztelet és szeretetvendégség
Április 26-27.
Konfirmáció
Május 19-26.
Testvérgyülekezeti látogatás Rovaniemiben
Május 26–június 5.
Bibliatörténeti kiállítás
a Biblia éve alkalmából
gyülekezeti termünkben
Június 1.
Tanévzáró istentisztelet
hittanos gyermekek és
szüleik részére
Június 13.
Tanévzáró istentisztelet
a Szilágyi iskolában
folytatás a 4. oldalon
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ESEMÉNYNAPTÁR
folytatás a 3. oldalról

Június 30.
Áhítat a veszprémvölgyi templomban
Július 5.
Gyülekezeti nap Balatonalmádiban
Július 14.
Áhítat a veszprémvölgyi templomban
Augusztus 3.
Vivace kórusfesztivál
finn kórusának szereplése templomunkban

lekezet tagjainak szolgálatával.
November 1-5. A bajor
testvérgyülekezet látogatása
November 9.
Vendégszolgálat Hévizgyörkön
Istentisztelet keretében
tartottunk előadást Luther:
Erős vár című koráljának
keletkezéséről.
A bajor testvérgyülekezet látogatott el hozzánk
november 1-5 között.

Október 5-én gyülekezeti kirándulást szerveztünk Szarvasra,
ahol látogatást tettünk a híres arborétumban is.

Május 19-26 között tettünk látogatást rovaniemi
testvérgyülekezetünknél.

Augusztus 14.
Áhítat a veszprémvölgyi templomban
Szeptember 1.
Tanévnyitó istentisztelet a Szilágyi iskolában
Szeptember 7.
Tanévnyitó istentisztelet templomunkban
Október 5.
Gyülekezeti kirándulás
Szarvason
Október 31.
Közös
reformációi
ünnepség
Igét hirdetett Závody
Zsuzsa református lelkész.
Előadást hallgathattunk
meg Bóra Katalinról a gyü-

November 9-én vendégszolgálaton vettünk részt Hévízgyörkön. A szolgálatban
részt vett Isó Zoltán, Horváth Mária, a gyülekezet énekkara Szelényi Pál karnagy vezetésével, orgonán játszott Mátrai Rita. Igehirdetéssel szolgált Isó
Dorottya lelkész.
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Megalakult a férfi misszió
Örömmel és szeretettel közöljük kedves testvéreinkkel, hogy a veszprémi
evangélikus egyházközségen belül az
Úr kegyelméből és áldásával 2008.
október 30-án reformáció ünnepének
előestéjén megalakult a veszprémi
evangélikus férfi-kör.
A férfi-kör 15 fő alapító taggal kezdte el a szolgálatot. Ez a létszám a gyülekezetünk aktív férfiainak létszámát
Értéke:
Szeressünk és akarjunk
őszintén együtt lenni, hitből és testvéri szeretetből,
valamint tenni akarásból.
Célja:
A gyülekezet férfi híveinek rendszeres találkozása,
ahol a férfi-kör tagjai az
áhítatot követően megbeszélik az aktuális egyházi
eseményeket és egyéb, a
közösséget érintő információkat, majd az ebből származó feladatokat.
Küldetése:
Nagyon sokrétű és felemelő. Röviden kiemelek
egy-két tervezett feladatot:
- A férfiak bevonása a
közösségi életbe
- Lelki alkalmak szervezése, képzés
- Férfiak hitének megfogalmazása, megértése
(mert a férfiak nehezen
nyílnak meg)
- A távol maradt hívők
felkeresése, bevonása a
gyülekezet életébe
- Másokat is invitálni a
misszióba
- Beteglátogatás
- Gyermeküket egyedül
nevelő férfiak és agglegények bevonása a gyülekezet életébe és a férfi-körbe
- Szabadidős programok
szervezése, sport, vetélkedők

tekintve nagyon meggyőző. A férfi
misszió életre hívása az evangélikus
egyházban országos jelentőségű kezdeményezés és mi nagyon örülünk
annak, hogy az elsők között lehetünk.
A szándékot az motiválta, hogy a férfiak jelenléte a gyülekezetekben alacsony, és szükség van egy stabil, aktívan cselekvő, hívő férfi bázis megteremtésére.

- Egyedülállók lelki, és
ha kell, fizikai segítése
- Fiatalokkal és a nőegylettel szoros kapcsolattartás
- A férfiak hiányának
csökkentése
- Az evangélium terjesztése
- Istentől való helyünk
megtalálása az egyházban
és folytathatnánk tovább
….
Működése:
Ez a tevékenység szolgálat Isten kegyelméből.
- Legfontosabb alkotó
eleme a hívő ember. Ők
tartják életben ezt a kört.
- Minden személy egyformán fontos, nincs egyszemélyes döntés, mert ez
önkéntes közösség.
- Lelkészünk, Isó Zoltán
is tagja a missziónak. Ezt
azért fontos kiemelni, mert
ő felügyeli, hogy egyházi
és teológiai szempontból
jó mederben maradjon a
férfi-kör.
- A belső működési rendet a megalakult férfi-kör
tagjai fogják megalkotni.
- Jelenleg havi egy alkalommal találkozunk.
- A találkozásokról és az
ott történtekről feljegyzés
készül, hogy követhetőek
legyenek az események.

- A férfi-kör nyitott, fogadóképes az új tagokra,
az új és jó ismeretekre.
- A találkozók témáját
közösen határozzuk meg.
Szeretettel várjuk és
hívjuk férfi testvéreinket,
hogy ismerkedjenek meg a
férfi-kör küldetésével és
legyenek velünk. Ezek az
együttlétek lelki indíttatásúak és az Urat akarjuk
szolgálni ezzel a cselekedettel – közösen együtt.
Isten áldását kérem a
férfi-kör szolgálatára
Lóczi Tibor
a férfi-kör vezetője

Túrmezei Erzsébet:

KARÁCSONYI RÍMEK
Ezüstöt ölt
a téli föld.
Havas kis út
a hegyre fut.
Karácsony int
felénk megint.
Keresi árva, elhagyott
a betlehemi csillagot.
Köd hamva hull,
és rajta túl,
mint zúzmarás,
fehér varázs,
erdők-mezők
az Érkezőt
jelentgetik ma ékesen.
Őt keresem! Őt keresem!
Már megjelent!
− zenél a csend.
Reményed Ő!
− zúg a fenyő.
Ilyen fehér!
− dalol a dér.
És szól az út, mit láb tapos:
Alázatos! Alázatos!
Lombja vesztett
ág didereg
a jegenyén:
Ilyen szegény!
Róla zenél
a szél, a tél,
zenélj te is, szegény szívem:
Eljött, igen! Eljött, igen!

A balatonalmádi gyülekezeti napon a fiatalok is
besegítettek az ebéd előkészítésébe.

GYÜLEKEZETI ALKALMAK
AZ ÁDVENTI ÉS A KARÁCSONYI IDŐSZAKBAN
VESZPRÉM:
November 26. szerda 17 óra:
Nőegylet – téma: Karácsonyi virágdíszek
készítése (Bereczky Gyuláné)
November 27. csütörtök 17 óra:
Férfi-kör – téma: Ádvent története (Isó
Zoltán)
(A következő férfi-köri alkalomra várhatóan
2009. január 15-én, csütörtökön, 17 órakor
kerül sor)
November 30. Ádvent 1. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: Mk 1,1-5
10 óra: Gyermek-istentisztelet
9 órától kb. 12 óráig: karácsonyi vásár a
gyülekezeti teremben
December 4. csütörtök 17 óra:
Bibliaóra – téma: Az egyháznak szervezete
van (Isó Dorottya)
December 7. Ádvent 2. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: Lk 13,6-9
10 óra: Gyermek-istentisztelet
17 óra: Ádventi, zenés szeretetvendégség –
Vendégünk a Gizella kórus
December 10. szerda 17 óra:
Nőegylet – téma: Nőegyleti karácsony
(Bereczky Gyuláné)
December 12. péntek 8-12 óra:
Szilágyi lelki nap – az evangélikus gyermekeknek a gyülekezeti teremben
December 14. Ádvent 3. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: Jn 5,31-38
10 óra: Gyermek-istentisztelet
December 21. Ádvent 4. vasárnapja
10 óra: Istentisztelet (csak igeliturgia)
Ige: Jn 3,25-30

10 óra: Gyermek-istentisztelet
17 óra: Gyermekek karácsonya a gyülekezeti teremben
December 22. szombat 17 óra:
Karácsonyi hangverseny a templomban
(Kiss Szilvia és a Gospel kórus)
December 24. szerda: Szenteste
16 óra: Szentesti istentisztelet
Ige: Jn 7,28-29
16 óra: Gyermek-istentisztelet
December 25. csütörtök:
Karácsony ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: Rm 5,18-21
December 26. péntek:
Karácsony második ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: 1Jn 4,9-16a
December 28.
Karácsony utáni vasárnap
10 óra: Istentisztelet (csak igeliturgia)
Ige: Ef 2,13-18
10 óra: Gyermek-istentisztelet
December 31. szerda:
Óév este
17 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: 2Kor 5,9-10
Január 1. csütörtök:
Jézus névadásának ünnepe
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia)
Ige: Ef 2,8-10
Január 4. Újév utáni vasárnap
10 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsorai
liturgia) Ige: Jak 4,10-17
10 óra: Gyermek-istentisztelet
Január 6. kedd: Vízkereszt ünnepe
10 óra: Istentisztelet (csak igeliturgia)
Ige: Ézs 49,1-6

BALATONALMÁDI:
Istentiszteletek:
November 30.
(igeliturgia+úrvacsorai
liturgia)
December 7. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)
December 14. (csak igeliturgia)
December 21. (csak igeliturgia)

BALATONFŰZFŐ:

December 25. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)
December 28. (csak igeliturgia)
Január 1. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)
Január 4. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)

December 7. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)
December 25. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)
Január 4. (igeliturgia+
úrvacsorai liturgia)

(Minden istentisztelet 16
órakor kezdődik)

(Minden istentisztelet 14.30kor kezdődik)

Istentiszteletek:

KÉRJÜK AZ
EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKOK
RENDEZÉSÉT!
Mint minden évben, úgy
idén is szeretettel kérjük a
testvéreket, hogy egyházfenntartói járulékukat a
2008-ik évre, ha még eddig
nem rendezték, befizetni
szíveskedjenek.
Gyülekezetünk abból az
adományból él, melyet ezen
a címen a gyülekezet tagjai
befizetnek. Ahhoz tehát,
hogy a lelki élet anyagi hátterét biztosítani tudjuk, feltétlenül szükséges, hogy
minden felnőtt hozzájáruljon a gyülekezet fenntartásához. Mennyi legyen ez az
adomány?
Kinek-kinek
anyagi lehetősége szerint!
Kiszámításához az éves
nettó jövedelem egy százalékát vehetjük figyelembe.
A befizetés következő
módjai közül választhatnak
a testvérek:
Az „Evangélikus Gyülekezet” feliratú csekken,
melyből egyet mellékeltünk
újságunkhoz.
A „Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány”
feliratú csekken, melyből
szintén mellékeltünk egyet.
(Figyelem: itt a csekkre a
közlemény rovatban fel kell
tüntetni a befizető adószámát!)
Személyesen a templomban istentisztelet előtt vagy
után a gyülekezet pénztárosának, Gyarmati Károlynénak.
Személyesen a lelkészi
hivatalban hétköznapokon a
délelőtti órákban irodavezetőnknél, Horváth Máriánál.
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