
December 

1. December 2. – Szeretetvendégség és téli vásár a délelőtti istentisztelet 
után 

2. December2. 15:00 – Petőfitelep: Kárpát-medencei imanap 
3. December 16. Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után, „Nyilas 

Misi-pakkok” csomagolása, téli vásár 
4. December 17. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
5. December 17. 19:00 – Zenés áhítat: gitárkoncert Bozóki Andrea 

tanítványaival 
6. December 24. 14:30 – Családi istentisztelet, utána szeretetvendégség 
7. December 25. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
8. December 25. 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus 

szolgálatával) 
9. December 26. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus 

szolgálatával) 
10. December 30. 10:00 és 18:00 – Istentisztelet 
11. December 31. 15:00 – Óesztendei istentisztelet 

12. Január1. 10:00 – Újévi istentisztelet 
 

 
 

Imádkozzunk 

- azért, hogy az advent valóban lelki felkészülés legyen karácsonyra! 
- azért, hogy a gyülekezetünkben a testvéri közösség elmélyüljön 
- azért, hogy átéljük a karácsony csodáját, a Krisztusban velünk lévő 

Isten jelenlétét! 
- Istenünk kegyelméért, hogy a következő évben az Ő gondviselő 

szeretete kísérje életünket! 
- azért, hogy kitűzött gyülekezetépítői terveink megvalósuljanak! 
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imáinkat! 
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Új világosság jelenék… 

dvent van, karácsony közel!  
Szeged szerte kigyúltak a karácsonyi lámpák, fényfüggönybe öltöztek a 
hidak, lámpafüzérbe a Széchenyi-téri fák, a Kárász utca, a Tisza Lajos 

körút. És az épületek, különösen az áruházak! 
Mi ez? Kereskedelmi hívogató, vagy Krisztus születésének előjele?  
Mindkettő. A kérdés csupán az, milyen lélekkel tesszük és fogadjuk. 
A Dóm két tornya között feltűnő betlehemi csillag vagy a téren lévő adventi 
koszorú jelképe egyértelmű. 
Tudom, sokan azt mondják, külsőség, semmi köze az ünnepekhez, - s egyes 
esetekben ez így is lehet.  
Pedig sem a karácsonyfa, sem a szaloncukor nem bibliai eredetű. Mégis amikor 
1952-ben egyiket sem lehetett kapni, mert a hatalom így próbálta mindenhonnan 
száműzni az ünnepet, - az sápadtabb lett, de az emberek mindent elkövettek, 
hogy pótolják a hiányokat.  
Hogy átestünk a ló túlsó oldalára, ez bizony rajtunk is múlik. 
Ha egy kisgyerek felnéz a körúti fákra és kérdez, mást senki sem felelhet neki, 
mint a lényeget: több mint két ezer évvel ezelőtt Isten elküldte egyszülött Fiát, 
hogy higgyünk Őbenne, és aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Hova világítanak a lámpák? Csak az üzletek kirakatára, a csillogó, sokszor 
felesleges árukészletre, vagy a fényből a szívünkbe is jut? 
Ha végigsétálunk a kivilágított városon, jusson eszünkbe, két ezer éve - és azóta 
minden karácsonykor - „ új világosság jelenék, ó, tévelygés csendesedék...”. 
Az igazi fényt századok óta Jézus születése, jelenléte, ígérete adja, s hogy 
mindezt minél többen értsék, érezzék, higgyék, mi rajtunk is múlik. Hirdessük! 

 Kováts Gábor 

A 

http://www.honvedter.ref.hu/


Nyilas Misi pakkot kap 

A Magyar Református Szeretetszolgálat akciójához csatlakozva, ebben az évben 
is megrendezzük a karácsonyra készülő, Nyilas Misi csomagok készítésének, 
összegyűjtésének időszakát. Egy cipősdoboznyi ajándékot (játékok, könyv, 
színes ceruza, csokoládé, stb.) várunk azon gyermekek számára, akiknek szülei 
nem tudják megajándékozni őket karácsonykor. Kérjük, jelezzék, milyen nemű és 
korú gyermeknek szánják az ajándékot! A csomagokat december 16-án, a 
gyülekezeti ebéd után állítjuk össze. Segítsünk Nyilas Misinek! 
 

Tartós-élelmiszert gyűjtünk 

A szegedi hajléktalan-étkeztetést évek óta, havi rendszerességgel küldött 
pénzadományokkal segítjük. Asszonyaink helyszíni főzéssel járulnak hozzá a 
ferencesek által szervezett diakóniai szolgálathoz. Szokásunkhoz híven most, 
karácsony előtt tartósélelmiszer-gyűjtést is hirdetünk: konzerv, liszt, 
száraztészta, étolaj stb. adományainkat a december 2-i vagy a következő, a 
december 9-i vasárnapokon hozzuk el ide, a templomba, és helyezzük el azokat 
az erre a célra kitett kosárba. Adományunk szétosztását a ferences testvérek 
végzik. Aki teheti, kérjük, támogassa a rászorulókat.  
 

 

Téli vásár 

A gyülekezetünkben folyó gyermekmisszió anyagi segítésére december 1-től téli 
vásárt rendezünk a gyülekezeti nagytermünkben. Felajánlásra várunk minden 
olyan kinőtt vagy megunt ruhadarabot, amely még épp állapotban van és tiszta, 
valamint könyvet, lekvárt, befőttet, savanyúságot. Ezeken a vásárokon mindig 
találni valami érdekeset. Én tavaly Ulickaja egyik híres könyvére bukkantam rá 
itt, és a kedvencem, a sokzsebes mellényem is innen származik. 
Szabaduljunk meg a régiségeinktől, és vásárlásunkkal támogassuk 
gyülekezetünk gyermekmisszióját! 

N.G. 

Karácsonyi feladat gyermekeknek 

1. Melyik bibliai történet részleteit látod a képeken? 
2. Adj címet a képkockáknak! 
3. Színezd ki a képeket! 
4. Hozd el hittan órára és mutasd be! 
 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerzsenyi Sándor: Várom Őt 

Szenteste, hogyha újra eljön, én is 
csatlakozom a csordapásztorokhoz 
és térdemen, ha Betlehembe érek 
tudom, Jézusom vétkemből feloldoz. 
 

És bárány lesz a szívem. Tiszta, gyapjas, 
fehér, szelíd bárány. Karomba véve 
megcsókolom majd ujjongó örömmel 
és rábízom örökre szent kezére. 

 


