
Karácsonyi és év végi alkalmaink rendje 
 

Dátum Óra Alkalom 

December 21. 11.30 Gyülekezeti ebéd 

December 24. 14.30 Családi karácsonyi istentisztelet 

 

 

December 25. 

 

10.00 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Istentisztelet gyermekeknek 

 

18.00 

 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

December 26. 10.00 Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

 

December 28 

10.00 Istentisztelet 

18.00 Istentisztelet 

December 31. 15.00 Óévzáró istentisztelet 

Január 1. 10.00 Újévi istentisztelet 

 

„Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is 
történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. … és megtalálták 
Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket.” (Lk 2,16) 
 

 
 

Áldott karácsonyt és kegyelemteljes új 

esztendőt kíván minden Testvérünknek a 

Presbitérium. 
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Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert 
Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. 

(Rm 5,8) 
 

 feldúlt hölgy, az aranyvasárnapi tömegben, ajándékokkal 
teli szatyrait szorongatva lépett be az áruház vársárlókkal 
teli liftjébe. Alighogy becsukódott az ajtó, kifakadt: „Nem 

tudom, ki miatt van ez az egész, de le kellene tartóztatni, jól megverni, aztán 
felakasztani!” A lift zavart csöndjében valaki megszólalt: „E miatt ne 
aggódjon, már keresztre feszítették! … Többek közt’ maga helyett is.” 

Karácsony napjára a végletekig fokozódik az ajándékozásra 
készülődő emberek izgatottsága, feszültsége, majd dühe, haragja.  

Ennek hatásait, az Isten szeretetének Betlehemben nyilvánvalóvá 
tételére emlékezők sem kerülhetik el. Ugyanabban a liftben, villamoson 
utazunk, ugyanazokba az üzletekbe térünk be, mint azok, akik nem tudják, 
„ki miatt van ez az egész”. 

Mi ellenkező irányból közeledünk karácsony felé. A jászolban 
fekvő isteni gyermekben azt látjuk, aki „már akkor meghalt értünk, 
amikor még bűnösök voltunk”. 

A már átadott ajándékot köszönjük meg. Aztán osszuk meg 
azokkal, akik még nem tudják, hogy ők is megkapták. 

Kereskényi Sándor 
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Túrmezei Erzsébet: Miért? 
 

Kenyérnek jöttél éhező világba, 
Világosságnak sötét éjszakába, 
Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak, 
Vak zűrzavarba bizonyos tanácsnak. 
Jöttél útnak, igazságnak, életnek… 
S kicsiny gyermekként jászolba 
fektettek, Jézus, Jézus! 
Miért sínylődnénk hát éhezve szegényen? 
Miért tévelyegnénk világtalan éjben, 
tanácstalanul és halálra vártan 
és úttalanul a hazug világban, 
amikor Benned mindent megnyerhetünk. 
Kis jászolod elé odatérdelhetünk, 
Jézus, Jézus! 

 
 
 
 

 

 

Füle Lajos: Karácsony 
 

A karácsony a legnagyobb csoda, 

Az Isten el nem múló mosolya. 

 

December 

1. December 14-ig: karácsonyi vásár 

2. December 21-ig: "Nyilas Misi"csomagba valók gyűjtése 

3. December 21-ig: szárazélelem-gyűjtés 

4. December 7. 18.00 - Kárpát-medencei imanap 

5. December 8. 16.30 - Presbiteri bibliaóra 

6. December 15. 16.30 - Presbiteri gyűlés 

7. December 16. 19.00 – Zenés áhítat  

8. December 21. - A délelőtti istentisztelet után gyülekezeti 

ebéd. Délután főzés a Szent Ferenc konyhán 

9. December 24. 14.30 - Családi karácsonyi istentisztelet 

10. December 25. 10.00, 18.00 - Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

11. December 26. 10.00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

12. December 28. 10.00, 18.00 – Istentisztelet 

13. December 31. 15.00 - Óévzáró istentisztelet 

14. Január 1. 10.00 - Újévi istentisztelet 

 

 
 

Imádkozzunk 

- Isten áldását kérve adventi készülődésünkre és karácsonyi 

ünneplésünkre; 

- hogy teljes mélységében meg tudjuk érteni és át tudjuk élni 

a Jézus születésében kapott ajándékot; 

- a teremtett világ, a környezetünk megőrzéséért; 

- betegeinkért, gyógyulásukért, méltó karácsonyi ünnepükért. 

Adjunk hálát az elmúlt esztendő áldásaiért és meghallgatott 

imáinkért. 



Egész évben karácsony? 

Már mindenhez hozzászoktunk. Nem csodálkozunk, ha októberben 

megjelenik az üzletekben a karácsonyi dekoráció, és azon sem, ha egy 

németországi kisváros üzletében újévtől szilveszterig szólnak a csilingelő 

karácsonyi dalocskák, fahéj- és szegfűszegillat terjeng, mindent ellep a 

fenyőfadísz, a csillagszóró, a girland, a talmi csillogás. Bent havazik, kint 

tikkaszt az augusztusi hőség. Teljes az illúzió: a látvány, a zene, az illat a 

Jézus-születés ünnepének kereskedelmi külsőségeit idézi. Milyen kellemes, 

egész évben karácsony! 
Egész évben karácsony? Igen, a betlehemi csillag útmutatására 

mindnyájunknak szüksége van, - de nem a mesterkélt, papírmasé kellékekből 

összetákolt hamis világra!  
Szükségünk van Jézus Krisztusra, akinek eljövetele e világba az 

emberiség valaha is kapott legnagyobb reménysége. Benne maga Isten jött el 

ahhoz az emberhez, akit teremtett, és aki minden áron szabadulni próbált 

Teremtőjétől. Segíteni jött, mert jól tudta, hogy nélküle nem boldogulunk. 

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta a bűnösök 

megmentésére. Milyen csodálatos szeretet ez! Milyen csodálatos lehetőség 

nyílik meg előttünk: kilábalhatunk a bűnből, a reménytelenségből, az 

összekuszálódott életünkből! Jézus, karácsonyi megjelenésével, eljött hozzánk, 

hogy elmondja, még minden lehetséges: még elfogadhatjuk Őt mint 

Megváltónkat. Aki hisz Benne, annak új élete kezdődik, és boldogan vallhatja: 

"Egyet tudok: bár vak voltam, most látok!" (Jn 9,25) 
Adjon Isten egész évben ilyen karácsonyt mindannyiónknak! 

Nemes Gábor 

Gerzsenyi László: Karácsonyi énekszó 
 

Mikor Jézus született, 

Angyalok így énekeltek: 
 

„Az Istennek dicsőség, 

Embereknek békesség!“ 
 

Folytassuk az éneket, 

Hogy mindenki hallja meg! 

Felújítási munkák a református temetőben 

A református temető tulajdonosa a Kálvin téri és a Honvéd téri 

egyházközség. A Kálvin téri kegyeleti bizottsággal hosszasan egyeztetve 

döntöttünk az idei felújításokról a tavalyi maradványpénz és az idei bevételek 

terhére. Egyrészt a bajai úti bejárattól a régi ravatalozóig új járdát építtettünk a 

balesetveszélyes, régi bontásával. Másrészt az új ravatalozó északi oldalán egy 

derítőaknát csináltattunk az esővíznek. Ennek az volt az oka, hogy az esővíz 

nem tudott elfolyni, és a téli faggyal megrongálódott a ravatalozó melletti 

járda. A munkálatokra nettó 982.700 forintot, a 265.329 forint ÁFÁ-val 

együtt összesen 1 millió 248.029 forintot költöttünk. Ebből csak az 

anyagköltség 748.788 forintot tett ki. A kivitelező kiválasztása előtt három 

ajánlatot kértünk, hogy a legkedvezőbbet találhassuk meg. A temetői 

bizottságunk igyekszik jól sáfárkodni a közösség pénzével. 

Horváth Attila 

Jelentés a parókia építéséről, „régi adósságunk 

törlesztéséről” 

A mostani számvetést két ok indokolja. Az egyik: a felajánlott 

adományok jelentős munkák elvégzését tették lehetővé, a másik: a 

presbitériumnak kötelessége beszámolni az elkészült állapotról. Már hosszú 

ideje nem adtunk hírt közös terhünk állapotváltozásáról, pedig van minek 

örülnünk: a Kárász utcai, siralmas állapotban visszakapott házunk utcai, 

emeleti része megújult. 

A műemlék épületben a jóváhagyott terveknek megfelelően indult a 

parókia építése a megörökölt Hertz’l ház első emeleti lakásában. Kicseréltük 

az ablakokat a régi mintájukra, - de a ma elvárásainak megfelelően. A 

megújult alaprajz szerint elkészült a lakás szerkezeti kialakítása. Új burkolatok, 

gépészeti és fűtésrendszer épült. Kicseréltük az életveszélyessé vált villamos 

hálózatot. Kevés híja van a befejezésnek. Reményeink szerint, ha Isten 

megsegít bennünket, és nem múlik el gyülekezetünk adakozó kedve, jövő év 

elején beköltözhetővé válik a már most is bíztatóan kinéző otthon. 

Ezúton is bíztatom magunkat az adakozásra. Hála legyen 

Mindenható Istenünknek, hogy eddig eljutottunk.  

Vesmásné Zákányi Ildikó 



Súroljátok fel lelketek… 

A belvárosi utcák, terek egyik napról a másikra egyre színesebbé 

váltak. Előbb megjelentek a karácsonyi ajándékokat árusító bódék, 

mellettük a finom falatokat kínáló lacikonyhák és az illatukkal messziről 

csábító forralt-boros kazánok. Ezzel egyidejűleg azután benépesült a 

környék, mind többen keresték a parkolóhelyeket, s az emberek 

csoportostul özönlöttek az adventi vásárra. Csak álltam és néztem, hogy 

mekkora a tömeg, miként keveredik furcsa eleggyé a portékáikat kínáló 

árusok emelt hangja a több ponton is megszólaló zenével és a 

gyermekeknek a szalmalabirintusból kiszűrődő önfeledt kacajával. 

Az adventi időszak elején vagyunk ugyan, de az emberek már 

most igyekeznek beszerezni (vagy inkább: megszerezni) a karácsonyi 

ajándékokat, nehogy lemaradjanak valamiről, egy-egy fontos darabnak a 

megvásárlásáról, amire nagyon számít a család egyik-másik tagja. 

Mindeközben persze be kell állni az össznépi tolakodásba, könyöklésbe, 

időnként el kell viselni a hangos szitkozódást is, ha netán valakinek 

rálépnek a lábára vagy kilökik a kezéből az éppen most vásárolt, 

díszcsomagolásban lapuló ajándékdobozt. Merthogy ez is a vásárok, az 

áruházi bevásárlások szerves részévé vált immáron az utóbbi 

esztendőkben. 

Kicsi pufók fiúgyermekre figyelek fel, aki mindenáron egyedül 

szeretné cipelni a nálánál is nagyobb méretű távirányítós autó dobozát. A 

szülők több-kevesebb sikerrel beszélik le erről a szándékáról apró 

hősünket, aki megáll, és azt mondja: Jó-jó, de akkor megkapom azt a 

lézeres játékot is! A szülők összenéznek, azután visszaindulnak. Meglesz a 

XXI. század játéka is… Óhatatlanul arra gondolok, milyen nagy örömet 

jelentett számomra a kis szürke hintaló, amelyet hasonló korú, kicsiny 

pufók gyermekként „találtam” az akkortájt még eléggé szegényesen 

díszített karácsonyfa alatt. Szinte megelevenedett alattam, amikor délceg 

huszárként lovagoltam rajta, és suhogtattam kis piros nyelű ostoromat… 

Nagyon régen volt, de arra is emlékszem, hogy amikor szüleimmel 

imádkoztunk, mindig köszönetet mondtunk az Úrnak, hogy hozzá segített 

bennünket, engem, ehhez a páratlanul nagy ajándékhoz. 

Tudom, változik a világ, változunk mi is, s ezt el kell fogadni. 

Abba azonban talán mégsem kellene belenyugodni és elfogadni, hogy az 

adventi várakozás idején, amikor a lépten-nyomon kifeszített molinókon a 

szeretet fontosságát hangsúlyozzuk, a karácsonyi ünnep örömét, 

fennköltségét – lefokozzuk. Egyszerű, szürke nagybevásárlássá alakítjuk át, 

amelyben a lelkünk is szegényebbé válik.  

Wass Albert, a sokáig méltatlanul mellőzött erdélyi magyar költő, 

egyik versében fogalmazta meg talán a legmarkánsabban az ünnepvárás 

légyegét: „Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek. 

Súroljátok fel lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, 

hogy emberek lehessetek!” 

Ámen! 

Kisimre Ferenc 

 

Bódás János: Nem akadt hely 
 

Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehemben, 

s hogy jött, akit évezrek óta vártak, 

- mily szégyen ez! – a vaksággal vert ember 

nem adott helyet az Isten Fiának! 

Ím legelőször barmok szeme tágul 

ámulattal az égi jövevényre 

s egy vén istálló korhadt jászolábul 

tündöklik a szeretet tiszta fénye. 

Nem volt hely! S ma sincs. Szívünk tele van, 

Száz indulat zsibongó népe lakja, 

S Krisztus bolyong, az Isten hontalan… 

Feléd vezet ma szent karácsony napja, 

Szennyes szívem szállásnak felajánlom, 

Foglald el Jézus, légy uram, királyom! 


