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Áldott Karácsonyt  
és boldog új évet kívánunk! 

 
 

 
 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 
Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga 
városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betle-
hemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, 
aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. 
Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr an-
gyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt 
mondta nekik: 

’Ne féljetek, Mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, Amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, Aki az Úr Krisztus a Dávid városában. 
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.’ És hirtelen 

mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 
’Dicsőség a magasságban Istennek, 
És a földön békesség, 
És az emberekhez jóakarat.’ 
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: ’Menjünk el egészen 

Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.’ Elmentek tehát sietve, és meg-
találták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, ame-
lyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 
Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és 
magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” 

 
(Lukács evangéliuma 2:1-20.) 
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Ünnepi gondolatok 
 

 Esztendőnk utolsó hetei, napjai különösen is gondterheltek. Egy veszé-
lyes betegség járványa (vagy csak a híre?) fenyeget bennünket. Nem ért még 
véget a válság, ami miatt legtöbbünknek lemondásokkal, szegényebben kell 
tovább élnünk. Az országnak olyan területén kell boldogulnunk, ahol többféle 
hátrány nehezíti az érvényesülést, sőt a létezést. Bizonyára szerényebb lesz az 
ünnepi asztal, az ajándék a fa alatt. Mindezek sokak szívében beárnyékolják a 
közelgő ünnep napjait. Vágyunk-e ilyenkor ünnepi gondolatokra? Talán min-
dennél jobban. Engedjük most az Igének, hogy mennyei Világossága eloszlas-
sa ezeket az ünneprontó sötét felhőket, hogy Istenbe vetett bizodalmunk és 
reménységünk új erőre kapjon; lelkünk megvigasztalódjon, felemelkedjen, 
ünneplőbe öltözzön és hazataláljon. 
 

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken… és az Úr angyala megjelent ne-
kik…” – halljuk-e a szavak mögött a csodálatos üzenetet? Azok, akik távol az 
emberektől, a mezőn, a szabad ég alatt, munkájukban éjjel és nappal, veszélyek 
között is fáradozva, sok mindenről lemondva, lemaradva, elszigetelve, talán 
mások által el is felejtve tengetik egyhangú napjaikat: a pásztorok nincsenek 
rejtve Isten elől. A világtörténelem legfontosabb üzenetét: „Üdvözítő született 
ma nektek” elsők között hallhatják. Az angyalok nem a királyi palotákba, a 
világ szemében fontos emberekhez sietnek az örömhírrel. Isten követei azon az 
éjjelen a kicsinyekhez, mellőzöttekhez, elfeledettekhez, megterheltekhez köze-
lednek a békességet hozó evangéliummal „amely az egész nép öröme lesz”. 
Nem lehet rejtve a mi ügyünk sem Isten előtt. Talán a világ szemében fontos 
dolgokról, eseményekről, üzletekről rendre lemaradunk, ne bánjuk, mert pótol-
hatatlan kincsünk van: „egy kisgyermek”, üdvösségünk hozója. Ez az örömhír 
nem titkos, nem csak keveseknek szól. „Mert megjelent az Isten üdvözítő ke-
gyelme minden embernek” (Tit 2,11) – vigasztal és elkötelez bennünket. Isten 
nem feledkezik meg rólunk, fontosak vagyunk Neki – nyissuk hát ki szívünket 
Előtte.  
 

„Ne féljetek” – hangzik győzelmesen ma is Urunk felemelő vigasztalá-
sa. „Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva” (Mt 
10,30) „mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről” 
(Heidelbergi Káté 1.) Ki árthatna nekünk igazán, amíg Isten oltalmaz? Ne fél-
jetek! – üzeni ma is, mert tudja, hogy a világ minden modernsége, fejlettsége 
ellenére is (vagy éppen azért), sok félelem rettent bennünket. Igazi biztonsá-
gunk, örömünk és jövőnk nekünk is egyedül csak Nála lehet. Mekkora kivált-
ság ez! És milyen sokszor megfeledkezünk róla… 

 
Az ünnepek alatt olyan jó találkozni szeretteinkkel, barátainkkal, fel-

frissítünk régi emlékeket, elmeséljük, mi történt – együtt vagyunk. Haza me-
gyünk valakihez vagy haza várunk valakit. Így vár haza bennünket a mi Meg-
váltó Urunk is. A pásztorok átadják magukat az örömhírnek: „nézzük 
meg…amiről üzent nekünk az Úr”, és elindulnak, hogy megbizonyosodjanak, 
majd visszatérnek, hogy Istent dicsőítve és magasztalva, maguk is örömmon-
dók legyenek. Nem elégednek meg a hír hallásával, részesei, tanúi lesznek az 
Isten legnagyobb tettének, az ember Megváltásának. „Nyílj meg szívem lásd 
meg jobban, ki fekszik itt e jászolban?” (316,7. dicséret) Ne múljon el az ün-
nep Nélküle, mert nem lehet teljes, áldott, csak Vele. Áldott Karácsonyt kívá-
nok sok szeretettel! 

Péntek Ágnes 

„Üdvözítő született” 
 

„Úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy aki hisz öbenne, 
el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen.” (Jn 3:16.) 
 

„Készítsétek az Úrnak útját, 
egyengessétek ösvényeit! 

Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel, járuljatok színe elé 
ujjongással! Mert jó az Úr, 
örökké tart az Ő kegyelme, 
és nemzedékről nemzedékre 

az Ő hűsége.”  
(Zsoltárok 100:2. 5.) 

 
„Láttasd meg velünk, Urunk, 
a te kegyelmedet, és add ne-
künk üdvösségedet. Térj hoz-
zánk most is, üdvözítő Iste-
nünk!” (Zsoltárok 85:5. 8.) 

 
„Nem az a szeretet, ahogy 
mi szeretjük az Istent, ha-
nem az, ahogy ő szeretett 
minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul a mi 
bűneinkért.” (1Ján 4:10.) 

 
„Egy gyermek születik ne-
künk, fiú adatik nekünk. 
Az uralom az ő vállán 

lesz, és így fogják nevez-
ni: Csodálatos Tanácsos, 

Erős Isten, Örökkévaló 
Atya, Békesség Fejedel-

me!” (Ézs 9:5.) 
 

„A türelem és a vigasztalás 
Istene adja meg nektek, hogy 

kölcsönös egyetértés legyen 
közöttetek Jézus Krisztus 
akarata szerint, hogy egy 

szívvel és szájjal dicsöítsétek 
a mi Urunk Jézus Krisztus 

Istenét és Atyját. Fogadjátok 
be tehát egymást, ahogyan 

Krisztus is befogadott minket 
az Isten dicsöségére.”  

(Róm 15:5-7.) 
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Túrmezei Erzsébet: 
Betlehemi beszélgetés 

 
Kis Jézusom, gyenge tested hidegtől remeg. 
Így szerzed meg drága áron üdvösségemet. 
Jászlad előtt térdelek, és szavam esdve kérd: 
mit adhatna hálás szívem szeretetedért? 
 
„Semmit! Csak az angyalokkal énekeld nekem: 
Istennek a magasságban dicsőség legyen! 
Magam érted még mélyebben megalázom én 
Gecsemáné kertjében s a Golgota hegyén.” 
 
Mégis, mégis, drága Gyermek, hadd adjam neked, 
hadd teszem kis jászlad elé minden kincsemet! 
 
„Nekem adod? Hiszen ég-föld s ami kincse van, 
mind az enyém: fénylő ezüst, csillogó arany! 
Mire való volna nekem kincsed, aranyod? 
Add oda a szegényeknek, és nekem adod!” 
 
Kész örömmel teljesítem szent kérésedet. 
Mégis, mégis: mit adhatnék egyedül neked? 
Mondd meg, drága égi Gyermek! Súgd meg szelíden! 
Meghasad a fájdalomtól másként a szívem. 
 
„Hát megmondom: bűneidet nekem adhatod. 
A rossz lelkiismeretet, a kárhozatot!” 
De mit akarsz bűneimmel, kisded Jézusom? 
„Add nekem! És mind magamra veszem, vállalom! 
És cserébe tiszta szívet adok neked: 
tiszta szívet, békességet, örök életet!” 
 
Kis Jézusom, szememben most hálakönny ragyog. 
Nem kérsz tőlem semmi szépet, nemeset, nagyot, 
csak rosszat! Fogadd hát el bűnös szívemet, 
és cserébe add a tisztát, add a tiedet! 
Még az örök életre is elég lesz nekem, 
ott is téged dicsér érte hálaénekem! 
 
(Így beszélgetett a betlehemi Gyermekkel Hieronymos 
egyházatya.) 

 

Hogyan láthatom meg Istent? 
(Tolsztoj nyomán) 

 
 Egy távoli országban élt egy király. Életé-
nek vége felé azt mondta: e földön mindent láttam 
és megtapasztaltam, amit csak átélhet valaki. Is-
ten azonban még nem láttam. Szeretném már Őt 
meglátni! 
 Összehívta hát bölcseit és rájuk paran-
csolt: mutassák meg neki Istent. Ha ezt nem te-
szik meg, életükkel fizetnek. Háromnapi határidőt 
adott nekik. 
 A három nap letelt és a bölcsek tehetetle-
nül álltak a feladat előtt. Végül egy egyszerű 
pásztorfiú jelentkezett és kérte, hogy hadd telje-
sítse ő a király kérését. 
 Kivezette a királyt a kertbe és felmutatott 
a ragyogóan sütő napra: nézz bele – mondta. A 
király belenézett a napba és az szikrázva sütött a 
szemébe. Elkapta hát a fejét a király és haragosan 
kérdezte: azt akarod, hogy megvakuljak? 
 Mire a pásztorfiú: de uram, királyom, hi-
szen ez a teremtésnek csak egy kicsiny pontja, 
Isten nagyságának kicsiny tükröződése, kis sugara 
sugárzó erejének. Ha ebbe se bírsz beletekinteni, 
hogyan láthatnád meg gyenge, könnyező szemed-
del a hatalmas Istent? Más szemekkel keresd Őt! 
 Még egy kérdést adok fel neked – mondta 
a király. Erre válaszolj, ha tudsz: mit csinál az 
Isten? Jó, mondta a pásztor, csak előbb cseréljünk 
ruhát. Ekkor a pásztor, királyi ruhába öltözve 
beleült a király trónszékébe – míg a király az egy-
szerű pásztorruhában ott állt előtte. 
 Megszólalt erre a pásztor: látod, ezt teszi 
az Isten. Az egyiket felemeli a trónra, a másikat 
pedig leszállítja onnan. 
 A király elcsendesedve így válaszolt: most 
már kezdem látni az Istent. 

 
Imádkozzunk! 

 
 Öröm, magasztalás és dicséret illessen téged, Mennyei Atyánk, mert úgy szeretted a világot, hogy egy-
szülött Fiadat adtad érte. Megengedted, hogy megszülessék és testvérünk legyen. Hogy élhessünk, megenged-
ted, hogy az örök élet közénk jöjjön. Hogy megvilágosodjunk, megengedted, hogy maga a Világosság szálljon 
alá sötétségünkbe. Hogy gyermekeid lehessünk, Fiadat kicsiny ember-gyermekké formáltad. 
 Én Uram és én Istenem, mily csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel mentettél meg engem! Hódolva 
imádlak Téged, Fiad jászolbölcsőjénél. Ne vesd meg csekély hálaadásomat és dicséretemet. Jézus Krisztusért. 
Ámen. 

Kempis Tamás 
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Ez történt 
 

Júniusban 
• 1-én az 50 éve konfirmálta-
kat hívtuk ünnepelni, emlé-
kezni Öcsödön. 
• 7-én gyermeknapi játszóház 
keretében vendégünk volt 
Öcsödön az OM missziós 
nagybusza és nemzetközi le-
génysége, akik bibliai aka-
dályversenyt és játékokat ké-
szítettek a gyermekek számá-
ra.  
• 12-én Berekfürdőn egyház-
megyei közgyűlésen vettek 
részt gyülekezeteink képvise-
lői. 

Júliusban 
• 18-án Gyulán kirándultak a 
gyermek-istentiszteletre járó 
gyermekek és családjaik. 
Meglátogattuk a várat és a 
fürdőt. 

Augusztusban 
• 2-9. között gyermek-Biblia 
hetet rendeztünk a békés-
szentandrási gyülekezettel 
közösen. 
• 7-13. között gyermek-Biblia 
hétre voltunk hivatalosak az 
érkeserűi testvérgyülekezetbe. 
• 14-én Öcsödön hangversenyt 
rendeztünk, Kiss Margit he-
gedűművész és Kovács Le-
vente orgonaművész közre-
működésével. 
• 15-én Istentisztelettel kezd-
tük az öcsödi hagyományőrző 
napot, délután a ligetben 
könyvvásárt tartottunk. 
 

Szeptemberben 
• 20-án ünnepeltük az öcsödi 
református templom felszente-
lésének 220. évfordulóját. 
Jelenlétével megtisztelt ben-
nünket és az igehirdetés szol-
gálatát végezte: Főtiszteletű 
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, 
a zsinat lelkészi elnöke. 
• 27-én nőszövetségi konfe-
renciára Mezőtúrra látogattak 
el gyülekezeteink nőtagjai. 

 

 
50 éve konfirmáltak találkozója 

 
Missziós gyermeknapi játszóház 

 
Gyermek-Biblia-hét Öcsöd 

 
Gyermek-Biblia-hét Érkeserű 

Még több kép: http://ocsodref.fw.hu 
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Dr. Bölcskei Gusztáv püspök 
a 220 éves öcsödi református  

templom szószékén 

 
 

Kiss Margit hegedűművész  
az augusztus 14-i hangversenyen 

 
Kovács Levente orgonaművész  

az augusztus 14-i hangversenyen 

 
 

Horváth István: 
Tornyot raktam 

 
Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt. 
Bömbölve járt a bükkerdőn, a házak közt vadul táncolt. 
Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett. 
Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett. 
Mintha-mintha most is látnám széles vállát, kurta nyakát, 
nagy, bozontos szemöldökét, éles szemét, kemény arcát. 
Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába, 
csodálatos ősvilág volt, babonák, mesék világa. 
A mező volt iskolája. A természet a mestere. 
Könyve a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele. 
Ott ültem a lábainál, mesét mondott, azt hallgattam. 
Egy-egy csuszát* felém dobott, amiből én tornyot raktam. 
Nőtt a torony a csuszákból, keresztbe tett boronásan, 
És ahogy nőtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban. 
Már a mesét sem hallgattam, építettem kábult lázban. 
- Már a ház volt a toronyban és nem a torony a házban. 
Apó figyelt. Munkám közben nézte, hogy rakom a tornyot, 
majd egy csuszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott. 
Csuszatornyom omladékán rettenetes dühös lettem. 
Meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem. 
Büszkeségem ott hevert a csuszák alatt összetörve. 
Megdermedten vártam, hogy most: bár a világ összedőlne! 
Nagyapám az ölébe vett, megcsókolta homlokomat. 
„Hadd el, ne sírj, kisunokám, ne bánd a csuszatornyodat. 
Telhetetlen vágyaidból építsz te még nagyobbat is, 
és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is. 
Mint Apóé: építéssel telik el az egész élet, 
de hogy tornyod betetőzd, azt te soha el nem éred. 
Nem, mert bár az égig érjen: vágyaink még feljebb hágnak, 
s tetőtlen tornyokból hullunk ölébe a zord halálnak. 
Látod, a csuszák megvannak, újra lehet megint rakni. 
Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!” 
- A tűzön egy nyers faág sírt. Az esztergán jégcsap lógott. 
Apó mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot. 

 

Szalézi Szent Ferenc imája 
a ránk mért keresztről 

 
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje 

tanulmányozta volna, mi válik hasznodra 
ebben vagy abban a helyzetben, 

miféle szenvedés, 
kísértés vagy fájdalmas veszteség, 

nem találhattak volna hozzád illőbbet, 
mint azt, ami ért. 

Isten örök gondviselése 
kezdettől kigondolta, 

hogy ezt a keresztet saját Szívéből 
értékes ajándékként neked adja. 

Mielőtt elküldte volna, 
mindentudó szemével megszemlélte, 

isteni értelmével átgondolta, 
bölcs igazságosságával megvizsgálta, 

szerető irgalmával átmelegítette. 
Mind a két kezével megmérte, 

hogy egy milliméterrel sem legyen nagyobb, 
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. 

Azután megáldotta szent nevével, 
fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, 
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. 

Így most egyenesen az égből jön feléd, 
mint Istennek hívása, 

s könyörülő szeretetének ajándéka, 
hogy egészen önmagaddá légy, 

és Istenben megtaláld beteljesülésedet. 
_______________________________ 

 
Kedves Testvérek! 

 
Lelki segítséget kínál Kunszentmártonban 

Bodócsné Fazekas Ilona  
presbiter, szociális munkás (30/621 56 04). 

 
*csutka (erdélyi) 
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Kedves Gyerekek!  

Színezzétek ki a képeket és fejtsétek meg a rejtvényt!  
Ne felejtsétek, hogy minden vasárnap (Öcsödön 9, Kunszentmártonban 11 órakor)  

titeket is várunk gyermek-Istentiszteletre a gyülekezeti házba. 

 

 

Rejtvény 
 
 
  

1. Hol nem találtak szálláshelyet Máriáék? 
2. Hol tanyáztak a pásztorok? 

3. Mi vezette a bölcseket a gyermek Jézushoz? 
4. Hogyan nevezzük még Jézus Krisztust? 

5. Honnan indult el József és Mária? 
6. Kik jelentették a jó hírt a pásztoroknak? 

7. A tömjénen és mirhán kívül mit hoztak a bölcsek? 
8. Kivel indult el Mária a hosszú útra? 

9. Hogyan mondjuk héberül, hogy Megváltó? 
10. Kik voltak a mezőn? 

11. Honnan jöttek a bölcsek? 
12. Hogyan hívják másként Dávid városát? 

13. Honnan jöttek az angyalok? 
A megfejtést 2009. december 31-ig juttathatjátok el a lelkészi hivatalba.  

A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 

       1.             
      2.              
    3.                
       4.             
       5.             
6.                    

     7.               
     8.               
   9.                 
     10.               
11.                    
   12.                 
    13.                
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön 

 
Júliusban 

4. Murányi Erik Sándor 
 

Szeptemberben 
5. Rónyai Anna 
6. Karai Noémi 
 

Kunszentmártonban 
 

augusztusban 
4. Kiss-Győrffi Kornél Zétény 
 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet  
koronáját.” (Jelenések 2,10) 

 

Eltemettük  
Öcsödön 

 
Júniusban 

12. Csató Jánosné, Tóth Klára, 66 
 

Júliusban 
13. Mikes Imre, 93 
14. Kolompár Miklós, 57 
 

Szeptemberben 
15. Rónyai Györgyné, Lénárt Julianna, 96 
16. Labancz Ferencné, Lénárt Emília, 84 
17. Bíró Imréné, K. Nagy Erzsébet, 81 
 

Októberben 
18. Gácsi János, 60 
 

Novemberben 
19. Vass Sándor, 75 
20. Kiss Józsefné, Demjén Julianna, 84 
21. Tóth Lajos, 70 
22. Dorogi Ilona, 77 évet élt testvéreinket. 
 

Kunszentmártonban 
 

Júniusban 
2. Fazekas Károlyné, Nagy Margit, 86 
 

Júliusban 
3. Tóth László, 59 
4. Örvendi József, 82 
5. Révész Sándor, 76 évet élt testvéreinket. 
 

„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van ná-
lad.” (Jn 6:68.) 

 
 

 

Emlékharang szólt  
Öcsödön 

 
Júniusban 

Budai Sándorné, Jordán Erzsébet halálának 2. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 35. 
Fésűs Imre halálának 5. 
 

Júliusban 
Csikász Mihályné, Kreznár Erzsébet halálának 5. 
Székely László halálának 32. 
Székely Lászlóné, Bolyán Rozália halálának 43. évf. 
Török Bálintné, Szilágyi Anna emlékére 
Arany Ferenc halálának 1. 
 

Augusztusban 
Vass Lajosné, Szűcs Erzsébet halálának 20. 
Nemes Dezső halálának 5. 
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 5. 
Bolyán Lajos halálának 49. 
Szombath Antal halálának 7. 
Révész Ferencné, Nagy Emília halálának 4. 
Kerekes Andrásné, Szabó Mária halálának 3. 
Csekő Vince halálának 4. 
 

Szeptemberben 
Dézsi Pál halálának 1. (Mesterszálláson) 
Pákozdi Gyula halálának 18. 
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 7. évf. 
Kovács Szilvia emlékére 
H. Kiss Károly halálának 1. 
Lénárt Sándor halálának 12. 
 

Októberben 
Borbély István halálának 2. 
Kovács Sándorné, Debreczeni Jusztina halálának 10. 
Kiss Imre halálának 5. 
Oláh Imre halálának 22. 
Révész Lajos halálának 10.  
Kovács András halálának 20. 
Kovács Sándor halálának 20. 
 

Novemberben 
Dezső Sándor halálának 22. 
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 15. évf. 
Dezső Károlyné emlékére 
Orosz Mihály halálának 12. 
Zubor Lajosné, Nádudvari Lídia halálának 1. évford. 
 

Kunszentmártonban 
 

Júniusban 
Katona Ferencné, Jordán Margit halálának 18. évfordu-
lóján. 
 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 
2009. 

 

Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék):  
5000,- Ft/fő/év (Tak.szöv: 69800061-15600857) 

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
(OTP 11745042-20061777) 

„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.”  
(2Kor 9,7) 

 

 

Tájékoztatás 
 

       Örömmel számolhatunk be arról, hogy uniós pályáza-
ton több mint 48 millió Ft-ot nyertünk az öcsödi református 
templom felújítására. A támogatás utófinanszírozásos, va-
gyis meg kell előlegeznünk. Ezért minden anyagi forrásra 
szükségünk lesz. Kérjük, aki teheti, gondoljon erre a 220 
éves, szent hajlékra, amit őseink felépítettek, s nekünk már 
„csak” gondoznunk kell. Hordozzuk imádságban, adakoz-
zunk a felújításra, Isten dicsőségét szolgálva! Köszönjük. 

 

MEGHÍVÓ 
 

9 óra Istentisztelet – Öcsöd  
11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás 

December 20. advent 4. vasárnapja 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék 
14 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  December 23.  
16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  
14 óra Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton  December 24. Szenteste 
16 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  December 25. Karácsony 1. napja 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  December 26. Karácsony 2. napja 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd December 27. vasárnap 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
14 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  December 31. óév 
16 óra Istentisztelet – Öcsöd  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  Január 01. újév 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton 
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  Január 03. vasárnap 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

„Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” 
(Efézusi levél 2:8.) 

 
 

Öröm-program 
 

„Hirdetek nektek nagy örömet” – ezzel érkeztek az angyalok Betlehem mezejére. Kedvet kap-
tam tőlük, hogy én is programnak tűzzem magam elé: fölvidítani törekszem embertársaimat. 
Ami rajtam áll, megteszem, hogy világunkban több legyen az öröm. Kedélyt, derűt, örömöt 
sugározni: ennél nagyobb szolgálatot én nem tudnék tenni szürke világunk számára. De hamar 
kifogynék a szuszból, ha magam nem meríthetnék rendszeresen Istenem, a te kifogyhatatlan 
boldogságodból. 

(Lenfers) 
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