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„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”  
 

– azaz: elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak Te vagy egyedüli 
forrása és a Te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a Te adományaid sem válnak ne-

künk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk és egyedül beléd vessük. 
(Heidelbergi Káté 125. kérdés-felelet) 

 

 
(Áldott kalász - Simon 

András grafikája) 
 

Pósa Lajos: 
Nyárban 

 
Jó Istenünk, 

Itt van a nyár, 
Áldásodtól 
Víg a határ. 

 
Arany kalászt 
Ringat a szél, 
Arany kalász 
Rólad beszél. 

 
Földre borúl 
A magvető, 
Hálát rebeg, 
Gondviselő! 

 
Dicsértessél, 
Mi Istenünk! 
Jóságodból 

Lesz kenyerünk. 
 

Zengje szívünk, 
Kiáltsa szánk: 
Te vagy a mi 
Édes Atyánk! 

 

 

A kék kő 
 

Az ékszerész az íróasztalánál üldögélve, szórakozottan figyelte az utcát elegáns 
üzletének kirakatán keresztül. Üzletéhez egy kislány közeledett. Orrát a kirakat üve-
géhez nyomta. Az egyik kirakatba helyezett tárgy láttán égszínkék szemei hirtelen 
felragyogtak. Nagy elszántsággal belépett az üzletbe és egy csodálatos türkizkék 
nyakékre mutatott ujjával. 

- A nővéremnek lesz. Tudna nekem egy szép díszcsomagolást készíteni? 
Az üzletvezető csodálkozva mérte végig kis vevőjét, majd megkérdezte: 
- Mennyi pénzed van? 
A kislány lábujjhegyre állt, és habozás nélkül letett a pultra egy bádogdobozt. 

Majd kinyitotta és kiürítette: néhány kiscímletű papírpénz, egy marék aprópénz, kagy-
lók, és néhány játékfigura volt benne. 

- Ennyi elég? – kérdezte büszkén. – Az idősebb nővéremnek szeretnék ajándékot 
adni. Mióta az anyukánk meghalt, ő gondoskodik rólunk; egy másodpercnyi ideje 
sincs magára. Ma van a születésnapja, és egész biztos, hogy ezzel az ajándékkal na-
gyon boldoggá teszem őt. Ez a kő éppolyan színű, mint az ő szeme. 

Az ékszerész hátrament, majd visszatért egy pompás piros és aranyszínű csomago-
lópapírral, amibe gondosan becsomagolta az ékszerdobozt. 

- Tessék! – mondta a kislánynak. – Óvatosan vidd! 
A kislány büszkén távozott. Mint egy trófeát, úgy vitte kezében az ajándékot. 
Egy órával később egy barna hajú, gyönyörű szép kék szemű lány lépett az ék-

szerüzletbe. Határozott mozdulattal tette le a pultra azt a dobozkát, amit az ékszerész 
oly gondosan csomagolt be. 

- Itt vásárolták ezt a nyakéket? 
- Igen kisasszony. 
- És mennyibe került? 
- Az én üzletemben az árak bizalmasak: csak a vevőimre és rám tartoznak. 
- De az én húgocskámnak csak egy kevés aprópénze volt. Soha nem tudott vol-

na kifizetni egy ilyen nyakéket! 
Az ékszerész kezébe vette az ékszerdobozt, visszazárta értékes tartalmával, újra 

gondosan becsomagolta, majd átadta a lánynak. 
- Az ön kishúga kifizette. A legmagasabb árat fizette, mit valaki fizethetett vol-

na: mindenét odaadta, amije csak volt. 
(Bruno Ferrero: Az élet: mindened, amid van) 

 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen.”  
(János evangéliuma 3,16) 
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Ez történt 
 

júniusban 
• 11-én családi- és sportnapon vettünk részt az öcsödi 
sportpályán. 
• 12-én, Pünkösdvasárnap délelőtt 6 fiatal konfirmált 
Öcsödön; délután pünkösdi hangversenyen fellépett az 
Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör, Szabó Balázs (gi-
tár) és Szabó Tamás (orgona), a hangverseny után szere-
tetvendégségbe vártunk mindenkit. 
• 13-án, Pünkösdhétfőn Tiszteletes Bálint István (Debre-
cen/Székelyudvarhely) 3. évfolyamos teológus hallgató, 
legátus szolgált gyülekezeteinkben. 

 

 
Jordán Ágnes presbiter kézműves foglalkozást tart 

gyermekeknek a pünkösdi családi napon 

 
Rácz Lajos „Buga-séf” zöldségfaragást tanít az érdeklő-

dőknek a pünkösdi családi napon 

 
Konfirmáció - 2011. A képen balról: Székely Lászlóné 
gondnok, Makai Alexa, Dugár Csenge, Erdei Gábor, 

Domokos Ibolya Kiara, Csonki Krisztina, Arany Nóra, 
Péntek Ágnes lp. 

A pünkösdi hangverseny képei: 
 

 
Szabó Tamás orgonál 

 
Az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör énekel 

 
Szabó Ferencné Ilonka néni verset szaval 

 
Szabó Balázs megzenésített verseket ad elő 
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Sok finomság, kedves ismerősök, jóleső beszélge-
tések a pünkösdi hangversenyt követő szeretetven-

dégségben – köszönet az adományokért!  

 
Bálint István legátus a szószéken Pünkösdhétfőn 

Még több kép: http://ocsodref.fw.hu 
________________________________________________________ 

 
„Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a 

földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a 
földből” (Zsoltárok 104,14) 

 
„Az Úr jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nek-

tek és termést hozó időket; bőven adott nektek 
eledelt és szívbéli örömet.”  

(Apostolok Cselekedetei 14,17) 
 

„Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik 
le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek 
pedig még a hajatok szálai is mind számon van-
nak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél érté-

kesebbek vagytok.”  
(Máté evangéliuma 10,29-31) 

 
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenva-
lók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magas-
ság, sem mélység, sem semmiféle más teremt-

mény nem választhat el minket az Isten szereteté-
től, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 

Urunkban.” (Római levél 8,38-39) 

 

Anyakönyvi hírek: 
 

Házasságára Isten áldását kérte 
Öcsödön: 
júliusban 

2. Fésűs Péter és Neményi Zsófia 
3. Győri Szabolcs és Savella Csilla 

 

Keresztségben részesült 
Öcsödön: 
júniusban 

15. Török Balázs László 
 

Konfirmációi fogadalmat tett 
Öcsödön: 
júniusban 

3. Arany Nóra 
4. Csonki Krisztina 
5. Domokos Ibolya Kiara 
6. Dugár Csenge 
7. Erdei Gábor 
8. Makai Alexa 
 

Eltemettük  
Öcsödön: 

júniusban 
20. Molnár Béláné, Maróthi Ilona 89 évet élt testvérünket.   

Emlékharang szólt  
Öcsödön: 
júniusban 

Budai Sándorné, Jordán Erzsébet halálának 4. 
Vérten Antalné, Jónás Mária halálának 10. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 37. 
Enyedi Antalné, Győrbíró Margit halálának 6. 
Tolnai Ágika halálának 1.  
Fésűs Imre halálának 7. 

júliusban 
Makai Károly születésének 102. 
Csikász Mihályné, Kreznár Erzsébet halálának 7. 
Jordán Antalné, Kóródi Julianna halálának 30. 
Arany Ferenc halálának 3.   

 

Kunszentmártonban: 
júniusban 

Apatóczki Józsefné, Szabó Erzsébet halálának 1. 
júliusban 

Örvendi József halálának 2. évfordulóján. 
 

Mezőhéken 
júliusban 

Fodorné Szántó Melinda 34 évet élt testvérünk temetésére. 
 

 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2011. 
 

Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék):  
5000,- Ft/fő/év 

 

Kunszentmárton (és Szelevény):  
6000,- Ft /fő/év. 

 
„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

(2Kor 9,7) 

 

Micsoda az isteni gondviselés? 
 

Istennek mindenható és mindenütt jelenvaló ereje, 
mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel 
egyetemben, mintegy saját kezével fenntart és úgy 
igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termékeny 
és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és be-
tegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem 
történetesen, hanem az Ő atyai kezéből jön. 

(Heidelbergi Káté 27. kérdés-felelet) 
 

MEGHÍVÓ 
 

Augusztus 12. péntek 17 óra: Ünnepi áhítat, hangverseny - Öcsöd 
Augusztus 13. szombat Hagyományőrző fesztivál a ligetben – Öcsöd  

9 óra: Istentisztelet – Öcsöd Augusztus 14. vasárnap 
11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton 
16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  Augusztus 18. csütörtök 
17 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  

11 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
15 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás  

Augusztus 21. vasárnap – 
Hálaadás: új kenyér 

16 óra: Istentisztelet, Úrvacsora - Mezőhék 
Beteg (vagy nehezen mozgó) Testvérek számára: Házi-Istentisztelet kérhető 

 

„Aki kér, mind kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.” (Mt 7,8) 
 
 

Kedves Gyerekek! 
 

2011. augusztus 08–14. (hétfö-vasárnap) között ismét lesz  

 Gyermek-Biblia tábor! 

 

Bibliai történetek, ének, zene, beszélgetés, áhítat, uzsonna, játék, kézmüvesség, találkozás. 
Hétfö-péntek 08-16 óráig (felváltva Öcsödön, Békésszentandráson és Kunszentmártonban) 

Szombat: hagyományörzö fesztivál a ligetben 
Vasárnap 9 óra: Záró Istentisztelet a református templomban 
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