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Egy ünnep az

Ünnepelt nélkül
Minden ember fejében él egy kép arról, hogy milyen
lehetne az ideális karácsony. Van aki tökéletesen elké-
szített menüsorra vágyik, mások az eddigieknél is több
ajándékot szeretnének a fa alatt látni. Az is lehet, hogy
„csak” arra vágyunk, hogy legalább egyszer az évben,
az egész család együtt legyen. Ezek az elvárásaink tel-
jesen meghatározzák az ünnepünket. Hiszen mindent
megteszünk azért, hogy a váradalmaink beteljesülje-
nek. Napokon, heteken keresztül készülünk. Taka rí -
tunk, főzünk, beszerezzük az összes ajándékot, rendben
mindent előkészítünk. Mindenkinek elmondjuk, hogy
mit szeretnénk, milyen legyen az idei karácsony. Arra
várunk, hogy végre minden úgy alakuljon, ahogyan azt
elterveztük. De ahogy közeledik a karácsony, egyre
inkább azt érezzük, hogy megint nem úgy alakulnak a
dolgok. Most sem sikerül majd megvalósítani álmaink
ünnepét. És ha „jól is sikerül” a karácsony, legbelül
mégis úgy érezzük, hogy valami hiányzik, pedig a
magunk módján próbáljuk teljessé tenni az ünnepün-
ket. 

Sajnos úgy veszem észre, hogy „csak” a lényeg
marad ki a karácsonyból. Csak az Ünnepelt hiányzik.
Mindenre aprólékosan odafigyelünk, minden nagyon
fontos, csak az Úr Jézus nem. Talán sok-sok ajándék
kerül a fa alá, finom ételek az asztalra, és még a család
is együtt ünnepel. De a karácsonyi történetet már nem
vesszük elő, a Bibliák a polcon maradnak. Ahogyan
egykor Betlehemben, úgy ma is sokszor megtörténik,
hogy nincsen számára hely. Se az ünnepben, se a csa-
ládban, se a szívünkben. Az ünnepelt nélkül akarunk
örülni, együtt lenni. Csak akkor lesz teljes a karácso-
nyunk, ha végre a mellékes dolgok helyett a lényegre
koncentrálunk. Ha újra, vagy talán életünkben először
az Úr Jézus megszületésére emlékezünk. Ennek örült
mindenki, az angyalok, a bölcsek, a pásztorok, és ez
teheti teljessé a mi örömünket is. 

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.” 

Lukács 2: 10-11

A Református Egyházközség 
ünnepi alkalmai és idõpontjai:

December 23. vasárnap 10 óra
Advent IV. vasárnapja, gyermekkarácsony

December 23. vasárnap 18 óra
Karácsonyi Zenés Áhítat a Gyülekezeti Ház 

nagytermében

December 24. hétfő 10 óra
Hittanosok Karácsonyi Műsora

December 25. kedd 10 óra
Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet

December 26. szerda 10 óra
Karácsonyi Úrvacsorás Istentisztelet

December 30. vasárnap 10 óra
Istentisztelet

December 31.  hétfő 18 óra
Évzáró Hálaadó Istentisztelet

2013. Január 1.  kedd 10 óra
Évnyitó Áldáskérő Istentisztelet

Testvéreinket szeretettel hívjuk 
és várjuk alkalmainkra!

Áldott, békés Karácsonyt és boldog
új évet kívánunk mindenkinek!
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Január 8. Az újonnan választott presbiterek fogadalmat
tettek a gyülekezet előtt.

Január 16-22. között tartottuk az Ökumenikus Imahét
alkalmait.

Február 11. Segélyszállítmányt vittünk Beregszászba.

Március 6-9. Bűnbánati alkalmakkal készültünk a böjti
Úrvacsora vételére.

Március 14. Régi hagyomány szerint Presbiteri vacsorát
tartottunk.

Április 2-8. Nagyhét estéin elcsendesedve készültünk,
hogy azután boldog örvendezéssel ünnepelhessük a fel-
támadott Krisztust.

Április 18. Második segélyszállítmányunkat vittük
Beregszászba a Szegénykonyhának.

Május 6. Hittanos gyerekeink kedves műsorral, versek-
kel és virágokkal köszöntötték az édesanyákat és nagy-
mamákat.

Május 12. Részt vettünk az Egyházmegyei Kon fir -
mandus Evangelizáción Halásztelken.

Május 13. Kórusunk Szigetszentmiklóson az Egyház -
megyei Cantate vasárnapon szolgált.

Május 19. A Szeretethíd programjához kapcsolódva 10
önkéntes rendbe tette a Hősök kertjét.

Május 20. Megemlékeztünk a Magyar Református
Egység Napjáról.

Május 22-25. A gyülekezet és a konfirmációra készülők
együtt hallgattuk az Igét, az Evangéliumot.

Május 27. Pünkösd ünnepét tartottuk, majd másnap kon-
firmációi fogadalomtétel volt, az idén 26 fiatal és 7 fel-
nőtt konfirmált.

Június 1. A Nagy ifi szeretetvendégséget tartott a kon-
firmáltak számára.

Június 3. Dr. Budai Gyula államtitkár mondott ünnepi
köszöntőt a Hősök napján, majd megkoszorúztuk a
lacházi és peregi hősök emlékművét.

Június 4. Egyházmegyei Közgyűlésen voltunk Nagy-
kőrösön, s ezen a napon megsiratták harangjaink a tria-
noni döntést.

Június 10. Ünnepélyesen lezártuk a Hittan tanévet, majd
este énekkarunk tartotta záró koncertjét.

Július 1. Zenés áhítatot tartottunk.

Július 2-8. Közel 100 fővel tartottuk a Napközis tábort.

Szeptember 1. Komolyzenei koncert volt Temp lo -
munkban.

Szeptember 8. Népes küldöttséggel vettünk részt Alsó -
némedin, az Egyházmegyei Főzőversenyen és Foci-
kupán.

Szeptember 9. Áldáskéréssel megnyitottuk a Hittan tan-
évet.

Szeptember 12–14. Előkészítő alkalmak után új kenyé-
rért adtunk hálát és Úrvacsoráztunk.

Október 14. A Szószékcserés vasárnapon Faragó Csaba
dunaharaszti lelkipásztor hirdette nálunk az Igét.

November 1. Temetői Istentiszteletet tartottunk.

November 4. Új borért hálaadó Istentiszteletünk volt,
melyre meghívtunk minden gyászoló családot, akik ez
esztendőben temették el kedveseiket.

December 2. Öt párt köszöntöttünk, akik mind 50 éves
házassági jubileumukat ünnepelték.

December 4–7. Adventi evangelizációs sorozatot tartot-
tunk.

EEEESSSSEEEEMMMMÉÉÉÉNNNNYYYYNNNNAAAAPPPPTTTTÁÁÁÁRRRR

Dr. Budai Gyula államtitkár ünnepi köszöntőjét
mondja
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Táborzáró istentisztelet

Konfirmác ió  2012
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Szeretnék beszámolni arról, hogy a jótékonysági
báljaink tiszta bevételeiből, tehát önerőből, befejez-
tük a templombelső vakolatjavítását. Ez a munka
sem egyszerű, sem olcsó nem volt, hiszen a műem-
lék épülethez speciális, lélegző vakolatot kellett fel-
használnunk. Szakemberek javaslatára még nem
festettük le, hogy így is segítsük és gyorsítsuk az
átázott fal száradását. Jövőre szeretnénk az újrava-
kolt részeket lefesteni. A nyáron – pályázaton nyert
pénzből – elkészült a Sport utcai szolgálati lakás
külső szigetelése. Szintén pályázaton elnyert pénz-
zel megkezdtük a műemlék parókia külső nyílászá-
róinak cseréit is. A Műemléki Hivatal nagyon szigo-
rú, s a fából gyártott nyílászáróknak tökéletesen
ugyanolyannak kell lenniük, mint az eredetiek vol-
tak. 

Ezekhez a munkákhoz egyházközségünknek
anya gilag nem kellett hozzájárulnia!  

Épülünk és
szépülünk

Kedves Szülők és Gyerekek!

Makay Panninak hívnak, Nagykátán lakom szüle-
immel és testvéreimmel, nagycsoportos ovis vagyok.
Olyan vesebetegségem van, amit eddig nem tudtak
meggyógyítani, de a gyógyszereket szednem kell még
sokáig. Segítséget szeretnék kérni ahhoz, hogy meg-
gyógyulhassak: műanyag kupakokat összegyűjtve
kaphatnék anyagi támogatást a későbbi kezelések-
hez. A kupakokat le lehet adni a kiskunlacházi refor-
mátus lelkészi hivatalban. 

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az eddigi
segítséget, támogatást és az imádságokat!   

Makay Panni (és családja)

SOK KICSI
SOKRA MEGY

Gyülekezetünkben évek óta folyik az un.
kupakgyűjtés. Évekig egy kisfiú gyógykezelését
támogattuk, míg édesapja jelezte, hogy már nincs
szükségük további kupakokra. Egy nappal később
tudtam meg, hogy egy fiatal négygyermekes lelki-
pásztor családjában az egyik kislány súlyos vesebe-
tegségben szenved. A kórházba járás, a kezelések,
gyógyszerek olyan sokba kerültek, hogy már sze-
mélyes dolgaikat adták el. Azóta őket támogatjuk, s
az idén már kétszer is utalhattunk pénzt, amit a
kupakokért kaptunk (73 800 Ft). A gyűjtést folya-
matosan végezzük, s kérem, olvassák el a kisgyer-
mek üzenetét is. 

Élő rádiós közvetítés
Karácsonykor

Szeretett Testvéreim, a Magyar Rádiótól azt a felké-
rést kaptam, hogy Karácsony első napján, 25-én a
délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi Istentiszteletet
Kiskunlacházáról szeretnék közvetíteni élőben, a
Kossuth Rádióban. A felkérést örömmel elfogadtam.
Úgy gondolom, hogy mind gyülekezetünknek, de
egész településünknek is különleges alkalom, hogy
határainkon belül és az egész Kárpát-medencében
több mint 1 millió ember lehet részese a mi ünne-
pünknek. 
Az élő közvetítés miatt, ami 60 percig tart, kérek
mindenkit, hogy időben érkezzetek s foglaljátok el
helyeteket. Énekeljünk bátran, hadd zengjen a
Krisztust dicsőítő ének ajkunkról. Mégis a legfonto-
sabb, hogy figyelmünket az Evangéliumról ne vonják
el a mikrofonok, a szerkesztő jelenléte! 

Megértéseteket előre is megköszönöm.



Mint ismeretes, jövőre elindul felmenő rendszerrel a kötelező Hit- és Erkölcstan oktatás. Mi itt Kiskunlacházán
szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen példa értékű az iskolák, óvodák és az egyházak együttműködése. 

Nálunk közel 20 éve a tanórai
órák rendjébe van beépítve a hit-
oktatás. 

E helyről is köszönöm az intéz-
mények vezetőinek, pedagógu-
soknak, óvópedagógusoknak szí-
ves és megértő együttműködését. 

Nálunk tehát semmi újdonság
nem fog történni, hiszen a hitokta-
tás eddig is teljes védettséget él -
vezett.

Természetesen és magától érte-
tődően iratkozzanak be, akik ed -
dig is hittanra jártak és azok je-
lentkezését is várjuk, akiket szüle-
ik bármilyen meggondolásból
nem kereszteltettek meg. 

A református hitoktatásban
nem csak tudásanyagot adunk át,
hanem közösséget is teremtünk
gyer mekeink számára.
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A diakónia, szeretetszolgálat Is ten szeretetének embe-
rek felé kinyújtott keze. Nagyon fontos tehát, hogy egy
gyülekezet mennyire érzi át, hogy felelősséggel tarto-
zunk azok felé, akik szükséget szenvednek. Sajnos ma
egyre többen vannak, akik ide taroznak. Hálás vagyok
az Istennek, hogy a református gyülekezet érti ezt. Sok
irányba próbáljuk kinyújtani Isten segítő kezét. 

Lassan két évtizede támogatjuk a Kárpátaljai Magyar
Reformá tus Egyház Diakóniai Központját. Ők a legel-
esettebbek és gyámoltalanabbak az összes elszakított
terület között. A szegénység, a pénztelenség, a munka-
nélküliség és a kilátástalanság kézzel tapintható. E köz-
pont ruhával, adományokkal és naponta 200 adag meleg
étellel nyújt segítséget a rászorulóknak. Rendszeresen
viszünk ki ruhaneműt, s a diakóniai perselyünkből fű-
szerekkel támogatjuk a szegénykonyhát. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy régóta gyűjtünk kará-
csony előtt egy cipősdoboznyi szeretetet. Mellékelek
egy képet, amin viszontláthatjuk karácsonyi adománya-
ink egy részét, amint arra várnak csillogó szemmel a
gyerekek, hogy megkaphassák ajándékukat. Sokaknak
ez az egy lesz a fa alatt! Karácsony előtt azonban figye-

lünk a velünk élők szükségeire is, s 70-80 ajándék -
csomaggal keressük fel személyesen testvéreinket.
Azokat, akik nehezebb helyzetbe kerültek, ma gukra
maradtak s örömmel veszik, hogy a gyülekezet nem
felejtkezett meg róluk.

Közös felelősségvállalásunk része az is, hogy a nyári
táborban egyre több gyermek részvételét segítjük azzal,
hogy helyettük a gyülekezet fizeti ki a részvételi díjat. 

Egy egyéni felajánlásból több családnak is tudtunk a
legnagyobb hidegben tűzifával is segíteni.

Jobb adni…

Kárpátaljai gyerekek örülnek adományainknak

Jézus születését ünnepeltük hittanosainkal

NÉHÁNY SZÓ A HITTANOKTATÁSRÓL
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Kiadja: a Református Egyházközség
Kiskunlacháza, Kossuth u. 40.   T.: 430-165

Nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Á. 2/a

Megkereszteltük:

Magyar Szofia
Őrsi Enikő

Takács Dóra
Rupa Márk Ferenc

Gönczöl Szonja
Turcsán Lili

Baracskai Károly
Debnár Nikolett

Hidasi Fruzsina Éva
Berta Mirella Ildikó
Berta Kirilla Mária
Szebellédi László

Szrapkó Milos Zoltán
Bak Antal

Nemes-Stömpel Kornélia
Polgár László Zénó
Csaplár Vanessza
Szalacsi Kevin

Szűcs Teó
Puja Dóra

Darázs Regina
Gábor Tamás

Szabadvári Richárd
Szabadvári Lénárd

Czibóka Balázs
Samu Lilien

Aleksza György
Szűcs Luca

Angyal Hunor
Mikusik Kristóf

Halottaink:

Januárban:
Vinczellér Józsefné sz. Lázár Vilma

Halász Józsefné sz. Katzenbach Zsuzsanna
Faragó Ferenc

Februárban:  
Id. özv. Huszár Imréné sz. Dallos Ilona

Földváry Károlyné sz. Vörös Margit Zsuzsanna

Márciusban:
Huszár Pálné sz. Trachman Piroska

Joó László
Balogh László István

Györfi Imréné sz. Kratzer Juliánna
Gyenes Bálint

Áprilisban: 
Sinte Andrea sz. Németh Andrea

Ö. Duttyán Gáborné sz. Kiss Eszter
Németh Irén

Köntös Bálint
Tóth Ida

özv. Simon Imréné sz. Matics Rozália

Májusban:
Farkas Béla

Dr. Gábor Gyula
Seregély Erzsébet

Júniusban:
Márkus Ferenc

Őrsi Antal

Júliusban:
Kalocsai Imréné sz. Szórád Anicét
Kovács Andrásné sz. Gere Jolán

Végh Istvánné sz. Füri Zsófia

Augusztusban:
Kapcsos Lajosné sz. Kamrás Rózsa Ilona

Kamrás Gábor
Seregély László

Szeptemberben:
özv. Valkai Józsefné sz. Klemán Jusztina

Októberben:    
Móri József

özv. Seregély Andrásné sz. Bödő Erzsébet
özv. Kiss Sándorné sz. Balogh Erzsébet

Bak Jánosné sz. Kondor Rozália

Novemberben:
Cser Csaba

Cser Antalné sz. Kamrás Jolán
Daróczi Lajos

Decemberben: 
Kollár Lászlóné sz. Tóth Terézia

Pozsár István

Konfirmáltak:

Mikusik Krisztián – Józsa Anett
Rakó Károly – Rogocz Szabina
Komjáti Zsolt – Kocsis Edina
Lovadi István – Berkó Helga
Tóth Zoltán – Bozó Brigitta

Denke Zoltán – Popelka Brigitta

Antal Balázs
Berta Mirella
Boda Máté

Bradák Bulcsú Zoltán
Csaplár Vanessza

Cseh Dorina
Debnár Nikolett
Farkas Levente
Feczesin Kristóf

Horák Dániel
Király Tamara

Kovács Nikolett
Kulcsár Bence Bendegúz

Mihály Edit
Molnár Alexandra

Oláh Dávid
Ötvös Gergő Soma

Perjési Cintia
Péter Erika

Simon Adrienn Aida
Szabó Fanni
Szabó Tamás
Tóth Norbert
Tóth Regina
Varga Mihály

Zsikla Dominik Balázs
Denke Zoltán

Gyenes-Ruzsinszki Teréz
Hefler-Varga Bernadett Viktória

Hidasi Fruzsina Éva
Ötvös Csaba

Popelka Brigitta
Szabó Zsuzsanna

Házasságot kötöttek


