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December 14. vasárnap 10 óra
Advent III. vasárnapja

December 21. vasárnap 10 óra
Advent IV. vasárnapja, 

gyermekkarácsony

December 21. vasárnap 18 óra
Karácsonyi Zenés Áhitat a

Gyülekezeti Ház nagytermében

December 24. szerda 10 óra
Hittanosok Karácsonyi Műsora

December 25. csütörtök 10 óra
Karácsonyi Úrvacsorás

Istentisztelet

December 26. péntek 10 óra
Karácsonyi Úrvacsorás

Istentisztelet

December 28. vasárnap 10 óra
Istentisztelet

December 31. szerda 18 óra
Évzáró Hálaadó Istentisztelet

2015. Január 1. csütörtök 10 óra
Évnyitó Áldáskérő Istentisztelet

Testvéreinket Szeretettel 
hívjuk és várjuk 
alkalmainkra!

Áldott
Karácsonyt!

„És bemenvén a házba 
ott találták a gyermeket” 

Mt. 2, 11a

Békességben áldott, örömökben
teljes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok minden
testvéremnek! Oly sokszor el -
mondjuk, kérjük, küldjük képes -
lapon, sms-ben, ma már e-mail-
ben. Mindez csak akkor válik-
válhat valósággá, ha találkozunk
az ünnepelttel, Jézussal. El ne fe -
ledjük – ez az Ő ünnepe. Őt ün-
nep li a keresztyén világ. Kará-
csony nem a szeretet, a fenyőfa,
nem valami hangulat, hanem Jé-
zus Krisztus születésének az
ünnepe.

Valódi ünnep akkor lesz, ha
találkozunk az ünnepelttel. De
hol?

Miként olvassuk? És bemen-
vén a házba ott találták a gyerme-
ket. 

Ehhez el kell menni a saját
házunkból s el kell menni oda,
ahol Ő megtalálható. Van-e há -
za ma Jézusnak, ahová bemen-
ve találkozhatunk Vele?

Igen van. Ez az Egyház, mely
gyülekezeteiben él. Nincs más-
hol! Ne is keresd máshol! Ő az
egyházban Van és ma is megta-
lálható!

Elkényelmesedett világunk-
ban fogadjuk el a hívást az Isten
házába s találkozzunk Jézussal,
találkozzunk egymással. Így lesz
teljes, békés és boldog karácso-
nyunk 2014-ben.

Takaró András
esperes

Ünnepi Istentiszteleti Rend a
Református Egyházközségben

˘ldott Karácsonyt!
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Január
• 1. Évnyitó, áldáskérő Istentisztelet

tartottunk. Az idei év vezérigéje:
„A mi kezünknek munkáját tedd
állandóvá” Zsoltárok  90, 17.

• 18. Jótékonysági bált tartottunk,
melynek bevételét a gyülekezeti
ház előtti parkoló építésére fordí-
tottuk. 

• 20-26. Egyetemes Imahét

Február
• 14-16. gondnokunk részt vett az

egyházmegyei presbiteri héten
Mátraházán.

• 28. Hölvényi György államtitkár
tartott előadást a lelkészkör tagjai-
nak.

Március
• 9-13. Böjtben bűnbánati Istentisz -

teletekkel készültünk.
• 16. Úrvacsorás Istentisztelet Böjt -

ben.

Április

• 13. Virágvasárnapot ünnepeltük. 
• 14-18. Nagyheti előkészítő isten-

tiszteletet tartottunk.

• 18. Nagypénteki Istentisztelet volt
az Énekkar szolgálatával.

• 20-21. Húsvét ünnepén úrvacsorás
istentiszteleteket tartottunk.

• 25. Elkísértük utolsó földi útjára és
végső búcsút vettünk Soós Ferenc
testvérünktől, Kiskunlacháza dísz-
polgárától, presbitériumunk koráb-
bi jegyzőjétől.

• 26. Egyházmegyei Konfirmandus
Evangélizáción voltunk Nagykő-
rösön, ahol 8 fiatalunk volt jelen.

Május
• 4. Hittanos gyermekműsor Anyák

napja alkalmából. Édesanyák kö -
szöntése egy szál virággal. 

• 11. Énekkarunk rész vett a Cantate
vasárnapon, Halásztelken.

• 17. Szeretethíd önkéntes munka 

• 16-18. Immánuel énekkar kirándu-
lása Krasznára. A vasárnapi Isten -
tiszteleten Takaró András hirdette
Isten Igéjét. 

• 24. Református Világtalálkozó
Debrecenben.

• 25. Magyarországi Református
Egyház egység napja.

• 29. Áldozócsütörtök

Június
• 1. Hősök napi megemlékezés. Ün -

nepi szónokunk Szabó István, a
Pest Megyei Közgyűlés alelnöke
volt. 

• 2-6. Pünkösdi Előkészítő Istentisz -
teletekkel készültünk az ünnepre
és a Konfirmáció alkalmára.

• 8-9. Pünkösdi Úrvacsorás Isten -
tiszteletek, 9-én pedig Konfirmá -
ció. 

• 9-én énekkarunk záró koncertjét
tartotta. 

Gyülekezeti életünk fontosabb eseményei



• 15. Szentháromság Vasárnapi Istentiszteletet és hitta-
nos tanévzárót tartottunk.

• 16-án ült össze az Egyházmegyei Közgyűlés Ócsán
• 27-29. László napi programok keretén belül fogadtuk a

krasznai vendégeket a Gyülekezeti Házban. 29-én
vasárnap pedig zenés Istentiszteletet tartottunk.

• 30. Megkezdtük egyhetes nyári napközis gyermektá-
borunkat a Gyülekezeti Házban.

Július
• 6. Táborzáró Istentisztelet 

Augusztus
• 20. Részt vettünk a községi ünnepen, ahol hálát adtunk

az új kenyérért.

• 31. Úrvacsorás Istentiszteletet tartottunk újkenyérre

Szeptember
• 4-én Alsónémedin 30 fővel jelentünk meg az egyház-

megyei napon, ahol részt vettünk a főzőversenyen és a
focikupán, presbitereinknek pedig lehetőségük nyílt a
Presbiteri Szövetség konferenciáját meghallgatni.

• 7. Hittan Tanévnyitó Istentiszteletet tartottunk.
• 20. Egyházmegyei Jelölő Közgyűlés volt Nagykő rö -

sön.
• 27-én Lovadi István beiktatása volt Sellyén.
• 28. Dunaharaszti Templomszentelés

Október
• 12. Szószékcsere keretében Nt. Szabó Péter dömsödi

lelkipásztor szolgált közöttünk, Takaró András pedig
a Dömsöd-Nagytemplomi gyülekezetben hirdette
Isten Igéjét.

• 13. A Dunamenti Lelkészkör Kiskunlacházán tartotta
köri ülését.

• 19. Úrvacsorás Istentiszteletet tartottunk újborra.
• 23. Nemzeti Ünnep
• 26. Vasárnapi perselypénzünket elküldtük a Sajóládi

gyülekezetnek a templomépítés támogatására. Majos -
házán Reha András beiktatására került sor.

• 31-én Reformációi Istentiszteletet tartottunk az ének-
kar szolgálatával.

November
• 2. Délelőtt Gyászolók Istentisztelete volt, délután pe -

dig Temetői Istentiszteletet tartottunk.
• 16. A Baksay iskolába járó gyermekeink és az iskola

igazgatónője szolgáltak az Istentiszteleten.
• 23-án köszöntöttük a 25, 50, 60, 65 éve házasságot

kötött testvéreinket. 
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Gyülekezeti életünk fontosabb eseményei



2013 őszén vendégül láttuk a krasz-
nai testvérgyülekezetünk kórusát. Már
akkor éreztük, hogy ez egy hosszabb
barátság és kapcsolat kezdete lehet.
Amit reméltünk, az valóra vált ez év
tavaszán és a krasznaiak meghívásának
eleget téve, május 16. és 18. között láto-
gatást tehettünk határon túli magyar
barátainknál.

Ezt a rövid 3 napot próbáltuk minél
tartalmasabban eltölteni. Az oda vezető
úton számos történelmi és irodalomtör-
téneti helyszínt sikerült megtekinteni.
Az első állomásunk a még mindig ma -
gyar többségű Nagykároly, ahol Károli
Gáspár született, Kölcsey Ferenc várme-
gyei jegyzőként dolgozott, Ady Endre
pedig 4 éven át tanult. Megtekintettük a
Károlyi család ősi fészkét, a gyönyörűen
felújított neogótikus stílusú várkastélyt.
Megálltunk a hajdani Szarvas fogadó
épülete előtt, melynek ablakából egykor
Petőfi Sándor pillantotta meg az ő
Júliáját. Végül elsétáltunk a Piarista
gimnázium épületéhez, mely nek falán
márványtábla állít emléket leghíresebb
tanulójának, Ady Endrének.

Következő állomásunk a költőzseni
szülőfaluja az egykori Érmindszent, ahol
mély áhítattal sétáltuk körbe az „új idők
új dalosának” takaros kis szülőházát.
Végül Ákos településen megnéztük a
Kárpát-medence egyik legcsodálatosabb
Árpád kori nemzetségi monostortemplo-
mát, mely 800 éve hirdeti Isten dicsősé-
gét és melynek gyülekezete a 16. század-
ban az elsők között tért át a református
hitre. Ákost elhagyva ha marosan megpil-
lantottuk a „hepehupás vén szilágyság”
lankás dombjait, majd megérkeztünk
utunk végállomására, Krasz nára.

Meleg, baráti fogadtatásban volt ré -
szünk. Hamar megtapasztaltuk vendég-
látóink utánozhatatlan vendégszeretetét,

és néhány perc elteltével már úgy
beszélgettünk rég látott barátainkkal,
mintha csak néhány napja váltunk volna
el tőlük. A bőséges és jó hangulatú
vacsora után a szállásadóinkkal elvonul-
tunk, hogy kipihenjük a hosszú nap fára-
dalmait.

Krasznai testvéreink a második napra
egy csodálatos kirándulást szerveztek
nekünk, melynek során felfedezhettük
Erdély egyik legizgalmasabb néprajzi
területét, Kalotaszeget.

Megtekintettünk két különleges fa tor -
nácos, festett kazettás mennyezetű refor-
mátus templomot Körösfőn, és Ma -
gyargyerőmonosto ron, majd vásárlással
egybekötött sétát tettünk a körösfői kira-
kodóvásárban. Ebéd után siettünk vissza
Krasznára, hogy felkészüljünk a délutá-
ni koncertünkre. A koncertet a város
fenséges 14. századi református templo-
mában adtuk, mely szintén a különleges
fakazettás mennyezetfreskóiról híres.
Énekeinkkel sikerült különleges él -
ményt nyújtani vendéglátóinknak, és a
település népes közönségének. A kon-
cert csúcspontjaként a krasznai kórussal
kiegészülve énekeltük a programunk két
utolsó számát. A sikeres fellépés után

következett egy újabb vidám hangulatú,
és ízletes közös vacsora.

Utolsó nap délelőttjén részt vettünk a
vasárnapi istentiszteleten, ahol a kóru-
sunk három énekkel újra szolgált. Az
igét Takaró András esperes úr hirdette,
mellyel felejthetetlen élményben ré sze -

sítette a templom több
mint ötszáz fős hívő
közösségét. A változa-
tos és bőséges ebéd
után még felszabadul-
tan tudtunk be szélgetni
barátainkkal, megkö-
szöntük a felénk irá-
nyuló szeretetüket és a
várakozást felülmúló
ellátást. Szomorúan,
könnyes szemekkel, de
a majdani viszontlátás
biztos tudatában bú -
csúztunk el határon túl-
ra szakadt magyar test-
véreinktől. A hazafele

vezető úton még megálltunk Király -
hágónál, ami a történelmi Erdély határát
jelenti.

Örök élmény birtokában tértünk ha -
za, mert krasznai barátaink példát mu -
tattak nekünk, anyaországiaknak, össze-
tartásból, közösségépítésből, egyházuk
iránti hűségből és hazaszeretetből. 

Olyan helyen jártunk, ahol a falra a
szózat sorai vannak kifüggesztve, ahol
jobban ismerik a régi magyar nótáinkat
és ahol az öt éves kisfiú a „Talpra
magyart” szavalja. 

És érthetővé váltak Wass Albert
sorai, aki szerint a magyarság gyökerei
ott vannak mélyen Erdély szívében!
„Míg Isten a mi menedékünk és hűség
minden fegyverzetünk, addig félnünk
nem szabad: mert a gyökér, az megma-
rad!”

Ifj. Dr. Fábián Miklós
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KRASZNÁN JÁRTUNK!
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– A presbitérium úgy határozott, hogy Soós Ferenc, ebben az évben elhunyt
presbitertársunk emlékét az utókornak presbiteri határozatban jegyzőkönyvben
megörökíti.

– Soós Ferenc 1929-ben Áporkán, lelkész családban született. Elemi iskoláit
Áporkán, a gimnáziumot Kunszentmiklóson, a kántortanítói tanulmányát
Nagykőrösön végezte.

– Néhány távolabbi helyen végzett munka után a Peregi Általános Iskolában
tanított, majd az iskolák összevonása után a Munkácsy Iskolában. Ezután a
Gyermek védelmi Intézethez került, innen ment nyugdíjba.

– Feleségével, Szalay Etelkával a 60. házassági évfordulóját is megérte tisztelet-
ben és szeretetben. Két fia és hat unokája született. Ferenc fiát három évvel halála
előtt elvesztette, ezt a csapást nehezen viselte, és egészségi állapota ettől kezdve
hanyatlani kezdett, de az utolsó időkig szolgálta gyülekezetét és tágabb
közösségét, Kiskun lacházát, amiért díszpolgári címet kapott.

– Gyülekezetünkben 1993-ban választották presbiterré. Presbitériumunknak
emblematikus, oszlopos tagja volt. Gyülekezeti szolgálatait magas színvonalon,
nagy odaadással végezte, a presbitérium jegyzője volt hosszú éveken át, erős, gyö-
nyörű hangjával temetői kántorunk, énekkari tagunk volt. A templomi énekünk is
az ő vezető hangjával szólt igazán jól.

Az egyházkormányzói munkából is kivette részét, 12 éven át egyházmegyei
tanácsos volt. Tagja volt a Presbiteri Szövetségnek is.

Gyülekezetünket minden közgyűlésen, konferencián, még betegen is képviselte.
Higgadt, nyugodt bibliai mértéktartás jellemezte megnyilatkozásait. Élettapaszta-
latából, bölcsességéből, kitartó hűségéből sokat tanulhatunk mindnyájan.

A mostani és jövendő presbiterek elé, mint példaképét a nyájnak állíthatjuk.
Emlékét kegyelettel, tisztelettel és őszinte szeretettel megőrizzük.

Tisztelt Emlékező Gyülekezet!

– Ebben az esztendőben 190 éve,
hogy templomunkat felszentelték, a
templom építőjéről itt a temetőben az
alkalomnak és a helynek megfelelően
röviden szeretnék megemlékezni, és az
építtetés és a község akkori körülmé-
nyeiről tájékoztatást adni.

– A templom építtetője Szeles Sá -
muel, teljes nevén Nagytiszteletű Kis
Jécsi Szeles Sámuel 1817-től 1846-ig
volt gyülekezetünk lelkipásztora. Nem
sok személyes vonatkozású dolgot
tudunk róla, leginkább azt, ami a sírkö-
vére van vésve, hogy jó férj és család-
apa volt. Nagy formátumú személyiség
lehetett, aki abban az időben került a
lacházi gyülekezet élére, amikor a köz-
ség robbanásszerűen kezdett fejlődni és
mezővárosi rangot kapott.

– Pedig Lacháza mélyről indult. A
török hódoltság ideje alatt ugyan a falu
végig lakott maradt, nem vált pusztává,
de a kiűzés, a Rákóczi-szabadságharc
nyolc éve, a hadak ide-oda vonulása tel-
jesen kimerítette az itt élőket. Ehhez jött
még a Kiskunság elzálogosítása, a ki-
váltságok elvesztése és az 1741-es ha-
talmas árvíz, amely a Duna mellett lévő
őstelepülést, a Belső falut templommal
együtt elmosta. A lakosság ide, Lacháza
legmagasabb pontjára, a temetődombra

menekült. A falut ekkor a jelenlegi ma -
gasabban lévő helyen építették újjá.

– Először az ellenreformáció alatt –
mert ez is sújtotta a községet – egy
torony nélküli imaház épült, majd II.
József társuralkodóvá válása után beve-
zetett türelmi rendelet alapján,a király-
nőtől, Mária Teréziától kértek enge-
délyt, hogy 1771-72-ben Peithmüller
József tervei alapján egy a dömsödi
templomhoz hasonló méretű templom
készüljön toronnyal.

Milyen tényezők hatására indult el
Kiskunlacháza a fejlődése?

– Az egyik, a már említett törökök
kiűzése után a pusztává vált Kátó és
Csóka határát Lacházához csatolták. Az
ide csatolt földterület nagyobb volt,
mint az addigi egész lacházi határ, és a
redempcióban megváltott Móricgát
pusztával együtt megszűnt a több évszá-
zados földhiány.

– A másik fontos esemény a fejlődés
szempontjából az 1745-ös redempció,
amelyben őseink megváltották maguk a
zálog alól és vármegyéhez, kegyúrhoz
nem tartozó, önálló szabad kiskunok
lettek újra, visszaállítattva ősi jogaikba.

– E két tényező hatására megindult a
fejlődés létszámban és gazdaságilag
egyaránt. El lehet képzelni a mezővá-

ros, a gyülekezet erejét és hitét, ha egy
nem egészen 50 éves templomot 1820-
ban lebontottak, és helyére ezt a ma is
állót, a Kálvin téri templom híres terve-
zőjével Hofrichter Józseffel megtervez-
tették, és négy év alatt , 1824-re felépí-
tették 42 méter magas tornyával, hatal-
mas 15x33 méteres belső terével, gyö-
nyörű cseh boltozatos karzataival
együtt, copf stílusban.

– Ez a hatalmas templom hétről hétre
tele volt. Ekkor kezdték Lacházát kis
Debrecennek nevezni.

– Nekünk mai utódoknak elég még
karbantartani is. Most a tetőcserére ké -
szülünk, és a szakemberek a statikai és
egyéb vizsgálatok után azt mondták:
„Büszkék lehetnek őseikre, akik ilyen
templomot építettek.”

– Ez a mondat indított bennünket
arra, hogy presbitertársaimmal felkeres-
sük és az orgonabokrok takarásából
kitisztítsuk a sírt, az építtetőét és a
későbbiek során majd térkővel kirakjuk,
hogy a 200. évfordulóra ne menjen fele-
désbe. „Kezeink munkáját tedd mara-
dandóvá” mondja a 90. Zsoltár utolsó
verse. Szeles Sámuel és az akkori gyü-
lekezet munkáit Isten maradandóvá tet-
te és hála Néki, most itt ezen a szent
helyen dicsérhetjük Őt, a Min denhatót.

Galambos Lajos
főgondnok

PPrreessbbiitteerrii  hhaattáárroozzaatt  SSooóóss  FFeerreenncc  pprreessbbiitteerrttáárrssuunnkk

eemmlléékkéénneekk  mmeeggöörröökkííttéésséérrőőll
Munkáink, terveink

2014-ben folytatódott a parókia
felújítása, pályázati pénzből. Jelen -
leg a külső tatarozás folyik, majd
jövőre a festés.

Idén elkészült a Gyülekezeti Ház
előtti parkoló megépítése, s fákat is
ültettünk a régiek helyére. Pályáz -
tunk a műemlék templom tetőcseré-
jére is. Reménység szerint ez is meg-
történhet jövőre. 

Kiépítettünk a templom és a gyü-
lekezeti ház között egy rendszert,
ami lehetővé teszi, hogy az Istentisz -
teleteket élő adásban lehet látni és
hallani a fűtött gyülekezeti házban.
Így ha valaki beteg, fázós, gyógyuló
félben van, itt együtt lehet a gyüleke-
zettel.

Elérhető a honlapunk is, a
http://www.reflachaza.hu/ címen,
ahova minden héten feltöltjük az elő-
ző vasárnapi Istentiszteleteket. 
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