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Imahét a Krisztushívők egységéért
,,Isten szívénmegpihenve forrjon
szívünk egybe hát..." - csendült fel az
ismert református ének a hívő közösség
ajkain,j anuá,r

Ókécskén,
imaalkalom

2 1-én, hétíő este

és a közös ökumenikus

zárásako1 ugyancsak e hét szombatján,
a katolikus iemplomban. Akár az imahét
aposztrofálhatnánk
himnuszaként
az ének sorait, különös tekintettel
folytatrisra: ,,Nevelj minket
egyességre, mint Atyáddal egy te vagy,
míg eggyé lesz benned végre minden
szív az ég alatt'
Talán sokan aa gondolnák, hogy
az évről éwe megrendezésre kerüló
együttlét, egyiitt imádkozás nem sok újat
tartogat már az érinrettek számára...nincs
új dolog a nap alatt', mondhatnánt a
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Prédik4tor könyvének szavaival! Nos,
ha újat éppen nem is, de,,régi-újat",
vagyis a (felül)múlhatatlan kíiszttrsi
igazságot mindenképpen fontos újra
felfedezni és újragondolni életiinkben,
s újult lelkesedéssel elkötelezödni az
evangélium nemes ügye inínt! A^
pedig kiilönösen

nagy kegyelem és öröm

megtapasztalni minden évben, hogy a
Kilönbözőségek és sajátos aspekfusok
ellenére az összetartozás igénye és ereje

milyen nagy a felekezetközi párbeszéd
alkalmával, reformátusok

és katolikusok,

mondhatni: Ókécske és Újkécske
között! Hogy egy héten keresztiil,
nagyon kon}rétan és nagyon intenzíven
tapasztalhatfuk, és meggyőzőüettiink
felól, hogy ,,Velünk aZ Isten!"
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"Egy hajóban..." -Bobek Tamás katolikus, Kis János evangélikus

Sándor református lelkipósztor.
A közös együttlét leformátus
testvéreinknél vette kezdetét, ahol

Főtisztelendő Feczák László görög
katolikus parókus, majd kedden Nagy
Attila piarista szerzeles végezték az igei
szolgálatot, mindketten Kecskemétről
látogattak el hozzánk, de mondhatni,
már haza jámak közösségeinkbe! Mint
ahogy Kis János evangélikus lelkész
is, aki ugyancsak a megyeszékhelyról

éíkezettközénk pénteken, Isten
Igéjének hirdetójeként. Ami pedig a
,,helyi erőt" illeti, jómagam szerdán

és Máté Csaba

szolgatáísam Voltak Krisztus ügyének
szószólói a katolikus templom
falai között. A sok éves, dicséretes

hagyomány értelmében aZ utolsó
közös imaalkalom záróakkordjaként a

vendéglátó köZösség terített asztalhoz
invitálja a testvéIegyház presbitériumát
és lelkipásztorát, Így a lelki útravaló
után ezúttal sem mulasztottunk el

kelló figyelmet és időt szentelni

a

,,Szentlélek templomának" építésére!
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Hálával ajó Istennek, s köszönettel

sokak felé, imádságos szíwel várjuk
a reményteli folytatást és a közös

szóltam a jelenlévók lelkes és
népes táborához, csütörtökön Kiss feladat lehetóségét, Isten országának
Diána református teológushallgató, munkásaiként.

Bobek Tamas ana

szombaton pedig Máté Csaba Sándor
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3. - Balázs

napja

Szent BaláZs púspököt mindenfajta

torokbetegség gyógyítójának tartottá,k.
Legendája szerint megmentette egy
öZvegyasszony fiát, aki halszálkát nyelt.
Ezen a napon volt szokás a balázsolás,
amikor a torokfájósokat parázsra vetett
alma héjával megfiistöhék, hogy ezze|
a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt
eliizzék. Máshol a pap a beteg gyermekek
álla alá két gyertyát tett keresztbe és
imát mondott. Aziskolások házról
héna jéntak, adományokat gyűjtöttek
az iskolának és új diákokat toboIoztak.

Ez az irgylevezelt

,,baláasjárás.", ez a

rosszul fizetett tanítók jövedelemének
kiegészítésétisjelentette.

FebruÁr

6. - Dorottya

napja

Ha DoIottya szodtja, Julianna
tágítJa."Vagyis, ha Dorottya-napkor

fagy, akkor Julianna napjára (február 16án) megenyhül az idó.

Február l4. - Bálint-n8p, valentinnap. A szerelmesek. a jóbarátok és
mindazok ünnepe, akik szeretik egymást,
Magyarországon csak néhány évtizede
kezdték ünnepelni.
A naphoz kötődő idójóslás: ha
hideg, száraz az idő, jő lesz a termés.
Úgy tanották, az ezel a napon ültetett
facsemete hamarabb erösödik meg. Úgy
tartják, hogy e napon válasáanak párt a
verebek. Ha a vadgalambok ezen

a

napon

visszatémek, a közelgő tavaszt jelzik.
Február 19. - Zsuzsanna napja Ezen a
napon vártrák, hogy megvólaljon a pacsirta,

jelzi. nem
ha alacsonyart

íí,eítaz mer a byasz köZeledt€t

vólal meg a pacsirt4 vagy

repül, akkor még hideg idő várhaó.

Február 22. - Üszógös szent Pét€r
napja Eá a napot szerencsétlennek is
tartották, ezért semmilyen munkához nem
fogtak, az asszonyok nem nyúltak lisabe,
nehogy üszögös legyen a búza. Ezen a

napon nem volt szabadsem szántani, sem
Vetni, mert üszkös lesz a gabona.

Február 24.

-

Mátyá§ napja Ha

Mátyás napján fagy, akkormég negyven

fagyos éjszaka következik. A Mátyás-

napi időjárásból a tojásszaporulatra
is jósoltak. A hideg idő jó termést
jelentett, a szeles kevés tojást. A

Mátyás napján fogott hal az egész évi
halászat szerencsés előjele.

