
Február 

1. Február 10. – Csupor Dezső előadása a vitaminokról a délelőtti 

istentisztelet után 

2. Február 10. 15.00 – Gyülekezetünk tagjai főznek az alsóvárosi 

Szegénykonyhán 

3. Február 10-17. – Házasság hete 

4. Február 15. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Február 17. 10.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, a 

Házasság hetének záró alkalma 

6. Február 18. – Presbiteri bibliaóra 

7. Február 21. 18.00 – Zenés áhítat 

8. Február 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
 

Illyés Gyula: Jó érezni 

Jó érezni azt, hogy szeretlek 
nagyon és egyre-egyre jobban. 
Ott bujkálni a két szemedben, 
rejtőzködni mosolyodban. 

Érezni, hogy a szemeid már 
szemeimben élnek és néznek, 
s érezni azt, hogy szép, veled szép, 
és csak veled teljes az élet. 

Mit el nem értünk, 
külön tévelyegve; 
talán egy kis fészek adja meg 
nekünk, 
hol ajk az ajkon egymást 
átölelve, 
nevetve-sírva boldogok leszünk. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2019. február 10. 

2. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Kézen fogva 

 Csitri lányka álldogál az egyik szegedi belvárosi ajándékbolt bejárata 
előtt, kezében két hatalmas piros szív alakú lufi. Nincs ebben semmi különös, 
hiszen a léggömbök is színes tartozékai életünknek, a legjobb reklámhordozói 
egy-egy eseménynek vagy terméknek. Kis hősünk kezében tartott lufik is 
„eseményre” hívják fel a figyelmet: az angolszász eredetű, az 1990-es évektől 
nálunk is meghonosodott Valentin napra. Hamarosan itt van február 14-e, 
amikor – az újabb kori megfogalmazás szerint - szerelmesek ünneplik napjukat, 
egymást, meg egy kicsit nyílván magukat is. Elüzletiesedett világunkban már 
egyre kevésbé szól a nap a szerelemről, a szeretetről, inkább a rózsaszínbe 
öltöztetett ajándékokról: csoki szívekről, művirágcsokrokról, meg az 
elmaradhatatlan lufikról. Nem szeretnék senkit megbántani, mert e kis 
dolgozatból valószínűleg kitetszik az is, hogy különösebben nem 
rokonszenvezek e színes világgal, csak azt jegyezném meg, hogy ezen a napon a 
Bálintokat ünnepeljük. Példának okáért, Balassi Bálintot (is)… 
 Két évtizede nálunk is megrendezik a Házasság hete elnevezésű 
rendezvénysorozatot. Az 1996-ban Angliában indult, az egészséges családokért 
jelszóval létrehozott kezdeményezést az egész világon, így nálunk is 
meghonosították. Sokan úgy vélik, ez az „akció” csak az egyházakhoz kötődik. 
Nem. Rajtuk kívül részt vesznek a szervezésben a civil közösségek, az 
egészségügyi intézmények, az oktatás-nevelésben dolgozók, valamint a művészet 
különböző ágazataiban tevékenykedők is. Az egyhetes-tíznapos rendezvény 
felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, a gyermekvállalás felelősségére, 
nemkülönben a testi-lelki-szellemi élet olyan szegmenseire, amelyek szilárddá és 
hosszantartóvá tehetik/teszik a párkapcsolatokat.  

http://www.honvedter.ref.hu/


 A Házasság hete programja – Szegeden is – szerteágazó, színes 
programokat kínál mindazoknak, akik érintettek, de azoknak is, akik 
érdeklődőként szándékoznak részt venni ezeken az összejöveteleken. A gazdag 
tartalmú műsorokat, egymást kézen fogva, szív alakú léggömb nélkül is, érdemes 
megtekinteni. 

Kisimre Ferenc 
 
 

 
 

 
Válogatás a hét szegedi programjából 

 
Február 10. vasárnap Katedrális Étterem (Dóm tér 16.) 
17.00 Aranyzsinór – zenés szerelmi vers-kóstoló és vacsora házaspároknak 
Részvételi díj: 9.000 Ft/pár, Jelentkezés február 6-ig! 
 
Február 11. hétfő, Karolina Iskola (Szentháromság u. 70-76.) 
14.00 Isten szép ajándékai vagyunk egymásnak, egyházmegyei 
szavalóverseny 
17.00 HANG-KÉP-ZENE „A házasság mérföldkövei” 
 
Február 12. kedd Katolikus Ház (Dugonics tér 12.) 
18.00 – 20.00 „Legalább itt beszélgetünk…” 
Párterápia. Vezeti: Szásziné Fehérváry Anikó és Szászi Balázs családterapeuta 
házaspár. Jelentkezés február 10-ig! 
 
Február 13. szerda Tanulmányi és Információs Központ (TIK, Ady tér 10.) 
18.00 Szívek és szavak – az erőszakmentes kommunikáció szerepe a 
párkapcsolatban 
SZTE Szabadegyetem előadása. Előadó: Rambala Éva, erőszakmentes 
kommunikáció nemzetközi tréner 

Február 14. csütörtök, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-
4.) 
17.00 Randevú egy életen át – előadás és beszélgetés a házasság 
szakaszairól 
A házasság dinamikája. Tóth László párkapcsolati coach és Tóthné Gulyás 
Gabriella dúla előadása, utána beszélgetés a házasság szakaszairól, azok 
kihívásairól és lehetőségeiről. 
 
Február 14. csütörtök SZTE Gazdaságtudományi Kar, aula (Kálvária sgt. 1.) 
18.00 Házasság: Igen! Igen! – Az előadás statisztikai adatok segítségével a 
házasodók és újraházasodók demográfiai jellemzőit mutatja be. 
 
Február 14. csütörtök Katolikus Ház (Dugonics tér 12.) 
19.30 Vízen járni tilos – avagy hárman párban Istennel  Lackfi János estje 
Lackfi János írásain keresztül ismerhetjük meg házasságát, családját, Isten-
kapcsolatát. 
 
Február 15. péntek Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér) 
17.00 Kő, papír, olló… – Együtt gondolkodni a házasságról rózsaszín 
szemüveg nélkül 
A beszélgetést vezeti: Dr. Szilárdi Réka, szociálpszichológus 
 
Február 16. szombat Baptista Imaház (Hétvezér u. 5/b.) 
9.30 – 13.30 Az ’elég jó’ család – Támpontok a jól működő, szeretetteljes, 
őszinte családi élethez. 
Előadó: dr. Berszán István és dr. Berszán Lídia, a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem (Kolozsvár) oktatói 
Jelentkezés január 28 – február 12. között: www.baptistaszeged.hu 
 

Február 17. vasárnap Honvéd téri református templom (Honvéd tér 1.) 
10.00 Ökumenikus záróistentisztelet 

Február 17. vasárnap Fogadalmi Templom (Dóm tér) 
20.00 Szentmise a tiszta szerelemért 
(Forrás és részletesebben: https://pasztoralis.hu/a-szegedi-hazassag-hete-
programjai-2019-ben/) 

 

https://goo.gl/forms/JSfzWxSg34t3sLwU2

