
Rendkívüli alkalmaink májusban 

 

1. Május 7. 14.00-18.00 – Makó-Újváros: Presbiteri találkozó 

2. Május 8. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Május 13. – Kerékpártúra: Sziksóstó 

4. Május 18. 18.00 – Zenés áhítat az SZTE Zeneművészeti Kar 

hallhatóival 

5. Május 20.– Szeretethíd: temetőtakarítás 

6. Május 21. – A délelőtti istentisztelet után jubileumi ünnepségeink 

keretében kiállítás és előadás (Balázs Mihály irodalomtörténész) . 

Gyülekezeti ebéd. 

7. Május 25. 18.00 – Áldozócsütörtök: istentisztelet. 

8. Május 27. 9.30 – Presbiterképzés, Székkutas 

9. Május 27. – Kerékpártúra: Tiszasziget 

10. Május 28. 18.00 – Üzenet a vendégtől – Sztupkai Mihály metodista 

lelkész 

11. Június 2. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

12. Június 3. 15.00 – Konfirmációs vizsga 

Májusban a pünkösdi úrvacsorai közösségre készülünk. 
 

 
 

Imádkozzunk 

- az édesanyákért, és azért, hogy a gyermekek szerető, gondoskodó, 

egészséges családokban nőhessenek fel! 

- a gyülekezetek külső és belső békességéért! 

- az új református énekeskönyv megszületéséért! 

- Adjunk hálát meghallgatott imáinkért!  

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2017. március 30. 

4. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 
 
 
 
 

„Eszembe jutott.... a benned élő képmutatás nélküli hit, amely 
először nagyanyádban, Loiszban és anyádban Eunikében lakott... „ 
(2Tim 1,5) 
 

Pál apostol írta ezt levelében Timóteusnak. Hálával emlékezik a 
hívő nagyanyára és édesanyára. 

Timóteus "vegyes házasságban" született, hívő zsidó anyának és 
pogány görög apának volt a gyermeke. Isten kegyelmének bizonyítéka, 
hogy lelkileg a hívő édesanya és nagyanya útján járt. 

Loisz és Euniké nem valószínű, hogy ismerte a Megváltót, de 
ismerték az élő, szabadító Istent. Várták a Messiást. Ebben a hitben éltek 
és nevelték a gyermeket. Timóteus az istenfélelmet az anyatejjel együtt 
szívta magába. Az élő Istenbe vetett hit benne volt a ház, a család 
légkörében. 

Két áldott asszony, akik azt a szívbéli bizodalmat és biztos 
ismeretet, vagyis a hitet, amivel rendelkeztek, ami örökségük is volt, Isten 
csatornájaként tovább adták a rájuk bízott gyermeknek, unokának. 

Kedves mai édesanyák, nagyanyák, van-e nekünk ilyen Istenbe 
vetett erős hitünk? Át tudjuk-e adni gyermekeinknek, unokáinknak azt a 
legdrágább kincset, ami egész életre,--- sőt az örökéletre szóló útravaló? 

Kérjük, hogy segítsen bennünket a mi Mennyei Édesatyánk, hogy 
a Tőle kapott lehetőséget gyermekeink nevelésében felelősségteljesen, az 
Ő áldásával tudjuk betölteni. 

Adjunk hálát Istennek az értünk imádkozó, bennünket 

istenfélelemre nevelő édesanyákért, nagyanyákért! 
Kiss Ervinné 

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


Így rendelkezhetünk adónk 1%-áról 

Szeretettel kérjük kedves Testvéreinket, hogy adójuk (2x)1%-ával 
támogassák a Magyarországi Református Egyházat és gyülekezetünk 
alapítványát, a Szeged-Kárász Utcai Református Missziói Házért 
Alapítványt. (A rendelkező nyomtatványok technikai 

számmal/adószámmal átvehetők az iratmissziós asztalnál.) 
Ettől az évtől változott a rendelkezési eljárás. Felajánlás esetén, kérjük, 
hogy az alábbiak szerint járjanak el. 

1. Ha adóbevallását munkáltatója készíti, a kitöltött rendelkező 
nyilatkozatot 
• május 10-ig kell lezárt borítékban átadnia a 
munkáltatónak (fontos, hogy a borítékon rajta legyen az 
adóazonosítója, a leragasztás helyén pedig az aláírása), vagy 
• a bevallástól függetlenül május 22-ig még elküldheti postai 
úton, vagy leadhatja személyesen a NAV ügyfélszolgálatain. 

2. Ha elfogadja vagy módosítja a NAV által Önnek elkészített 

bevallási tervezetet, a rendelkező nyilatkozatot május 22-
ig  
• kitöltheti az interneten a NAV-tól kapott linken (ha 
rendelkezik ügyfélkapuval), vagy 
• csatolhatja a NAV-tól kapott papíralapú bevallási 
tervezethez, vagy 
• a bevallástól függetlenül is benyújthatja postai úton vagy 
személyesen a NAV ügyfélszolgálatain. 

3. Ha maga készíti el adóbevallását (vagy az Ön által 
megbízott személy),  
a rendelkező nyilatkozatot benyújthatja május 22-ig 
• adóbevallása részeként online  (ügyfélkapuval rendelkezők) 
vagy postai úton 

vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, 
• adóbevallásától függetlenül postai úton vagy személyesen a 
NAV ügyfélszolgálatain. 

Az utóbbi két esetben a rendelkező nyilatkozatot lezárt, adóazonosító 

jellel ellátott borítékba kell tenni. 
  

 

Gyülekezetünk 70 éves fennállásának 

előrendezvényei 

1. Kerékpártúra 04.29.:Gyálarét, 05.13.: Sziksóstó, 05.27.: 
Tiszasziget. Vezető: Szabó József. 

2. Május 21. Rajz- és makettkiállítás gyülekezetünk fiataljainak 
munkáiból. Ezúton hívjuk a rajz- és plasztikai alkotás iránt kedvet 
érző ifjúságot a részvételre. Téma: templomunk vagy gyülekezeti 
életünk ábrázolása. A beadott műveket zsűri fogja értékelni.  

3. Kutatómunka. Az őszi nagy évfordulós ünnepségeinkig 
szeretnénk felkutatni azoknak az elhunyt egyháztagjainknak az 
adatait, akik szakmájukban elhíresültek. Szeretettel kérjük kedves 
Testvéreink segítségét. A téma felelőse: Jobbáné Szabó Enikő. 

 

Nyári programjaink 

Gyülekezeti napközis tábor a kárpátaljai Borzsováról érkező 
gyerekekkel együtt: június 19-25. 
Várjuk a vendéglátó családok és segítők, felajánlók jelentkezését.  
 

Gyülekezeti csendes hetünk: június 26-30. Reggel és este áhítatok, 
délelőttönként előadások, beszélgetések, délutánonként pedig fakultatív 
kirándulások segítik a pihenést és a lelki feltöltekezést. Szálláshelyünk a 
beregdaróci református Hét Csillag Üdülő- és Konferencia-központban 
lesz. Az öt napos program költsége utazással, szállással és teljes ellátással 
kb. 42-48 ezer forint között. 
Még lehet jelentkezni. Bár a létszám gyakorlatilag betelt, de a több éves 
gyakorlat azt mutatja, hogy lemondás miatt az utolsó hetekben is 
szabadulhatnak fel helyek, így érdemes „várakozó listára” kerülni. 
 

Hittantábor: július 31 - augusztus 4.  
 

Kérjük 

kedves Testvéreinket, hogy a presbiterjelöltekre leadandó javaslataikat 
szíveskedjenek a templomban az iratmissziós asztalnál vagy a Jelölő 
Bizottság tagjainak június 1-ig leadni. Köszönjük. 

 


