
Május 

1. Május 3. – Anyák napi megemlékezés a délelőtti istentisztelet keretében 

2. Május 4. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Május 5. 13.00 – Dr. Baranyai László presbiter testvérünk temetése 

(református temető) 

4. Május 5. 19.00 – Szent Rókus templom: az egyházzenei hónap keretében 

a szegedi ökumenikus kórus részeként énekel kórusunk 

5. Május 7. 19.00 – Zenés áhítat: a zeneművészeti szakközépiskola 

gitárszakos hallgatóinak hangversenye 

6. Május 10. – Kisimre Ferenc újságíró előadása a délelőtti istentisztelet 

után: Együtt érzünk, imádkozunk, segítünk – Kárpátaljáról a média szemüvegén 

keresztül 

7. Május 14. 18.00 – Áldozócsütörtök. Istentisztelet. 

8. Május 18. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

9. Május 22. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

10. Május 23. 15.00 – Konfirmációs vizsga 

11. Május 24. – Pünkösdvasárnap. Délelőtt (10.00) és délután (18.00) 

istentisztelet úrvacsorai közösséggel (délután legátus szolgálatával) 

12. Május 25. 10.00 – Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk 

szolgálatával és úrvacsorai közösséggel (legátus szolgálatával) 

13. Május 25. – Kórusunk évadzáró ebédje a délelőtti istentisztelet után 

14. Május 26. – Az Asszonykör évadzáró összejövetele 

15. Május 30. – Szeretethíd 

16. Május 31. – A délelőtti istentisztelet keretében gyermeknap, az 

istentisztelet után gyülekezeti ebéd 

Rendszeres alkalmaink megtalálhatóak a honlapunkon és a templomajtón. A 

változásokat a vasárnapi hirdetésekben és a fentebbi helyeken jelezzük. 
 

Imádkozzunk 

- az édesanyákért, a családok egységéért, a kisgyermekes párokért! 

- a szülőkért és nevelőkért, hogy szánjanak elég időt gyermekeikre! 

- gyermek és felnőtt konfirmandusainkért! 

- azért, hogy Isten Szentlelke munkálja ma is népének egységét, és növelje 

a gyülekezetet! 

Adjunk hálát Istennek, hogy szólhatunk Hozzá, és hogy Ő meghallgatja imánkat! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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Anyám méhétől fogva 

„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a 
világra jöttél, megszenteltelek…” (Jer 1, 5) 
 

alaha egy volt a szívverésünk… Valaha egy volt a véráramunk… 
Együtt lélegeztünk… Valaha benned éltem, formálódtam 
hosszú-hosszú hónapokon át. Egyek voltunk, csodás földi 

szimbólumaként az isteni szeretetnek és egységnek, amiről Jézus így tanít: „én és 
az Atya egy vagyunk” (Jn 10, 30).  

Könnyek között, küzdelmek árán érkeztem a véres és hideg valóságba, 
ahol az Úr rendelésére te voltál menedékem. Mennyei Atyánk rajtad keresztül 
táplált, szelíd kezeddel simogatott meg, és féltő gondoskodásod útján óvott. 
Szavaid által tanított meg a jóra és adott értelmet az életemnek. Teremtő Urunk 
nyújtott neked végtelen türelmet, hogy akkor is tudj szeretni, amikor arra 
egyáltalán nem vagyok méltó. És Mindenható Istenünk sokszorozta meg a kicsit, 
ami által végtelen bőségben tudtatok felnevelni úgy, hogy soha semmiben nem 
szenvedtem hiányt. 

Tőled tanultam meg szeretni, megbocsátani és áldozatot hozni nemes 
ügyért vagy a másik emberért, mert láttam, hogy te is mindenedet kész vagy 
odaadni értem, hiszen Krisztus ezt a példát tárta eléd. 

A mai napig te vagy a tűz ebben a jéggé dermedt világban, aki köré 
odagyűlhetünk, melegedhetünk (nem csak gyermekeid, de sokan mások is). És el 
nem múlik a forróság, mert azt a Szentlélek tüze táplálja benned. 

Mindörökké hálás vagyok az Úrnak, hogy gyermeked lehetek. 
Légy áldott, édesanyám! 
Legyen áldott minden anya! 
Legyen áldott mindazon anyák emléke, akik már nincsenek köztünk! 
És legyenek áldottak mindazok, akik még csak készülnek a csodára, hogy 

anyává váljanak! 
Szombathelyi Nóra 

V 

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


Az Asszonykör Kübekházán 

A közelmúltban dr Molnár Róbert polgármester úr meghívására az 
Asszonykör tagjai látogatást tettek a Szegedtől 16 km-re lévő Kübekházán. A 
román és szerb határhoz közeli települést 1844-ben magyar dohánykertészek 
alapították. (Kübekháza mai címerében a három dohánylevél utal a falu 
történelmének erre az időszakára.) A települést a Bécsi Udvari Kamara elnökéről 
báró Kübeck Károlyról nevezték el.  

Miután az elszegényedő magyar alapítók  1850-től elhagyták a települést, 
helyükre bánáti sváb családok érkeztek, akik meghatározták a település arculatát. 
Ennek nyomai – a II. világháborút követő kitelepítések és az államszocializmus 
„áldásos” tevékenysége ellenére – fennmaradtak. 
A község határához érve csodálattal néztük meg a nyitott - bárki által szabadon 
látogatható - Pajtagalériát, amelyben eredeti szekér és használati tárgyak 
emlékeztetnek a régmúltra. A galéria falain nagyméretű képek mutatják be a falu 
eseményeit. 

A csodálatosan rendezett, tiszta - a sváb hagyományokat magánviselő - 
településen sétálgatva, vendéglátónk –, aki egyébként 2002 óta a község 
polgármestere - megmutatta az Egészségügyi és Szociális Centrumot, ahol 
háziorvosi, fogorvosi-, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár és 
szociális feladatokat ellátó intézmény működik. Az utóbbi helyt ad – egyebek 
mellett – a hívők bibliakörének is. Az intézmény vezetőjének tájékoztatásából 
számunkra egyértelműen kiderült, hogy a település vezetői - élükön a 
polgármester úrral - minden korosztályra nagy figyelmet fordítanak. Igyekeznek 
segíteni az időseket, a nehéz helyzetben élő családokat, egyedülállókat, de nem 
feledkeznek meg a fiatalokról sem. 

A főtéri sétányon tovább sétálva megcsodáltuk a zenepavilont, a 
tószínpadot, az aranyhalas dísztavat. Sajnálattal hallottuk, hogy az 1999 óta 
rendszeresen megtartott operettgála –, amelyről Kübekháza az „operettfalu” 
nevet kapta – megtartására anyagi támogatás hiányában nem kerülhet sor. 

Elhagyva a sétányt, meglátogattuk a – ma már egyházi fenntartású – 
Reménysugár Katolikus Általános Iskolát és Óvodát. Mindkettő – az egyház 
mellett – a település önkormányzatának anyagi támogatása és lakóinak önkéntes 
munkája segítségével szépült meg. 

A Szent István királyról elnevezett, neogótikus templom megcsodálása 
után –, amelyben egyebek mellett megtekintettük a 2000. március 15-én 
Habsburg Ottó és családja jelenlétében felavatott, Kübekházáról elhurcoltak 
emlékművét – a Polgármesteri Hivatalba mentünk, ahol vendéglátónkkal 
beszélgetve megismertünk egy politikust, „akit rabul ejtett Isten.” 

Látogatásunk a családi hangulatú Mézeskalács Házban elfogyasztott 
csodálatos ebéddel – kora délután – ért véget. 

Köszönjük ezt a szép napot, amelyre mindig emlékezni fogunk! 
Dr. Beke Dezsőné 

Emlékeztető 

1. Örömmel értesítjük a kerékpározni szerető idősebb és fiatalabb 

Testvéreinket, hogy a korábban népszerű, nyári kerékpártáborunk 

újraindul. Ideje: július 6-10., helye: a Balaton körbekerülése, 

költsége: kb. 12000-15000 Ft. Jelentkezni lehet a lelkészeknél, a lelkészi 

hivatalban vagy a túra vezetőinél (Horváth Attila, Kecskés Tibor, Pető 

Tibor). Várjuk a túrakerékpározás szerelmeseit. 

2. Szeretettel kérjük azokat a Testvéreinket, akik adófizetési 
kötelezettséggel rendelkeznek, hogy adójuk egyik 1%-át a Szeged-
Kárász Utcai Református Missziói Házért Alapítvány számára 
utalják át. Az Alapítványunk támogatja a Kárász utcai gyülekezeti 

házunk felújítását, a hittantáborunkat, a nyári sporttáborunkat, a 
hátrányos helyzetű Kárpát-medencei gyülekezeteket és a rászoruló 
fiatalok tanulmányait. (Részletesen és pontosan lásd a honlapunkon.) 
Adószám: 18459351-1-06 

3. A másik 1%-ot a Magyarországi Református Egyház számára kérjük. 
Technikai szám: 0066 
A személyi jövedelemadó bevallásakor mellékelni kell a rendelkező 
formanyomtatványt, amely beszerezhető 
a) kitöltve a templomunk iratszolgálati asztalánál vagy a lelkészi 

hivatalban; 
b) letölthető a honlapunkról: 
      www.honvedter.ref.hu /Alapítvány+adószám 

 
 

   
Ágh István: Virágosat 

álmodtam 

Édesanyám, 
virágosat álmodtam, 

napraforgó 
virág voltam álmomban, 

édesanyám, 
te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 
napnyugtáig ragyogtál. 
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