Február
1. Február 3. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után
2. Február 10. 11:00 – A Határon túlról - nemzeten belül c. sorozat
keretében Bereczky Örs, ormánsági lelkész tart előadást „Mi a
különbség a magyarországi és nem magyarországi magyarok között,
és mi a különbség a református egyházaink között?” címmel
3. Február 11. 16:30 – Presbiteri gyűlés
4. Február 11-17. – Házasság Hete
5. Február 17. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, utána
szeretetvendégség (erre az alkalomra süteményt kérünk)
6. Február 17. – Főzés a ferencesek szegénykonyháján
7. Február 17. 18:00 – A Házasság Hetének záró alkalma
templomunkban
8. Február 18. 16:30 – Presbiteri bibliaóra
9. Február 18. 19:00 – Zenés áhítat: a Zeneművészeti Kar és a
Szakközépiskola gitár-, és hegedű-tanszakos hallgatóinak koncertje
10. Február 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Az ebéd
előtt Kisimre Ferenc beszélget Fekete Gizi színésznővel
11. Február 24. 18:00 – Üzenet a vendégtől c. sorozatunkban dr. Imrényi
Tibor magyar ortodox lelkész hirdeti az Igét.
Dorcas Segélyszervezet: Kék Vödör Akció
Csatlakozzunk!
A Kék Vödör akció lényege és célja, Krisztus szeretetének tanúbizonyságaivá lenni
úgy, hogy közben minél több gyülekezeti tagot és jóakaratú embert vonjunk be
programunkba. Száraz élelmet (rizs, cukor, konzerv, étolaj, keksz, levesporok,
tisztálkodási szereket, édesség) gyűjtünk a templomunk előterében elhelyezett kék
vödrökbe, melyeket eljuttatunk a rászorulóknak. Segítsünk a nélkülözőknek!

Imádkozzunk
-

a Házasság Hetéért: a házassági és családi kapcsolatok épüléséért,
javulásáért!
- a Református Szeretetszolgálat munkájáért!
- Kárász utcai gyülekezeti házunk helyreállításáért!
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imánkat.

Missziói hírlevél
2013. február 3.
2. szám
www.honvedter.ref.hu
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot
adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8)
„… hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő
tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és
növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kol 1,10)

A

kkor lettünk Isten iskolájának tanulói, amikor elfogadtuk Jézus
Krisztust személyes Megváltónknak.
Ebben az iskolában a tankötelezettség földi életünk végéig tart, és
maga Jézus a tanító. Igazi pedagógus ő: képes alkalmazkodni minden egyes
tanítványa előrehaladási üteméhez. A tanító és a tanítvány közötti bizalmi
viszony itt is serkentően hat a tananyag befogadására.
Ebben az iskolában a tankönyv a Biblia. Általa tanuljuk meg, mit gondol Isten
az emberről, és azt, hogy mit tett és mit akar még tenni érettünk. Ezt a
tankönyvet rendszeresen kell olvasnunk, egyes sorait kívülről kell ismernünk,
hogy az élet legváratlanabb helyzeteiben is fel tudjuk idézni.
Ebben az iskolában a gyakorlati foglalkozás a tanult ismeretek mindennapi
alkalmazása. Isten nem azt akarja, hogy fejünk csak hittételekkel legyen tele,
hanem azt is, hogy olyan életet éljünk, amely azt tükrözi, amit a
tanulmányainkból megértettünk. Az Ő kegyelme „arra nevel minket, hogy
megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és
kegyesen éljünk a világban.” (Tit 1,12)
Ebben az iskolában, mint minden iskolában, vannak felmérő dolgozatok,
amelyek pontos képet adnak az ismeretek elsajátításáról. Isten azt akarja, hogy
az Ő segítségével adjunk számot tudásunkról, és hogy hitben megerősödve
kerüljünk ki a megméretésekből. Legvégül majd az ünnepélyes értékelés is
elérkezik. Senki sem fog kimaradni. Nem feltétlenül azok kapják a legnagyobb
jutalmat, akik a legtöbbet tudják, hanem azok, akik a legjobban hasznosították
Istentől kapott képességeiket: Hozzá méltóan jártak földi útjukon. - N.G.

Kedves Szülők!

Házasság Hete – Szeged: 2013. február 6-17.

Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény
egy új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára. 2013-ban, a
beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsős és az ötödik
osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyermekük
számára: erkölcstan vagy hit- és erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az
alábbiakban találhat néhány választ ezzel kapcsolatban.
Kötelező lesz a hit- és erkölcstan?
Nem lesz kötelező a hit- és erkölcstan. Két tantárgy közül kell egyet
kötelezően választani: az erkölcstant vagy a felekezeti hit- és erkölcstant.
Miért jó, ha a gyermekemnek a hit- és erkölcstanórát választom?
Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hit- és
erkölcstanórákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos
témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az
élet apróbb és nagyobb dolgaiban. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról
és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is
megismerkedhetnek.
Tanulnak-e erkölcstanórán előkerülő témákról a hittanos gyerekek?
Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a
bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például
család, barátok, kortárscsoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás,
empátia stb.
Ki tartja a hit- és erkölcstanórákat?
A helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy
református hittanoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus.
Mit kell tennem, ha az elsős gyerekem részére a hit- és erkölcstant
szeretném választani?
A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – nyilatkoznia kell az iskolában
arról, hogy a hit- és erkölcstant választja a gyermeke számára.
Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a gyermeke?
Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan vagy a hittan
választásáról.
Hol lehet a hittanórákkal kapcsolatban tovább információkat (tanterv,
tankönyv stb.) találni?
Honlap: www.reformatus.hu/gyik/hittan/
E-mail cím: hittan@reformatus.hu
(Forrás: www.reformatus.hu)

Kedves Testvérek!
A házasság szeretetközösség, véd- és dacszövetség, olyan erők és örömök
forrása, melyek segítenek úgy átlendülni a nehézségeken is, hogy attól
erősebbnek, többnek, összetartozóbbnak érzi magát férfi és nő, akik
egymásnak hűséget fogadtak. Állítjuk és tanúsítjuk a házasság értékét évről
évre a Házasság Hete rendezvénysorozatával.
Idén Szegeden ötödik alkalommal csatlakozunk az országos
programsorozathoz, sőt az elmúlt több mint egy évtizede tartó egyre
szélesebb körű nemzetközi összefogáshoz.
A Házasság Hete mottója: Átölelni egymás életét.
Szeretettel ajánljuk a hét programjait minden olyan házaspár figyelmébe –
akár fiatal, akár kevésbé fiatal - , aki egyetért ezzel a mottóval.
(Forrás: http://szegedma.hu/container/hazassag_hete_2013.pdf )

Népmozgalmi adataink 2012-ben
Egyházközségünk anyakönyvi nyilvántartása szerint 2012-ben:
31-szer szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát,
23 alkalommal végeztünk temetési szertartást,
12 testvér (11 felnőtt, 1 kiskorú) tett konfirmációs fogadalmat, és
11 pár házasságkötésére kértük Isten áldását.
A választói névjegyzékben 285 fő szerepel, és 670 bejegyzett egyháztagunk
van.

