
Március 

1. Március 2. 9:30 – Szeged-Kálvin tér: presbiterképzés 
2. Március 3. – Kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten 
3. Március 3. –  Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
4. Március 3. 17:00 – Nők Ökomenikus Világimanapja, Szeged, 

evangélikus templom 
5. Március 4. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
6. Március 10. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról – 

nemzeten belül c. sorozatban: délvidéki matiné (Tisza menti 
anekdoták élő bemutatója) 

7. Március 14. 19:00 – Zenés áhítat Bozóki Andrea tanítványaival 
8. Március 17. Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
9. Március 17. 18:00 – Istentisztelet. Üzenet a vendégtől c. sorozat 

keretében Balogh Barnabás baptista lelkipásztor hirdeti az Igét  
10. Március 18. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 
11. Március 23. 14:00 – Húsvéti játszóház 
12. Március 24. 10:00 és 18:00 – Virágvasárnap. Istentisztelet a kórusunk 

szolgálatával (délelőtt) 
13. Március 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
14. Március 28. 18:00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 
15. Március 29. 18:00 – Nagypéntek, passió a kórusunk szolgálatával 
16. Március 31. 10:00 és 18:00 – Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel és az énekkar szolgálatával (délelőtt) 
17. Április 1. 10:00 – Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

 

 
 

Imádkozzunk 

- az iskolákba beiratkozó gyermekekért, az iskolai hitoktatás ügyéért!  

- gyülekezetünk lelki egységéért, a konfliktusok megoldásáért, a 
közösségek épüléséért! 

- azokért, akik Krisztus nélkül készülnek a húsvét ünnepére, hogy 
ebben az esztendőben végre találkozzanak az élő Úrral! 

- Kárász utcai gyülekezeti házunk helyreállításáért! 
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imánkat. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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A Szentlélek „nagytakarítása” 

„Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre!” 
Zsolt 119, 108 

 
osszú ideje csak megyünk, megyünk… tesszük a dolgunkat… Kinek 
mi jut egy-egy napra. Feladatok egész sorát látjuk el, döntések ezreit 
hozzuk meg, felebarátaink százaival kerülünk kapcsolatba nap nap 

után, örömök és terhek között forgolódunk minden egyes pillanatban. És 
közben – éppen olyan észrevétlenül, ahogyan a ruhánk vagy a testünk 
bepiszkolódik egy nap alatt – a lelkünkre óhatatlanul rákerül a hétköznapok 
szennye. Egy kis ideig még erőltetjük, küszködünk tovább, de eljön az a pont, 
amikor a hívő ember észbe kap: meg kell állni, itt a rendrakás és a takarítás 
ideje.  
A Szentlélek minden pillanatban segítő kezet kíván nyújtani nekünk ehhez, 
ahogyan most, a böjti időszakban is. Csodálatos lehetőség ez a megtisztulásra, 
megerősödésre, elmélyülésre. Az Úr ajándéka a számunkra és varázslatos 
alkalom arra, hogy annyi kérés után végre mi adjunk valamit Jézusnak: időt, 
energiát, áldozatot. Nem mintha elvárná tőlünk vagy kötelezne rá. S itt 
sokszorosan igaz: „amit odaadsz, az megmarad”, áldások sokaságával áraszt 
el a mi szerető Atyánk válaszként arra, hogy Őérte lemondunk valamiről.  
Bármi legyen is a „mi böjtünk”, ha időt és energiát szánunk fogadalmunk 
teljesítésére, napról napra érzékenyebbé válik a lelkünk a Szentlélek 
üzeneteinek befogadására, az Atya csodáinak megsejtésére. És – az Ő 
dicsőségére – húsvét hajnalára megtisztult szívvel élhetjük át a legnagyobb 
ajándékot, a megváltás csodáját. Hála legyen Neki érte!  

Szombathelyi Nóra 
 

H 

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


Négyszázötven éves a Heidelbergi Káté 

Ebben az évben ünnepeljük egyházunk történelmi hitvallása megszületésének 
négyszázötven éves évfordulóját. 1563. január 19-én írta alá III. Frigyes pfalzi 
választófejedelem a Heidelbergi Káté előszavát. A Káté, mely 450 év alatt hit- 
és erkölcsformáló erővé vált szerte a világon a református közösségekben, 
nevét azért kapta Heidelbergről, mert ott öntötték végleges formába és ebben 
a „református” városban nyomtatták ki. Eredeti címe így hangzott: 
„Katekizmus vagy keresztyén oktatás, amint azt a pfalzi választófejedelemség 
egyházaiban és iskoláiban gyakorolják”. Tehát a Káté egyszerre volt 
hittankönyv és iskolai tananyag, amire kiválóan alkalmassá tette párbeszédes, 
kérdés-feleletes formája. A meleg lelki kenyér, ahogyan egyik magyar 
méltatója nevezte, hazánkban a XVII. században csaknem minden iskolában 
kötelező tantárgy volt, azóta nemzedékek lelki és erkölcsi arculatát is 
formálta, alakította, s a magyar „kálvinista” jellemek kialakításában a Biblia 
mellett döntő szerepe volt. (Dr. Békefy Lajos nyomán.) 
A jubileumi év kapcsán, s a Káté szövegének újra felfedezése céljából a 
vasárnap délelőtti istentiszteleteken kivetítjük a kérdéseket és feleleteket. Így 
folyamatosan, hétről-hétre olvashatjuk a Kátéban megfogalmazott 
alapigazságokat. 
 

Az adó 2x1%-áért 

1. Ez a segítség csak 1 perc kitöltési időbe kerül. 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 hittantáborainkat, a hátrányos helyzetű Kárpát-medencei 
gyülekezeteket és a rászoruló fiatalok tanulmányait. (Részletesen és 
pontosan lásd a honlapunkon.) Adószám: 18459351-1-06 

2. 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). 

Gyülekezeti kirándulás 

Ebben az évben június 28. és 30. között kerül sor a délvidéki és al-dunai 
gyülekezeti kirándulásunkra. 
Előre látható költség (utazás, félpanziós ellátás a szálláshelyen /Székelykeve/ 
és biztosítás): kb. 28.000 Ft, amihez még hozzáadódnak a belépőjegyek és az 
esetleges hajóút díjai. Tervezett programunkban szerepel Nándorfehérvár, 
Szendrő és Galambóc várának megtekintése, valamint rövid megálló néhány 
utunkba eső magyar településen. 
Várjuk a jelentkezéseket. 
 

 
 

Hittantábor: vár a Csodavár 

Nyári hittantáborunk a partiumi Bihar-hegység legfestőibb 

nyaralóövezetében, a Boga-völgyben lesz, július 28. és augusztus 2. 

között. Az üdülőtelep Belényestől 25 km-re fekszik. A környéken vízeséseket 

és barlangokat találhatunk, kicsit távolabb, kirándulást tehetünk a Pádis-

fennsíkra, a Csodavárhoz. 

Gyertek, ilyen hittantábor még nem volt!  
 

Ének- és imakérés 

Két régi elképzelésünket szeretnénk felújítani.  
Az iratmisszióval szembeni falon függő kis gyűjtőládákba helyezhetik el 
Testvéreink azoknak a zsoltároknak és dicséreteknek a címét, amelyeket a 
soron következő istentiszteletek egyikén  szívesen énekelnének. Ugyanitt 
gyűjtjük azokat az imatémákat, amelyeket elmondanának Testvéreink a 
szeretteikért vagy közösségünkért. A későbbiekben az istentiszteleteken 
imaközösségben azonosulhatunk ezekkel a kérésekkel és fohászokkal.  

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

