
Május 

1. Május 5. – Az édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleten. Utána 
szeretetvendégség, melyen dr. Csupor Dezső presbiter tart előadást Hit, 
tévhit, tudás: a gyógynövény-használat útvesztői címmel. 

2. Május 5. 18:00 – Zenés istentisztelet. Kuzma Levente orgonaművész 
hangversenye 

3. Május 6. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
4. Május 8. 19:00 – Ökumenikus kórushangverseny az alsóvárosi ferences 

templomban 
5. Május 9. 18:00 – Áldozócsütörtök. Istentisztelet 
6. Május 12. – Kórusunk szolgálata a bécsi magyar református gyülekezetben 
7. Május 18. 17:00 – Borlovagok avatása (Európai Borlovagrend) 
8. Május 18. 18:00 – Konfirmációs vizsga 
9. Május 19. – Pünkösdvasárnap. A konfirmandusok fogadalomtétele. A 

délelőtti és a délutáni istentiszteleten úrvacsora  
10. Május 20. Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet a kórusunk szolgálatával és 

úrvacsorai közösséggel. Az istentisztelet után a kórus évadzáró ebédje 
11. Május 25. – Szeretethíd: mézeskalács sütés, a templomunk környékének 

takarítása, különböző munkák a Kárász utcai házunkban 
12. Május 26. – Az Asszonykör kirándulása Érsekcsanádra  
13. Május 27. – Presbiteri bibliaóra 

 

 

Imádkozzunk 

- köszönetet mondva az édesanyák lehetetlent nem ismerő szeretetéért! 

- a kisgyermekes családokért, hogy imádságos szeretettel tudják nevelni  
gyermekeiket! 

- azért, hogy az evangélium hirdetése diadalmaskodhasson a világban! 

- a szükséget szenvedőkért, betegeinkért! 
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imánkat. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2013. május 5. 

5. szám 

www.honvedter.ref.hu 
 

Isten éltesse az Édesanyákat! 

eg tudod mondani, miért szereted anyukádat?” – kérdezem a 
három éves Palkót délutáni csendes pihenőnk előtt a 
napköziben. „Jaj, Kata, nem igaz, hogy nem tudod!” – válaszol 

méltatlankodva, és így folytatja: „Azért, mert ő a legjobb barátom. És süt 
nekem sütit. Meg mindig megpuszil és mesél is.”  

A gyerekek őszinték, meglátják az általunk sokszor bonyolultnak hitt 
dolgok lényegét is, egyszerűen fogalmaznak meg hihetetlenül nagy 
igazságokat. Palkó négy momentumot emelt ki, mikor anyukájáról beszélt: 
legjobb barát, aki sütit süt, megpuszilja őt és mesél neki. Mindez remekül 
összegzi azt, hogy mitől édesanya egy édesanya: az életen át tartó 
gondoskodás, a feltétlen szeretet és odaadás, a gyengédség, a sok tanítás és 
játék mind olyan lelki ajándék, amelyeket csakis az édesanyánktól kaphatunk. 
Pótolhatatlanok, helyettesíthetetlenek, nélkülözhetetlenek – akár az Úr. A mi 
Atyánk megadja nekünk a mindennapi kenyeret, anyu pedig sütit süt. Az Úr 
egy életen át elkísér minket, letehetjük elé minden gondunkat, anyu pedig 
átölel és megpuszil. Az Úr megad nekünk mindent, amire szükségünk lehet, 
megnyugtat, anyu pedig mesét olvas nekünk. Így kerek a világ –, és nem 
csupán a gyermekek számára.  

A gyermekek kicsi szíve csordultig van szeretettel, és ha figyelünk rájuk, 
sokat tanulhatunk tőlük. Tanuljunk most tőlük egyszerűen örülni, örülni 
annak a kincsnek, akit annyira szeretünk, és aki nélkül nem kezdődött volna el 
az életünk. Isten éltesse az Édesanyákat! 

Szombathelyi Kata 
 

 

„M 

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


A személyi jövedelemadó 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). 

Köszönettel: Kuratórium 
 
 

 
 
 

Móra Ferenc: Anyának 
 

Álmomban az éjszaka 
aranykertben jártam. 
Aranykertben aranyfán 
aranyrigót láttam. 
Aranyrigó énekét 
a szívembe zártam. 
 

Ahány levél lengedez 
szélringatta ágon, 
ahány harmatcsepp ragyog 
fűszálon, virágon 
Édesanyám, fejedre 
annyi áldás szálljon. 
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