
PÜNKÖSDI ÜNNEPÜNK 

ALKALMAI 

 

Május 19. Vasárnap, 
pünkösd első napja 

10:00 

Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

Istentisztelet gyermekeknek 
Május 19. 18:00 Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 
Május 20. Hétfő, pünkösd 

második napja 
10:00 

Zenés istentisztelet a kórusunk 
szolgálatával és úrvacsorai 

közösséggel 
Május 20. 11:00 A kórus évadzáró ebédje 

 

 

Hirdetések 
 

A megszokott időben, június végén, újra kárpátaljai gyerekeket fogunk 
nyaraltatni. Aki szívesen részt venne a fogadásukban, ellátásukban, 
programjaik szervezésében, lebonyolításában, azokat kérjük, vegyék fel a 
kapcsolatot Kereskényiné Nemes Lívia lelkésznővel! A gyermekek 
utaztatásához, belépőjegyekhez, étkeztetéséhez természetben és 
készpénzben is köszönettel elfogadunk támogatást. 
 

Június 16-án, vasárnap, 10.00-15.00 óra között hittanévzáró gyülekezeti 
napot rendezünk. Itt már kárpátaljai vendégeinkkel is találkozhatunk. Az 
ebédre várjuk a jelentkezéseket. 
 

E héttel párhuzamosan kerül sor a Vakációs bibliahét elnevezésű napközis 
ifjúsági táborunkra. Az általános iskolások számára reggel 8-tól délután 5-
ig szervezünk programokat. Szeretettel várjuk erre a hétre (tehát szintén 
június 17-22 között) gyülekezetünk fiataljait, és barátaikat. 
 

A vakációs táborra és a gyülekezeti nap ebédjére június 2-ig kérjük a 
jelentkezéseket. 
 

Minden kedves Testvérünknek áldott pünkösdi 
ünnepeket kíván a presbitérium 
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„… én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy 
veletek legyen mindörökké: az Igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat 
meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert 
nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” (János 14:16-17) 
 

z emberiség sokszor úgy emlékezik meg egy jelentős eseményről, hogy 
felidézi azt. Pünkösdkor gyakran szól az ige a szószékekről vagy akár 
gyermekistentiszteleten az égből alászálló lángnyelv formájú 

Szentlélekről, amely kitöltetett a tanítványokra és az egyház születéséről. Ezen a 
pünkösdön nem a múlt elképesztő eseményein keresztül szeretném ünnepelni 
Isten Szentlelkét, hanem a jelen csodamorzsáin át. Csak elmondani, hogy azért 
szeretem a Szentlelket, mert erőt ad, hogy dolgozni tudjak teljes odafigyeléssel. 
Szeretem a Szentlelket, mert megsimogat egy másik emberen keresztül, amikor 
úgy érzem, hogy szétszakad a szívem egy betegágy… egy koporsó… egy kóbor 
kutya mellett. Szeretem a Szentlelket, amikor ott táncol a víz tetején fény 
formájában, vagy bebújik a fák lombjai közzé lágy szél vagy virágillatként csak 
hogy mosolyt csaljon az arcomra. Szeretem a Szentlelket és lenyűgöz, amikor 
ráismerek egy másik ember arcán a szeretet, a kedvesség, a hit, a reménység 
formájában. Szeretem a Szentlelket, mert megállít, megráz, elcsendesít és 
visszaterel a helyes útra, amikor megfertőz a rossz, s pillanatok alatt kegyetlen 
bírájává válok másoknak és önmagamnak. Szeretem a Szentlelket, mert Benne 
élünk, mozgunk és vagyunk. Szeretem a Szentlelket, mert amikor ráismerek és 
Vele maradok, ott vagyok Jézus mellett. Otthon. Szeretlek Szentlélek! 

            Zeke Zsuzsa 
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A konfirmandusok köszöntése 

 

Kedves most konfirmált fiatalok, kedves szülők, kedves nagyszülők, 
kedves keresztszülők!- Nagy öröm minden évben pünkösd napján a gyülekezet 
elé állni és jelenteni, hogy ebben az évben is vannak olyan fiatalok, akik sikeresen 
számot adtak hitbeli jártasságukról, és ezáltal új, úrvacsorával élő tagjai lehetnek e 
gyülekezetnek. Az egyházközség nevében szeretettel köszöntöm fiatal 
testvéreinket. 

A tegnapi vizsgával nagy erőpróbán jutottatok túl, akár fel is lélegezhettek, 
mégis emlékeztetlek benneteket: a mostani konfirmációval nem célba értetek, 
hanem ráléptetek egy olyan ösvényre, amelyen még hosszú utat kell bejárnotok. 
Előttetek ma nem a célvonal áll, hanem a startvonal, amit átlépve elindultok 
Krisztus követése útján. Jézus követése döntésre hív: az igenetek egy életre szól. 
Jézus követése közösségre hív: örökké tartó közösséget ajánl, Mellette otthonra 
leltek. Jézus követése bizonyságtételre hív: aki Krisztus mellett döntött, az nem 
tud többé hallgatni, annak szavain, de még inkább életén és viselkedésén keresztül 
árad a bizonyságtétel. A Szentlélek Isten adjon erőt, bátorságot, hogy 
végigjárjátok ezt az utat. 

A gyülekezethez fordulok: hordozzuk őket imáinkban, fogadjuk őket 
testvéri szeretettel, hogy megérezzék, otthonra találtak nálunk, olyan közösség, 
gyülekezet tagjai lesznek, ahol barátokra, hitbéli testvérekre találnak. Szeretettel 
várunk benneteket az istentiszteletekre, a bibliaórákra, a gyülekezeti 
rendezvényekre, ahol együtt épülhetünk, egymás hite által. 

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az õ 
örök dicsőségére, … maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni 
és megalapozni.” (1 Péter 5,10) 

Nemes Gábor, gondnok 
 

 

 

 

"… „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

(2Kor 9,7) 

 

Ezzel a gondolattal indítottuk útjára a parókia rendbehozatalát az 
év elején, remélve, a Testvérek megértik és támogatják terveinket. 
Gondos előkészítő munka után április közepén megkezdődött a Kárász 
utcai gyülekezeti házunkban az építkezés. Első lépésként a falak 
bontása, majd az elektromos vezetékek helyének vésése, a törmelék 
elszállítása a feladat. Ezeknek az eseményeknek lehetünk a tanúi most. 

Gyülekezetünk tagjai téglajegyek vásárlásával segítették ezt a 
munkát. Eddig 600.000 Ft gyűlt össze, melyből ezt a kiadásunkat 
fedezni tudjuk. 

A következő nagy lépés a belső válaszfalak kialakítása és egyéb 
kőműves munkák elvégzése lesz, melyet, még ebben az évben 
szeretnénk befejezni. Ennek értéke megközelítőleg 4.000.000 Ft, amely 
rendelkezésünkre áll.  

A következő időszakban az ablakok felújítására gyűjtünk. Minden 
lehetőséget megragadunk: ebből a célból pályázatot nyújtottunk be 
Szeged Város Önkormányzatához. Sajnos, a felosztható keret ebben az 
évben igen kevés, a pályázó sok, – de reménykedünk a segítségben. 

Adakozó Testvéreink támogatását köszönjük. Kérjük, téglajegyek 
vásárlásával járuljanak hozzá az ablakok felújításához. 

"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el..." (Gal. 6.9) 
Szecsődi Gizella 

 

Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére 
 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed  
Ma is minden bánkódó szívének,  
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':  
Világító sugaradat áldja.  
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,  
Világosítsd hittel föl az elmét.  
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,  
Diadallal az egész világon!  
Piros pünkösd, szállj le a világra,  
Taníts meg új nyelvre, új imára.  
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,  
Szeretetnek sugara, Szentlélek 



Kedves Testvérek! A Magyarországi Református Egyház Egyházi 
Jövőkép Bizottsága a gyülekezetek segítségét kéri abban, hogy egyházunk 
küldetésének hatékonyabbá tételének érdekében cselekvési tervet 
dolgozzon ki. (Lásd: http://erintes.reformatus.hu/) 

Kérjük mindazokat, akik úgy érzik, hogy segítő szándékkal kívánnak 
hozzájárulni ehhez a munkához, töltsék ki a lenti kérdőívet, és azt 2013. 
május 31-ig kiegészítő megjegyzéseikkel együtt postai úton (6720, Szeged, Kárász 
u. 15.), illetve személyesen juttassák el a lelkészeknek vagy a 
presbitérium bármelyik tagjának.  

A beérkezett válaszokat összegezzük. Igény esetén, a felmerült 
kérdéseket előre meghirdetett gyülekezeti fórumon megbeszéljük, majd 
annak írásba foglalt eredményét eljuttatjuk Zsinatunk Egyházi Jövőkép 
Bizottságának. 
 A testvérek közreműködését tisztelettel megköszönjük. 
 

1. Szükségesnek tart-e változtatásokat a Magyarországi Református 
Egyházon belül? Ha igen, milyeneket? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Milyen megújítási elképzeléseket tart helyén valónak a gyülekezetünk 
működésével kapcsolatban? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hogyan tudna részt venni ezeknek az elképzeléseknek a 
megvalósításában? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Melyek azok a területek, amelyekben örömét leli gyülekezetünkben? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük, hogy minden más építő javaslatát itt fejtse ki. 
 
 
 
 
 
 

http://erintes.reformatus.hu/

