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Vasárnap Istentisztelet (párhuzamosan gyermekistentisztelet): de 9.00 óra 

Bibliaóra minden kedden: du. 17.00 óra 

Hittanoktatás: Csütörtökön 17,00 óra és vasárnap 9.00 óra 

Konfirmációi előkészítés (gyermekek): vasárnap 10.15 óra 

Konfirmációi előkészítés (felnőtt): kedden 18.00 óra 

Kékkereszt egyesület alkalma: minden csütörtök 18.00 óra 

Szeged-Petőfi telep, Sirály u. 16. (a Lidice térnél, Szellő u. Sirály u. sarok) 
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SZEMÉLYES KAPCSOLAT 
 
 
 

 

Miért ünnepeljek én Pünkösdöt a Szentírás szerint? 

Életünk némely esetben olyan útszakaszokon halad keresztül, amikor valójában jól 

jön egy kis segítség, egy megbízható párfogó. Aki lendít valamit az ügyemen, vagy 

megvédelmez az erősek, kétes szándékúak ellen. 

A pártfogó főnév jelentése az értelmező kéziszótár szerint: valakinek, vagy egy testületnek az 

ügyét előmozdító személy; valakit mások bántalmazása ellen védelmező személy. 

Jézus Krisztus egyenesen arról tanított, hogy nekünk nemcsak időszakosan, hanem állandóan 

szükségünk van egy paraklétoszra (gör.), aminek a fordítása pártfogó, sőt vigasztaló. 

                Szelídség Lelke, jöjj! 
Ó Szentlélek jöjj, 
Te aki a szelídség Lelke vagy, 
Szabadíts meg minket 
A kegyetlen konzum 
Vásárlási kényszereitől, 
A gazdagság nyers fennhéjázásától, 
A reklámok hazugságaitól, 
A gyűlölet tüskéitől, 
A csaló „igazak” félelemhintésétől. 
A kiszolgáltatottakat a 
részvétlenségtől. 
 
 

 
És szabadíts meg minket a cinikusok 
közönyétől, meg a bizalmatlanságuktól. 
Ó, szelídség Lelke, jöjj, gyógyítsd 
sebeinket, 
amiket 
A modern kor ezernyi titkos eszköze üt 
rajtunk. 
Ó Szentlélek, hintsd meg lelkünket 
a szelídség olajával. 
 

(Anna Marie Aagaard, ford.     
          dr. Békefy Lajos) 

 

„Aki egyszerre két ellentétes irányba szeretne 

elindulni, az nem halad előre.” 

C.H. Spurgeon 

mailto:szeged-petofi.telep@reformatus.hu
http://g.co/maps/3y4ct


Magáról, s a Szentlélekről így beszél a János evangéliuma 16. részében (7.v.): „jobb nektek, ha 

én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, 

elküldöm őt hozzátok.” 

Lám, milyen sok arca van a Szentléleknek! Hitet plántál, ahol nem volt, növeli, erőssé teszi, 

ahol gyenge, szentet formál bűnösből, s lám pártfogolja a férfiakat, nőket egyaránt. Ez a 

pártfogó ráadásul tiszta látást ad, mert rámutat minden valódi arcára, mintegy leleplezi azt. 

Szeretnénk, ha lendülne egy kicsit az ügyünk? Tisztázódna pár dolog? Keressük a Szentlélek 

Úristen közelségét, imádkozzunk hozzá, s bízzunk benne! 

Miért ünnepeljek én Pünkösdöt a Szentírás szerint? Egyszerű a válasz: mert szükségem van rá! 

Isten felesleges dolgokat nem ad, de adja, amire nekem igazán szükségem van földi életem 

során. 

Szeretettel köszönti a lap minden kedves olvasóját: 

Czirokné Botár Éva lelkipásztor 

Jó tudni! Csongrád megyei magyar mártírok Távol-Keleten 

Cseszkó Gyula magyar református orvos és felesége  

 „A Távol-Keleten nemcsak magyar református misszionáriusnőnk Molnár Mária mártírvére 

hullott a japánok gyilkos sortüzétől, hanem Jáva szigetén Cseszkó magyar orvos és felesége is 

mártírhalált haltak.” (Tudósítás a Magyar Presbiter 1947. októberi számából) 

Cseszkó Gyula (1902-1945) Hódmezővásárhelyen született, 1929-ben végzett a Debreceni 

Tudományegyetem orvosi karán. Közben Leidenben is tanult. Rövid ideig a hódmezővásárhelyi 

kórházban dolgozott. 1930-ban nősült meg, eőrhalmi Hadady Emma Rózsát vette el. 

Mindketten a hódmezővásárhely-ótemplomi egyházközség tagjai voltak. Négy gyermekük 

született: Emma, Éva, Gyula, József. 

1931-ben a holland református misszió hívására indultak Indonéziába, az akkori Holland 

Kelet-India szigetvilágába. 1932 karácsonyán érkeztek meg a Celebestől északra fekvő Sangi 

szigetre, Tahoena (Taroena, ma Tahuma) kórházának vezetésére. A kórház bővítését az 

eredetileg építésznek készülő feleség irányította. Felesége hűséges segítőtársa és segítője volt. 

1937-ben Cseszkó doktor hazalátogatott, s előadást is tartott a kinti tapasztalatairól.  

A II. világháború idején a szigetre érkező japán civilekkel békés volt a viszonyuk, azonban a 

bombázások idején kiéleződött a helyzet. 1944-ben Manadóba szállították, majd egy 

internálótáborba, amit bombatámadás ért. Ekkor megsebesült, s 1945 márciusában meghalt a 

toadanai kórházban. A rabtemető jeltelen sírjában nyugszik. 

Felesége férje elhurcolása után folytatta a kórház fenntartását. Nemsokára a japán katonai 

helyőrség elvitte, s kínzással próbálták kivallatni, hová rejtette a kórház rádióját, melyet pedig 

már a megszállás kezdetekor elvittek a japánok. Tengervizet lélegeztettek be vele, majd 

felpuffadt testére ráültek, mindkét kezéről letépték az ujjakat, mivel még a börtönben is 

gyógyította rabtársait. Végül 1944. november 9.-én lefejezték. Négy gyermeküket, kik ekkor 13, 

10, 7, 5 évesek voltak, hindu dajkájuk rejtette el a hegyek között. Majd Ausztráliába vitték őket, 

azután a holland királyi ház, végül a holland állam gondoskodott felnevelésükről. 

Csongrád megyei mártír református misszionáriusaink megérdemlik, hogy ne felejtkezzünk el 

róluk! Vérük az égre kiált!        

  (cbé) 

 

 

 

Híreink 

Május 25. 9.00 órától Szeretethíd-országos önkéntes hétvége a református egyház 
szervezésében. Gyülekezetünk is bekapcsolódik az országos kezdeményezésbe. Ennek 
keretében a templomkertben fogunk dolgozni. Napirenden szerepel cseréppakolás, 
betonozás, templom előtér festése betonfestékkel, templom takarítás, kapálás, téglajárda 
építés folytatása. 
A munkában résztvevők számára Gyarmati Lajos testvérünk fog bográcsost főzni, hogy senki 
ne dolgozzon éhen. Várjuk a testvérek jelentkezését, számunkra már fél óra is nagy segítség. 
Azokat is várjuk, akik egészségügyi problémák miatt nem tudnak fizikai munkát végezni, de 
szeretnének egy jó közösségben lenni. Itt az alkalom! Bátran! 
Iskolaügy A szerveződő református iskola: az iskola személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
érdekében alapítványt szeretnénk létrehozni. A bejegyzési eljáráshoz szükséges 100 000 forint 
jószándékú református testvéreink adakozásából összegyűlt, így elkezdhető az alapszabály 
összeállítása, s beadása a bíróságra. 
A szórványainkban lakó református testvérek felderítése, összefogása tovább folytatódik. Az 
egyházközségnek kiterjedt szórványai vannak: 10 szegedi településrész, valamint kilenc 
község. A pontos felsorolás az újság hátsó borítóján megtalálható. Ezen szolgálati területen 
folyó munka támogatására egyesületet hoztunk léte, amelynek jelenleg 17 tagja van. Várjuk 
azokat, akik szeretnének bekapcsolódni az egyesület munkájába, vagy szeretnének tagok 
lenni. Éves tagdíj 2.000 Ft. 
Június 2. - hittanos tanévzáró Istentisztelet a templomban 9.00 órai kezdettel. Várjuk 
szeretettel a családokat! A következő tanév megnyitójának alkalma 2013. szeptember 8. 
Nyári gyülekezeti kirándulás Székelyföldre július. 15-22 között. Jelentkezés és bővebb 
információ a lelkésznél. Azok számára, akik jelentkeztek, szeretnénk kérni a 15.000 Ft előleg 
befizetését. 
Két pályázatot adtunk be, amelyekből a templomi padfűtés kialakítás folytatását, templomi 
nyílászáró cserét, valamint a parókia előszoba tetőzetének javítását szeretnénk előmozdítani. 
Fűnyírót vásároltunk, amelynek vétele régebben a levegőben lógott. Idén a sok csapadék 
miatt a fű nagy, dús és hamar nő. Így tudjuk a kertet, a hatalmas füves területet rendben 
tartani. Igen jelentős részét egy testvérünk adományából tudtuk fedezni.  
Pünkösd ünnepére a parókia kerítésére elkészült a gyülekezet hirdetőtáblája is, így híreinket, 
eseményeinket a telepen lakó szélesebb nyilvánosság is olvashatja. 
Köszönetet szeretnénk mondani a Presbitérium nevében azoknak a kedves testvéreknek, akik 
anyagi áldozatot hoztak és hoznak a gyülekezet terheinek hordozásában! Így tudtunk 
megvalósítani elemi dolgokat, hogy komfortosabb legyen gyülekezetünk élete, legutoljára azt, 
hogy a templomban a húsz padból nyolcban már padfűtést tudtunk felszerelni. Isten áldja meg 
a jókedvű adakozókat! (Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad). 

Szép, áldott Pünkösdöt 

kívánunk minden 

Kedves Olvasónak! 

A Szentlélek segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, 

nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk 

kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róma 8:26) 


