
 
 

 
 

 
 

 
 

Híreink: 

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK ALKALMAI: 

Ápr.   13. 18.00 Nagycsütörtök Istentisztelet Úrvacsorával           

Ápr.   14. 9.00 Nagypéntek: Istentisztelet és Passio 

Ápr.   16. 9.00 Húsvét vasárnap Istentisztelet Úrvacsorával 

Ápr.   17. 9.00 Húsvét hétfő Istentisztelet Úrvacsorával 

 

 

Május 14.-én öt felnőtt testvérünk, június 4.-én, Pünkösdkor három fiatal készül konfirmációs 

fogadalmat tenni. 

Június 11. 9.00- Tanévzáró Istentisztelet a templomban. 

Június 19-23-ig Hittantábor. Lásd a fentebbi ismertetőt! 

 

Szolgálati lehetőségek gyülekezetünkben: 

Ezeket a szolgálatokat részben elődeink végezték, akiket Isten kiszólított a világból,  

így ellátatlanul maradtak, vagy akik végzik, eljárt fölöttük az idő, s meg kell tanulni tőlük, 

másrészt mai életünk generálta ellátási területek. 

Gyülekezeti tanító: Istentől mély indíttatást érez a gyülekezeti munkában való igei tanításra. 

Segítség Bibliaórák, hittanórák megtartásában, fiatalokkal való foglalkozásban. Feladatát tudja 

mély alázattal, az irányítást elfogadva végezni. 

Autós szolgálat: azok szállítása Istentiszteletre, akik nem tudnak máshogyan eljutni, de 

szeretnének. 

Úrasztali edények ápolásának megtanulása, úrvacsora, keresztelés után az edények elmosása, 

szárazra törlése. 

Keresztelő kendők készítése, varrása. 

Függönyök, textíliák kimosása, rendben tartása nagytakarításkor, ill. szükség esetén. 

Teakonyha rendben tartása, konyharuhák rendszeres kimosása. 

Gyülekezeti újság. ill. szórólapok készítésében segítség, vágás, hajtogatás: 1-1 csomag 

nyomtatópapír, festéktinta vételéhez hozzájárulás. 

Ünnepi kártyák készítése Húsvét, Pünkösd, Karácsony előtt, templompadokra feltevés (eddig 

Rung Andrásné Katika végezte). 

Hittantáborban segédkezés: kézműves, fafaragás, mesemondás, kertészkedés, délutáni 

pihentetésben segítség, fiús-(barkácsolás, fúrás-faragás, sport), lányos (tésztagyúrás, sütés-

főzés, kézműves) foglalkozások. 

Énekszolgálat: aki szeret énekelni, ajánljuk az énekkarba való belépést. 

Karbantartás: meghibásodások esetén 

 

Kiadja: a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály u. 16. 
Felelős szerkesztő: Pál János, Czirokné Botár Éva lelkész, * Telefon: +36-30/405-8160 *  

E-mail: szeged-petofi.telep@reformatus.hu * Honlap: 

www.reformatustemplom.net *  

Adószám: 19982335-1-06 * Bankszámlaszám: 56900068-10619881 Pillér 
Takarékszövetkezet 

 
 

Szeged-Petőfiitelepi Református 

Egyháközséz Sirály utca, Szellő sarok 

       www.reformatustemplom.net 
 
 

 

2017 Húsvét                                                                      XXXIX. szám 
 

IGAZI BIPOLARITÁS! 

Elérkezett 2017-ben a Nagyhét, zajlanak 

körülöttünk a világesemények, amelyek hangosan 

mutatják a földünkön, az országban, az egyéni 

sorsokban a bűn terheltségét. De segítenek is az 

élet mélyebb összefüggéseinek meglátásában. 

Mélység és magasság! 

Jézus Krisztus, aki személyében egybevonja a 

Nagypénteket a Húsvéttal, megajándékoz a 

mélypontok elviselésével és feldolgozásával. 

Vannak ma is a Golgotát idéző kínzó belső szegek, 

a szenvedőt gúnyoló cinikus emberek, s ácsolják 

ma is a keresztet, meglehet kifinomult (hadi-, 

vagy számítás-,) -technikával, de hatékonyan. 

Hogyan ünnepeljünk keresztyén magyarként? 

Csak a feltámadott Krisztussal együtt! 

Húsvét nélkül a mélységekben maradunk, de 

Jézus ezt mondta: 

„bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn. 

16:33) 

„ti megláttok, mert én élek, és ti is élni 

fogtok.” (Jn. 14:33) 

 „Feltámadása óta tudjuk: nincs az a pokoli mélység, amit ne ismerne, ahova ne 

áradna Tőle sorsfordító Lélek-erő, szeretet-energia. Azóta mondhatjuk, hogy a 

végső szó nem a szenvedésé, a halálé, nem a félrevezető tömegemberé, hanem 

Istené, s az ő feltámasztott Fiáé.” (dr. Békefy Lajos) 
 

A Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség lelkészeként a feltámadásban hinni 

tudó, áldott húsvéti ünnepeket kívánok kedves mindnyájunknak, családjuknak, 

szeretteiknek! 
 

Czirokné Botár Éva lelkipásztor 

„JÖJJETEK HOZZÁM” 
 

Ha nem hiszed, hogy Jézus él 
mert ez neked kegyes malaszt, 
a te dolgod … De ha meghal 
a gyermeked, hol lelsz lelki 
vigaszt? 
 
Hogy sorsodat Ő intézi 
nem te magad-, ám ne hidd 
el… 
De ha tüske mar szívedbe, 
hová mégy sebeiddel? 
 
Jézus él! És amit ígér, 
meg is teszi, nem hiteget: 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan 
s én megnyugosztlak titeket!” 

Bódás János 
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KI VAGYOK ÉN? 

75 évvel ezelőtt születtem egy Tiszaparti kisfaluban, Mártélyon. Szüleim igazi 

Édes Szülők voltak, engem ajándékba kaptak az Úrtól. Nagy szeretetben neveltek 

fel Isten segítségével. Reformátusnak kereszteltek, az is maradok míg élek. 12 

évesen konfirmáltam Mártélyon. Mindig Isten áldásaiban volt és van részem. 

Templomba jártam szüleimmel együtt. 45 évvel ezelőtt idekerültem Petőfitelepre 

férjhez. Ekkor egy igét kaptam Istentől a jó öreg „Károlin” keresztül a 

Példabeszédek könyvéből (18:22) „Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett 

jóakaratot az Úrtól!” -mely az idők során életemnek summázata lett, és 

életfeladatomnak bizonyult. Évek során az itteni gyülekezetben mindenki Etelka 

nénije lettem. Vigasztalni tudtam Isten kegyelméből a rászorulókat betegágyak 

mellett és temetéseken. Oszlopos tagként számítok. Az utolsó padsorokban vagyok 

található. A templomban is otthon vagyok – otthon is a templomban vagyok. 

Dicsőség érte Istennek! 

Özv. Aracsi Béláné Etelka néni 

BIZONYSÁGTÉTEL, MINDENKINEK 
 

 Megadatott nekem, hogy a saját életemből sok mindennel tudom az Úr 
csodás gondoskodását, szeretetét bizonyítani. Megosztok a testvérekkel egyet: 

 
A lakásom vásárlása 

 Lassan 15 éve, hogy a jelenlegi lakásomat vettem, miután az alsóvárosi, 

nagy házunkat eladtuk. A maradék pénzt a két gyermekemnek adtam, akik már a 

saját életük útját járták a párjukkal. Így én egyedül maradtam. A célom az volt, 

hogy a Csillag tér közelébe kerüljek, mert a húgomék is ott laknak. Alkalmanként, 

ha szükséges, ők mindig segítenek nekem. 

 Hetekig jártuk a húgommal a városrészt. Jó néhány lakást megnéztünk, míg 

egy Vajda utcai lakás mérete, helye, ára megfelelt az elképzelésemnek. Igaz, egy 

kicsit távolabb esett, és felújítási munkát is igényelt. Megegyeztünk, hogy két nap 

múlva az ingatlanközvetítőnél találkozunk. Odaérve, pár perc múlva jött a  

telefonhívás, hogy eladta a hölgy a lakását. Teljesen összetörtem, mintha igazán 

nagy veszteség ért volna. Rögtön kaptam egy új ajánlatot egy Kereszttöltés utcai 

lakásra. Hevesen tiltakoztam, hogy az zajos, meg 10 emeletesbe nem megyek stb. 

Nyugtattak, hogy ez csak ötszintes ház, és kérleltek, hogy legalább nézzem meg. - 

Nem, nem, hajtogattam. Azt nem mertem bevallani, hogy azért nem akarok oda 

menni, mert ki sem tudom mondani az utca nevét. Ugyanis, a név kimondásakor 

 

 

 

 

 

 

ÚJRA HITTANTÁBOR! 
 

Tudnivalók a 2017. évi hittanos táborról: 

Időpont: 2017. jún. 19-23 (hétfő-péntek+ vasárnap) 

Foglalkozások: 8-16.00 óra (gyermekek elvihetőek 17.00 óráig) 

 

Helyszín: Szeged-Petőfitelep, Sirály u. 16. Ref. Egyház 

Résztvevők: 5-18 év, max. 50 fő 

Részvételi díj: 7.500 ft/gyermek 

Meleg ebéd biztosított, tízórait, uzsonnát hozni kell. 

Táborvezető: Czirokné Botár Éva református lelkész 

Jelentkezés az aláírt Jelentkezési lappal, s a részvételi díj befizetésével június 4-ig 

(Az Ásotthalmi kirándulást, Rózsa Sándor Élményház, és a Gárgyán erdő 

megtekintésének költségét pályázati támogatásból tudjuk fizetni.) 

 

Program: 

Minden nap: énektanulás zenepedagógussal, tematikus bibliai feldolgozás 

Hétfő: Kincskeresés térkép alapján csoportvezetővel Petőfitelepen, kémiai 

kísérletek bemutatása 

Kedd: Lasertag, kalandjáték 

Szerda: kerékpáros közbiztonsági délelőtt (ha tudsz, kerékpárral gyere!) 

Csüt: Ásotthalmai kirándulás, Rózsa Sándor élményház és a Gárgyán erdő 

megtekintése (Találkozás a Mars téren *Ind: 8.30. Érk: 17.30 Mars tér, 

(szendvicset, innivalót hozni kell, ebéd biztosított.) 

Péntek: Kincskeresés II. +Kémiai kísérlet, jó idő esetén vizibomba (fürdőruhát 

hozz) 

Vasárnap jún. 25. 9.00 A táborban tanultak bemutatása Istentiszteleten, 

utána csokiszökőkút gyermekeknek, (2*2 cm-es kockára vágott gyümölcsöt hozni 

kell) 

GYERE!!!   GYERE!!! 

JÓ CSAPAT, SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK 

SZERETETTEL VÁRJUK A GYERMEKEKET!  
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Bölcs mondások 

A munka 
„Az Úr mintegy munkaállomásként adja 
kinek-kinek a maga életformáját, hogy 
ne csapódjon ide-oda egész élete 
során. Annál is szükségesebb ez a 
megkülönböztetés, mert valamennyi 
cselekedetünket az ő színe előtt kell 
mérlegelnünk, és gyakran egészen 
másképpen, mint azt emberi és filozófiai 
szempontok szerint szokták megítélni.” 

(Kálvin János: Institutio 3.10.6) 

*** 
Az élet hasonlít egy könyvhöz: az 

ostobák gyorsan átlapozzák, a 
bölcsek azonban megfontoltan 

olvassák, mert tudják, hogy csak 
egyszer olvashatják. 

*** 
Életünk legfontosabb kérdése az 

életkérdés: ezt egyedül Jézus oldja meg, 

az Élet fejedelme. 

*** 

Amit te ma Krisztussal 
cselekszel, dönti el azt, amit 

Ő később veled tesz. 
*** 
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azt éreztem, hogy szinte összeakad a nyelvem a 

szó közepén. Kérték, hogy legalább nézzem meg. 

Nehezen, de igent mondtam rá.  

 Eljöttem onnan, és kinn már sírtam, szinte 

rázkódtam. Ismeretlen utcákon ballagtam, föl-

fölnézve, hogy látok-e valami eladó lakáskiírást. 

Eközben rám telefonáltak, hogy most otthon van a 

tulajdonos, és megmutatja.  

 Ez a lakás jóval közelebb van a 

húgomékhoz. Ahogy bementem, láttam, hogy ez is 

akkora, mint amit korábban néztem, de semmi 

felújításra nem szorul. Kérdeztem az árát. Olcsóbb 

is volt, mint az lett volna. Megbeszéltük, hogy este 

választ adok. 

 Elindultam a húgomhoz, még mindig 

kábán, egyáltalán nem fogtam fel, hogy mit láttam, 

hogy ezzel a lakással sokkal jobban járok. A járdát 

nézve, lődörögve mentem. És ekkor egy határozott 

hang szólt bennem: 

 Sem közelebb, sem olcsóbbat nem 

adhattam volna. 

A lábam szinte a földbe gyökeredzett. Megálltam. 

Tudtam, hogy ezt csak Isten mondhatta. Azon 

nyomban, ott a járdán állva imádkozni kezdtem, és 

többször egymás után köszöntem. 

 Este pontosítottuk a másnapi teendőket a 

tulajdonossal. Lefekvés után a szokásos módon 

imádkoztam, megköszönve mindent, és főleg a lakást! Ezután is üzenetet kaptam. 

 A kereszt ad neked töltést! 

Testvéreim! Hiszitek-e, hogy most, írás közben is potyognak a könnyeim a 

meghatódottságtól, attól, hogy Isten szeretetének ekkora bizonyítékát kaptam! 

Megjegyzem, gyakori nálam, hogy égi üzeneteket kapok, ugyanis 1999 novemberétől, 

a reggeli Biblia-olvasás után mindig megkérdezem Jézust:   

 -  Uram, mit kell ma cselekednem?  

Persze, nem minden nap jön rá válasz, de ha igen, akkor azt le is írom. Elmondhatom, 

hogy már szép gyűjteményem van belőlük! 

Érthető ezek után, hogy az egyik versem így fejeződik be: 

 „Az életem egy örök hálaadás.” 

 Ti is megtehetitek, hogy megkérdezitek Jézust. A válasz nem biztos, hogy 

rögtön érkezik. Várni kell, és mindennap kérdezni, aztán megköszönni! Kívánom, 

nektek is legyenek hasonló élményeitek! 

Szepsy Eleonóra 
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„várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit -(Isten)- feltámasztott a halottak közül, 

aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” (I. Thessz. 1:10) 

 

 

Fogadalmi Templom és húsvéti kézműves 

 

Ez év április 7.-én hittanos gyermekeink és néhány kalandvágyó szülő megmászta 

a szegedi fogadalmi templom 284 lépcsőjét, hogy a toronyból a kilátásban 

gyönyörködhessen. 

Élmény volt kicsinek is nagynak is egyaránt a kirándulás, hiszen nagyon szépen fel 

lett újítva a fogadalmi templom és több pihenő is ki lett alakítva, ahol kivetítők 

gondoskodtak az információk átadásáról. Nehézséget csak az utolsó néhány lépcső 

jelentett, amikor is a harangok mellett csigalépcsőn kellet felfelé haladni, de a 

figyelmes házigazdák biztató táblát is kihelyeztek: „kitartás már csak 20 lépcső” 

felirattal. 

A kirándulást a Palánk cukrászdában fejeztük be, egy finom fagylalttal!  

Kisfilm is készült a toronylátogatásról: egyházközségünk Facebook oldalán vagy a 

YouTube-on megtekinthető!  

 

Készülődés a Húsvétra családi nap keretén belül, 2017. április 8-án szép számmal 

jöttek gyülekezetünk tagjai, hogy együtt töltsünk egy kellemes délutánt. 

Az ünnepre készülve a templomban nagytiszteletű asszony vezetésével 

énekelhettünk, majd a nagyhét eseményeit tekintettük át a gyermekek segítségével! 

A délután folytatásaként különféle kézműves állomások várták az alkotni vágyó 

kicsiket és nagyokat. Volt itt hagyományos „írókás” tojásfestés, húsvéti ajtódísz 

készítés, de lehetetett nyuszit, virágoskertet, csibét és kiskakast is készíteni, kinek 

mihez volt kedve és türelme. 

A jó időnek köszönhetően a gyermekeknek volt lehetőség focizni, pingpongozni is 

az udvaron. 

De egy izgalmas kincskeresés sem maradhatott el, ahol is sok-sok feladat, kihívás 

legyőzése után a győztes csapat büszkén vehette át a jutalmát. 

Mindezen színes programok hozzájárultak, hogy a családok, barátok, egyháztagok 

együtt készüljenek a húsvét ünnepére. 

Istennek legyen hála, hogy ilyen áldott, szép délutánon lehettünk együtt! SDG 

Az egyházközség Facebook oldalán és a YouTube-on is megtekinthető egy rövid 

kisfilm mindezekről.  https://www.youtube.com/watch?v=7H34UgYabHg 

Hegedűs Edit 
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Élmény volt kicsinek is nagynak is egyaránt a kirándulás, hiszen nagyon szépen fel 

lett újítva a fogadalmi templom és több pihenő is ki lett alakítva, ahol kivetítők 

gondoskodtak az információk átadásáról. Nehézséget csak az utolsó néhány lépcső 

jelentett, amikor is a harangok mellett csigalépcsőn kellet felfelé haladni, de a 

figyelmes házigazdák biztató táblát is kihelyeztek: „kitartás már csak 20 lépcső” 

felirattal. 

A kirándulást a Palánk cukrászdában fejeztük be, egy finom fagylalttal!  

Kisfilm is készült a toronylátogatásról: egyházközségünk Facebook oldalán vagy a 

YouTube-on megtekinthető!  

 

Készülődés a Húsvétra családi nap keretén belül, 2017. április 8-án szép számmal 

jöttek gyülekezetünk tagjai, hogy együtt töltsünk egy kellemes délutánt. 

Az ünnepre készülve a templomban nagytiszteletű asszony vezetésével 

énekelhettünk, majd a nagyhét eseményeit tekintettük át a gyermekek segítségével! 

A délután folytatásaként különféle kézműves állomások várták az alkotni vágyó 

kicsiket és nagyokat. Volt itt hagyományos „írókás” tojásfestés, húsvéti ajtódísz 

készítés, de lehetetett nyuszit, virágoskertet, csibét és kiskakast is készíteni, kinek 

mihez volt kedve és türelme. 

A jó időnek köszönhetően a gyermekeknek volt lehetőség focizni, pingpongozni is 

az udvaron. 

De egy izgalmas kincskeresés sem maradhatott el, ahol is sok-sok feladat, kihívás 

legyőzése után a győztes csapat büszkén vehette át a jutalmát. 

Mindezen színes programok hozzájárultak, hogy a családok, barátok, egyháztagok 

együtt készüljenek a húsvét ünnepére. 

Istennek legyen hála, hogy ilyen áldott, szép délutánon lehettünk együtt! SDG 

Az egyházközség Facebook oldalán és a YouTube-on is megtekinthető egy rövid 

kisfilm mindezekről.  https://www.youtube.com/watch?v=7H34UgYabHg 

Hegedűs Edit 
4 4 

https://www.youtube.com/watch?v=7H34UgYabHg
https://www.youtube.com/watch?v=7H34UgYabHg

