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• Honlapunk megújult! Gyülekezetünk életét, eseményeit nyomon 
kísérhetjük folyamatosan bővülő honlapunkon. Kérjük, látogasson meg 
bennünket! www.reformatustemplom.net 
• Egy házaspár Isten dicsőségére nyáron sötétítő függönyöket 
ajándékozott három templomi ablakra. 
• Az EGYH-KCP-17-P-0169 kiírás keretében gyülekezeti házunk 
energetikai felújítása végéhez közeledik. Ennek keretében konvektoros 
fűtésről átálltunk központi fűtésre, a kazánkémény kialakítása megtörtént, 
lecseréltük a tetőt és csatornát az egész gyülekezeti házon és az udvari 
lakrészen. Homlokzati hőszigetelést, valamint nemesvakolatot kapott a teljes 
épület. Jelenleg a belső javítási, festési munkálatok zajlanak. A 2020-as évben 
alkalmainkat a felújított gyülekezeti házban tarjuk. Hálás a szívünk a 
Mindenható Istennek, mert ilyen nagy felújítás még nem történt ezen a házon. 
• Az építés folyamán kiderült, hogy a Gyémánt utca 5. szám alatti 
szomszéddal közös kerítés életveszélyessé vált, mert a téglakerítés nem volt 
alapozva, azt a melléképület tartotta, amit a hőszigetelés miatt le kellett 
bontani. Ezért váratlan kiadásként új kerítés építését kellett megoldanunk. 
• Népmozgalmi adatok 2019-ben: megkereszteltünk 9 gyermeket, 
elbúcsúztattunk 15 főt, házasságkötésének megáldását 1 pár kérte, konfirmált 
6 gyermek. 
• Az 1 %-os felajánlásoknak 
köszönhetően Egyesületünk, az 
Együtt a Délalföldi Szórvány 
Református Közösségekért 
Egyesület 115.910 forintot 
kapott. Köszönjük az adó 
felajánlásokat, amit a 10 
szórványunkra fogunk fordítani! 
 

  
A gyülekezet vezetősége szeretne köszönetet mondani mindazoknak,  

akik az elmúlt időszakban bármilyen módon segítették közösségünket. 
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2019. KARÁCSONY    XLVIII. szám 
 

Öröm 
 A mindennapokban megannyi érzés és gondolat fogalmazódik meg 
bennünk, és ezek meghatározzák az életünket. Mit gondolok a másik emberről, 
mit érzek akkor, amikor a feladataimat végzem, és mi van a szívemben? 
 Az első karácsonykor a pásztorok szívében is megannyi gondolat 
lehetett: megvan-e minden bárány, lesz-e elég itató, hogyan lesz a holnap? 
Mindeközben megjelennek az angyalok, és öröm üzenetet adnak át nekik, 
hogy Megváltó született, és hogy menjenek el hozzá Betlehembe. 
 Ezek a pásztorok az örömhír hallatán elindulnak, félreteszik az addigi, 
mindennapi kérdéseket, problémákat, és elmennek, mert azt érzik, hogy ott 
kell lenniük, és fontos, hogy kifejezzék örömüket. 
 2019. karácsonyán szól újra az örömhír nekünk is: Megváltó született! 
Ezt a mondatot hallva, újabb gondolatok és érzések fogalmazódhatnak meg 
bennünk. Az Istentől kapott örömhír, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, 
hogy nem kell egyedül harcolnunk a helyzetünkkel, a feladatainkkal, a másik 
emberrel vagy éppen magunkkal! Karácsony örömüzenete, hogy Jézus, a 
Megváltó megszületett, és minden ember számára elérhető a kegyelem! Ez az, 
ami öröm lehet számunkra.  
 Örömre, és elindulásra hív az Ige. 
Örüljünk a megszületett Jézusnak, és induljunk 
el, elfogadva a felkínált kegyelmet, hogy életünk 
lehessen itt a földön és majd Isten országában is! 
 Isten örömre hív ezen az ünnepen is, 
hogy benne megerősödve, általa megszabadulva 
ünnepeljük a Megváltót, Jézus Krisztust.  

Gyatyel Péter 
 

„Üdvözítő született ma nektek,  
aki az Úr Krisztus” 

(Lukács evangéliuma 2,11)  

Ünnepi alkalmaink: 
December 24. 14:30 Gyermekek műsora 
December 25. 09:00 Úrvacsorás istentisztelet 
December 26. 09:00 Úrvacsorás istentisztelet 
December 31. 17:00 Istentisztelet 
Január         1. 17:00 Istentisztelet 



 
Ars Sacra – Gyülekezeti nap 

Konfirmandus találkozó 
 

Kezdjetek el élni! címmel rendeztük meg 2019. 09. 15-én 
gyülekezetünkben az Ars Sacra - Nyitott templomok - programsorozat 
részeként gyülekezeti napunkat. Ebben az évben, erre a napra különösen is a 
gyülekezetünkben konfirmált testvéreket hívtuk. Jó volt megtapasztalni, hogy 
sokan elfogadták a meghívásunkat, és örömmel voltak jelen.  

Az Istentiszteleten szolgált gyülekezetünk kórusa énekszóval, 
valamint közreműködött Publik Antal előadóművész és Hegedűs Zsuzsa 
zongoraművész. Az Istentiszteletet követően közös beszélgetés következett, 
ahol személyes tapasztalatainkat és 
véleményünket oszthattuk meg a témával 
kapcsolatosan. A közös, - templomkertben 
megrendezett - ebéd pedig jó hangulatú 
beszélgetésekre és találkozásokra adott alkalmat. 

A gyülekezeti nap lehetőség volt a 
találkozásra, az életről való gondolkodásra, 
valamint a konfirmációval kapcsolatos emlékek 
felidézésére. Jó volt egy közösségben lenni, és 
megerősödni az életre hívó Isten 
megismerésében.  

 
Imádság 

 
Hálát adok Uram, hogy eddig eljutottam. Egészségben megőriztél, és 

vezetted utamat a konfirmációig. Köszönöm, hogy olyan aggyal áldottál meg, 
amivel meg tudtam tanulni a kérdéseket.  Ha lelki segítség kellett, Te 
mellettem álltál és soha nem hagytál el. 

De tudom, hogy vétkeztem. Mert a Sátán engem is kísért, éppen úgy, 
mint mindenkit. De te nem mondasz le rólam. Bűnös vagyok, amiért tudom, 
büntetés jár. Én mégis bocsánatért könyörgöm. Mert amiket tettem az nem a 
te akaratod szerint van. Viszont kérlek Téged, hogy bocsáss meg nekem. 

Segíts meg a konfirmáción. Segíts a többieken, hogy meglegyen az a 
plusz, amire szükségünk van. Vezess tovább engem a kijelölt úton, és ne 
engedd, hogy elhagyjalak téged. Ámen 

2019. Pünkösdjén gyülekezetünkben konfirmált fiatal  
imádsága a konfirmációja előtt 

 

„ Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”  
(Zsoltárok könyve 103,2.) 

 
Karácsonyi jelkép: csillag 

Karácsonykor megannyi szimbólumot használunk otthonunk vagy más 
terek díszítésére. Az egyik leggyakrabban előforduló dísz a csillag. 

A csillag vezette el a bölcseket Jézushoz, és mutatta meg számukra, 
hogy hol keressék a Messiást. Isten felhasználta a teremtett világ részeit, a 
csillagokat, hogy elvezessék a kor tudósait előbb Jeruzsálembe, majd 
Betlehembe. A feltehetően csillagászati ismeretekkel is bíró emberek így 
felismerték a jelet, és keresték azt, akihez elvezet a csillag. 

Számunkra nem csak karácsonykor jelkép a csillag, hiszen a legtöbb 
református templom tornyát egy csillag díszíti, és mutatja, hogy a 
templomban, mint Isten házában találkozhatunk Jézus Krisztussal. 

 
Készüljünk a 2020-as évre 

Óév és újév fordulóján számba vesszük mindazt, ami az elmúlt évben  
történt velünk. Ilyenkor listát készítünk az eredményeinkről és terveinkről. 

Ez az időszak azonban lehetőség a hálaadásra és a kérésre is! 
Adjunk hálát az elmúlt évért, és kérjük Isten áldását a 2020-as évre! 

 
Vándor Gyula 

Legyen áldás az úton… 

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 
Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el. 

Kérjük oltalmazzon meg, és adjon néked erőt, 
Utadon vezessen, formáljon, szeressen, 

Legyen a te őriződ! 
 

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 
Tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el. 

Kérjük, lénye ragyogja lábad elé a fényt. 
Lásd meg, hogy útadon isteni oltalom 

Vigyáz rád és szeretve félt. 
 

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 
Legyen erőd és türelmed, ha szenvedni kell. 
Legyen erőd szeretni, utolsó lenni, ha kell, 

Szívesen szolgálni, hálával áldozni, 
Jézusra mutatni fel. 

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, 
Öröm kísérjen végig, amíg úton leszel. 

Legyen boldog életed, és mindig az övé. 
Szívünkből szeretünk, imában kísérünk, 

Életed célja felé. 

 

 Áldott karácsonyi ünnepet és hitben növekvő boldog új évet kíván  
a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség! 

Felnőtt konfirmáció 
Szeretettel hívjuk azokat, 

akik még nem konfirmáltak, 
és kérdéseik vannak a hittel 

kapcsolatosan. 
Gyülekezetünk szeretne 

segítséget nyújtani minden 
érdeklődő számára. 

Az érdeklődő felnőtteknek 
minden évben indítunk 
konfirmációs csoportot.  


