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2020. május 31-én, pünkösdvasárnap, 9 órakor  

a koronavírus járvány miatt 11 hét zárva tartás után,  

ismét megnyitjuk a templom ajtaját, hogy ünnepi Istentisztelet 

keretében hálát adjunk Istennek a megtartatásért. 
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Fontos vagy Istennek! 

Sokan nem is hallanának a Szentlélekről, ha nem lenne Pünkösd. Pedig 

Jézus azt mondja: a testi születés nem elég. Újjá kell születnünk a Lélek által. 

A Biblia ezt úgy fejezi ki, hogy a sötétségből a világosságra jössz, az Ördög 

hatalma alól Isten hatalma alá. Ez akkor történik meg, ha elhatározod 

magadban, hogy Jézus útját járod az életedben. Mert érzed a hívását. 

Nagy döntés ez, és tudatos.  

Létszükséglet a Lélekkel való betöltekezés, mert csak úgy lehetünk 

Isten gyermekeivé: „akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8,14) 

Megtérésünk előtt a Szentlélek azon munkálkodik, hogy meggyőzzön arról, 

hogy szükségünk van Jézus Krisztusra.  

A Biblia azt tanítja, hogy aki kétszer született, egyszer hal meg, aki 

egyszer született, kétszer hal meg. Először biológiai élete végén, másodszor az 

Ítéletkor. Nos, az első dolog a te igent mondásod, amit már lehet, hogy 

megtettél, vagy hamarosan meg fogsz tenni. Utána érvényes lesz rád ez: 

„Nincsen azért most már 

semmiféle kárhoztató ítélet 

azok ellen, akik Krisztus 

Jézusban vannak.” (Róm 

8,1) S az is, hogy az 

angyalok örülnek a 

mennyben, amikor egy 

bűnös ember megtér. Mert 

annyira fontos vagy 

Istennek! 
Czirokné Botár Éva 

lelkipásztor 
 

 

  

 

 

 

Jézus mondja: 

„Bizony, bizony, mondom neked,  

ha valaki nem születik víztől és Lélektől, 

 nem mehet be az Isten országába.  

Ami testtől született, test az, 

 és ami Lélektől született, lélek az.  

Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked:  

Újonnan kell születnetek.” 
(János Evangéliuma 3,5-6) 



Égi tűzben, zúgó szélben 

Jött el egykor Isten Lelke, 

Hogy a Krisztus kis seregét 

A szent harcra elvezesse. 

Lángra gyúltak hívő szívek 

És megnyíltak bezárt ajkak, – 

Fénye lobbant, öröme kélt 

A győzelmi virradatnak! 

 

Boldogságtól repdesett a 

Tanítványok árva lelke, 

A szerető Mester karja 

Valamennyit átölelte… 

Heteken át imádkozva, 

Szent egységben várva-vártak, 

Pünkösd napján a remények 

Ímé mind valóra váltak. 

A krisztusi gondviselés 

Vigasztalót adott nekik, 

Hisz a válás perceitől 

Fájó szívük most is vérzik… 

De mit a Mester ígért: 

Vigaszt, erőt, mindent nyernek, 

Mert nagy hatalma van 

Isten szeretetének! 

 

Apostolok, hős férfiak 

Lángoszlopok gyanánt járnak, 

A mennyei üzenetet 

Elviszik a nagy világnak. 

Szentléleknek erejében 

Békét, áldást, üdvöt visznek 

És egyre nő a tábora 

A krisztusi igaz hitnek 

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 

úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsolt 42,2) 

 

Somogyi Imre:  

Égi tűzben, zúgó szélben… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösség(ben) 

Sokan úgy tartják, hogy valamit akkor tanulunk meg értékelni, ha 

elveszítjük. Az elmúlt hetekben elveszítettük a rendszeres találkozásokat, 

személyes kapcsolattartást, a templomi találkozásokat. 

Most, mikor visszatérünk, válaszoljunk ezekre a kérdésekre: Mit 

gondolok közösségünkről? Hogyan segít az Istennel való kapcsolatomban a 

gyülekezet? Fontos vagyok-e valaki számára ebben a közösségben? Mit jelent 

számomra a templom? Hogyan tanulhatok mások által? Tudok-e a másikért 

imádkozni? 

Az első keresztyén gyülekezet, az első pünkösdön felismerte a közösség 

ajándékát. Azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk erősödik akkor, amikor 

keresztyén testvéreinkkel együtt vagyunk.  

Vegyünk részt mi is így a tanításban, a közösségben, a kenyér 

megtörésében és az imádkozásban. Isten ajándéka számunkra, hogy nem kell 

egyedül lennünk, hogy társakat és segítőket kapunk a keresztyén életben! 
Gyatyel Péter 

lelkipásztor 
 



Védekezési szabályzat 
- kivonat – 

 

A Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség Presbitériuma Egyházközségi 

Védekezési Szabályzatot alkotott a kialakult járványügyi helyzetben. Az alábbi 

intézkedések betartásával, 2020. pünkösdjétől újra együtt ünnepelhetünk 

templomunkban. 

❖ A templomokban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező 

megtartani a 1,5 méteres védőtávolságot. A templomban 1-1 padsort ki kell 

hagyni. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell 

fenntartani.  

❖ Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása 

kötelező (szájmaszk, kendő, sál) 

❖ Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után 

fertőtlenítjük és szellőztetjük. Különös gondot fordítunk a kilincsek, 

korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére. 

❖ A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata belépéskor 

és távozáskor ajánlott. 

❖ Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem 

alkalmazunk. 

❖ Közösen használt énekeskönyveket nem osztjuk ki. 

❖ A kiscsoportos alkalmakat és szórvány Istentiszteleteket 2020. június 1-től 

megtartjuk a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával. 

❖ A hétközi alkalmakat -ha az időjárás engedi-, a templomkertben tartjuk. 

❖ Gyermekistentiszteletet a szokott rend szerint megtartjuk. 

❖ Úrvacsorakor a bor jegyét műanyag, egyszer használatos kispohárban veheti 

magához mindenki. 

❖ A keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk a megfelelő védőtávolság és 

óvintézkedések betartásával.  

❖ A konfirmációt 2020. októberében tartjuk meg. 

❖ A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok 

és óvintézkedések betartásával. 

❖ A temetési istentiszteleteket megtartjuk a megfelelő védőtávolságok és 

óvintézkedések betartásával.  

❖ Az énekkari próbákat a következő intézkedésekig nem tartjuk meg. 

❖ Alkalmainkra életkortól függetlenül szeretettel várunk mindenkit! A  

különösen veszélyeztetett, 65 év feletti testvérek számára biztosítjuk az 

internetes közvetítést. Kérjük, hogy a további intézkedésig mindenki 

felelőségteljesen döntsön, hogy az online felületeken bekapcsolódva, vagy a 

templomi közösségben vesz részt az istentiszteleteken. 

 

A teljes szabályzat a hirdetőtáblákon, valamint honlapunkon olvasható! 



 

HÍREINK 

 
 

Március 15. alkalmából, Barátné dr. Hajdu Ágnes presbiterünknek 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata kitüntetést 

adományozta Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. 

Ezzel a kitüntetéssel elismerték a könyvtártudomány területén folytatott több 

évtizedes kutatói-oktatói munkáját, valamint a hazai és nemzetközi könyvtáros 

szakmai szervezetekben betöltött jelentős szerepét. Szívből gratulálunk! 

2020. június 4-én 17.00 órakor a 

Lidicei téren ökumenikus Istentiszteletet 

tartunk a trianoni döntés 100. évfordulója 

alkalmából. Az Istentiszteleten Máté János 

római katolikus és Czirokné Botár Éva 

református lelkipásztorok szolgálnak. Az 

Istentiszteletet követően faültetés lesz a 

településrészi önkormányzat és a Művelődési 

Ház szervezésében. Az alkalmon gyülekezeti 

tagunk Publik Antal is közreműködik. Az 

alkalom előtt, a diktátum aláírásának 

időpontjában, 16 óra 30 perckor megszólal 

templomunk harangja is. 

Az „Életveszélyes garázs elbontása, közösségépítő tér kialakítása” 

című pályázat által egyházközségünk 2019-ben, a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által kiírt pályázaton 7.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatást nyert. 

A közösségépítő tér terveztetése folyamatban van, a végleges terveket június 

elején adhatjuk be az illetékes hatóság részére. (Pályázati azonosító: EGYH-

EOR-20-0130) 

Köszönjük a járvány idején, a gyülekezet számára eljuttatott 

adományokat! Gyülekezetünk a beérkezett adományokból fedezi - ebben a 

nehéz időszakban is - a közüzemi díjakat, épületeink biztosítását, valamint a 

lelkipásztorok javadalmát.  

2020. május elején gyűjtést hirdettünk egy bordányi család 

megsegítésére. A család otthona április 30-án tragikus tűzvész áldozata lett. A 

Szeged szerte ismert Pepi bohóc és családja számára szeretnénk segíteni. 

Kérjük, hogy aki teheti támogassa családjukat! Az általunk hirdetett gyűjtés 

2020. június 2-ig tart. Kérjük a közleményben feltüntetni: Bordány. 

 

 
Kiadja: a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály u. 16.  

Összeállította: Gyatyel Péter, lelkipásztor * Telefon: +36-30/405-8160  

Honlap: www.reformatustemplom.net * E-mail: szeged-petofi.telep@reformatus.hu Adószám: 

19982335-1-06 * Bankszámlaszám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt. 

 

Ünnepi alkalmaink: 

Pünkösdvasárnap 

2020. május 31. 9 óra  

Ünnepi, úrvacsorás 

Istentisztelet 

Pünkösdhétfő 

2020.június 1. 9 óra 

Ünnepi, úrvacsorás 

Istentisztelet 

http://www.reformatustemplom.net/

