
 

 

 

 

Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség  

Szeged, Sirály utca 16. 

www.reformatustemplom.net 
 

 2022. Karácsony                           LX. szám 
 

TISZTA IGAZ SZAVAK 

„De jó volna ünnepelni odahaza...” 

(Ady Endre: Karácsonyi rege) 

Ady kálvinista lelkének durva zaj a nagy város ünneplése. Másra vágyik. 

Visszaemlékezik az egyszerű, otthoni karácsonyra, amikor tömött sorban 

mentek a templomba ifjak, vének hálát adni a magasság Istenének. Szeretne 

a városban elcsendesedni, újra belépni a kedves templomba, tiszta szívből 

imádkozni, megnyugodni. Az ismert karácsonyi versből való idézet tiszta 

szavakat tartalmaz. 

Elcsendesedni, imádkozni, megnyugodni. Mint a szomjazónak a pohár 

víz, úgy kell neki ez a három dolog. Mert az a régi, otthoni karácsony 

végtelenül egyszerű volt, de igazi. Mindent megadott, amire szüksége volt. 

Csendes volt, mert magába szállt mindenki. 

Imádkozó lelkületű volt, melyben a lélek földig hajolt a nagy Isten előtt, 

kibékülve a világgal. 

Megnyugtató volt, mert értette a bíztatást: a nagy Isten szent kegyelme 

karácsonykor leszáll a földre. A Messiás boldogságot hoz a kis szilágysági 

faluba, Érmindszentre. Nem mindig Golgota az élet, --bízni kell minden 

látszat ellenére! Eljött a megígért Szabadító! S ez jó, s kell az embernek. Még 

ha nem is fogja fel a maga valóságában! 

Mert igenis át tudja hatni egy erő a nagy mindenséget: mert az Isten karja 

és hatalma nem lett rövidebb, a világ folyásán bármikor tud változtatni. 

Azért volt igazi a karácsony, mert Isten felé fordultak az emberek. 

Hagytak időt arra, hogy értelmezzék, mit akar Isten karácsonykor adni. „Hogy 

világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy 

lábunkat a békesség útjára igazítsa.” (Lk. 1,79). Ez a csendesség valódi 

erőforrássá tudott válni. 

Ma is kínálja Isten a csendet, az imádság lehetőségét, a megnyugvást. 

Nem a boltokban. A templomokban. Ott megadja Isten számodra ezeket. Ezt 

tanuljuk most a bő szász évvel ezelőtt élő érmindszenti reformátusoktól. 
Czirokné Botár Éva 

lelkipásztor 



 
SZABOLCSKA MIHÁLY 

(Tiszakürt, 1861. 09. 30. – Budapest, 1930. 10. 31.) 

Sokszor előfordul, hogy térségünkben született nagyjainkról keveset 

tudunk. Így érdemes Szabolcska Mihály református lelkipásztorra, költőre is 

figyelni, megismerni munkásságát. Szegedtől nem messze látta meg a 

napvilágot, így az alföld reformátusságának neves szülötte volt. 

Alig hagyjuk el Csongrád-Csanád megyét északon, Jász-Nagykun-

Szolnok megyében található 

szülőfaluja, Tiszakürt 

(Szegedtől 90 km). 

Debrecenben teológiát 

végzett, majd 1890-től két éven 

át Genfben és Párizsban tanult. 

1891-ben tűnt fel a Fővárosi 

Lapokban négy versével. 1892-

től marosfelfalusi, 1899 és 1928 

között temesvári református 

lelkész volt. 1922 és 1924 

között az Országos Magyar Párt 

egyik alelnöki tisztségét is 

viselte. 1899-ben a Kisfaludy 

Társaság tagja lett. 1928-tól 

Budapesten élt, mint a Magyar 

Tudományos Akadémia 

tisztviselője és a Kisfaludy 

Társaság titkára. Verseit több 

nyelvre lefordították. 1930-ban 

Temesvárra hívták a reformáció 

emlékünnepére vendégszolgá-

latra és itt, október 31-én 

álmában érte a halál. Ady Endre 

„Költőcske Mihály”-nak 

nevezte. Szobra a tiszakécskei 

Kívánjuk, hogy Isten olyan karácsonnyal  

és 2023. új esztendővel áldja meg a Kedves Olvasót,  

amelyben el tud csendesedni, imádkozni tud az Úr Jézushoz,  

és megnyugvást kap a templomban a Szentlélek által! 
 

 

Szabolcska Mihály 

Karácsony 

Van egy nap - nagy nap! - az esztendőbe, 

Erőt merít a lelkem belőle. 

Te vagy e legszebb nap a világon 

Én édes ünnepem, kedves karácsony, 

Szép karácsony!... 

 

Megszánt az Isten szegénységünkben, 

Szolgaságunkban, kevélységünkben. 

S lehajolt hozzánk, hogy égbe váltson... 

- Te vagy az Úr napja: kedves karácsony, 

Szép karácsony! 

 

Óh napok napja, ringass el minket! 

Töltsd be jósággal a szíveinket. 

Embert az ember testvérnek lásson... 

Mintha örök volnál, kedves karácsony, 

Szép karácsony! 

 

Mintha nagypéntek több sohsem lenne, 

Tövis koszorú főbb nem teremne! 

Jer, úgy borúlj ránk, óh édes álom, 

Szeretet ünnepe: kedves karácsony, 

Szép karácsony! 

 



református templom előtt áll. Szülőháza helyén emlékoszlopot emeltek 

Tiszakürt és Cserkeszőlő között. 

Tőle származik a „Szálljatok le, szálljatok betlehemi angyalok, 

zörgessetek meg ma este minden kicsiny ablakot..., -a gyermekénekek között 

népszerű megzenésített vers is. Lapszámunkban két versét közöljük. Érdemes 

újra felfedeznünk Szabolcska Mihály református lelkipásztor költői 

munkásságát! (Forrás: Wikipédia, www.irodalmijelen.hu) 
Czirokné Botár Éva 

lelkipásztor 

Szabolcska Mihály: 

Adventi ének 
 

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye 

Vezess el minket Jézusunk elébe, 

Ragyogj előttünk fénynek oszlopával: 

Szent biztatással. 

 

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra, 

Vidám szivárványt sző a borulatra; 

Igéje napfény, az ragyog felettünk, 

Mit félne lelkünk? 

 

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk, 

Nem tart soká már bűnben bujdosásunk. 

Az ígéretnek földjéhez érkezünk, 

Jézus az nekünk. 

 

Ő lesz a váltság élet-birodalma; 

Változz örömre szívünk aggodalma. 

Az elhagyottnak lesz már pártfogója, 

Oltalmazója! 

 

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes, 

Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes, 

A szeretetnek fényes napja jő fel 

idvezítőnkkel! 

 

Szállj hát magasra, szíveink reménye, 

Vezess el minket Jézusunk elébe, 

Elsírni könnyünk édes örömünkben, 

Szeretetünkben! 
 

 -

 

BIBLIAOLVASÁS 

Krisztusban hívő, református embernek Isten Igéje az az alap, amelyen áll az 

Istennel való közösség. Istent a Szentírás Igéjéből ismerhetjük 

meg, és a Biblia által kereshetjük Isten akaratát a mi 

életünkben. 

Hogyan olvassam? – halljuk gyakran a kérdést. Isten 

Igéje olyan a léleknek, mint a kenyér a testnek. Minden nap 

szükségünk van rá. 

A Bibliaolvasó Kalauz kiadvány minden napra egy 

ószövetségi és egy újszövetségi részt jelöl ki olvasására. Ha 

követjük a vezérfonalat, akkor négy év alatt elolvassuk a Biblia 

összes könyvét.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszak%C3%BCrt


HÁLA A 2022. ÉVÉRT 

Év végén az élet megannyi területén számadást tartunk, ahol 

összegezzük az elmúlt év történéseit. Hasznos ez a gyakorlat, hiszen amikor 

visszatekintünk egy évre, akkor sok hasznos megállapítást tehetünk, hálát 

adhatunk, vagy éppen levonhatjuk a tanulságokat.  

A gyülekezet életében is fontos, hogy újra és újra összefoglaljuk 

mindazt, amiben részünk volt és megfogalmazzuk hálánkat Isten felé az ő 

ajándékaiért és gondviseléséért. Ezekben a sorokban összegyűjtöttük az 2022. 

év történéseit: 

A járvánnyal terhelt évek után a Presbitériummal az újraindulás 

alkalmait terveztük, hiszen a rövidebb-hosszabb ideig tartó online alkalmakat 

újra a személyes jelenléttel megtartott istentiszteletek, bibliakörök váltották 

fel. Egész évben a korábban kialakult rend szerint tartottuk alkalmainkat.  

A februári, Ukrajnában történő események azonban új feladatokat 

jelöltek ki számunkra. Így élelmiszer és pénzbeli adománygyűjtést 

szerveztünk kárpátaljai testvéreink számára a Magyar Református 

Szeretetszolgálat által. Később, már közvetlenül, a Csongrád-Csanád 

megyében elhelyezett menekültek számára juttathattuk el a gyűjtésből 

származó élelmiszereket. Domaszéken az Evangélium szavával is szolgáltunk 

közöttük, gyermekeknek hittanórát tartottunk több alkalommal. 

Húsvét ünnepe után elkezdődött a templom felújítása, amely sok 

feladatot, de sok áldást is magában hordozott. Gyülekezeti tagok közös 

összefogásával a templomot kipakoltuk, előkészítettük a munkálatokhoz. 

Először a templom nyílászárói kerültek 

kicserélésre, majd a templom előtere, 

lépcsője és a templom előtti tér újult meg. 

A villamoshálózat teljes cseréjét követően 

a templom falfelületei javításra kerültek, 

és elkészült a templom festése is. Az új 

hang- és vetítéstechnika beüzemelése 

után, végezetül a templom verébdeszkái, 

és előtetője újult meg. Az állami 

támogatásból megvalósult felújítás 

eredményeként 2022. pünkösdjén, a 

konfirmáció alkalmával vehettük birtokba 

a megújult templomot. Köszönjük 

mindenkinek a segítségét az 

előkészületekben, és a visszarendezés 

alkalmával a takarítási munkákban. A Grafika: Kardos Sándor 



tanév végeztével, a nyári szünet első hetében megtartottuk a napközis 

hittantábort, ahol közel ötven gyermek, fiatal vett részt. A hét gazdag 

programja lelki erősödést és testi felfrissülést készített a gyermekeknek. A hét 

folyamán gyülekezeti tagok és gimnazista fiatalok segítették a tábor 

lebonyolítását. 

Nyár végén a gyülekezet ifjúsága számára rendeztünk 3 napos 

kirándulást a Dunakanyarba, ahol az ifis fiatalok még jobban megismerhették 

egymást, és formálódhattak a közös program által.  

Az új tanévben a területünkön található 6 iskolában és 2 óvodában 33 

csoportban szervezünk hitoktatást, valamint 3 gyülekezeti hittancsoportban 

szól az Ige a gyermekekhez minden héten. 

Az idei évben is megrendezésre került a Gyülekezeti Nyílt Nap, az Ars 

Sacra programsorozat részeként. Az idei téma a Háború és Béke volt. Az 

igehirdetés, az istentiszteletet követő előadás a háború témáját járta körül 

Bibliai nézőpontból. A témát a délelőtt folyamán kis csoportokban 

beszélgetve dolgoztuk fel, majd az alkalmat közös ebéddel zártuk a 

templomkertben. 

Késő ősszel elkezdődött a templomudvarhoz tartozó kerítés bontása és 

cseréje, valamint a járdaszakasz megújítása. A széles összefogással elkészült 

kerítés, és a hozzá tartozó járda illeszkedik a templomhoz. 

Az adventi időszakban megtartottuk hagyományos adventi családi 

délutánunkat, ahol a családok gyönyörű adventi és karácsonyi díszeket 

készíthettek. Advent 4 vasárnapján meghívott vendégek tettek bizonyságot. 

Az elmúlt évben gyülekezetünkben 12 gyermek és felnőtt részesedett a 

keresztség sákramentumában. A tanév folyamán ifjúsági konfirmációs 

felkészítést tartunk. Felnőtt érdeklődők számára, 8 alkalmas sorozatot 

hirdettünk 2022. őszére, amely végén lehetőséget biztosítottunk az 

elköteleződésre. Konfirmációi fogadalmat 12 fiatal és felnőtt tett ebben az 

évben. Templomunkban 2 pár kérte házasságkötésének megáldását. A 

reménység és vigasztalás szavával 6 testvérünk nyitott sírjánál kellett 

megállnunk. Az elmúlt év tavaszán vettünk búcsút Szász Sándor Presbiter 

testvérünktől, aki hosszú ideig volt gyülekezetünk hűséges, szolgáló tagja. A 

mi Urunk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 

Egyházközségünkhöz 10 szegedi városrész és 10 környező település 

tartozik. A szórványban élő reformátusok számára Algyőn és Mórahalmon 

tartunk rendszeresen istentiszteletet. Istennek adunk hálát a gyarapodó algyői 

és mórahalmi gyülekezetért. 

Soli Deo Gloria 
Gyatyel Péter 

lelkipásztor 



 

SZOLGÁLAT TALICSKÁVAL, LAPÁTTAL, FAKANÁLLAL 

Hogyan lehet Istent szolgálni? Erre az egyszerű kérdésre, egyszerűen 

tudunk válaszolni: minden tettünkkel szolgálhatunk neki, amit az Ő 

dicsőségére teszünk. Ezt a szolgálatot élhettük meg ősszel is, amikor a kerítés- 

és járdaépítés munkálataiba kapcsolódhattunk be.  

A munkálatok során igyekeztünk 

minden olyan munkát magunk 

elvégezni, amelyhez nem szükséges 

szakember, hogy mi magunk is 

kivegyük a részünket a 

munkálatokban, valamint így, az egyre 

emelkedő építőipari árak mellett is 

meg tudtuk valósítani a teljes felújítást.  

November 5-én, és 19-én közel 

25-25 fő segítségével tudtuk elvégezni a szükséges feladatokat. A munkagép 

által kitermelt földet szétosztottuk a kertben, kerítéselemet szereltünk, kerítés-

elemet tisztítottunk, a járda alapjához szükséges anyagot talicskáztuk, és 

elvégeztünk minden felemerülő munkát. A szolgálókat asszonytestvéreink, 

finom ebéddel és süteménnyel látták vendégül. Nagy öröm volt, hogy többen 

hétköznapokon is el tudtak jönni segíteni. 

2022. júniusában a kerítés építésre céladakozást hirdettünk, így a 

költségek egy részét gyülekezeti tagok, vállalkozók pénzbeli és építőanyag 

adományából tudtuk fedezni. Istennek adunk hálát az adakozó testvérekért, 

akik ilyen módon segítették közös feladatunk elvégzését. A kerítés 

felújítására támogatást kaptunk az Egyházmegyétől és az Egyházkerülettől is. 

A járdaépítés költségeihez Szeged Megyei Jogú Város területünk 

Önkormányzati Képviselője által nyújtott 150.000 Ft támogatást, valamint a 

járdaprogram részeként járdakővel és homokkal segítette az építkezést.  

Karácsony ünnepére a kerítés szerkezete elkészült, valamint a járda 

építése is előrehaladott állapotban van. 

A következő évben a kerítés vakolása és 

a járdalapok lerakása áll előttünk. 

Köszönjük, hogy ilyen összefogás által 

valósulhat meg ez a hatalmas munka, 

ami által környezetünk még szebb lesz! 
 

A kerítés- és járdaépítést támogathatjuk adományainkkal, alkalmaink után 

személyesen vagy átutalással: Bankszámla szám: 56900068-10619881  



ÁLDÁS ÚJÉV NAPJÁN 

A szerető és jóságos Isten áldjon 

meg téged! 

Töltsön el erejével, hogy 

higgadtan tudd hordozni mindazt, 

amit neked küld ez évben. Kísérjen 

téged minden utadon, hogy bizakodva 

tekinthess a jövőbe. 

Áldja meg a munkádat és 

fáradságodat, hogy örömet találj 

abban, amit teszel, és elégedettség 

költözzön otthonodba. 

Vegyen téged körül emberekkel, 

akik közel állnak hozzád és szeretnek 

téged, akik olyannak fogadnak el, 

amilyen vagy. 

Ajándékozzon meg szerény-

séggel, hogy ne minden lemondást 

veszteségként élj meg. 

Adjon erőt elengedni azt, amit 

nem tarthatsz meg. 

Adjon éber szívet, amely értékeli 

a jelent, nyitott szemet, amely látja, 

ami körülötted történik, nyitott fület, 

amely a halk hangokat is meghallja, 

olyan orrot, amely megérzi az élet 

illatát, éber lelket az új felfedezésére 

és a régiek megőrzésére unalom 

nélkül, gyengéd kezeket, amelyek 

biztonságot nyújtanak, erős karokat, 

amelyek képesek másokat is 

megtartani, izmos lábakat, amelyek 

hosszú utakat is meg tudnak tenni. 

Így áldjon és őrizzen meg téged 

az Úr, a te Istened, Aki számára 

mindig az maradsz, aki már most is 

vagy: Az Ő képmása. Vegyen körül 

szeretetével, és adjon neked 

békességet és gyógyulást. 

Heinz Pangels  

Heidelbergi Káté 
 

21. Mi az igaz hit? 

Az igaz hit ismeret, amelynél fogva 

igaznak tartom mindazt, amit Isten 

az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám 

egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet 

a Szentlélek ébreszt bennem az 

evangélium által, hogy Isten 

nemcsak másoknak, hanem nekem is 

bűnbocsánatot, örök igazságot és 

üdvösséget ajándékoz, ingyen 

kegyelméből, egyedül Krisztus 

érdeméért. 
 

29. Miért nevezik Isten Fiát  

Jézusnak, azaz Üdvözítőnek? 

Azért, mert ő szabadít meg 

bűneinktől, és mert üdvösséget 

másnál sem keresni nem kell, sem 

találni nem lehet.  
 

35. Mit jelent az, hogy „fogantatott 

Szentlélektől, született  

Szűz Máriától”? 

Azt, hogy Isten örök Fia, aki 

valóságos és örök Isten, és az is 

marad, Szűz Mária testében és 

vérében, a Szentlélek munkája által 

valóságos emberi természetet vett 

magára, mert így lehetett Dávid 

valóságos utódja, s embertársaihoz 

mindenben hasonló, kivéve a bűnt. 
 

36. Mit használ neked Krisztus szent 

fogantatása és születése? 

Azt, hogy ő közbenjárónk, aki 

ártatlanságával és tökéletes 

szentségével Isten előtt elfedezi 

bűneimet, melyekben fogantattam. 



HIRDETÉSEK 

 

Rendszeres alkalmak rendje:  

Vasárnap 9 óra, istentisztelet a 

templomban, párhuzamosan gyermek- 

istentiszteletet tartunk; Kedd 17 óra 

Bibliaóra; Csütörtök 18 óra Kékkeresztes 

Bibliaóra; Péntek 16:30 Hittanóra 

általános iskolásoknak, és Konfirmáció 

felkészítő, 17:30 Ifjúsági óra. 

Egyházközségünk honlapján, 

Facebook oldalán, valamint 

gyülekezetünk YouTube csatornáján, sok 

érdekes és hasznos tartalom kerül 

felöltésre rendszeresen. (Részletek: 

www.reformatustemplom.net) 

Adományainkat az Egyház-község 

bankszámla számára utalással is 

eljuttathatjuk. Bankszámla szám: 

56900068-10619881 Takarékbank Zrt.  

Tervezett nyári programok: 

Hittantábor iskolások számára: 

2023.06.19-25. 

Ifjúsági tábor, Csillagpont Találkozó: 

2023.07. 24-29. 

2023-ban is rendelkezhetünk adónk 

1%-áról, amelyet felajánlhatunk: az 

Együtt a Délmagyarországi Szórvány 

Református Közösségekért Egyesület-

nek. (Adószám: 18407323-1-06) 

Kiadja: a Szeged-Petőfi telepi Református Missziói Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály 

u. 16. * Összeállította: Gyatyel Péter, Czirokné Botár Éva * Telefon: +36-30/826-0590 

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

Adószám: 19982335-1-06 * Bankszámla szám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt 

 

KARÁCSONYI 

ISTENTISZTELETEK 

 

SZENTESTE 

DECEMBER  24. 14 ÓRA 

Szentesti istentisztelet a 

gyermekek szolgálatával 

KARÁCSONY I. NAPJA 

DECEMBER 25. 9 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

DECEMBER 25. 11 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet Algyőn 

KARÁCSONY II. NAPJA 

DECEMBER 26. 9 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

 

ÓÉV NAPJA 

DECEMBER 31. 17 ÓRA 

Óévi hálaadó istentisztelet 

ÚJÉV NAPJA 

JANUÁR 1. 9 ÓRA 

Újévi úrvacsorás istentisztelet 

 

Áldott karácsonyi ünnepet,  

és Istentől megáldott, boldog 

új évet kívánunk! 

 

 

 

 

 


