
 

 

 
 

 
 

Missziói hírlevél 
2009. január 19. 

1. szám 

 
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 

jött létre.” (2Kor 5,17) 
 

 
Üzenet gyülekezetünk tagjaihoz és mindenkihez 

 

Kedves Testvérek! 

 

A Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség Missziói Bizottságának tagjai szeretettel 

köszöntenek mindenkit, akinek ez a levél a kezébe kerül. Missziós munkánk javítása érdekében 

szeretnének közelebbi kapcsolatot teremteni gyülekezetünk tagjaival. Terveink szerint havi 

hírlevelünkben rendszeresen tájékoztatást adunk az éppen időszerű alkalmainkról, 

feladatvállalási lehetőségekről, hogy mindenki megtalálja azt a területet, ahol a számára 

legmegfelelőbb szolgálattal bekapcsolódhat gyülekezetünk életébe, tevékenységébe. A 

kapcsolatfelvételhez most a levélformát választottuk, de tudjuk, hogy a személyes beszélgetések 

– a szeretetvendégségeken, a látogatások alkalmával – elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy nagy 

család tagjaiként, egymás kezét megfogva, szeretetben haladjunk tovább közös utunkon. A hírek 

ellenkező irányban is áramolhatnak: Testvéreink kéréseiket, javaslataikat, vállalásaikat a 

templomunk előterében található KÉRÉSEK, JAVASLATOK feliratú dobozban helyezhetik el 

névvel vagy név nélkül. Találkozhatunk a honlapunkon is: www.honvedter.ref.hu, vagy 

elektronikus levelet küldhetnek nekünk a reformatusegyhazkozseg@t-online.hu címen. Ha 

ebben a formában szeretnék megkapni hírlevelünket, kérjük Testvéreinket, hogy adják le e-mail 

címüket. Telefonos elérhetőségünk: 06-62-426-902 (lelkészi hivatal). 

 

A Missziói Bizottság tagjai: dr. Nemes Gábor –főgondnok, dr. Kiss Ervinné Zsófi néni – ny. 

lelkipásztor, Nagy-Szabó Kornélia – presbiter-karnagy, Sashegyi Tiborné Rózsa - presbiter; dr. 

Kakusziné Kiss Gabriella – pótpresbiter. Bizottságunk minden tagja örömmel fogadja a 

személyes megkereséseket. 

 

A 2009-re szóló részletes missziói munkatervünk megtalálható és elolvasható templomunkban a 

kijárat melletti faliújságon vagy honlapunkon. 

 

http://www.honvedter.ref.hu/
mailto:reformatusegyhazkozseg@t-online.hu
http://www.parokia.hu/subtemplate2.php?id=2232&title=Szeged-Honv%EF%BF%BDt%EF%BF%BDri+Reform%EF%BF%BDtus%25Egyh%EF%BF%BDzk%EF%BF%BDzs%EF%BF%BDg


Rendkívüli alkalmaink januárban 

 

Január 1. 10:00 - Újévi istentisztelet 

Január 12. 16:30 - Presbiteri gyűlés 

Január 18. 10:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Utána szeretetvendégség. 

18:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. 

Január 25. 10:00 - Istentisztelet után gyülekezeti ebéd 

Január 18-25. - Egyetemes imahét (lásd: plakátok) 

Január 25. 18:00 - Az egyetemes imahét záró alkalma templomunkban énekkarunk 

szolgálatával. 

Január 26. 16:45 - Presbiteri bibliaóra 

Február 1. 10:00 - Istentisztelet a Magyar Református Vakmisszió szolgálatával. 

Február 2. 16:30 - Presbiteri gyűlés 

 

A fenti alkalmakra szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket. 

 

Aktuális szolgálati lehetőség 

 

1. A gyülekezeti nagyterem takarítása. 

2. Segítség a gyülekezeti ebéd körül. 

 

Imádságban kérjük Isten segítségét testvéri kézfogásunkhoz és törekvéseink megvalósításához. 

 

Szeretettel és bizakodással: 

 

 

A Missziói Bizottság tagjai 

 

 

 

 

http://docs.google.com/Doc?id=dxn9r47_513fbqpxzhm

