
Október 

 
1. Október 1. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
2. Október 7. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után, amerikai 

vendégeink fogadása 
3. Október 14. 10:00 – Istentisztelet a kórusunk szolgálatával 
4. Október 14. 16:30 – Kéringer László (ének) és Pétery Dóra (orgona) 

hangversenye templomunkban 
5. Október 15. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 
6. Október 15. 19:00 – Zenés áhítat: gitárhangverseny 
7. Október 20. – Debrecen: egyházkerületi kórustalálkozó 
8. Október 21. – A délelőtti és délutáni istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel. Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után – Idősek 
Napja 

9. Október 26-31. – Protestáns Hét (részletesebben később) 
10. Október 27. 9:00 – Temetőtakarítás 
11. Október 28. 18:00 – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Az 

esti istentisztelet a Kálvin téri református templomban lesz. 
12. Október 31. 18:00 – A Protestáns Hét záró alkalma templomunkban a 

kórusunk szolgálatával 
 

 

 
 

 

Imádkozzunk 
 

- azért, hogy gyülekezetünk missziói programjai minél többeket érjenek 
el! 

- idős testvéreinkért, és adjunk hálát életükért 
- Egyházunk folyamatos megújulásáért, és adjunk hálát a Reformációért; 
- imádkozzunk betegeinkért és a gyászolókért! 
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imáinkat! 

 
 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2012. október 7. 
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www.honvedter.ref.hu 
 
 

Hitem rövid története 
 

Hosszú gondolkodás után döntöttem úgy, hogy a saját hitem változásának 
történetét vetem papírra. 
Gyermekként református iskolában tanultam a nyolcadik osztályig. Ennek 
megfelelően református hittant tanultam és szüleim is református szellemben 
neveltek. Egyik nagybátyám református lelkész volt Diósgyőrött. 
Középiskolás koromtól elfordultam Istentől, és még templomba sem jártam. Telt-
múlt az idő, megnősültem, és néha elkísértem a feleségemet - aki katolikus 
hitben nevelkedett - a jezsuita templom vasárnapi miséire. Sokáig a római 
katolikus liturgiát hallgattam. Jó hatással volt rám édesanyám halála után 
Vértesaljai László atya, aki lassan visszaterelgetett Istenhez. Később Illés Ali 
atya jezsuita szerzetes volt az, aki megérezte, hogy a helyem egy református 
gyülekezetben van. Azt mondta: „Zsolt, neked a hitedet a református egyházon 
belül kell megtalálnod, ott, ahol a gyökereid vannak.” Az, hogy egy katolikus pap 
így gondolkodott, eldöntötte a sorsomat. 
Elkezdtem járni a református templomok istentiszteleteire. Legjobban a Honvéd 
téri templomban és gyülekezetben éreztem magam otthon, ahol nagy szeretettel 
fogadtak. Ezért nagy hálával tartozom Kereskényi Sándor tiszteletes úrnak, aki a 
lelki életemet egyengette. Így hitben megerősödve próbálom szolgálni Istent és 
az egyházat legjobb szándékom és tudásom szerint. 

Kigyóssy Zsolt 
 

 

http://www.honvedter.ref.hu/


Indul a Honvéd téri Színkör! 
 

A 4-7. osztályos korosztály számára, kéthetente pénteken, a hittanóra előtt 
kerül sor rá. 
Az első foglalkozás október 12-én lesz a nagy gyülekezeti teremben16 órától. 

A gyermekek megismerkedhetnek a drámajáték alapjaival. Szerep és 
szituációs játékok során fejlődik az önismeretük, énképük. A cél az egész 
személyiség fejlesztése, keresztyén szellemű közösség alakítása.  

A drámajátékok nem közönségnek szólnak, inkább együttjátszásról van szó. 
Elősegítik a kapcsolattartást, a közösségben és a közösségért tevékenykedő 
ember aktivitását. 
Nem az elkészült előadás a lényeges, hanem az azt megelőző alkotófolyamat, 
játékok, beszélgetések.  

A játék közös nyelv is, szerepe komolyabb, mint csupán kellemes időtöltés. 
Ilyenkor nyilatkoznak meg a jellemtulajdonságok, fejlődik az akarat és érzelem 
összhangja. Kibontakozik a kreativitás, rugalmas gondolkodás, a tolerancia, 
lehetőséget adva a keresztyén magatartás formálására, megélésére. 

Szeretettel (és sok játékkal) várom az érdeklődőket! 
Szabóné Csepregi Boglárka 

 

Segítséget kérünk 
 

Kedves Testvérek! Beosztott lelkészünk távozásával sok olyan gyülekezeti 
adminisztrációs munka maradt ránk, amelyet külön-külön könnyedén el tudunk 
végezni. Önkénteseket keresünk a következő feladatokhoz: 

- anyakönyvvezetés (heti 20 perc); 
- levelek iktatása (heti 1 óra); 
- a prédikációk postázása (kéthetente 1 óra); 
- a vasárnapi hirdetések vetítése a templomban; 
- a prédikációk nyomtatása és átjuttatása a templomba (hetente fél óra); 
- egyházközségi tagok nyilvántartása (havonta 15 perc); 
- a Kárász utcai kirakatba hetente új Igét választani, kinyomtatni és 

kirakni; 
- a közmunkás jelenléti ívének kezelése (havonta egyszer); 
- az áldozatos borítékok előállítása (évente kétszer 2 óra). 

Jelentkezni lehet vasárnap a templomban a lelkészeknél és a gondnoknál, 
valamint hétköznap a lelkészi hivatalban Szecsődi Gizella testvérünknél. 
A Testvérek segítségét előre is köszönjük. 

Presbitérium 
 

Beszámoló templomunk nyári nyitva tartásáról 

 

Ebben az évben, július 8-tól augusztus 20-ig, tizenkilenc gyülekezeti tagunk 
önkéntes munkája tette lehetővé, hogy városunk vendégei és lakói 
megtekinthessék szép templomunkat. Érkeztek Erdélyből, Szerbiából, 
Németországból, Angliából, Olaszországból, valamint Győrből, Budapestről 
Debrecenből, Sopronból, Ózdról, Szombathelyről. A 380 látogató közül 65-en 
írtak bejegyzést a vendégkönyvbe. Néhányat választottam közülük: "Köszönjük a 
pár percnyi megnyugvást, a lelki békét." 
"Tetszett a szép ablakok nemes egyszerűsége, különösen széppé teszi a 
templomot. 
"Hálásan köszönöm az áhítatos, gyönyörű pillanatokat,..." 
"Köszönjük a kedves fogadtatást és a részletes tájékoztatást." 
"Gyönyörű a templom. Megfáradt emberek szívesen töltenek - még ha rövid időt 
is - ilyen szép, meghitt helyen." 
"Jó itt elmélyülni az Igében. Isten megszólítja híveit a falak között. Isten gazdag 
áldását kívánjuk az egész gyülekezetre." 
A PRESBITÉRIUM KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI A SEGÍTŐ TESTVÉREKNEK 
ÁLDOZATOS MUNKÁJUKÉRT! 

Sashegyiné Német Rózsa 
 

Gyermekeknek: színezd ki! 

 

 
Hozd magaddal a hittanórára! 


