
Január 

1. Január 13. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
2. Január 19-26. – Ökumenikus imahét (részletes program később) 
3. Január 26. 18.00 – Az Ökumenikus imahét záró alkalma 

templomunkban. Utána szeretetvendégség 
4. Január 27. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 
5. Február 2. – A délelőtti istentisztelet után Havasi János előadása: 

Hadi ösvényen – egy pécsi újságíró utazásai egykori és mai 
harctereken, könyvbemutató  

 

 
 

Változások az új esztendőben 

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy 2020. január 1-jétól lelkészi 
hivatalunk új vezetője Bozsoki Ibolya. Szecsődi Gizella húszévi szolgálat 
után nyugdíjba ment. 
A presbitérium hálásan köszöni Szecsődi Gizella testvérünknek, hogy 
hivatalunkat és pénzügyeinket gondosan vezette és kezelte. Isten áldja meg a 
pihenés éveit családja körében. Bozsoki Ibolya testvérünknek hasonló 
értékes munkát kívánunk Isten áldásával. 
Lelkészi hivatalunk új nyitvatartási rendje: 

                                                 –    hétfő: 10.00-13.00 
–    kedd: 15.00-18.00 
–    szerda: 15.00-18.00 
–    csütörtök: 10:00-13.00 
–    péntek: 10.00-13.00 

 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2020. január 5. 

1. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Új esztendő 

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a 
szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6) 
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, 
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 
énvelem.” (Jel 3,20) 

Ezt is megértük: itt van hát a „jóvágású” 2020! Várakozásunk 
izgalmas kérdése: mit hoz az új esztendő?  

Ki tudná jobban – fényével és szeretetével – megvilágítani utunkat, 
mint Jézus Krisztus? Mindennap tapasztaljuk, hogy velünk van – titokzatos 
módon, de érzékelhetően. Tekintsünk csak egy kicsit vissza az elmúlt időkre: 
örömmel fedezzük fel azt a békét, reménységet és segítséget, amelyet 
azoknak adott, akik beengedték Őt életükbe.  

Mit kívánhatunk most egymásnak az új évre? Azoknak, akik nem 
ismerik még Jézust, Isten egyszülött Fiát, kívánjuk, keressék Őt, higgyenek 
Benne. Azoknak, akiknek már életük része, kívánjuk, erősödjenek tovább 
abban a hitben, amely mindannyiunkat Hozzá köt, és amely 
mindannyiunknak reményt ad. 

Ha a jövő sok szempontból bizonytalannak is tűnik, és ha az 
optimizmus ma nem divatos szemlélet, a Biblia mindig bizakodást sugalló 
biztos pont. Megtudjuk belőle, hogy Isten ismeri szükségeinket, azért küldte 
Fiát a földre, hogy örök életet adjon azoknak, akik elfogadják Őt. Jézus a mi 
reménységünk (1Tim 1,1). Ígérte: visszatér az övéiért (Jn 16,16).  

Mit hoz a jövő? Isten megsegíti azokat, akik hittel kérik Őt. 
Nemes Gábor 

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


Napelemet a templomra 

Elindultunk az ökogyülekezetté válás útján – így döntött 
gyülekezetünk presbitériuma. A Magyarországi Református Egyház 
Ökogyülekezeti Mozgalmához szeretnénk csatlakozni, melynek célja, hogy a 
gyülekezeteket bevonva a teremtésvédelem ügye mellé állítson minél 
többeket. Hogy mi a teremtésvédelem? Az Isten által formált, alkotott 
gyönyörű világ védelmezése. Ennek egyik alapvető formája a lelki 
odaszánás, amikor imádkozunk például a teremtett világért és a benne 
élőkért. A másik a tettekben megnyilvánuló teremtésvédelem. Ennek 
egyszerűbb példája, hogy a gyülekezet vállalja, nem használ egyszer 
használatos poharakat a szeretetvendégségeken – ez most is így van –, és 
egy nehezebb: amikor: a gyülekezet törekszik rá, hogy amint lehetősége lesz, 
megújuló energiaforrást – például napelemet – is használ a templom, a 
parókia, a lelkészi hivatal működtetéséhez. 

A presbitérium felkérése, majd döntése nyomán egyházközségünk 
ökogyülekezeti referense lettem. Terveim szerint a következő hónapokban a 
közösségi életünk színtereit felmérem, majd javaslatokat teszek arra, hogy 
hogyan tudnánk még inkább érvényesíteni a teremtésvédelmet a gyülekezeti 
életünk valamennyi területén – például az energiahasználatban, az 
étkezésekben, a takarításban, az építkezéseinkben, az irodahasználatban, stb. 
Bárki javaslatát, észrevételét szeretettel várom:hegedusmarkhu@gmail.com 
címemen. 

Hegedűs Márk 

 

Nyári terveink 

Ebben az évben nem fogadunk kárpátaljai gyermekeket. 
Gyülekezeti kirándulás – Az idei gyülekezeti kirándulás 2020. június 25. 
és 28. közé tervezzük. Célpontunk: Baranya, Ormánság és a Drávaszög 
református emlékei és természeti szépségei. A további részletekről a 
templomi hirdetésekben és a honlapunkon fogjuk tájékoztatni kedves 
Testvéreinket. Mindenkit szeretettel várunk. 
Hittantábor – 2020. július 13-17. A helyszínt még keressük. 
 

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév 

reggelén 

Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 
legyen boldog, 
érje el, ki mit szeretne, 
s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. 
Tiszta szívből ezt kívánom! 
Szaporodjon ez az ország 
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, 
soha-soha ne feledje. 
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 
vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként 
megcsináljuk. 
Végül pedig azt kívánom, 
legyen béke, 
gyönyörködjünk még sokáig 
a lehulló hópihékbe’! 
 

 


