
Február 

1. Február 11-18. – Házasság hete (részletesebben a szórólapon) 

2. Február 11. 15.00-18.00 – Házasság hete: Együttműködés és 

jelenlét tánckincsünk játékos felfedezésével, Gellért 

Szabadidőközpont 

3. Február 11. – Főzés a ferencesek alsóvárosi szegénykonyháján 

4. Február 15. 18.00 – Zenés áhítat 

5. Február 16. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

6. Február 18. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, a 

Házasság hete záró alkalma, prédikál Fekete Károly püspök 

7. Február 18. – A délelőtti istentisztelet után Falucskai Henriett 

klinikai szakpszichológus előadása: A dicséret szerepe 

8. Február 19. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

9. Február 25. – A délelőtti istentisztelet után a Református 

Szeretetszolgálat előadása a távol-keleti keresztyének helyzetéről 
 

 
 

Imádkozzunk 

 
- hogy minél többen ismerjék fel, hogy a házasság Isten csodálatos 

ajándéka! 
- a hitükért üldözött keresztyén testvéreinkért!  
- gyülekezetünk küldetésének felismeréséért és betöltéséért! Kérjünk 

erőt a szükséges irányváltás megtételéhez! 
- hogy Isten gondviselő kegyelme óvja, gyógyítsa betegeinket! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2018. február 4. 

2. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Presbitérium, mint hangszer 

Református újságíró kollégák Budapesten, a Kálvin téren arról 
kérdezték néhány éve a járókelőket, hogy szerintük mit jelent a 
presbitérium szó. Tízből nyolc ember egyáltalán nem tudta, öten 
hangszerre tippeltek – mesélte Fekete Zsuzsa, a Magyarországi 
Református Egyház Kommunikációs Szolgálatának új vezetője a 
novemberi zsinaton.  
 Amikor ezt a gondolatot hallottam tavaly, még csak nem is 
sejtettem, hogy jelölnek, majd presbiternek választanak a 
gyülekezetemben. Azóta sokszor eszembe jut: a presbitérium egy 
hangszer.  

Az utca embere rámutatott számomra a mély igazságra a 
presbitériumok szükségszerű működéséről. Hangszeren – zenekarban 
vagy kórusban – ugyanis csak együttműködve lehet játszani.  

Gyülekezetünk presbitériumának szintén erre van szüksége: 
képesek legyünk a kottát – a Bibliát, Jézus útmutatását, gyülekezetünk 
érdekeit – közösen, összehangoltan követni. A presbitérium így 
tulajdonképpen mégiscsak egy hangszer. 

Végül egy személyes gondolat: szintén tavaly, amikor még nem 
tudtam, hogy jelölt leszek, ajándékba kaptam egy 1967-ben készült tablót. 
A Tiszakécskei Református Egyházközség presbitériuma van rajta, köztük 
dédnagyapám és nagyapám. Egyiküket sem ismerhettem. Most mégis úgy 
érzem, összeköt bennünket a presbiteri szolgálat. Hála érte! 

Hegedűs Márk 

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


 

Mi is a Házasság hete? 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család 
fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott 
kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 
országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta 
rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A 
Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok 
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. 

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes 
társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából 
elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik 
egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és 
meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más 
területén is. 

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és 
erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden 
olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség 
környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről 
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat 
és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, 
akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.” 

(Forrás: hazassaghete.hu) 
 

 

Radnóti Miklós: Két karodban 

Két karodban ringatózom 
csöndesen. 
Két karomban ringatózol 
csöndesen. 
Két karodban gyermek vagyok, 
hallgatag. 
Két karomban gyermek vagy te, 
hallgatlak. 
Két karoddal átölelsz te, 
ha félek. 
Két karommal átölellek 
s nem félek. 
Két karodban nem ijeszt majd  
a halál nagy 
csöndje sem. 
Két karodban a halálon, 
mint egy álmon 
átesem. 

 
 

 
 
 

Gyülekezetünk a statisztika tükrében - 2017 

Keresztelés: 8 férfi (ebből felnőtt: 2),  6 nő (ebből felnőtt: – ), 14 összesen 
Konfirmáció: 4 férfi,    7 nő,     11 összesen 
Házasságkötés: 0 (tiszta)  4 vegyes    4 összesen 
Temetés: 10 férfi   11 nő   21 összesen 


