
Január 

1. Január 5. – A délelőtti istentisztelet utáni szeretetvendégségen előadás 
Tamásról az Apostolok élete sorozatban (Kereskényi Sándor) 

2. Január 12. – A délelőtti istentisztelet után, a Határon túl – nemzeten 
belül c. sorozat keretében előadás az amerikai magyarokról (Kereskényi 
Sándor)  

3. Január 13. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
4. Január 19. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni istentiszteleten 
5. Január 19. – Előadás Szenczi Molnár Albertről a délelőtti istentisztelet 

után (Nemes Gábor) 
6. Január 19-26. – Ökumenikus imahét (részletesen később) 
7. Január 26. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András festőművész 

előadása: Ószövetség és Újszövetség a Sixtus-kápolnában 
8. Január 26. – Gyülekezeti ebéd 
9. Január 27. 16:30– Presbiteri bibliaóra 

 

Hirdetés 
 

Ez év januárjától rendszeressé válnak a Kora esti bibliaóra alkalmai. Szeretettel 
várjuk Testvéreinket január 9-én, 16-án és 23-án (a továbbiakban minden 
hónap első három csütörtökén) 17:30-kor templomunk gyülekezeti kistermében.. 
 

Imádkozzunk 

- azért, hogy az új évben is Isten vezesse életünket! 

- országunk és világunk békességéért! 

- azért, hogy a különböző keresztyén/keresztény felekezetek együtt tudják 
hirdetni Krisztus evangéliumát 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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2014 
 

j év köszöntött ránk: Krisztus születése óta immáron a 2014. Kialszanak az   
ünnepekre felrakott fények a karácsonyfán, az utcai díszkivilágítást is 
leszedik, kezdődnek a munkás hétköznapok – óvoda, iskola, egyetem, 

munkahely -- újra várnak bennünket a kötelezettségek. Az elmúlt napokat 
azonban nehéz feledni, különösképpen akkor, ha előtte komolyan vettük az 
adventi készülődést, s lelkileg is ráhangolódtunk a Megváltó születésének 
ünnepére. Számomra az volt ennek az időszaknak a legmarkánsabb vonása, hogy 
a korábbinál sokkal többen és jóval többet segítettek a rászorulókon. Mintha 
végre rádöbbent volna ez a társadalom, hogy csak úgy léphet előre (és előrébb), 
ha megfogják egymás kezét az emberek és önzetlenül adnak, segítenek. Szívet 
melengető látvány, volt, amikor egy-egy csöppség egyensúlyozott a cipős 
dobozzal a gyűjtőhelyre, vitte ismeretlen gyermektársának a kis ajándékot, 
aminek valahol nagyon megörültek a Szentestén. De a média felhívására is 
megmozdult az egész ország, alig egy nap alatt 120 millió forintos adomány gyűlt 

össze – határon belül és kívül élő -- szegény sorsú testvéreinknek. 

       Ilyenkor azonban óhatatlanul is felmerül az emberben a kétely: vajon tovább 
tart-e ez a lendület, ez a segítőkészség, figyelünk-e egymásra akkor, amikor erre a 
legnagyobb szükség mutatkozik? Mert ez a szükség nemcsak karácsony idején 
jelentkezik, hanem egész évben. Sajnos, míg a magyar társadalom nem éri el azt a 
szintet, hogy kevesebb legyen a rászoruló, addig segítenünk kell. Ki munkával, ki 
anyagiakkal, ki csak egy mosollyal vagy kézszorítással. Sokszor az utóbbiak 
kellenek a legjobban, mert a mára már „túlglobalizált”, gyakran lelketlen világban, 
kifogyott a jóságos emberi szó, a barátságos magatartás, a szeretet őszinte 
megnyilvánulása. Bízzunk abban, hogy ez is változni fog 2014. évben és egyre 
többen megértik az Ige üzenetét, jelesül, hogy „ahogyan én szerettelek titeket, ti 
is úgy szeressétek egymást!” (János, 13,34) 

Kisimre Ferenc 
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Tájékoztatás a 2013. évi presbiteri gyűléseken 

hozott határozatokról 

 

2013. január 14.  
 

A presbitérium  
– elfogadja a 2013. év költségvetési tervezetet a lelkészeknek és az 

alkalmazottaknak 5%-os béremelésével  
– 200000 Ft-ot szavaz meg a kórusnak a tízéves évforduló megszervezéséhez. 
– megtekinti a 2012. évi választói névjegyzéket, és az abban szereplők 

egyháztagságát elismeri. 
– szorgalmazza a TESTÁMENTUM Kft vezetőségével a temetőben levő 

problémák megbeszélését. 
 

2013. február 11. 
 

A presbitérium 
– egyhangúan elfogadja a záró számadást. 
– szükségesnek ítéli nagy teljesítményű porszívó vásárlását a templomba, a 

lépcsők javítását és a tető beázásának megszüntetését. 
– egyhangúan elhatározza a Kárász utcai gyülekezeti ház felújítását a 

rendelkezésre álló pénz erejéig. (Fűtési alapvezetékek lerakása, betonozás, 
villanyszerelés, gipszkarton falak beállítása, gépészeti terv elkészítése.) Egyben 
javasolja a célirányos gyűjtés elkezdését, téglajegyek árusítását. 

 

2013. március 4. 
 

A presbitérium 
– segítséget nyújt a lelkészeknek a hit és erkölcstani tanítás megszervezésében. 
– szorgalmazza a téglajegyek vásárlását. 

 

2013. április 8. 
 

A presbitérium 
– hírül adja a gyülekezetnek a kórustalálkozó részleteit és a várt segítés területeit.  
– a presbiterek vállalják az evangelizációs napokon Bereczki Zsolt lelkipásztor és 

családjának ellátását.  
– elfogadja az ingatlanokkal foglalkozó bizottság előterjesztését a felújítási 

munkálatokat végző vállalkozó árajánlatairól. 
 

2013. május 6. 
 

A presbitérium 
– megállapítja, hogy a parókia munkálatai a megfelelő ütemben haladnak. 
– elfogadja a TESTAMENTUM Kft beszámolóját.  

– elfogadja az őszi temetőtakarítás megszervezésének tervét. 
– megköszöni Szecsődi Gizella pénzügyi munkáját, mivel az Államkincstár és az 

egyházmegyei ellenőrzés a pénzügyi gazdálkodást rendben találta. 
– úgy döntött, hogy a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség javára egy 

havi perselypénzt átutalunk. 
– döntése alapján részt veszünk az Egyházi Jövőkép Bizottság felmérésében (a 

gyülekezet tagjai kérdőíven és szóban mondhatják el véleményüket).  
 

2013. június 10. 
 

A presbitérium 
– döntést hoz a női mosdó felújításáról és a templomba új ülőpárnák készítéséről. 
– köszönetét fejezi ki a gyülekezet tagjainak a kárpátaljai gyermekek üdültetéséért. 

 

2013. szeptember 9. 
 

A presbitérium  
– köszönetet mond Vesmásné Zákányi Ildikó és Köblös Endre presbitereknek a 

Kárász utcai gyülekezeti házunk felújításában végzett áldozatos szervező és 
irányító munkájukért. 

– döntést hoz a lejárt sírok újbóli megváltásának szervezéséről. 
– elfogadja a hitoktató lelkészek tanmenetét, és örömét fejezi ki, hogy négy 

óvodában és négy iskolában 56 fő tanul hittant.  
 

2013. október 7. 
 

A presbitérium  
– egyhangúan elfogadja a pénzügyi tájékoztatót a kiadásokról és a bevételekről. 
– örömmel nyugtázza a sikeres kórustalálkozót. 
- ismét sürgeti a templomban a női mosdó felújítását.  
- szükségesnek látja a lépcső javítását és a kazán javítását. 

 
2013. november 4. 
 

A presbitérium  
– örömmel nyugtázza az eredményes és önkéntes temetőtakarítást. 
– megállapítja, hogy a parókia kialakítása folyamatosan halad. 

 

2013. december 9. 
 

A presbitérium 
– megbízza a Missziói Bizottságot a szociálisan rászorulók felkutatásával. 
– elfogadja a gyermekmunka segítésére létrehozandó új bizottság megalakulását. 
 

A presbitérium megköszönve Isten kegyelmét, hálát ad az egész évi szolgálatért. 
(Összeállította: Sashegyi Tiborné) 

 


