
Április 

1. Április 6. 10:00 – Istentisztelet a kórus szolgálatával. Utána 

szeretetvendégség, melyen Kereskényi Sándor, gyülekezetünk 

lelkipásztora tart előadást Az apostolok élete a Bibliában és a Biblián 

kívül c. sorozatban 

2. Április 7. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

3. Április 12. 14:00-16:00 – Húsvéti kézműves délután 

4. Április 13. – Virágvasárnap. Istentisztelet a kórus szolgálatával (délelőtt). 

Után Kalmár Ferenc országgyűlési és európai parlamenti képviselő tart 

előadást A kisebbségek képviselete Strasbourgban címmel. 

5. Április 17. 18:00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. Április 18. 18:00 – Nagypéntek. A passión a „szerdai fiatalok” bibliaköre 

szolgál. 

7. Április 20. – Húsvétvasárnap. Délelőtt és délután istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel (délelőtt a kórus szolgálatával). 

8. Április 21. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

9. Április 24. 19:00 – Zenés áhítat Bozóki Andrea és Zagyi Sándor 

növendékeivel 

10. Április 27. 10:00 – Istentisztelet Bereczky Judit református lelkipásztor 

igehirdetésével 

11. Április 27. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 

12. Április 27. 18:00 – Zenés áhítat. Igét hirdet Bereczky Örs református 

lelkipásztor. Közreműködik Simon Tamás orgonaművész 
 

Imádkozzunk 

- azért, hogy minden szenvedő megértse azt, amiről Isten beszélni akar vele és 
családjával! 

- gyermek és felnőtt konfirmandusainkért! 

- hogy minél többeknek legyen húsvét Krisztus feltámadásának ünnepe! 

- a kárpátaljai magyar testvéreinkért! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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„… kérték: maradj velünk....! Bement hát, hogy velük maradjon.” 
(Luk 24,29) 
 

 csüggedten hazafelé tartó két emmausi tanítványhoz 
útközben csatlakozik egy ismeretlen férfi, aki nem más, 
mint a feltámadott Jézus. Útközben "elmagyarázta nekik 

mindazt, ami az Írásokban róla szólt." A tanítványok ekkor még nem 
ismerték fel őt. 

Közben haza értek. 
Jézus önként a házukig kísérte őket. Aztán tovább akart menni, 

mert van egy pont, ahol csak akkor marad velünk, ha ezt kérjük. Ő nem 
erőszakolja rá magát senkire. Mellénk szegődik csüggedésünkben, elmond 
magáról sok mindent, de ezt nekünk kell kérni: maradj velünk! 

Az emmausiak ekkor még igazából nem is tudták, hogy kit hívnak 
be, csak sejtették, hogy ő az, aki hiányzott eddig az életükből. Amikor 
megáldotta és megtörte a kenyeret, akkor "nyílt meg" a szemük, akkor 
ismerték fel. 

Mi már tudjuk, hogy ki Jézus, és mit jelent a vele való közösség itt 
a földön és majd a mennyben. Ő nem kéreti magát, de egyszer 
mindegyikünknek ki kell mondanunk teljes komolysággal, ha az 
üdvösséget akarjuk: maradj velünk! 

És akkor ő bejön hozzánk, bejön a mi életünkbe, otthonunkba is, 
hogy ígérete szerint velünk maradjon a világ végezetéig. 

Kiss Ervinné 

 

A 
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Felajánlás 2013 karácsonya 

Ötven évvel ezelőtt elkezdődött az életemben valami, akkor még nem 

tudtam, hogy amit csinálok, vagy mit akarok csinálni. Feladatomnak azt 

tekintettem, hogy őrizzem a hagyományokat és abból valamit továbbvigyek. 

Békési származású vagyok, s így benne éltem az akkori jelen és múlt 

eseményeiben. Családom, eleim érzésvilágát, szokásait eléggé ismertem. Ezek 

ismeretében és az 50-es évek divatja szerint véletlenül lettem a kulturális 

események továbbítója. Ehhez a segítséget a megye asszonyai adták, akik nagy 

érdeklődéssel fogadták az új ismereteket, amelyeket megtanultak, átvettek, és a 

mai napig a hagyományok elkötelezett ápolói lettek. 

Ahogy Békés megyében, úgy Csongrád megyében is a hímzés, ezen belül 

a szűcshímzés világába merültem bele. Megismerkedtem a megye múzeumainak 

gyűjteményeivel. Nagy szerencsémre az idősek még tudtak mesélni életükről, 

szokásaikról, hagyományaikról a korábbi emlékeik alapján. 

1977-től 30 évig népes szakkörrel valósítottuk meg elképzeléseinket: a 

Csongrád megyei szűcsmintákból terítők, párnák, lakásdíszek, ajándéktárgyak, 

stb. készültek. A szakirányú zsűrik értékelése után bemutattuk a közönségnek 

(belföldön, külföldön) a szűcshímzések motívumaival tervezett kézimunkákat. 

A fentiek szellemében került sor arra, hogy a Honvéd téri református templom 

énekeskönyveire borítókat terveztem, amit az Asszonykör ügyes kezű tagjai 

hímeztek ki. Ez a kollekció 120 darabból áll. A templom díszítése ezzel nem 

fejeződött be, mert az úrasztalra is Csongrád megyei szűcsmintával tervezett 

címeres terítőket készítettünk. 

A 2013-as évet úgy kezdtük, hogy ígéretet tettünk: az év karácsonyára 

elkészítjük a terítőt. Így is történt, Isten erőt, egészséget adott, és úgy vezetett 

bennünket, hogy még országos megmérettetésre is el tudtuk küldeni 

alkotásunkat. Mindezért köszönettel tarozunk Urunknak és a kivitelezést 

örömmel végző asszonytestvéreknek (Jobbáné Szabó Enikő, Kereskényiné 

Nemes Lívia, Nemes Józsefné, Szabó Erika). 

Szabó Imréné 

 

 

Hit- és erkölcstan? – IGEN! 

Kérjük a testvéreket, hogy a családjukban vagy környezetükben élő, 
általános iskolájukban az első, második, ötödik és hatodik osztályt megkezdő 
gyermekek szüleinek hívják fel figyelmét arra, hogy a napokban beadandó 
nyilatkozatokon szeptembertől, a hit- és erkölcstanoktatás keretében tanítandó 
tárgyként a református hittanoktatást jelöljék meg! 

Hit- és erkölcstan vagy csupán erkölcstan? Az az erkölcstan, ami 
nélkülözi ISTENT olyan, mint a homokra épített ház, nincs alapja. Csak 
viselkedésformákat tanít, csak a földi koordinátákban mozog. Nekünk és a 
következő nemzedékeknek Jézus a szilárd fundamentuma. 
 
 

 
 
 

Presbitériumi határozatok 2014 márciusában 

A presbitérium  
- elfogadta a parókián kialakítandó lelkészlakás befejező ütemének 

árajánlatát; 

- tudomásul vette az önkéntes segítők diakóniai munkájának megkezdését; 

- döntött arról, hogy a temetőben a lejárt sírhelyeket ismét értesítő 

címkével látja el; 

- elfogadta Egyházközségünk selejtezési, íratkezelési és leltározási 

szabályzatát. 

 


