
Február 

1. Február 13-20. – Házasság hete 

2. Február 18. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

3. Február 20. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

4. Február 21. – Presbiteri bibliaóra 

 

 

 

Osváth Erzsébet: Sül a fánk 

Serceg a zsír, 
sül a fánk. 

Fényessárga serpenyőből 
ragyog ránk. 

 
Illatozik, 

nő, dagad, 
az orrunkat csiklandozó 

jó falat. 

 

Már a tálon 
a sok fánk, 

Fehér cukorfelhő alól 
nevet ránk. 

 

Ránk nevet 

és integet. 

Itt a farsang, vidám farsang, 

gyerekek. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2022. február 6. 

2.  szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

 

A Házasság hetére 

„Ha valaki új házas … legyen boldog a feleségével, akit elvett.” (5Móz 
24,5) 
Egyáltalán nem nevezhető romantikusnak ez a törvénykönyv, még azok a 
cikkelyek sem, amelyek a férfi és nő kapcsolatát tárgyalják. És lám, mégis 
találunk itt egy igeverset, amely sok egyéb kötelezettség elé helyezi a 
házasságot, és parancsként mondja ki, hogy legyen boldog a férfi a 
feleségével. A boldog házas- és családi élet Isten szemében nagyon előkelő 
helyen áll. Ha Isten számára ez ennyire fontos, akkor legyen az nekünk is. 
Tanuljuk meg letenni a sürgősnek vagy túl fontosnak vélt dolgainkat, és 
szánjunk kellő mennyiségű időt, energiát, időt arra, hogy feleségünk, a 
férjünk, a gyermekeink valóban boldogok legyenek. Ez az első és 
legfontosabb szintér, ahová Isten állított, ahol Isten számít ránk! 
Fohász: Köszönöm a mai figyelmeztetést. Kérlek, add, hogy ne vegyem természetesnek, 
vagy magától működőnek a boldog házasságot, hanem engedd meg, hogy mindennap a Te 
szereteteddel tenni is tudjak érte. Ámen. 
(Forrás: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Bibliaolvasó Kalauz, 
2022.01.18.) 
 
 

 
 

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


A HÁZASSÁG HETE SZEGEDI PROGRAMJAI  

Február 13. vasárnap 
Fogadalmi Templom (Dóm tér) 
10.00 – Ünnepélyes nyitómise  
Február 13. vasárnap 
Honvéd téri Református Templom nagyterme (Honvéd tér 1.) 
11.00 – Én lennék a hibás? Bántalmazó kapcsolatok és segítség 
Dr. Falucskai Henriett klinikai szakpszichológus előadása 
Szervező: Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség 
Február 14. hétfő 
Tanulmányi és Információs Központ (TIK, Ady tér 10.) 
17.00-21.00 – Rapid randi és társasjáték est fiataloknak (18-30 év) 
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés február 9-ig 
ITT 
Szervező: Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet 
Február 15. kedd 
Honvéd téri Református Templom nagyterme (Honvéd tér 1.) 
18.00 – Megalapozott párkapcsolat – a Keresztpont Esték előadása 
Előadó: Dr. Mihalec Gábor családterapeuta 
Belépőjegy: 1000 forint 
Szervező: Keresztpont Közösség 
Február 15. kedd 
Egyházmegyei szavalóverseny – online 
Szervező: Karolina Iskola 
Február 16. szerda 
Tanulmányi és Információs Központ (TIK, Ady tér 10.) 
18.00 – Testi-lelki egyensúly, érzelmi érettség, párkapcsolati 
harmónia  
Előadó: Dr. Buda László orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta 
Szervező: SZTE, Egyházmegyei CsaládKözPont 
Február 17. csütörtök 
Gyereknek lenni… – a Karolina Iskola drámacsoportjának játéka 
Szervező: Karolina Iskola 
Február 18. péntek 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Dóm tér 1-4.) 
17.00-19.00 „Holtodiglan-holtomiglan”, ha addig minden jól megy 
Meghívott vendég: Farkas Attila pszichológus, család és párterapeuta 

Beszélgetőtárs: Cserháti Sándor evangélikus lelkész, Krämmer 
Erika evangélikus presbiter 
Szervező: Szegedi Evangélikus Egyházközség 
Február 18. péntek 
Katolikus Ház (Dugonics tér 12.) 
18.00 – Ëgy ëmbör mög ëgy asszony – Történetek, mesék, dalok 
férfiról, nőről, házasságról 
Szervező: Egyházmegyei CsaládKözPont 
Február 19. szombat 
Fokoláre Közösségi Ház (Jankovich u. 2.) 
15.00-16.00 és 16.30-17.30 – Töltőpont – coffee. Kapcsolatfeltöltés 
pároknak 
Jelentkezés február 12-ig ITT 
Szervező: Új Család Mozgalom (Fokoláre) 
Február 20. vasárnap 
Honvéd téri Református Templom (Tisza Lajos krt.91.) 
10.00 – Ökumenikus záróistentisztelet 
Szervező: Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség 
(Forrás: https://pasztoralis.hu/a-hazassag-hete-szegedi-programjai-2022-
ben/  
 

 
 

Radnóti Miklós: Dicséret 

Fénylő ajkadon bujdokoló nap 
a mosolyod; szelíden süt rám és meleg. 
Hangodra kölyökként sikoltanak 
a záporoktól megdagadt kis csermelyek. 
 
Pillantásodtól nő a fű, kihajt 
a száraz ág és tőled piroslik a vér. 
Ha meghalsz, meghalok; porainkból 
egyszerre sodor majd forgó tornyot a szél. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfYhb4i-pks0PTlSg8rt7mEc6iqT1cQQbYAIadPHjcGPnHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfYhb4i-pks0PTlSg8rt7mEc6iqT1cQQbYAIadPHjcGPnHg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY4ypxX2qJVT8t1aHlWUhqDlLvsxPSUflI1xhntk5sTX-zg/viewform
https://pasztoralis.hu/a-hazassag-hete-szegedi-programjai-2022-ben/
https://pasztoralis.hu/a-hazassag-hete-szegedi-programjai-2022-ben/

