
A Szeged-Honvéd Téri Református Egyházközség 

2020. évi missziói munkaterve 
 

„…a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban 

egymást megelőzők,…” (Róm 12,10) 
 

I. Fő célkitűzéseink 
 

1. Gyülekezetépítés 

a) hozz magaddal valakit ebben az évben (barátok 

hívogatása);  

- a Kézfogásban, a honlapunkon, az istentiszteleti 

hirdetésekben (havonta egyszer) emlékeztetünk arra, 

hogy ez mindenkinek szóló feladat; 

b) küldjük/hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, 

keresztgyermekeinket gyermek-istentiszteletekre, 

gyülekezeti programokra, számukra készített alkalmakra; 

c) látogatás /lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok 

lelkésszel együtt/ 

- azoknál, akik nem tudnak a gyülekezetben 

megjelenni; 

- betegeknél, kórházban levőknél; 

- azoknál, akik kérték a látogatást; 

- úrvacsora betegeknek; 

- az új gyülekezeti tagok megszólítása (levél, telefon, 

e-mail, jelentkezőlap); 

d) az igehirdetések nyomtatott/hangzó változatának terjesztése; 

2. Nyitás 

a) a gyülekezet felé: 

- közérdekű előadások szervezése a hónap utolsó vasárnapján;  

 „arcok a gyülekezetből”: az új presbiterek bemutatkozása) 

/K.S./; 

- minden hírünket, felhívásunkat közreadjuk a havi missziói  

       hírlevelünkben és a honlapunkon / N.G, Missziói  

       Bizottság./; 

b) a város felé: 

- gyülekezeti híreink és igei üzeneteink közzétételéhez 

felhasználjuk a honlapunk, és a Facebook nyilvánosságát; 

- zenés áhítatokat (kéthavonta) és játszóházakat szervezünk 

(húsvét, advent) /S.T.-né, K.N.L; Katechetikai Bizottság/; 

- fogadjuk a középiskolai tanulók kötelező közösségi 

szolgálata ügyében érkező megkereséseket. 

c) Szeged református gyülekezetei felé 

- továbbra is szorgalmazzuk a szegedi református 

gyülekezetek presbitereinek a találkozását. 

4. Diakónia  

a) rendszeres kapcsolattartás a Református Szeretetszolgálattal 

/K.N.L./; 

b) gyülekezeti diakónia (a Bethesda, a Siketmisszió, a 

szentmihálytelki anyaotthon támogatása; ruha- és játékgyűjtés 

rászorulóknak; főzés havonta egyszer a Ferences 



Szegénykonyhán (október és május között); havi támogatás a 

ferences hajléktalan missziónak: szárazélelem-gyűjtés, 

alapanyag a főzéshez) /K.N.L./; 

c) gyülekezetünk rászorulóinak tapintatos felderítése 

/gyülekezeti tagok/, támogatásuk megszervezése 

/presbitérium/; 

d) a lelkészek által nyújtott lelki segélyszolgálat 

kórházban/lelkészi hivatalban/otthon; 

5. Munkamódszerünk javítása 

a) az ifjúsági munka megújítása: 

- konfirmandusokkal szorosabb kapcsolattartás (presbiterek 

látogatásának a rendje, szeretetvendégség, sport-programok); 

- bibliaolvasással kapcsolatos pályázat fiataloknak; 

- keressünk kerékpártúra-szervező és/vagy pingpongedző 

segítőket! 

b) használjuk rendszeresen a munkatervet! 

c) minden hónapban (a presbiteri bibliaóra után, a Kézfogás 

szerkesztésekor) tekintsük át a nagyobb létszámot igénylő 

munkákat, és kérjük a presbiterek és a gyülekezet önkénteseinek a 

segítségét. 

 

II. Presbiteri feladatok 

 

1. A legjobb tudásunk szerint lássuk el vállalt feladatainkat a 

bizottságokban: 

a) Missziói és Diakóniai Bizottság; 

b) Pénzügyi és Ingatlanügyi Bizottság; 

c) Temető Bizottság; 

d) Katechetikai Bizottság; 

e) Pályázatkezelő Bizottság. 

2. Érezzük kötelességüknek egyházközségünk alkalmain való részvételt 

(istentisztelet, bibliaóra, szeretetvendégség, gyülekezeti ebéd, zenés 

áhítat, a kiscsoportok látogatása, istentiszteletek előtti imádkozás (este 

is!) a lelkészekkel, gyülekezeti kirándulás, templomi szolgálat). 

 

III. Rendszeres alkalmak 

 

1. Istentiszteletek: 

- vasárnap – 10 órakor (+ két csoportban gyermek-

istentisztelet) és 18 órakor. (Minden hónap harmadik 

vasárnapján úrvacsora.) 

- bűnbánati istentisztelet – az úrvacsorát megelőző pénteken 

– 18.00. 

- Szeged, Kálvária téri Idősek Otthonában havonta két 

istentisztelet (a hónap 2. és a 4. csütörtökén, 10.00); 

2. Iskolai hittanórák: 

- óvodákban: /K.N.L., Nagy G./ –  Bem, Gyertyámos, 

Katona J., Hajnóczy és Toldy utca, MÁV óvoda; 

- általános iskolákban: /K.S., K.N.L., Nagy G./ – SZTE 

Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, SZTE Gyakorló 

Általános Iskola, Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola, 

Béke Utcai Általános Iskola. 

3. Kedd délelőtt a Biblia mellett: kedd – 9.30-10.00 



4. Asszonykör – kedd, 10.00-11.00 

5. Kora esti bibliaóra – csütörtök, 17.30 (kéthetente, a vasárnapi 

hirdetés szerint) /K.S./ 

6. Szeretetvendégség/gyülekezeti ebéd hirdetés szerint a vasárnap 

délelőtti istentisztelet után (rövid előadásokkal, könyvbemutatókkal). 

7.   Templomi hittan, fiatalok bibliaköre: 

a) szerda, 17.30 – felnőtt fiatalok (25-50 év) bibliaköre 

(kétszer egy hónapban) 

b) péntek, 16.00 – alsós és felsős gyülekezeti hittan 

c) vasárnap, 16.00 – konfirmandusok felkészítése  

d) vasárnap, 16.45 – ifjúsági bibliaóra (konfirmált fíataloknak) 

8.   Énekkari próba: péntek – 18.00, vasárnap – 8.45 

9.   Kismama-kör: szerda – 9.00  

11.   Presbiteri gyűlés: a hónap első hétfőjén – 16.30 (kivéve: július, 

        augusztus) 

12.   Presbiteri bibliaóra: minden hónap harmadik hétfője – 16.30 
 

IV.  Főbb események 2020-ban 

 

1. Egyetemes imahét: január 19-26. – Befejező alkalom 

templomunkban (szeretetvendégség)  

2. A Házasság hete: február 9-16. – Befejező alkalom templomunkban 

(szeretetvendégség a Fokoláre közösséggel közös szervezésben); 

3. A Nők Nemzetközi Világimanapja ––  

4. „TeSzedd” – 

5. Honvéd téri délután – húsvéti kézműves foglalkozás – április 4. 

6. Húsvéti ünnepkör – április 5. – április 16. 

7. Presbiteri csendesnap – Szeged-Gyálarét (Borostyánbirtok) – április 

18. 

8. Anyák napja – május 3. 

9. Evangelizáció: Nagy Károly Zsolt (Sárospatak) – május 10-13. 

10. Magyar Református Egység napja Szegeden – május 24. 

11. Szeretethíd –  

12. Áldozócsütörtök – május 21. 

13. Pünkösd – május 31-június 1. 

14. Tanévzáró családi nap –  

15. Évadzáró presbiteri gyűlés – június 8. 

16. Gyülekezeti napközis tábor – június 15-18. 

17. Presbiterképzés – 

18. Gyülekezeti kirándulás – július 25- 28., Baranya,Drávaköz 

19. Hittantábor – július 13-17. 

20. Tanévnyitó családi nap: szeptember 5. 

21. Presbiterképzés –   

22. Békés-Bánáti református találkozó –  

23. A Reformáció hete – október 27-31. 

24. Presbiteri konferencia – Szeged-Honvéd tér – november 16. 

25. Honvéd téri családi ádventi hétvége 1.: december5Kárpát-medencei 

imanap  

26. Karácsonyi ünnepkör – november 29-december 26. 

27. Honvéd téri családi ádventi hétvége 2. december 19. 

28. Az évek során bevált rendezvényeinek folytatása: 

a) templomunk nyári nyitva tartása a szabadtéri előadások 

idején - turisták számára; 



b) idősek napja; 

c) zenés áhítat orgonahangversennyel (augusztus, szeptember, 

október) és az SZTE Konzervatóriumának hallgatóival. 

 
V. Missziós alkalmak 

 

1. Gyülekezeti csendeshét: Mátraháza 

2. Testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolása (Somorja, Des Moines,) 

3. Kétszer egynapos kerékpározás Szeged körül – fiataloknak, 

mindenkinek; 

4. Gyülekezetünk életének folyamatos internetes bemutatása, az 

elhangzott igehirdetések közlése. 

5. Kismama-kör /Kereskényiné Nemes Lívia/ 

a) bekapcsolódás a gyülekezeti gyermekmunkába; 

b) a Családok Átmeneti Otthonának támogatása (gyűjtéssel); 

c) idősek napjának megszervezése; 

d) családi napok, játszóházak szervezésében és, 

lebonyolításában való részvétel; 

e)  „Nyilas Misi” csomagok készítése. 

6. Középiskolások bibliaköre; 

7. Asszonykör /Kereskényiné Nemes Lívia/ 

a) Keresztelőkre ajándékkendők varrása; 

b) kereszteltek és keresztelendők imádságban való hordozása; 

c) élelmiszergyűjtés a hajléktalanoknak (karácsony előtt); 

d) főzés az alsóvárosi Ferences Szegénykonyhán (október és 

május között); 

e) segítségnyújtás a játszóházak, szeretethíd, a napközis tábor, 

családi napok szervezéséhez; 

f) a zenés áhítatok utáni szeretetvendégségek szervezése; 

g) a templomunk nyári nyitva tartásának megszervezése; 

h) az egész gyülekezetre kiterjedő szeretetszolgálati akciók 

szervezése (szeretethíd); 

i) a templom díszítésére vasárnapi virág; 

8. Presbiteri csendesnap – Szeged-Gyálarét (Borostyánbirtok) április 

18.; 

9. Énekkar  

a) havonta egy istentiszteleti szolgálat; 

b) énekes szolgálat a négy nagy ünnepünkön; 

c) kapcsolatépítés a szegedi gyülekezeti énekkarokkal; 

d) meghívásra szolgálat más gyülekezetben, felkérésre 

temetésen és esküvőn; 

e) Ökumenikus imahét és Házasság hete záró alkalmain. 

10. „Üzenet a vendégtől” – vendég igehirdető más gyülekezetből  

 

 

 

Szeged, 2020. január 31. 

 

 

 

 

Dr. Kereskényi Sándor      Dr. Nemes Gábor 

          lelkész                 gondnok 


