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EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ
• 2012. év 3. szám •
Szolgáló szeretet
Autónkon, tömegközlekedési eszközökön gyakran találkozunk a jól ismert jellel: SOS! Mentést, segítséget kérünk! Ez arra is
szolgál a keresztény embernek, ha netán baj történne, hívjanak a baleset színhelyére lelkipásztort. Segítségkérés.
Szeretetszegény világunkban sokan élnek közöttünk olyanok, akiknek szinte egész élete SOS-kiáltás. Segítségre, megértésre vágyakozunk mindnyájan. A keresztény egyik feladata az, hogy odafigyeljen a rászorulókra. A nélkülözõ, a szükséget szenvedõ embertárs
megsegítését Jézus nagyra értékeli. A Szentírás tanúsítja, hogy Õ maga milyen gyakran segített az embereken. Gondoljunk csak a
kánai mennyegzõre, a csodálatos kenyérszaporításra, a gyógyításokra. Nem egyszer példabeszédekkel illusztrálta a segítõkészség
fontosságát (pl. az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd). Nagy keresztény elõdeink, a szentek szintén csodálatos mintái a segítõkészségnek. A segítõ szeretet tehát keresztény mivoltunk egyik alapvetõ tényezõje. Böjte Csaba atya mondta egyszer, hogy „a
szolgáló szeretet az egyetlen emberhez méltó életforma”.
„Az emberiség még sohasem volt ennyire bõvében javaknak, energiaforrásoknak és gazdasági hatalomnak, ám a föld lakóinak
óriási hányada még mindig éhezik és nélkülözések közt gyötrõdik… Az embereknek még sohasem volt ilyen erõs érzékük a szabadság iránt, mint ma, és közben a társadalmi meg lélektani szolgaság új formái jelentkeznek“ – olvassuk a II. Vatikáni Zsinat Gaudium
et spes lelkipásztori konstituciójában. (4. pont) Anyagiakban és lelkiekben egyaránt sokan hiányt
szenvednek. Mindezeknek segítségre van szükségük. Az utóbbi idõben egyre erõsödnek a
gazdasági problémák, sok helyen az egyén, egy-egy család vagy társadalom „lecsúszik”
egészen. Bõséges azok száma, akik csupán az anyagiakban való hiányt tekintik
problémának. A lelkiek hidegen hagyják. Pedig az evangélium szerint „nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való“. (Mt 4,4)
Az is elõfordul, hogy a „Lélek erejével“ sokszor az értelmetlennek tûnõ, megmagyarázhatatlan dolgok, megpróbáltatások értelmessé vál(hat)nak.
Adott tehát a kérdés: mit tegyünk? Hogy segíteni tudjunk, önnön életünk értelmére kell elõbb választ keresnünk. „Az élet szent, s szent törvényei
vannak, most szürkeség a törvény. Csak piros maradjon a szív: minden kivirul…“ – írja Mécs László. Valóban, sajnálattal kell megállapítanunk, hogy
„most szürkeség a törvény“. Szinte divatossá vált egymás elgáncsolása, a nemzeti gyûlölködés, a politikai acsarkodás, az emberi szabadság félremagyarázása.
Felborult az értékrend. A szív sem maradt minden esetben piros. Ez azonban nem
jelentheti azt, hogy „szürkék“ maradjunk, hogy életünk ne váljon szent életté.
Kereszténységünket sok esetben újra, illetve át kell fogalmaznunk. Ezt tûzte ki célul
az idei mannheimi Katholikentag is. A szavaktól, frázisok hangoztatásától a tettek felé
kellene haladnunk. Mert jó tanácsból, ötletbõl van bõven, csak a kivitelezés nem látszik meg
mindig… „Kérjetek számomra lelki-testi erõt, hogy ne csak beszéljek, de úgy is tegyek, hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá
is váljak“ – kéri Antiochiai szent Ignác a római híveket. Ki kell tehát használnunk minden Isten adta lehetõséget egymás megsegítésére, a kölcsönös megértésre. Isten és az Egyház számol velünk, számít ránk. Nem az a fontos, mi volt eddig, sokkal inkább az foglalkoztasson bennünket, mi lesz ezután. Szent Pio atya mondása bátorítson minket: „Istenem, múltamat irgalmadba, jelenemet
szeretetedbe, jövõmet gondviselõ jóságodba ajánlom“.
Az ember test és lélek. Gyakran segítségre szorul mindkét összetevõ. Figyeljünk egymásra, segítsünk embertársainknak, hogy
Isten egykoron „örökké ránk figyeljen“. Kellemes nyarat és majd jó pihenést kívánok, üdvözlettel:
SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK:
Aachen
Jakobstr. 19

2012.06.24. 10:00h
Nõvérek kápolnája
Schwesternkapelle vom armen Kinde Jesus 2012.09.23. 10:00h

Szentmise
Szentmise

St. Marien Krankenhaus
Kapelle / kápolna

2012.06.23. 17:30h
2012.09.22. 17:30h

Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti)

Bonn
Adenauer Alle 19

Albertinum
földszinti kápolna

2012.06.10. 10:30h
2012.09.09. 10:30h

Szentmise
Szentmise

Duisburg
Karmelplatz 1-3

Karmelita templom
Karmelkirche am Innenhafen

Essen
Michaelstraße 54

Szent Mihály templom
St. Michael Kirche

2012.06.03.
2012.07.01.
2012.09.02.
2012.06.17.

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise

Bergisch-Gladbach
Dr. Robert-Koch-Straße 18

Egyházközségi Értesítõ 2012. június-augusztus

1

16:00h
16:00h
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Düsseldorf
Immermannstraße 20

Köln
Neumarkt 30

Köln
Thieboldsgasse 96

Ferences szerzetesek altemplomában
(Bejárat Oststraße-ról)

2012.06.03.
2012.06.17.
2012.07.01.
2012.09.02.

11:15h
11:15h
11:15h
11:15h

Szentmise + Gyerekkatekézis
Szentmise
Szentmise + Gyerekkatekézis
Szentmise

St. Aposteln bazilika

2012.06.10.
2012.06.24.
2012.07.08.
2012.08.12.
2012.08.26.
2012.09.09.
2012.06.01.
2012.07.06.

17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
18:30h
18:30h

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Elsõpénteki szentmise
Elsõpénteki szentmise

Mindszenty Magyar Ház

Wuppertal -Elberfeld
Friedrich-Ebert-Straße 22

St. Laurentius templom
Kereszt kápolnája / Kreuzkapelle

2012.06.02. 18:00h
2012.07.07. 18:00h
2012.09.01. 18:00h

Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti)

Minden szentmise után közös beszélgetésre és kávézásra hívom Önöket és egyben kérem segítségüket a termek rendezésben és a sütemények biztosításában.
Gyónási lehetõség minden szentmise elõtt és után, megegyezés esetén bármikor.

EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYEK:
Esküvõ: Április 21-én Fantoly Daniela és Martin Friepörtner
a wuppertali St. Laurentius templomban, valamint május 5-én
Rebecca Schmitz és Grauer Péter az aacheni St. Laurentius
templomban házasságot kötött. Sok boldogságot kívánunk!

neten. Gyülekezés a dóm melletti Roncalliplatzon legkésõbb
9:45-ig a magyar zászló alatt.
Kérem, aki teheti, jöjjön népviseletben a 10 órakor kezdõdõ
szentmisére. A körmenet után
minden résztvevõt szeretettel
várunk egy szerény falatozásra a
Mindszenty Magyar Házba,
amelyet vidám zenés kávéház
követ. Süteményfelajánlást
örömmel fogadunk.

Programok a Mindszenty Magyar Házban:
Szeniorok délutánja: Június 20-án 15:30 órától.
Kulturális és ismeretbõvítõ törzsasztal:
Június 24-én 18:30 órakor a Mindszenty Magyar Házban
Techet Károly tart elõadást Trianoni „békeszerzõdés“ (elõzmények, tragédia: háborút lezáró imperialista béke, máig ható következmények, mai megítélés, hogyan tovább a XXI. században?) címmel.

Gyerekkatekézis: Június 3-án
és július 1-jén a düsseldorfi
szentmise ideje alatt a gyermekek számára (2-7 éves korig)
vallásos tartalmú foglalkozást
tartunk. Bõvebb információ: Beulich Ágnes, Hollagi@aol.com,
0172/2587487

Kreatív magyar nyelvtanulás – Legyél KreA(K)TÍV!
Kicsiknek (5-6 éves kor): hétfõ 16:00–17:30
Nagyoknak (7 éves kortól): kedd 16:30–18:00
A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek elsajátítsák (vagy
tökéletesítsék) a magyar nyelvet játékos feladatok és kreatív foglalkozások által. (Írás és olvasás)
Bõvebb információ: Páll Fatime – pallfatime@gmail.com

Düsseldorfi klubdélután: Június 21-én 15:30 órától a DUGDüsseldorf klubhelységében találkozunk, Düsseldorf és Neuss
határában. Cím: Bockholtstraße 6, 41460 Neuss

Zeneovi: Szeptembertõl a Lelkészség keretén belül magyar zeneóvodát indítunk 5-6 éves gyerekek számára. A foglalkozásokat vezeti: Mustos Edit. Jelentkezni augusztus 5-ig lehet a Lelkészség telefonszámán vagy az edit.mustos@gmail.com e-mail
címen. A jelentkezõknek augusztus 31-én 19:00 órakor szülõi
értekezletet, megbeszélést tartunk.

A havonta megjelenõ ÉLETÜNK újság az európai magyar katolikusok lapja. Évi elõfizetése 20 € – lelkészségünk számlájára
(ld. lent), a befizetõ nevének és a befizetés tárgyának feltüntetésével. Kérésre szívesen küldünk ingyenes próbapéldányt.

Egyéb rendezvények:
Úrnapja: Június 7-én egyházközségünk híveivel résztveszünk a
kölni érsekség által szervezett szabadtéri szentmisén és körme-

Tisztelettel kérjük Kedves Híveinket, ha lakcímükben, elérhetõségeikben változás történik, ill. ha a körlevelet e-mailben
szeretnék olvasni, jelezzék lelkészségünkön!
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Tel.: 0221-238060
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ungarnzentrum@netcologne.de
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Lelkészségünk hivatalos órái:
kedden és csütörtökön 10.00-18.00

Tel.: 0201-28474-0
Fax: 0201-2806098
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