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Leleményes hála
Egy idõs néni áll a tavaszi zimankóban az út szélén, fején karton kendõ, kezében egy kisebb zsák, és szelíden integet. Megálltam,
felvettem a nénit, és elkezdünk társalogni. Hamar kiderül, hogy dióbelet visz a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül elkezd mesélni:
„Gyerekkoromban nagytatámmal ültettünk tíz diófát, locsoltuk a közeli patakból, de egy még abban az évben ki is száradt, a többi
gyökeret eresztett. Teltek az évek, aztán engem az élet elsodort hazulról. Nagytatám
egy szomorú nyári napon halt meg, hazajöttem a temetésre, a szépen felcseperedett
diófák árnyékában ravatalozták fel. Az egész szertartás alatt én némán álltam a nyurga, nagy fák árnyékában...
Teltek az évek! Nyugdíjas lettem! Egyedül maradtam, és hazaköltöztem a szülõfalumba. Nyugdíjam oly kevéske, így õsszel összeszedem a diót, és télen megtöröm. Kilós, félkilós csomagokban nagyon hamar el tudom adni, két óránál tovább még sohasem álltam kint a piacon. Ha hiszi, ha nem, ez a kilenc diófa engem átsegített a télen!
Az idén is, nemcsak tûzifát tudtam venni a dióbélbõl, hanem még egy kis malackát is.
És most, ha ezt a maradékot sikerül eladnom, szeretnék venni tíz kis facsemetét. Tudja, van egy aranyos unokám, nemsokára hazajön, elültetjük a kis fákat, s ha majd õ is
megöregszik, diótörés közben biztos el fog mondani érettem egy-egy imádságot...”
Az autó halad a tavaszi verõfényben... a néni elhallgatott, én is hallgatok, némán
vezetek. Nemsokára a piacnál fékeztem és megálltam. Az utasom a reszketõ kezével egy félkilós zacskó dióbelet csúsztatott az ülésre.
Tiltakoztam, de õ szelíd mosollyal csak annyit mondott: „Vegye csak el, nekem is a jó Isten adta a drága nagyapámat, aki a diófákat
ültette...”
Szó nélkül sebességbe teszem az autót, vezetek, de fél szemmel a dióbelet nézem: az egyszerû székely asszony válaszát a gazdasági
krízisre. Kezembe vettem a szépen bekötött kis csomagot, kibontottam és elkezdtem ropogtatni a finom dióbelet, a becsületes, évtizedeken áthajló munka gyümölcsét, a finom, egészséges választ egy nagymama anyagi gondjaira.
Járható út... Megyek, én is veszek tíz facsemetét!
Szeretettel: Csaba testvér
Kedves Közösségünk Tagjai!
A Kölni Érsekség határozata alapján a Mindszenty Magyar Házból az õsz folyamán ki kell költöznünk. Ennek ellenére, az új körülmények között is próbáljuk az eddig megszokott programjainkat tovább folytatni, közösségi életünket fenntartani. A további információkat rövidesen közöljük, mihelyt a költözködés pontos dátuma ismert lesz. Az alábbi vers értelmében bizakodva nézzünk a jövõbe!
Üdvözlettel:
Ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy lelki életed
Ha azt látod, hogy gyülekezeted
Ha azt látod, hogy egyházadban is
örömhiányos, kiüresedett,
tagjaiban is hûl a szeretet,
akad kór, s némely tanítás hamis,
fogytán hited és hálád is vele,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!
ne nyugodj bele!
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
Mert könyörögni, sírni lehet itt!
hogy magad sem vagy senkinél különb,
Maga a LÉLEK is esedezik.
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
S minden megbánt bûn semmivé lehet,
ne nyugodj bele!
Ha az ÚR veled. /Füle Lajos/

SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK:
Aachen
Jakobstr. 19

2012.09.23. 10:00h
Nõvérek kápolnája
Schwesternkapelle vom armen Kinde Jesus 2012.10.28. 10:00h

Szentmise
Szentmise

St. Marien Krankenhaus
Kapelle / kápolna

2012.09.22. 17:30h
2012.10.27. 17:30h

Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti)

Bonn
Adenauer Alle 19

Albertinum
földszinti kápolna

2012.09.09. 10:30h
2012.10.14. 10:30h

Szentmise
Szentmise

Duisburg
Karmelplatz 1-3
Essen
Michaelstraße 54

Karmelita templom
Karmelkirche am Innenhafen
Szent Mihály templom
St. Michael Kirche

2012.09.02.
2012.10.07.
2012.09.30.
2012.10.21.

Szentmise
Szentmise
Szentmise (5. vasárnap!)
Szentmise

Bergisch-Gladbach
Dr. Robert-Koch-Straße 18
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Düsseldorf
Immermannstraße 20
Köln
Neumarkt 30

Köln
Thieboldsgasse 96
Wuppertal-Elberfeld
Friedrich-Ebert-Straße 22

Ferences szerzetesek altemplomában
(Bejárat Oststraße-ról)

2012.09.02. 11:15h
2012.09.30. 11:15h
2012.10.21. 11:15h

Szentmise
Szentmise (5. vasárnap!)
Szentmise

St. Aposteln bazilika

2012.09.09.
2012.09.23.
2012.10.14.
2012.10.28.

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise – Nemzeti ünnep

Mindszenty Magyar Ház

2012.09.07. 18:30h
2012.10.05. 18:30h

Elsõpénteki szentmise
Elsõpénteki szentmise

St. Laurentius templom
Kereszt kápolnája / Kreuzkapelle

2012.09.01. 18:00h
2012.10.06. 18:00h

Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti)

15:00h
17:00h
17:00h
17:00h

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:
Keresztelõ: Június 23-án a St. Aposteln bazilikában kereszteltük
Josefine Anna Lengelt, Kathrin és Attila Michael Lengel szülõk
kislányát.
Augusztus 18-án szintén a St. Aposteln bazilikában részesült a keresztség szentségében Szathmáry Rafael Benedek, Szathmáry Barbara és
Gergely szülõk kisfia. Szeretettel gratulálunk, és kívánjuk Isten
áldását kedves családjaik életére!

Kreatív magyar nyelvtanulás – Legyél KreA(K)TÍV!
Kicsiknek (5-6 éves kor): hétfõ 16:30–18:00
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

Esküvõ: Július 7-én a bergisch-gladbachi St. Clemens templomban
Tita Krisztina és Stefan Müller házasságot kötött. Sok boldogságot
kívánunk!

Magyar Ovi: Folytatódik a hétvégi magyar ovi! A foglalkozást
Kelemen Rita vezeti. Érdeklõdni lehet. 0162/1362972
Zeneovi: Szeptembertõl a Lelkészség keretén belül magyar zeneóvodát indítunk 5-6 éves gyerekek számára. A foglalkozásokat Mustos
Edit vezeti. Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapunkon megadott
idõpontot.

Programok a Magyar Lelkészségen:
Nemzeti ünnep: Október 28-án vasárnap 17:00 órakor a St. Aposteln bazilikában ünnepi szentmisében emlékezünk meg az 1956-os
forradalom áldozatairól. A mise után a templom melletti Aulában DR.
SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes tart ünnepi beszédet és
kitüntetést nyújt át Peter Bremer pulheimi vállalkozónak. Ezt követõen a DUO FRESCO együttes – Fancsali János és Fancsali Emese –
„Magyar zeneszerzõk külföldön” címû zongora-négykezes mûsorát hallhatjuk. A rendezvényt állófogadással zárjuk.

Baba-Mama klub: Otthon vagy a babáddal, és szívesen beszélgetnél
hozzád hasonló anyukákkal? Gyere el a gyerkõcöddel, és legyél Te is
tagja a Baba-Mama klubunknak! Találkozunk október 2-án (és
keddenként) 10:00 órakor a Magyar Lelkészségen. Bõvebb infomáció:
Czirok Viktória – 0172/5371555 – gyerekrago@gmail.com

Adventi lelkinap: November 30. és december 2. között adventi lelkinapok keretében készülünk karácsony ünnepére. Az elmélkedéseket
Várnai Péter budapesti plébános tartja.

Egyéb rendezvények:
Interkulturelle Woche in Köln:
A szeptember 24. és október 7. között megrendezésre kerülõ nemzetiségi programok keretében október 5-én Politische Situation Ungarns
aus Sicht der Ungarn in Rheinland címmel 17:30 órakor Páll Fatime
és Lukács József tart elõadást, amelyet vitaest követ. Helyszín:
Internationales Zentrum, Am Rinkenpfuhl 10, 50676 Köln. Részletes
információ: www.interkulturelle-woche-koeln.com

Német nyelvoktatás: Alapfokú német nyelvtanulást ajánlunk felnõtteknek heti egy alkalommal – péntek esténként – kedvezõ feltételekkel. Jelentkezni a Lelkészségen lehet szeptember 13-ig. Elsõ alkalom:
Szeptember 14-én 19:00 órától.
Bibliaóra: Szeptember 20-án18:30 órakor.

Nemzetközi szentmise: Október 7-én vasárnap 11:30 órakor a kölni
St. Mariä Himmelfahrt templomban (Marzellenstr. 26) nemzetközi
szentmise lesz. Szeretettel hívjuk a híveket!

Klubdélután: Tartalmas kikapcsolódás felnõtteknek
Kölnben:
09.07., 09.28., 10.12. és 10.26. – 16:30-19:00
Düsseldorfban: 09.13. és 10.18. – 15:30 órától

Gyerekkatkézis Düsseldorfban: Szeptember 2-án, november 18-án
és december 2-án a düsseldorfi szentmise ideje alatt a gyermekek
számára (2,5-5 éves korig) vallásos tartalmú foglalkozást tartunk.
Bõvebb információ: Beulich Ágnes – Hollagi@aol.com –
0172/2587487

Kulturális és ismeretbõvítõ törzsasztal: Szeptember 23-án 18:15
órakor a Mindszenty Magyar Házban Horváth Judit és Nagy
Viktória biológus doktorandusz tart elõadást A rák kezelése immunterápiával címmel.
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Tel.: 0221-238060
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ungarnzentrum@netcologne.de
www.ungarnzentrum.de

Lelkészségünk hivatalos órái:
kedden és csütörtökön 10.00-18.00

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