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EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ
• 2012. év 5. szám •
Holnapot tervezõ, építõ párbeszéd
XVI. Benedek pápa idén október 11-én meghirdette a Hit Évét, amely 2013. november 24-ig, Krisztus Király ünnepéig tart.
Ugyanis 50 évvel ezelõtt, 1962. október 11-én nyitotta meg Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. Ehhez a dátumhoz
kapcsolódik egy másik fontos esemény is, amelyre a pápa hivatkozik: II. János Pál pápa 20 évvel ezelõtt adta ki a Katolikus Egyház
Katekizmusát, mint a II. Vatikáni zsinat egyik gyümölcsét, hogy a hit szépségét és erejét minden hívõnek bemutassa (Porta fidei, 4).
Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évének meghirdetésével? „A hit kapuja” kezdetû apostoli
levelében írja: „újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a
Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.
Hitünk tömör megfogalmazása a Hiszekegy, amelyben a keresztény ember erkölcsi élete is
benne rejlik. Fontos, hogy a Credo szavaival megvallott hitigazságok számunkra még ismertebbek,
érthetõbbek és valóban imádságosak legyenek.
Néha úgy tûnik, a mai keresztény ember hite hasonlít az evangéliumban szereplõ édesapa
helyzetéhez, aki gyermekét Jézus tanítványaihoz vitte, hogy gyógyítsák meg, de azok nem tudtak
rajta segíteni. Ekkor Jézus vette át az esemény irányítását, azonban elõtte megkérdezte az apát,
hiszi-e, hogy tud rajta segíteni. Az így kiáltott fel: „Hiszek, Uram! Segíts hitetlenségemen!” Talán
ez a kettõsség jellemzi a mi keresztény életünket is: hiszünk ugyan Istenben, de az élet konkrét
nehézségei közepette sokszor elhalványul Hozzá való kötõdésünk, feltétlen bizalmunk. Sokszor
még azt sem tudjuk világosan megfogalmazni, miben is áll a mi hitünk. Csaba testvér alábbi gondolatai segítsenek bennünket, hogy
megtaláljuk hitünk értelmét.
„Érzékszerveink által kommunikálunk a külvilággal: látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk, szagokat érzünk. Jó dolog
érzékszerveink birtokában elindulni, élni, belevetni magunkat a mindennapok forgatagába. Ezek az érzékszervek örömmel,
élményekkel töltik meg a napjainkat, általuk bontakozik ki földi létünk. Nélkülük szegényebbek, fogyatékosok vagyunk, a létezés
teljességét sajnos hiányuk miatt nem tapasztalhatjuk meg.
Az emberiség egy részének személyes, boldogító tapasztalata az, hogy birtokunkban van egy érzékszerveinkhez hasonló képesség,
amelyet hitnek nevezünk. Ezáltal nagy szeretettel, alázattal kommunikálhatunk Istenünkkel. Hitünk az az érzékszerv, amellyel át
tudjuk ölelni a természetfeletti világot, s általa ez a világ meg tud szólítani bennünket.
Az élõ hit – mely által Isten csodaszép arca a sötétben felragyog – engem örömmel, boldogsággal tölt el. Teremtõnk nagy
ajándéka, amit igen sokra tart, aki felfedezi, s aki mindennapjainak élõ részévé válik, hiszen általa szépen rendezett, lakott földdé
válik a világ. Vívódásunk többé nem tragikus monológ, hanem a holnapot tervezõ, építõ párbeszéd a Végtelennel. Csodálatos a hitbõl
fakadó imában megnyílni Teremtõnk elõtt, kicsinységünk és minden bûnünk ellenére belekarolni Abba, Aki mindenkinél jobban
szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élõ hit
– akárcsak a látás a festõnek – értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.” Ezt kívánja Önöknek, üdvözlettel:
Weöres Sándor: Tíz lépcsõ
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyûdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erõ legyél te magad.

Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Ûzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.
SZENTMISÉK

Aachen
Jakobstr. 19

2012.11.25. 10:00h
Nõvérek kápolnája
Schwesternkapelle vom armen Kinde Jesus 2012.12.23. 10:00h
2013.01.27. 11:00h!

Szentmise
Szentmise
Szentmise (januártól 11:00 órától!)

St. Marien Krankenhaus
Kapelle / kápolna

2012.11.24. 17:30h
2012.12.22. 18:30h!
2013.01.26. 17:30h

Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti) (18:30 órától!)
Szentmise (elõesti)

Bonn
Adenauer Alle 19

Albertinum
földszinti kápolna

Duisburg
Karmelplatz 1-3

Karmelita templom
Karmelkirche am Innenhafen

2012.11.11.
2012.12.09.
2013.01.13.
2012.12.02.
2013.01.06.

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise

Bergisch-Gladbach
Dr. Robert-Koch-Straße 18
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10:30h
10:30h
10:30h
16:00h
16:00h
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Ferences szerzetesek altemplomában
(Bejárat Oststraße-ról)

2012.11.18.
2012.12.02.
2012.12.16.
2012.12.25.
2013.01.06.
2013.01.20.

Essen
Michaelstraße 54

Szent Mihály templom
St. Michael Kirche

2012.11.18. 16:00h
2012.12.16. 16:00h
2013.01.20. 16:00h

Szentmise
Szentmise
Szentmise

Köln
Neumarkt 30

St. Aposteln bazilika

2012.11.11.
2012.11.25.
2012.12.09.
2012.12.25.
2013.01.13.
2013.01.27.

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

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Karácsonyi szentmise
Szentmise
Szentmise

Nemzetközi Kat. Lelkipásztori Közp.
Internationale Kath. Seelsorgestelle (IKS)

2012.11.30.
2012.12.01.
2012.12.05.
2012.12.07.
2012.12.12.
2012.12.15.
2012.12.19.
2012.12.24.
2013.01.04.

18:30h
17:30h
07:00h
18:30h
07:00h
15:00h
07:00h
21:00h
18:30h

Lelkinap
Lelkinap
Rorate
Elsõpénteki szentmise
Rorate
Cserkész karácsonyi szentmise
Rorate
SZENTESTE
Elsõpénteki szentmise

St. Laurentius templom
Kereszt kápolnája / Kreuzkapelle

2012.11.17. 18:00h
2012.12.08. 18:00h
2013.01.05. 18:00h

Düsseldorf
Immermannstraße 20

Köln
Am Rinkenpfuhl 10

Wuppertal-Elberfeld
Friedrich-Ebert-Straße 22

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

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Karácsonyi szentmise
Szentmise
Szentmise

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:
Felhívás! November 25-tõl a magyar lelkipásztori szolgálat
központja új címen érhetõ el: Am Rinkenpfuhl 10, 50676 Köln

kulturális mûsorral folytatódik a program. Köszönettel fogadunk
süteményeket.

Programok a Magyar Lelkészségen:
Adventi lelkinap: November 30. és december 2. között adventi lelkinapok keretében készülünk karácsony ünnepére. Az elmélkedéseket
Várnai Péter budapesti plébános tartja.
Kezdõ szentmise: November 30. 18:30; szombati kezdés: 11:00 óra

Kreatív magyar nyelvtanulás – Legyél KreA(K)TÍV!
A foglalkozások lényege, hogy a gyerekek a magyar nyelvet játékos
feladatokkal elsajátítsák/tökéletesítsék.
Bõvebb információ: Páll Fatime – pallfatime@gmail.com
Egyéb rendezvények:
Gyerekkatkézis Düsseldorfban: November 18-án és december 2-án
a szentmise ideje alatt a gyermekek számára (2,5-5 éves korig) vallásos
tartalmú foglalkozást tartunk. Bõvebb információ: Beulich Ágnes –
Hollagi@aol.com – 0172/2587487

Német nyelvoktatás: Alapfokú német nyelvtanulást ajánlunk felnõtteknek péntek esténként 19:00 órától.
Beszélgetések a Hit Évében: A klubdélutánokon17:30 órakor.
Klubdélután: Tartalmas kikapcsolódás felnõtteknek
Kölnben:
11.23., 12.21. és 01.18. – 16:30-19:00
Düsseldorfban: 11.15.,12.13. és 01.17 – 15:30 órától

Mikulás-ünnepség Neussban: December 8-án 11:00 órakor a neussi
Further Hof vendéglõbe (Further Str. 110) érkezik a Mikulás. A gyerekeket egy kis finomsággal látjuk vendégül és a Magyarországról érkezõ
Muki bohóccal kedveskedünk nekik.
Jelentkezni november 25-ig lehet: info@furtherhof.com vagy a
Lelkészség telefonján ill. e-mail címén.
Részvételi díj: gyerekenként 5 €
A rendezvény után az étteremben ebédelésre van lehetõség.

Kulturális és ismeretbõvítõ törzsasztal: November 25-én Dr.
Láber András A tiszazugi arzénes asszonyokról, december 9-én pedig
Reinhold Gizella A magyar pálos rendrõl tart elõadást 18:15 órakor a
Nemzetközi Lelkipásztori Központban (IKS)
Karácsonyi ünnepély a cserkészekkel: December 15-én 15:00 órakor családok szentmiséjével kezdjük ünnepségünket. A mise után

KARITATÍV GYÛJTÉS!
Lelkészségünk mûködése, programjaink és karitatív kezdeményezéseink anyagi forrásokat igényelnek.
Egyre nagyobb szükségünk van híveink támogatására. A hozzánk eljuttatott adományokról Spendequittung-ot állít ki nevünkben a Kölni Érsekség.
Hálás köszönetet mondunk segítségükért!

Am Rinkenpfuhl 10 Konto-Nr. 21832014 (BLZ 37060193)
50676 Köln
Pax-Bank eG. Köln
Tel.: 0221-238060
Fax: 0221-232120

ungarnzentrum@netcologne.de
www.ungarnzentrum.de
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Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános
Megjelent 1400 példányban

Franziskanerstr. 69/A
45139 Essen

Lelkészségünk hivatalos órái:
kedden és csütörtökön 10.00-18.00

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