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EGYHÁZKÖZSÉGI ÉRTESÍTÕ
• 2012. év 2. szám •
A többi már élet és feltámadás
Ketten szaladnak a sírhoz. Lélegzetet visszafojtva, szótlanul. Nagyon igyekszenek. János, a kedvenc tanítvány, aki a barátok közül
egyedül bírta ki a kereszt szörnyûségét, apostoltársával versenyezve, elsõnek jut el a nyitott sírhoz. A szeretet „szárnyakat növesztett“. És most alig tudja elhinni a hírt. A másik Simon, akit Jézus Sziklának nevezett. Simon Péter, aki Jézus megtagadásának éjszakáján aligha nevezhetõ hõsnek. Hiszen menteni akarta az irháját. Õ nem állt ott a kereszt alatt, mint János az asszonyokkal. De húsvét
reggel már senki sem emlékszik az emberi gyarlóságra. Ezen a reggelen minden egészen más. Asszonyok fedezik fel az üres sírt. Hát ki
más? Hiszen hajdanán a sikeres napok titka az asszonyok kora reggeli szorgoskodása volt. Így van ez mind a mai napig. Egyházunk
hajnala is úgy kezdõdött, hogy az asszonyok találtak rá az üres sírra: „Menjetek gyorsan, mondjátok meg tanítványainak: föltámadt a halálból.“ /Mt 28,7/ Mi lett volna az Egyházból, ha az asszonyok – akiknek szerepe ma is meghatározó – hallgattak volna?
A tanítványok a sírhoz siettek, hogy megtapasztalják az életet. Velük az
apostolokra épült Egyház szaladt az igazsághoz, köztük a tanítvány, akit Jézus szeretett. De szeretete nem vakította el. Ellenkezõleg. Bár fizikailag õ érkezett elsõnek a sírhoz, elsõként látott és hitt, mégis át tudta adni a belépés
elsõségét Péternek. Talán mindez egy óvatos vízió is lehet a harmadik évezred kereszténységérõl: a lassú és megfontolt irányít, de a karizmatikus a lelkesedõ, aki hamarabb talál a hithez, mert jobban szeret. Mindkettõre szüksége van ma is az Egyháznak: a realistára, aki elõbb lélegzethez kell jusson,
körül kell nézzen, felocsúdjon, és arra is, aki elsõ pillantásra tud lelkesedni,
szeretni. Azonban a Jánosok és a Péterek nem felejthetik el, hogy bár húsvét
reggelének tanúi õk, nem õk voltak az elsõk a sírnál, hanem az asszonyok.
Mire tanítanak õk ma minket? Arra, hogy húsvét Isten ígéretének beteljesedése: semmi sem tud megakadályozni az élet értelmének keresésében,
még a halál sem! Akármennyi sír létezik is, nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé! Az életre hívott meg minket Isten. A húsvétot
pedig akkor kezdem el élni, amikor fölélesztem magamban azokat az erõket és képességeket, amelyek szunnyadnak bennem. Akkor
kezdem el megvalósítani, amikor elhatározom, hogy az élet utáni vágyam és életörömöm több lehetõséget kap, mint az a tapasztalat,
amely lehangolttá tesz. Már a természet is mutatja a születés és elmúlás körforgásával, hogy van remény. Földi életünk vándorlás a sír
felé, de aki a sír felé tart, hogy ott Krisztussal találkozzon, üres sírt talál: tudja, hogy Õ él.
De tudatosítjuk-e eléggé mindezt életünk nehéz egzisztenciális élményeiben? Tudunk-e hinni a húsvéti tanúknak? Meg tud-e
érinteni üzenetük? A húsvéti hit megsejteti-e velünk, hogy az örök életért folytatott verseny nem tûri a puszta kíváncsi bámészkodót?
Még kevésbé azt, aki karba tett kézzel, mélán várja a csodát. De hogyan jutunk el a húsvét reggeléhez és a hithez? Megannyi alkalommal énekeljük húsvétkor: „Krisztus feltámadott!... üres a sír nincsen ott“. Egy üres sír bizonyító ereje még kevés, hiszen elõször a tanítványok is csak kételkedni tudtak. Az okoskodók vitatkozni fognak errõl a következõ évezredben is. A húsvét nagy tanúi viszont nem az
okosak és tanultak, hanem egyszerû asszonyok és férfiak, akik szeretnek, és az élet nagy csodáját be tudják fogadni szívükbe. Élet és
szeretet összetartozik. Egyik szüli a másikat. Annak, aki szeretni tud – ahogy a nagypéntek is tanítja –, a halál nem abszurd és egyáltalán nem a vég. A keresztény húsvét hajnala már nem a sírhoz vezet, hiszen Isten elgördítette a sír kövét. Boldog XXIII. János pápa
egyszer így ujjongott: „Egy évben három nap van passió, halál és gyász. A többi már élet és feltámadás!“
Áldott húsvéti ünnepet kíván szeretettel,
SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK:
Aachen
Jakobstr. 19

2012.04.22. 10:00h
Nõvérek kápolnája
Schwesternkapelle vom armen Kinde Jesus 2012.06.24. 10:00h

Szentmise
Szentmise

St. Marien Krankenhaus
Kapelle / kápolna

2012.05.12. 17:30h
2012.06.23. 17:30h

Szentmise (elõesti)
Szentmise (elõesti)

Bonn
Adenauer Alle 19

Albertinum
földszinti kápolna

2012.04.08. 10:30h
2012.05.13. 10:30h

Húsvétvasárnap
Szentmise

Duisburg
Karmelplatz 1-3

Karmelita templom
Karmelkirche am Innenhafen

2012.04.01. 16:00h
2012.05.06. 16:00h
2012.06.03. 16:00h

Virágvasárnap
Szentmise
Szentmise

Essen
Michaelstraße 54

Szent Mihály templom
St. Michael Kirche

2012.04.09. 16:00h
2012.05.20. 16:00h

Húsvéthétfõ
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)

2012.04.01.
2012.04.09.
2012.04.15.
2012.05.06.
2012.05.20.
2012.06.03.

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

Virágvasárnap
Húsvéthétfõ
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise

St. Aposteln bazilika

2012.04.06.
2012.04.08.
2012.04.22.
2012.05.13.
2012.05.27.

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

Mindszenty Magyar Ház

2012.04.05.
2012.04.07.
2012.05.04.
2012.06.01.

19:00h
21:00h
18:30h
18:30h

Nagypénteki liturgia
Húsvét vasárnap
Szentmise
Szentmise
ELMARAD!!! (Csíksomlyói búcsú)
Nagycsütörtök
Húsvéti vigília
Elsõpénteki szentmise
Elsõpénteki szentmise

St. Laurentius templom
Kereszt kápolnája / Kreuzkapelle

2012.05.05. 18:00h
2012.06.02. 18:00h

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:
Egyházközségünk elhunytjai: Február 12-én szentmise keretében búcsúztattuk Bereng Gizella euskircheni közösségünk
tagját a St. Martin templomban.
Életének 76. évében elhunyt Rutai György hattingeni közösségünk tagja. Temetése március 26-án volt az Essen-steelei temetõben. Nyugodjanak békében, és ajándékozza meg õket az Úr az
örök élettel!

Egyéb rendezvények:
„AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT“
2012. április 22-én 18:00 órai kezdettel a St. Aposteln bazilika
Aulájában Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas
színmûvész irodalmi estet tart „Az igazat mondd, ne csak a valódit!“ címmel. XX. századi magyar istenkeresõ költõk (Ady,
Babits, Pilinszky) verseit hallgathatjuk meg a színmûvész tolmácsolásában. Gordonkán közremûködik Négyessy Katalin.

Programok a Mindszenty Magyar Házban:
Bibliaóra: Május 9-én18:30 órakor.

Nemzetközi szentmise: Május 27-én pünkösd vasárnap 11:00
órakor a bonni Stiftskircheben (Kölnstr. 31) nemzetközi
szentmise lesz, amelynek keretén belül közösségünk egy tagja a
bérmálás szentségében részesül. Szeretettel hívjuk a környéken
lakó híveket!

Szeniorok délutánja:
Kölnben: Május 10-én 15:30 órától.
Düsseldorfban: Április 19-én 15:30 órától.
Kulturális és ismeretbõvítõ törzsasztal:
Május 13-án 18:15 órakor a St. Aposteln bazilika Aulájában
Köcsky Péter tart elõadást Bepillantás Ludwig van Beethoven
zongoravariációiba címmel.

Gyerekkatkézis Düsseldorfban: 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

Június 24-én 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.

Cserkészet: Április 28-án 14:00 órakor cserkészfoglalkozás és
május 12-én Anyák napi mûsor lesz a Magyar Házban. Bõvebb
információ: Rédey Gabriella – nc-vonredga@netcologne.de
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.

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

Tisztelettel kérjük Kedves Híveinket, ha lakcímükben, elérhetõségeikben változás történik, ill. ha a körlevelet e-mailben
szeretnék olvasni, jelezzék lelkészségünkön!

Impresszum:
Thieboldsgasse 96
50676 Köln

Konto-Nr. 21832014 (BLZ 37060193)
Pax-Bank eG. Köln

Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános
Megjelent 1400 példányban

Franziskanerstr. 69/A
45139 Essen

Tel.: 0221-238060
Fax: 0221-232120

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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