
 Ovisokkal vagy kisiskolásokkal való 
beszélgetésben néha felteszem a kérdést: 
Mit válaszolnál a jó tündérnek, ha kíván-
ságod után érdeklõdne? A gyerekek na-
gyon õszinték. Legkülönfélébb és legér-
dekesebb dolgokat sorolnak fel ilyenkor. 
Van, aki egy új, nagyszerû játékot szeret-
ne, van, aki egy szép 
kastélyt, egy jó test-
vért, vagy épp a hi-
ányzó, szeretett apu-
káját említi. Érezni a 
válaszokból, hogy mi 
foglalkoztatja éppen 
a gyerekeket. Van 
valami, ami hiányzik 
az õ kicsi életükbõl.
 Hasonló tapasz-
talatban volt része a 
legendás Salamon-
nak is a Biblia leírása 
szerint. Isten megjelenik neki éjjel álmá-
ban és így szól hozzá: „Kérj, mit adjak ne-
ked?”
 És mit kíván a fiatalember? Nem nagy 
birodalmat, nem is ellenségei fölötti dia-
dalt, de még egy csodás hercegnõt sem, 
hanem így válaszol Istennek: „Én fiatal 
vagyok és nem tudom, miként kell ural-
kodni. (…) Ezért adj nekem, szolgádnak 
éber szívet, hogy meg tudjam különböz-
tetni a jót meg a rosszat.
 A jó Istennek nagyon tetszett Sala-
mon válasza, mert így szólt: „Mivel épp 

ezzel a kéréssel fordultál hozzám, nem 
hosszú életet vagy gazdagságot kértél 
magadnak, nem is ellenséged életét kér-
ted, hanem bölcsességért könyörögtél, 
hogy szem elõtt tartsd az igazságot, lásd, 
megadom neked, amit kértél. Bölcs és 
értõ szívet adok neked, amilyen nem volt 

elõtted, s nem lesz 
utánad sem.” (1Kir 
3,11-13)
 Épp ilyen bölcs és 
értõ szívre van szük-
ségünk nekünk is 
ebben a zûrzavaros 
világban. Követen-
dõ példaként tekint-
hetünk az ószövet-
ségi Salamon király-
ra vagy az Újszövet-
ség hajnalán élt elsõ 
férfi szentre, Szent 

Józsefre, aki a katolikus Egyház patrónu-
sa. 150 évvel ezelõtt IX. Piusz pápa nyil-
vánította Jézus nevelõatyját, Szent Józse-
fet az Egyház védõszentjévé.
 Éppen ezért hirdette meg Ferenc pápa 
2020. december 8-án a Szent József-évet. 
A Szentatya a következõ szavakkal mél-
tatta Mária jegyesének életét és küldeté-
sét: „Isten legdrágább kincseit – Jézust és 
Máriát – Szent Józsefre bízta, õ pedig tel-
jes hittel, bátran és gyöngéden, atyai szív-
vel válaszolt Isten megbízására. Fohász-
kodjunk oltalmáért az egyház számára
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ebben a mostani idõben, és tanuljuk meg 
tõle, hogy mindig alázattal és bölcsen cse-
lekedjük Isten akaratát”.
 A pápa által meghirdetett Szent 
József-év 2021. december 8-ig tart. Az 
üdvtörténetben jelentõs szerepet kapott 
az egyház védõszentje, akit a keresztény 
nép mindig nagy szeretettel vett körül. 
Ezt mutatja a világszerte elterjedt számos 
szerzetesi közösség, imacsoport, amelyek 
nevét viselik, követik lelkiségét, nem 
beszélve a hívõk sokaságáról, akik nagy 
tisztelõi Mária jegyesének. Olyan apa õ, 
aki képes volt háttérbe húzódni, hogy 
élete középpontjába Jézust és Máriát 
állíthassa.
 Ferenc pápa a szentévet meghirdetõ 
apostoli levelében megállapítja, hogy 

sajnos ma a gyerekek gyakran apátlan 
árvák, mert az apa nem vezeti be õket az 
élet megtapasztalásába, anélkül, hogy 
visszatartaná vagy birtokolni akarná 
õket, megtanítva nekik a szabad, felelõs 
döntéshozatalt, hogy önállóan elindulja-
nak az élet útján. A világnak ma apákra 
van szüksége és nem uralkodókra, akik 
mások birtoklása által akarják önnön 
ürességüket kitölteni. Nem olyanokra 
akik összekeverik a tekintélyt a tekintély-
elvûséggel, a szolgálatot a szolgalelkû-
séggel, az elnyomással. Minden valódi 
hivatás ugyanis az önátadásból ered.
 Ehhez kérjük Szent József közben-
járását.

Üdvözlettel:

Jóságos Szent József!

Oltalmazd családunkat, közösségünket:
Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.

Te minden jót kérhetsz számunkra,
hiszen Jézusnak nevelõatyja vagy.

Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet,
élõ hitet, hûséget, világos és tiszta lelkiismeretet,

természetes alázatosságot,
nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk,
hogy egyre tökéletesebben éljünk,

a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.

Járj közben értünk,
hogy Isten minket is szentekké tehessen!

Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szent Szívének.

Ámen.
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FEBRUÁRSZENTMISÉK

Bergisch-Gladbach 2021.02.27. 17:30h ELMARAD!
Bonn 2021.02.14. 11:00h Szentmise
Duisburg 2021.02.07. 16:00h ELMARAD!
Düsseldorf 2021.02.07. 11:00h Szentmise
 2021.02.17. 18:00h Hamvazószerda
 2021.02.21. 11:00h Szentmise
 2021.02.24. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2021.02.21. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2021.02.28. 10:30h Szentmise
Köln/St. Aposteln 2021.02.14. 17:15h Szentmise 
 2021.02.28.  Szentmise 17:00h!
Wuppertal 2021.02.06. 18:00h Szentmise (elõesti) 

PROGRAMOK

2021.02.23. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

Végtelensége ellenére
halandó lett értünk.

Életét adta,
hogy életet szerezzen.
Most már általa élünk

és belé simulva reméljük
meglelni a Harmóniát,

melyet parányi atommagként
mindannyiunk szívében elvetett.

Legyünk Isten „szeretet-erõmûvei”!

/Simon András/
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SZENTMISÉK

PROGRAMOK

2021.03.02. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

2021.03.05. – 15:00h – Ökumenikus Világimanap a St. Aposteln bazilikában
A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus istentiszteletét idén a St. 
Aposteln bazilikában tartjuk. Igét hirdet  A világimanap Gulyás Márta tiszteletes asszony.
idei mottója: „Biztos alapra építsünk!” (vö. Mt 7,24-27).

2021.03.09. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

2021.03.16. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

2021.03.23. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

2021.03.30. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

Nagyböjti lelkinapok – A húsvét ünnepére való készület idõpontja és módja még 
egyeztetés alatt áll. Részleteket késõbb fogunk közzétenni a honlapunkon és a 
Facebook-oldalunkon.

Bergisch-Gladbach 2021.03.27. 17:30h ELMARAD! 
Bonn 2021.03.14. 11:00h Szentmise
Duisburg 2021.03.07. 16:00h Szentmise
Düsseldorf 2021.03.07. 11:00h Szentmise
 2021.03.21. 11:00h Szentmise
 2021.03.24. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2021.03.21. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2021.03.28. 10:30h Virágvasárnap
Köln/St. Aposteln 2021.03.05. 15:00h Ökumenikus istentisztelet
 2021.03.14. 17:00h Szentmise
 2021.03.28. 17:00h Virágvasárnap
Köln/IKS Szent József2021.03.19. 18:45h 
 2021.03.25. 18:45h Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Wuppertal 2021.03.06. 18:00h Szentmise (elõesti) 

MÁRCIUS
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 Az ökumenikus világimanap története egészen 1870-ig nyúlik vissza, amikor 
keresztény asszonyok Amerikában és Kanadában szövetségre léptek a nõkért való 
nemzetközi szolidaritás értelmében: együtt imádkoztak a társadalom szegényeiért, a 
kiszolgáltatott nõkért. A több, mint 130 éve kezdõdõ szolidáris összefogásból felekeze-
teken és országokon átívelõ közös ima született, amely az egész világon elterjedt. A 
világimanapi liturgiában – amelyet március hónap elsõ péntekjén ünnepelnek világszerte 
– mindig is nagy hangsúlyt kapott a béke és a megbocsátás, valamint a nõk 
egyenjogúságáért és elnyomásuk ellen való küzdelem, mind az egyházban, mind pedig a 
társadalomban.
 A program célja nemcsak a közös ima, hanem az ismeretátadás is. Évente más-más 
ország nõi bizottsága készíti elõ az imanapi liturgia témáját, szövegeit. Az istentisztelet 
keretén belül az adott ország bemutatáa is sorra kerül. Így kirajzolódhat elõttünk, hogy 
bár nagyon különbözõ társadalmak tagjai vagyunk, különbözõ lehetõségeink vannak, 
mégis ugyannak az Istennek vagyunk a gyermekei, ezért tudjuk egymást szeretni és 
imában hordozni.

BIZTOS ALAPRA ÉPÍTSÜNK!

 Brebovszkyné Pintér Márta evangélikus lelkész, a 
magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT) Nõi Bizottságának elnöke az alábbi üzenetet 
küldte az idei világimanap alkalmából:
 „Az idei liturgiát elkészítõ vanuatui asszonyok által 
választott igevers, a világimanap címtémája most igazi 
bátorítást, erõsítést ad aggodalmaink, félelmeink 
közepette. A szigetország lakói vallják, hirdetik, hogy 
van szilárd, biztos pontja ennek a világnak, akire 
építhetünk. Milyen aktuális üzenet?! Pedig ez a téma 
már hét esztendeje ki lett választva. A világimanapi 
szervezet tagjai a még 2013-ban, New Yorkban meg-
tartott nagygyûlésén hozták meg a döntést arról, hogy 
2021-re vonatkozóan mely ország készítheti el a litur-
giát. A vanuatui asszonyok tehát már évekkel ezelõtt 
megfogalmazták bizonyságtételeiket, imádságaikat. 
A címlapképnek választott festmény, Juliette Pita 

alkotása is az öt esztendeje a szigeteken komoly pusztítást végzett Pam ciklont örökítette 
meg. A mûvésznõ akkor személyesen is megtapasztalta, hogy hogyan tud Isten a 
legnagyobb viharokban is oltalmába venni, menteni. Évekkel ezelõtti a bizonyságtétel, 
most mégis aktuális. Ez a Szentlélek rendezõ ereje!”

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP



ÁPRILIS SZENTMISÉK

Bergisch-Gladbach 2021.04.24. 17:30h ELMARAD!
Bonn 2021.04.11. 11:00h Szentmise
Duisburg 2021.04.04. 16:00h Húsvétvasárnap
Düsseldorf 2021.04.01. 18:00h Nagycsütörtök
 2021.04.04. 11:00h Húsvétvasárnap
 2021.04.18. 11:00h Szentmise
 2021.04.28. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2021.04.18. 16:00h Szentmise
Herzogenrath  10:30h Szentmise2021.04.25.
Köln/St. Aposteln 2021.04.02. 15:00h Nagypénteki liturgia
 2021.04.05. 17:00h Húsvéthétfõ
 2021.04.11. 17:00h Szentmise
 2021.04.25. 17:00h Szentmise
Köln/IKS 2021.04.03. 21:00h Feltámadási liturgia
Wuppertal 2021.04.03. 18:00h ELMARAD! 
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Szenvedésed és megpróbáltatásaid
között se add fel a reményt,

mert szereteted küzdelmét látva
Isten képes lebontani

a fájdalom töviskoronáját,
és Szent Lelke által gyõzelemre segít.

/Simon András/
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, HITELESÍTÉS:

Bergisch Gladbach – Dr. Farkas Hubrich Orsolya
Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 0152/5527 4598

E-mail: farkasorsi@gmail.com

Düsseldorf – Annemarie Schwarz
Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés, magyar nyelvoktatás

Tel.: 0211/442 240, E-mail: annemarie_schwarz@web.de

Köln – Dr. Heider-Lippkai Judit
Német-magyar / magyar-német fordítás és hitelesítés. Tel.: 0221/550 1229

E-mail: Lippkai@t-online.de

Köln – Koblenz – von Hegymegi-Kiss Albert
Német-magyar / magyar-német tolmácsolás. Tel.: 0221/783 0311

Mobil: 0175/523 1305, E-mail: albertvonkiss@t-online.de

Krefeld – Startkemper Ildikó
Német-magyar / magyar-német fordítás és tolmácsolás. Tel.: 02151/351 3951

Mobil: 0177/358 2976, E-mail: info@ungarisch-uebersetzen.com

Moers (Ruhr-vidék) – Ficsor László
Fordítás, hitelesítés a világ szinte minden nyelvén. Tel.: :02841/28 053

E-mail: info@fl-intercoop.de

MAGYARORSZÁG DÜSSELDORFI FÕKONZULÁTUSA:

Adersstrasse 12-14, 40215 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 302 169-0, Fax: +49 211 302 169-1

www.dusseldorf.mfa.gov.hu
Ügyintézés kizárólag elõzetes idõpont-egyeztetéssel!

FIZIOTERÁPIA – MEGELÕZÉS – WELLNESS:

Therapiezentrum am Wiener Platz – Györgyicze Levente 
Buchheimer Str. 53-55, 51063 Köln

Tel.: 0221/611608, E-mail: levente.gy@t-online.de

MAGYAR TERMÉKEK:

www.liquishot.eu

Neuer Wall 4 (Wallzentrum), 47441 Moers
Tel.: 02841/26 604

Nyitva: hétköznap 15-18 óráig
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Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános

Am Rinkenpfuhl 10, 50676 Köln
Tel.: 0221/3377 8517, Fax: 0221/3377 8520

Löricker Str. 35, 40547 Düsseldorf-Lörick
Tel.: 0211/591 295

ungarnzentrum.koeln@gmail.com

www.ungarnzentrum.de

www.facebook.com/Ungarische.Gemeinde

Fogadóórák:
Köln: kedd: 11:00-19:00h

IBAN: DE59370601930021832014, BIC: GENODED1PAX

IMPRESSZUM

KATHOLISCHE UNGARISCHE SEELSORGE IM ERZBISTUM KÖLN

Bergisch-Gladbach S t. Marien Krankenhauskapelle / Dr. Robert-Koch-Str. 18

Bonn-Dransdorf S t. Antonius Kirche / Siemensstr. 259

Duisburg K armelkirche am Innenhafen / Karmelplatz 1-3

Düsseldorf-Lörick S t. Maria, Hilfe der Christen Kirche / Löricker Str. 37

Essen-Huttrop S t. Bonifatius Kirche / Moltkestr. 111 

Herzogenrath S t. Mariä Heimsuchung Kirche / Josef-Lambertz-Str. 72

Köln S t. Aposteln bazilika / Neumarkt 30 

 N emzetközi Katolikus Lelkipásztori Központ (IKS)
 Am Rinkenpfuhl 10

Wuppertal-Elberfeld S t. Laurentius Kirche – Kreuzkapelle / Friedrich-Ebert-Str. 22

SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK HELYSZÍNEI

Gyónási lehetõség minden szentmise elõtt és után, megegyezés esetén bármikor.
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