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 Azon a helyen, ahol a kölni városfal az 
Aachen felé vezetõ úttal találkozott, állt 
régen egy kis Apostol templom. Ennek 
helyébe 1021-ben a kölni Pilgrim érsek 
egy háromhajós bazilikát és azzal határos 
kanonoki férfi rendházat építtetett. Egy 
tûzvész után 1198-ban nyerte el a temp-
lom jelenlegi formá-
ját, mint az az 1571-
bõl való Mercator ter-
ven is látható. A har-
mincéves háború so-
rán történt átalakítá-
sakor a kriptát bete-
mették, és feledésbe 
merült. Csak a II. vi-
lágháború utáni újjá-
építésnél fedezték fel 
újra.
 A bazilikába lépve 
szembetûnõ a négyzet 
alakú kereszthajós for-
ma, amihez a három 
apszis (szentély) lóhe-
relevél formában kap-
csolódik. Ez a szerke-
zet különös ismertetõje a bazilikának. A 
12 apostol számát – akik a bazilika védõ-
szentjei – a fõhajót szegélyezõ 12 oszlop 
szimbolizálja.
 Századokon keresztül a St. Aposteln 
templom kanonoki, illetve férfi rendház 
volt. Csak a szekularizáció után 1802-ben 
lett önálló plébániatemplom.

 A bazilika alapítóját, Pilgrim érseket 
Reichenau apátja magasztos szavakkal di-
csérte, mivel a templom tervezésében ma-
tematikai elgondolás és égi harmónia 
Isten dicsõítésében egyesül. Pilgrim te-
hetsége a bazilika épületének tökéletes 
harmóniájában mutatkozik meg.

 Amikor ezer éve a 
St. Aposteln bazilika 
alapkövét lerakták, 
Szt. István királyunk 
egységes keresztény 
államot szervezett. 
Magyarországon is 
számtalan pompás 
templom és kolostor 
épült, mindaddig, 
amíg az Oszmán Bi-
rodalom ezek többsé-
gét megsemmisítette.
 Az 1956-os forra-
dalom és szabadság-
harc után sok mene-
kült és kivándorló ma-
gyar Kölnben és kör-
nyékén lelt új otthon-

ra. A katolikus magyar közösség azóta 
növekszik, s ma már több mint 3500 
hívõt számlál.
 Hálásak vagyunk, hogy az 1000 éves  
gyönyörû, román stílusú St. Aposteln 
bazilikában ünnepelhetjük rendszeresen 
anyanyelvünkön a szentmiseáldozatot, 
ahol otthonra találtunk.
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 A St. Aposteln plébánia hívei és a 
kölni magyar katolikus közösség össze-
tartozását nagyon szépen bemutatja egy 
1964-ben történt esemény, amelyrõl az 
akkori magyar lelkész, dr. Hieró István 
beszámoló levelében olvashatunk:

 „1964. július 12-én a kölni St. 
Aposteln templom német hívei nagy 
meglepetésben részesültek. Ti. délután
¾ 5-kor hirtelen megszólaltak a hatalmas 
román stílusú templom összes harangjai. 
Sõt, még az öreg harang is mûködésbe 
lépett, amely öblös, mély hangjával csak a 
nagy ünnepek vagy a különös események 
rendkívüliségét szokta kihangsúlyozni. A 
jó német hívõk, akik e harangok szavára 
olyan sokszor indultak a templom felé, 
most meglepõdve néztek egymásra. Hi-
szen sem a szentmiséken, sem a templom-
ajtóban kitett, a heti istentiszteleteket 
jelzõ táblázaton erre az idõpontra semmi-
féle eseményt nem közölt velük a 
plébános úr.
 A templom mellett lakó kíváncsiak 
azonban hamar megtudták, hogy most 
nem õket hívja a komorhangú nagyha-
rang, hanem a Köln és környékén élõ ma-
gyarokat. Õk özönlenek most csoporto-
san a templomba, mivel ott most magyar 
bérmálás lesz.
 Pár perccel 5 után püspöki kocsi állt 
meg a templom elõtt. Bizony nem kis 
meglepetésükre szolgált az ablakokban 
leselkedõ németeknek az sem, hogy a ko-
csiból nem a három segédpüspök egyike – 
akik rendszerint bérmálni szoktak – szállt 
ki, hanem maga Josef Frings, a kölni bíbo-
ros érsek. Õ, a magyar nép és Mindszenty 
bíborosunk nagy barátja személyesen jött 
el hozzánk, hogy 13 magyarnak a bérmá-
lás szentségét kiszolgáltassa. A nagy, ka-

tedrálisnak is beillõ templomot (teljesen) 
megtöltötte a csaknem négyszázra rúgó 
magyar résztvevõk tömege. Ott voltak a 
szomszédos Aachen és Essen magyar 
lelkészei, híveikbõl álló csoport kíséreté-
ben, sõt jelen volt Münchenbõl dr. Ádám 
fõlelkész úr is.
 Magyarországról látogatóban járó 
honfitársaink elálmélkodtak ennyi külföl-
dön élõ magyar láttára. Többen sírva is 
fakadtak amikor régi egyházi énekeink – 
amelyeket lesokszorosított lapon kézhez 
kaptak – buzgón és erõteljesen, mint bár-
melyik hazai nagytemplomban felhang-
zottak. Kár, hogy nem értették meg a 
bíboros úr német beszédjét. Ha megértet-
ték volna, ugyanis még jobban örültek 
volna a nagy napnak és még büszkébbek 
lettek volna itt idegenben magyarságuk-
ra. Ti. Frings bíboros úr kihangsúlyozta, 
hogy megtiszteltetésnek tartja azt, hogy 
most magyaroknak szolgáltathatja ki a 
bérmálás szentségét. A szentmisét is – 
amelynek keretében a bérmálás megtör-
tént – maga a kölni egyházfejedelem 
mondotta el.
 A szentmise után a bíboros úr elkö-
szönt magyar híveitõl. A jelenlevõ ma-
gyarok azonban még korántsem oszlottak 
szét, hanem a kölni egyházközségi tanács 
karszalagos tagjai irányításával a temp-
lom elõtt a magyar nemzeti színû zászló 
mögé sorakoztak föl. A menetre – bármi-
lyen furcsán is hangzik – egy rendõrkocsi, 
egy motorkerékpáros és egy gyalogos ren-
dõr várt. Békés szándékunkról a legbizal-
matlanabb is hamar meggyõzõdhetett, 
amikor ama forgalmas utcán, amelyiken 
áthaladtunk, miattunk a közlekedést 
leállították.
 Amikor a hosszú sor, szent énekeket 
énekelve elindult, mindenki tudta, hogy 
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most mi következik, de mégis mindenki 
égett a kíváncsiságtól, mindenkit nagyon 
érdekelt, hogy hol épül az a plébániával 
egybekötött magyar kultúrház, amely-
nek az ünnepélyes alapkõletételére elin-
dultak. (…)
 Amikor a hosszú menet magyar és 
német papi kísérettel az építkezés színhe-
lyére megérkezett, már ott várt rá a kölni 
bíboros úr jobb keze, Teusch vikárius ge-
nerális úr, aki az alapkõletétel szertartásá-
nak elvégzésére jött. Rövid megnyitó be-
szédében aztán kitûnt, hogy miért száll 
éppen õ annyira síkra értünk. (…) azért, 
mert ismeri a magyar múltat, vagyis 
ismeri a magyar történelmet. Tudta, hogy 
a magyar nép a történelem folyamán 
mennyit szenvedett és mennyit vérzett a 
keresztény Nyugatért. Ezért az õ szavai 
szerint a kölni egyházi vezetõség e ház 
építésével nem ajándékot ad a magyar-
ságnak, hanem csupán kötelességét 
teljesíti vele szembe. (…)
 Az alapkõletétel szertartása a magyar 
himnusz közös eléneklésével záródott. Az 
ünneplõ tömeg zöme ezután sem haza, 
hanem a közeli Haus der Begegnung nagy-
termébe indult. Itt olcsó, magyaros pör-
költ és talpalájátszó cigányzenekar fogad-
ta és szórakoztatta õket éjfél után egy 
óráig.”

 A ház felszentelésétõl kezdve 48 éven 
át használhatták a magyar katolikusok a 
házat – 1974-tõl Mindszenty Magyar 
Ház néven –, amely számtalan rendez-
vénynek, találkozásnak adott otthont a 
St. Aposteln plébánia híveivel közösen is, 
elmélyítve az összetartozást és a német-
magyar barátságot.
 Több mint két évtizede szolgálhatom 
a St. Aposteln bazilika német híveit is. Ez 

idõ alatt mindig is érezhettem a magyar 
közösség iránti elfogadást, tiszteletet és a 
kölcsönös gazdagodás ajándékát.
 

 Ferenc pápa szavaival szeretnék hálát 
adni, hogy a magyarok a gyönyörû St. 
Aposteln bazilikában közel 70 éve 
otthonra leltek és anyanyelvükön imád-
kozhatnak.
 „A jó mindig közölni akarja önmagát. 
Az igazság és a szépség minden hiteles 
megtapasztalása ki akar áradni, és 
minden mély szabadulást átélõ személy 
érzékenyebbé válik mások szükségletei 
iránt. A jó a közlés által ver gyökeret és 
fejlõdik. Ezért aki méltósággal és 
teljességgel akar élni, annak nincs más 
útja, mint a másik megismerése és 
javának keresése.”

Üdvözlettel:
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SZENTMISÉK

Düsseldorf 2021.07.04. 11:00h Szentmise
 2021.07.18. 11:00h Szentmise
Köln/St. Aposteln 2021.07.11. 17:00h Szentmise

AUGUSZTUS SZENTMISÉK

Düsseldorf 2021.08.01. 11:00h Szentmise
 2021.08.15. 11:00h Nagyboldogasszony
Köln/St. Aposteln 2021.08.08. 17:00h Szentmise

JÚLIUS

SZEPTEMBER

Bonn 2021.09.12. 11:00h ELMARAD!
Duisburg 2021.09.05. 16:00h ELMARAD!
Düsseldorf 2021.09.05. 11:00h ELMARAD!
 2021.09.19. 11:00h Szentmise
 2021.09.22. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2021.09.19. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2021.09.26. 11:00h Szentmise (új helyszín!)
Köln/St. Aposteln 2021.09.12. 17:00h ELMARAD!

 2021.09.26. 17:00h Szentmise + elõadás
Wuppertal 2021.09.04. 18:00h ELMARAD! 

SZENTMISÉK

PROGRAMOK

2021.09.21. – 16:00h – Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen

2021.09.22. – 15:30h – Zenés Irodalmi Kávéház Düsseldorfban

2021.09.26. – 16:30h – Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Kölnben
A szentmise után P. Karl Pemsl OT a Német Lovagrend tagja tart elõadást az 
Aulában Zita, utolsó magyar királynénk életérõl és boldoggá avatásának folyamatáról.
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OktóBER

PROGRAMOK

2021.10.24. – 17:00h – Nemzeti ünnep Kölnben
16:00 órakor a Lelkészség udvarán megkoszorúzzuk az emlékkeresztet. 17:00 órakor  
szentmisében imádkozunk az 1956-os forradalom áldozataiért a St. Aposteln baziliká-
ban. Ezt követi az Aulában  (hegedû) és  (zongora) ünnepi Grauer Rebecca Grauer Péter
koncertje.

2021.10.26. – 16:00h – Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen

2021.10.27. – 15:30h – Zenés Irodalmi Kávéház Düsseldorfban

2021.10.31. – Magyar zarándoklat Banneux-be (Részletek a 6. oldalon)

Bonn 2021.10.10. 11:00h ELMARAD!
Duisburg 2021.10.03. 16:00h Szentmise
Düsseldorf 2021.10.03. 11:00h Szentmise
 2021.10.17. 11:00h Szentmise
 2021.10.27. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2021.10.17. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2021.10.24. 11:00h Szentmise
Köln/St. Aposteln 2021.10.10. 17:00h ELMARAD!
 2021.10.24. 17:00h Szentmise (Nemzeti ünnep)
Köln/IKS 2021.10.01. 18:45h Elsõpénteki szentmise 
Wuppertal 2021.10.02. 18:00h Szentmise (elõesti) 

SZENTMISÉK

Szeptembertõl Herzogenrathban új helyen,
és új idõpontban tartjuk a szentmiséket!

St. Matthias Kirche
Herzogenrath-Berensberg

Berensberger Str. 34, 52134 Herzogenrath

HELYSZÍNVÁLTOZÁS

„A világban élõ ember nem láthatja Istent.
Az Istenben élõ ember tisztán látja a világot.”

/Pilinszky János/
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SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA

Keresztség: A keresztelési szándékot 14 év alatti gyermekek esetében a keresztelés 
tervezett idõpontja elõtt legalább 1 hónappal, 14 év feletti fiatalok és 
felnõttek keresztelése esetén pedig legalább 1 évvel kérjük bejelenteni 
keresztelési oktatás végett.

Elsõáldozás: Elsõáldozási felkészítést tartunk azoknak a gyermekeknek, akik 
legalább 3. osztályosok és meg vannak keresztelve.

 Jelentkezési határidõ: 2021. szeptember 15. 

Gyónás: Gyónásra minden szentmise elõtt és után, valamint idõpontegyeztetés 
esetén bármikor lehetõség van.

Bérmálkozás: Jelentkezési határidõ: 2021. szeptember 15. 

Házasságkötés: Közösségünk életében aktívan résztvevõ jegyespárok a házasságkötés 
tervezett idõpontja elõtt legalább 6 hónappal jelentkezzenek jegyesok-
tatásra, amelynek rendszerességét és pontos dátumait a jelentkezéskor 
egyeztetjük.

ZARÁNDOKLAT

  2021. október 31-én magyar zarándoklatot szervezünk -be. 16:00 óra- Banneaux
kor a jelenési kápolnánál kezdõdik a program, utána az ’56-os forradalom áldozataiért 
imádkozunk a magyar keresztnél, majd ünnepélyes szentmisén veszünk részt.
 Jelentkezni október 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein.

 2022. április 25. és május 2. között a  zarándokolunk. 8 napon át Szentföldre
végigkísérjük Jézus életét Betlehemtõl Jeruzsálemig. Az utazás repülõvel (Tel Avivba), a 
Szentföldön pedig autóbusszal történik. A szállás hotelekben, kétágyas szobákban lesz 
megoldva, félpanziós ellátással. Összesen 30 hely áll rendelkezésre, amelyet jelentkezési 
sorrendben töltünk fel. 
 Jelentkezni 2021. július 31-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein.
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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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Amennyiben a járványügyi helyzet lehetõvé teszi,
a szentmisék 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.

Felelõs szerkesztõ: Lukács József plébános

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

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. Matthias Kirche / Berensberger Str. 34

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


