
 Alma Materem, a Gyulafehérvári Pap-
nevelõ Intézet mellett van egy régi 
könyvtár, amely alapítójáról, Batthyány 
Ignác erdélyi püspökrõl kapta a nevét, és 
1949-ig a mindenkori gyulafehérvári 
püspök tulajdona volt. Ekkor összes kin-
cseivel együtt elvette a 
román kommunista 
hatalom. Ennek a 
könyvtárnak a legér-
tékesebb kincse az ún. 
Aranykódex, amely a 
németországi Lorsch-
ban készült a IX. szá-
zadban. Tulajdonkép-
pen egy liturgikus ol-
vasókönyv, és a négy 
evangéliumot tartal-
mazza. Rendkívüli 
becsét az adja, hogy a 
borjúbõr pergamen-
lapokra vésett betûi 
színaranyból készül-
tek, lapjai pedig tele 
vannak gyönyörû mi-
niatûrökkel és csodálatosan színes inici-
álékkal. 
 A róla készült másolatokat kétszer 
volt alkalmam látni: egyszer otthon, Ró-
mából hazatérve, egyszer pedig itt, Né-
metországban, Lorschban. Azokkal 
együtt mondom, akik egyszer is látták: a 
középkori írásbeliség és a középkori 
könyvfestészet remeke, a kódexkészítés 

mûvészetének egyik legszebb és legérté-
kesebb példánya.

 Életed olyan, mint egy csodálatos 
aranykódex. Verõfényes napjaidon oldala-
kon keresztül aranybetûkkel rovod a 

sorokat. Csillagóráid 
ideje alatt szebbnél-
szebb iniciálékkal dí-
szíted lapjait. Ha lel-
ked túlcsordul  az 
örömtõl, ha körülöt-
ted minden a legna-
gyobb rendben van, 
ha benned béke honol, 
ha vidám órák boldog 
részese vagy, akkor 
nyílegyenes vonalra 
fûzött aranybetûid 
csak úgy kacagnak az 
oldalakról. Ilyenkor 
hosszasan írsz és nem 
egyszer azon kapod 
magad, hogy arról 
álmodozol: könyved 

majd egy napon világsiker lesz!

 Máskor viszont nincs kedved írni 
aranykódexedbe. Keserû életszakaszok 
ezek, amelyeken még a lét is fáj. Fájdal-
mas tapasztalatok ideje ez, amelyeket 
nem szeretnél rábízni könyved drága lap-
jaira. Sajgó válságok ideje ez, amelyeket 
nemhogy leírni, de még elmondani sem
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akarsz senkinek! Gyötrõ kétségek és kín-
zó vereségek ideje ez, amelyeket minél 
hamarabb el akarsz felejteni, de képtelen 
vagy rá.
 Ha mégis írsz, mert életed minden 
napján írnod kell, aranykódexed lapjain 
ilyenkor megannyi a sötét folt, az éktelen-
kedõ paca és a rút gyûrõdés. Soraid sze-
met bántóan görbék, könnyekkel kevert 
írásod aranybetûi pedig csupa ákom-bá-
komok. Aranykódexednek ezeket a lap-
jait legszívesebben kitépnéd, összegyûr-
néd vagy eldobnád, hogy soha ne emlé-
keztessenek életed fájó eseményeire. 

 Pedig mindegy, hogy kacagó arany-
betûkkel vagy keserves könnycseppjeid-
del írsz. Te csak írj! Biztos lehetsz benne, 
hogy ez utóbbiakból lesznek majd arany-
kódexed legcsillogóbb betûi!
 Mindegy, hogy nyílegyenesen vagy 
szemet bántó görbén írsz. Te csak írj! 
Biztos lehetsz benne, hogy ezek a sorok is 
majd egyszer életedet gazdagítják!
 Mindegy, hogy patyolat tiszta vagy 
gyûrött, foltokkal teli lapokra írsz. Te 
csak írj! Biztos lehetsz benne, hogy ezek a 
lapok teszik majd teljessé Istennek rólad 
szõtt álmát!

Mert Õ – és egyedül Õ! – tudja könnybetûidet is aranybetûkké változtatni!

Mert Õ – és egyedül Õ! – tudja egyenessé tenni azt,
ami életed aranykódexében görbe vagy ferde!

Mert Õ – és egyedül Õ! – tudja kisimítani lapjain a gyűrõdéseket
és el tudja egyengeti azt, ami göröngyös.

Mert Õ – és egyedül Õ! – tudja kitörölni a sorok között éktelenkedõ
pecséteket, pacákat és foltokat.

Mert Õ – és egyedül Õ! – tudja jobbra fordítani életedet. 

Egyik percrõl a másikra.

Ha kéred…

És tudod miért?

Mert végtelenül szeret Téged! 

Ezért lett emberré!

/Dr. Tempfli Imre atya/
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EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYEK

KARITATÍV PROJEKTJEINK

Hosszú szünet után februártól Bergisch Gladbachban új helyen,
és új idõpontban tartjuk a szentmiséket!

Alte Kirche St. Johann Baptist
Bergisch Gladbach – Refrath

Alt Refrath 17, 51427 Bergisch-Gladbach

A szentmise 17.00 órakor kezdõdik!

HELYSZÍNVÁLTOZÁS

Évente egyszer anyagi támogatásukat ké-
rem, hogy egyházközségünk programjait 
és karitatív kezdeményezéseit fedezni 
tudjuk. Idén a következõ célokra igyek-
szünk adományokat továbbítani:

1. Gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Liceum
 (csángó diákok kollégiumi ellátása)
2. Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet

 2021. november 28-án, advent elsõ 
vasárnapján a szentmisébe bekapcsolódva 
és azt követõen a Rajna-menti és Ruhr-
vidéki magyar közösség zenészei adtak 

koncertet. A bevétellel a Regõczi István 
Alapítványt támogattuk, amely hosszú-
távú és személyre szabott gondoskodást 
kíván biztosítani azoknak a gyermekek-
nek, akik a világjárvány idején elvesztet-
ték egyik vagy mindkét szülõjüket. Az 
Alapítvány számára 4680,00 € támoga-
tást tudtunk átutalni.
 E mellett a többi karitatív projektünk 
részére is jelentõs összeg érkezett, amelyet 
szintén továbbítottunk.
     Hálásan köszönjük nagylelkû adomá-
nyaikat!

ZARÁNDOKLAT

    nyolcnapos erdélyi kirándulást és csíksomlyói 2022. június 1-8. között
zarándoklatot hirdetünk. Az utazás repülõvel Kölnbõl Kolozsvárra történik. A helyszínen 
külön busz áll rendelkezésünkre. A szállás több helyen: családoknál, panziókban vagy 
tanulmányi házakban lesz szerényen megoldva. A kirándulás költsége kb. 600 €/fõ.
  lehet 150 € elõleg befizetésével – a LelkészségJelentkezni 2022. február 13-ig
kontójára átutalva vagy készpénzben – ill. az utazási okmányban szereplõ név, születési
dátum, okmánytípus és -szám, kiállító ország, valamint a kiállítás és a lejárati idõ pontos
megadásával!
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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: Szeptembertõl elsõáldozási felkészítést tartunk azoknak a gyermekek-
nek, akik legalább 3. osztályosok és meg vannak keresztelve. 
Jelentkezési határidõ: 2022. augusztus 31. 

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

Bérmálkozás: Nagy örömünkre szolgál, hogy 2022. március 27-én 14 fiatal és felnõtt 
részesülhet a bérmálás szentségében. 

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.

Egyházközségi Értesítő            2022. év 1. szám            2022. február-június

Mégis Bibliát olvas!
Elõtte vakírásos Bibliája.

Nyelvével tapintja ki betûit,
s lelke az Ige mélységeit járja.

Így csókolta elölrõl-végig többször
Isten szent könyvét. Az az élete,
vigasztalása, kincse, békessége!

S Bibliája sokunk ítélete.

Éhezzük-e, ahogy õ éhezi,
és látó szemünk tapad-e úgy rája?

Nem vádol-e bennünket távoli
testvérünk végigcsókolt Bibliája?!

Sok porosodó, drága Biblia,
ha kinyitását mindhiába várja,

lenne nagyörömest
távoli vak testvérünk Bibliája.

Elveszítette mindkét karját,
rászakadt a vakság éjjele.

De felragyogott néki Krisztus,
és az élete fénnyel lett tele.

Szomjazott az Ige kristályvizére.
Hogyan is olvashatna Bibliát?

Keze sincsen, hogy betûit tapintsa,
és nem betûzheti, mint aki lát!

TÚRMEZEI ERZSÉBET: A VÉGIGCSÓKOLT BIBLIA
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FEBRUÁRSZENTMISÉK

Bergisch-Gladbach 2022.02.26. 17:00h Szentmise (elõesti)
Bonn 2022.02.13. 11:00h Szentmise
Duisburg 2022.02.06. 16:00h Szentmise
Düsseldorf 2022.02.06. 11:00h Szentmise
 2022.02.20. 11:00h Szentmise
 2022.02.23. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2022.02.20. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2022.02.27. 11:00h Szentmise
Köln/St. Aposteln 2022.02.13. 17:15h Szentmise 
 2022.02.27. 17:15h Szentmise
Köln/IKS 2022.02.16. 18:45h Szentmise (hétköznapi)
Wuppertal 2022.02.05. 18:00h Szentmise (elõesti) 

PROGRAMOK

2022.02.16. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen

2022.02.23. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban

A keresztény olyan ember, akinek tele van a szíve békével,
mert örömét az Úrban leli akkor is,

amikor nehéz idõszakokon megy keresztül.
Hinni nem azt jelenti, hogy kimaradnak életünkbõl a nehézségek,

hanem azt, hogy van erõnk szembenézni velük,
tudván, hogy nem vagyunk egyedül.

Az emberi szív „örömre vágyik”,
ezért minden család, minden nép „boldogságra törekszik”.
Az öröm, amelyet a keresztény embernek meg kell élnie,

és amelyrõl tanúságot kell tennie,
„Isten közelségébõl, az Õ életünkben való jelenlétébõl” fakad.

Jézusban megtalálhatjuk azt a lelki békét és erõt,
amellyel mindennap szembe tudunk nézni a különféle élethelyzetekkel,

köztük a legnehezebbekkel is.

/Ferenc pápa/
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SZENTMISÉK

PROGRAMOK

2022.03.04. – 15:00h – Ökumenikus Világimanap Kölnben
A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus istentiszteletét idén is a 
St. Aposteln bazilikában tartjuk. Igét hirdet  tiszteletes asszony. A világ-Gulyás Márta
imanap idei mottója: „Reménységgel teli jövõt szánok nektek.” /Jer 29,11/
Az istentisztelet után a 2G-szabályt betartva agapére hívjuk a résztvevõket a plébánia 
közösségi termébe.

2022.03.08. – 18:00h – Keresztút a St. Aposteln bazilikában

2022.03.09. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház Kölnben

2022.03.23. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban

2022.03.29. – 18:00h – Keresztút a St. Aposteln bazilikában

MÁRCIUS

Bergisch-Gladbach 2022.03.26. 17:00h ELMARAD! 
Bonn 2022.03.13. 11:00h Szentmise
Duisburg 2022.03.06. 16:00h Szentmise
Düsseldorf 2022.03.02. 18:00h Hamvazószerda
 2022.03.06. 11:00h Szentmise
 2022.03.20. 11:00h ELMARAD! 
 2022.03.23. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2022.03.20. 16:00h ELMARAD!
Herzogenrath 2022.03.27. 11:00h ELMARAD!
Köln/St. Aposteln 2022.03.04. 15:00h Ökumenikus istentisztelet
 2022.03.13. 17:15h Szentmise
 2022.03.27. 17:15h Bérmálási szentmise
Köln/IKS 2022.03.09. 18:45h Szentmise (hétköznapi)
Wuppertal 2022.03.05. 18:00h Szentmise (elõesti) 

Egyházközségi Értesítő            2022. év 1. szám            2022. február-június

Minél több kincset fedezel fel önmagadban,
legyél annál inkább alázatos és szerény.

Úgy állj Isten elé, hogy mélységesen átérzed,
bármennyire is gazdag vagy,

sosem tudod viszonozni azt a sok jóságot, melyet Tõle kaptál.”

/Pió aya/
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 Az ökumenikus világimanap több, mint 130 éve egy szolidáris összefogásból indult el. 
Felekezeteken és országokon átívelõ közös ima született belõle, amely az egész világon 
elterjedt. A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek idén 10. alkalommal 
találkoznak, hogy a világimanapi liturgiában – amelyet március hónap elsõ péntekjén 
ünnepelnek világszerte – közösen imádkozzanak, megismerkedjenek különbözõ országok 
adottságaival, életével. Az elmúlt 10 év során a Föld különbözõ pontjain járhattunk: 
Franciaország, Egyiptom, Bahamák, Kuba, Fülöp-szigetek, Suriname, Szlovénia, 
Zimbabwe és Vanuatu készítette elõ a világimanap liturgiáját, idén pedig Anglia, Wales és 
Észak-Írország közösségeivel ismerkedhetünk és kapcsolódhatunk be a közös imába.

 REMÉNYSÉGGEL TELI JÖVÕT SZÁNOK NEKTEK

 Brebovszkyné Pintér Márta evangélikus lelkész, a magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Nõi Bizottságának elnöke az alábbi üzenetet küldte az idei 
világimanap alkalmából:
 Az idei év liturgiáját Anglia, Wales és Észak-Írország imanapi bizottságának tagjai 
fogalmazták meg. Kérdezhetnék a testvérek, vajon Skócia miért maradt ki az együtt-
mûködésbõl, hiszen õk is az Egyesült Királyság részei? A válasz nagyon egyszerû: Nagy-
Britanniának ebben a negyedik tagországában önálló világimanapi szervezet mûködik, 

így természetesnek tartották azt, hogy a mostani 
istentiszteleti alkalom elõkészítésében nem vesznek 
részt.
 Így is nehéz feladat hárul a hazai világimanapi al-
kalmak szervezõire, hiszen az egy országon, az Egyesült 
Királyságon belül három eltérõ etnikummal, kultúrá-
val rendelkezõ régiót kell bemutatniuk. (...)
 Szeretnénk, ha erõteljesen szólalhatna meg hazai 
alkalmainkon is a március 4-i imanap bibliai üzenete: 
„Reménységgel teli jövõt szánok nektek.” /Jer 29,11/
 Már a tavalyi esztendõben is, amikor Vanuatu asz-
szonyaival imádkoztunk együtt, felhívtuk a testvérek 
figyelmét arra, hogy a témák kiválasztása, az igeversek 
megjelölése évekkel azelõtt történik, hogy az adott or-
szág sorra kerülne. A Csendes óceániai szigetország 

asszonyai által választott bátorító üzenet megdöbbentõ aktualitással bírt a Covid-19 
világjárvány harmadik hullámában: Biztos alapra építsünk!
 Idén, amikor a vírus újabb erõsödését tapasztaljuk, az angol, walesi és észak-ír 
nõtestvérek által választott igevers Jeremiás könyvébõl, szinte a „bizalom balzsamjaként” 
hat ránk. Bátorít, hogy a szenvedések idején helyezzük bizalmunkat Istenbe!
 Áldott készülõdést kívánunk gyülekezeteinknek, az ökumenikus közösségeknek!

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP
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ÁPRILIS SZENTMISÉK

PROGRAMOK

2022.04.01-02. – Nagyböjti lelkinapok Kölnben
A húsvét ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük a Lelkészség ká-
polnájában 18:45h-kor. Szombaton délelõtt 11:00h-kor folytatódik a program a St. 
Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4) . Az elmélkedéseket Kémenes Lóránt 
nagyernyei plébános tartja.  a Lelkészség elérhetõségein Jelentkezni március 20-ig lehet
vagy a honlapon.

2022.04.03. – Országgyûlési választás
Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tûzte ki az országgyûlési 
képviselõk választását és az országos népszavazást. Magyarországi lakcímmel rendelkezõk 
külképviseleten (konzulátuson) szavazhatnak. Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 
kérelem online benyújtására a valasztas.hu oldalon van lehetõség. Magyarországi lakcím-
mel nem rendelkezõk ugyanezen az oldalon kérhetik névjegyzékbe vételüket. A lezárt 
levélszavazatokat a Lelkészségen is leadhatják, amelyeket a Fõkonzulátuson keresztül 
eljuttatunk a Választási Irodába.

2022.04.12. – 18:00h – Keresztúti ájtatosság a St. Aposteln bazilikában

2022.04.20. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen

2022.04.27. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban

Bergisch-Gladbach 2022.04.23. 17:00h Szentmise (elõesti)
Bonn 2022.04.10. 11:00h Virágvasárnap
Duisburg 2022.04.03. 16:00h Szentmise
Düsseldorf 2022.04.03. 11:00h Szentmise
 2022.04.14. 18:00h Nagycsütörtök
 2022.04.15. 15:00h Nagypéntek
 2022.04.17. 11:00h Húsvétvasárnap
 2022.04.27. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2022.04.17. 16:00h Húsvétvasárnap
Herzogenrath  11:00h Szentmise2022.04.24.
Köln/St. Aposteln 2022.04.02. 17:00h Lelkinap (Plébániai terem)
 2022.04.10. 17:15h Virágvasárnap
 2022.04.18. 17:15h Húsvéthétfõ
 2022.04.24. 17:15h Szentmise
Köln/IKS 2022.04.01. 18:45h Lelkinap
 2022.04.16. 21:00h Feltámadási liturgia
 2022.04.20. 18:45h Szentmise (hétköznapi)
Wuppertal 2022.04.02. 18:00h ELMARAD! 

Egyházközségi Értesítő            2022. év 1. szám            2022. február-június
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SZENTMISÉK

PROGRAMOK

2022.05.06. –  16:30h – Mindszenty-megemlékezés a kölni dómban
2019. május 7-én elhelyezésre került Mindszenty bíboros kölni látogatásának emlék-
táblája a kölni dóm kriptájában. Halálának évfordulóján szentmise keretén belül imádko-
zunk boldoggáavatásáért a dómban és megkoszorúzzuk az emléktáblát. 

2022.05.18. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen

2022.05.22. – 18:30h – Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Kölnben
Gondolatok az egyéni mennyországról címmel  tart képes elõadást.dr. Szathmáry Csaba

2022.05.25. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban

MÁJUS

Bergisch-Gladbach 2022.05.28. 17:00h Szentmise (elõesti)
Bonn 2022.05.08. 11:00h Szentmise
Duisburg 2022.05.01. 16:00h Szentmise
Düsseldorf  Szentmise2022.05.01. 12:00h!
 2022.05.15. 11:00h Szentmise
 2022.05.25. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2022.05.15. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2022.05.22. 11:00h Szentmise
Köln/St. Aposteln 2022.05.08. 17:15h Szentmise
 2022.05.22. 17:15h Szentmise
Köln/Dóm 2022.05.06. 16:30h Mindszenty-emlékmise 
Köln/IKS 2022.05.18. 18:45h Szentmise (hétköznapi)
Wuppertal 2022.05.07. 18:00h Szentmise (elõesti) 

„A vallás nem puszta elmélet,
hanem élet és valóság,
mely erkölcsöt irányít

s ezzel együtt nemzetet, családot, egyént,
igazságot, jogrendet, gazdaságot,

szóval az egész életet.”

/Mindszenty József bíboros/
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SZENTMISÉK

PROGRAMOK

2022. 06.01-08. – Csíksomlyói zarándoklat 
Részletek a 3. oldalon olvashatók.

2022.06.12. – A St. Aposteln bazilika templombúcsúja Kölnben

2022.06.15. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház Kölnben

2022.06.16. – Úrnapi körmenet Kölnben
Az aktuális vírushelyzetet figyelembe véve az úrnapi körmenet pontos idejét, módját és 
helyszínét késõbb tesszük közzé.

2022.06.22. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban

JÚNIUS

Bergisch-Gladbach 2022.06.25. 17:00h Szentmise (elõesti)
Bonn 2022.06.12. 11:00h ELMARAD!
Duisburg 2022.06.05. 16:00h ELMARAD!
Düsseldorf 2022.06.05. 11:00h ELMARAD!
 2022.06.19. 11:00h Szentmise
 2022.06.22. 18:00h Szentmise (hétköznapi)
Essen 2022.06.19. 16:00h Szentmise
Herzogenrath 2022.06.26. 11:00h Szentmise
Köln/St. Aposteln 2022.06.12. 10:00h Templombúcsú
 2022.06.26. 17:15h Szentmise
Köln/IKS 2022.06.15. 18:45h Szentmise (hétköznapi)
Wuppertal 2022.06.04. 18:00h ELMARAD!

Egyházközségi Értesítő            2022. év 1. szám            2022. február-június

Súly, súly, súly rajtam, bénaság,
Ellökném, rámakaszkodik,

Mint egy tölgyfa a gyökerét,
Vállamba vájja karmait.

Egy madár ül a vállamon,
Ki együtt született velem.

Már oly nagy, már olyan nehéz,
Hogy minden léptem gyötrelem.

Hallom, fülemnél ott dobog
irtózatos madár-szive.

Ha elröpülne egy napon,
Most már eldõlnék nélküle.

NEMES NAGY ÁGNES: MADÁR
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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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SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK HELYSZÍNEI

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

IBAN: De59 3706 0193 0021 8320 14, BIC: GENODED1PAX

IMPRESSZUM

KATHOLISCHE UNGARISCHE SEELSORGE IM ERZBISTUM KÖLN

Bergisch-Gladbach Alt Refrath 17
 Alte Kirche St. Johann Baptist

Bonn-Dransdorf Siemensstraße 259
 St. Antonius Kirche

Duisburg Karmelplatz 1-3
 Karmelkirche am Innenhafen

Düsseldorf-Lörick Löricker Straße 37
 St. Maria, Hilfe der Christen Kirche

Essen-Huttrop Moltkestr. 111
 St. Bonifatius Kirche  

Herzogenrath Berensberger Straße 34
 St. Matthias Kirche 

Köln Neumarkt 30 
 St. Aposteln bazilika 

Köln Am Rinkenpfuhl 10
 Nemzetközi Katolikus Lelkipásztori Központ (IKS)

Wuppertal-Elberfeld Friedrich-Ebert-Straße 22
 St. Laurentius Kirche

A jelenlegi vírushelyzet miatt a programok bármikor változhatnak,
ezért kérjük, kísérjék figyelemmel weblapunkat és Facebook-oldalunkat,

valamint a szentmisék hirdetéseit!


