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A KERESZT MARAD
Érdekes hírrõl tudósított egy aacheni
közösségi tagunk: abban a városban, ahol
õ lakik egy 15 méter magas fémkereszt
borzolja a város Linke (baloldali) pártjához tartozó politikusainak kedélyét és egy
kérvénnyel fordultak a fõpolgármesterhez, hogy vizsgáltatná meg szakemberekkel a kereszt létjogosultságát. Ugyanis egy pár
éve LED-es világítást
nyert a kereszt, amely
éjjel is világít és messzirõl
látható a 240m magas
Haarberg dombon.
Az olasz nevû Begolli
baloldali politikus kezdeményezte a kivizsgálást a
környezetvédõk bíztatására. Többek között olyan
abszurd érvet is felhoztak,
hogy a kereszt fénye zavarná a természetben szabadon mozgó állatok világát. Az ügy kezdeményezõit az sem
zavarta, hogy azon a dombon már 130 éve
is állott egy téglából épített nagy kereszt,
amit hajdanán Johann Georg Gillian építkezési vállalkozó készíttetett, s amelyet a
2. világháborúban szétbombáztak. Azóta
két fából készült fakereszt is hirdette
ugyanazon a dombon, hogy a helyiek töretlenül felnéznek a keresztre és a fémbõl
készült utód-kereszt is ugyanezt szeretné
kifejezni.

Amikor elterjedt a hír a városban,
hogy mit terveznek egyes politikusok és a
keresztény lakosság tábora felhördült, a
baloldali aktivisták egy újabb légbõl kapott alibivel kezdték ki a keresztet: a kereszt ily módon való „mutogatása” zavarja a más vallásúak felfogását s esetleg még
álmatlanságot is elõidézhet az ott lakóknak.
Hála a városi tanács
bölcs döntésének, a kereszt maradt a helyén.
A népek apostola
Szent Pál is vallotta, hogy
„nem akar tudni másról,
mint Jézus Krisztus keresztjérõl” (vö Gal 6,14).
S a kimondott szónak akkor súlya volt, olyannyira, hogy életével és vértanúságával is bizonyította
a kereszt igazát.
Azóta sok víz lefolyt a
Rajnán s a többi folyón… Úgy tûnik,
hogy a nyugati kereszténység napjainkban feledni látszik a páli tanítást és feladni
keresztény önazonosságát és a kereszt
jelét. Kényelmetlen a kereszt Németországban és sok más nyugati városban,
ezért vagy eltávolíttatják vagy levetetik,
vagy elhallgatják. S ha ezt a döntõen
ateista jellegû baloldali-liberális gondolkodás akarná elérni, akkor sem lehet helyeselni. Még kevésbé helyeselhetõ azon
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KARITATÍV PROJEKTJEINK
Évente egyszer anyagi támogatásukat
kérem, hogy egyházközségünk programjait és karitatív kezdeményezéseit fedezni
tudjuk. Idén a következõ célokra igyekszünk adományokat továbbítani:
1. Gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Liceum
(csángó diákok kollégiumi ellátása)
2. Gyulafehérvári Papnevelõ Intézet
3. Kõröskisjenõi rászorulók
2022. november 27-én, advent elsõ
vasárnapján a szentmisébe bekapcsolódva
és azt követõen a Rajna-menti és Ruhr-

vidéki magyar közösség zenészei adnak
koncertet a kölni St. Aposteln bazilikában, amelynek bevételével a Kézdivásárhelyi Szeretetiskola rászoruló gyermekeit szeretnénk támogatni. A délutáni
napköziben nemcsak étkezési és tanulási
lehetõséget biztosítanak a (fõleg csonka
családban felnövõ) gyerekeknek, hanem a
nevelésükre is gondot fordítanak, törõdést, lelki támaszt, szeretetet nyújtanak
nekik és keresztény szellemiségben
nevelik õket.

ZARÁNDOKLAT
2022. október 31-én magyar zarándoklatot szervezünk Banneaux-be. Az ’56-os
forradalom áldozataiért imádkozunk a magyar keresztnél, majd ünnepélyes szentmisén
veszünk részt. Jelentkezni október 9-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein.
2023. október 1-10. között tíznapos görögországi zarándoklatot hirdetünk Szent
Pál apostol nyomában. Az utazás repülõvel történik Thesszalonikibe, a helyszínen pedig
külön busz áll rendelkezésünkre. Megtekintjük többek között Filippit, Korintust, Athént
és a Meteorák függõ kolostorait. A szállás hotelekben, kétágyas szobákban lesz megoldva,
félpanziós ellátással. Összesen 30 hely áll rendelkezésre, amelyet jelentkezési sorrendben
töltünk fel. A zarándoklat várható költsége 1390 €. Jelentkezni 2022. november 30-ig
lehet a Lelkészség elérhetõségein.
A zarándokút elõkészítéseként havonta egyszer, az elsõpénteki szentmisék után
bibliaórát tartunk, amelyen Szent Pál missziós útjaival ismerkedünk. Idõpontok a havi
programoknál felsorolva találhatók.
SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA
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 gyermekeknek, akik legalább 3. osztályosok és meg vannak keresztelve.
Jelentkezési határidõ: 2022. augusztus 31.
Házasságkötés: Közösségünk életében aktívan résztvevõ jegyespárok a házasságkötés
tervezett idõpontja elõtt legalább 6 hónappal jelentkezzenek jegyesoktatásra, amelynek pontos dátumait a jelentkezéskor egyeztetjük.
Keresztség:
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VISSZATEKINTÉS I.
„Jöjj Szentlélek, jöjj közénk!”
Hála Istennek, hogy pünkösdkor újra
Csíksomlyóra zarándokolhattunk Lukács
József atya vezetésével.
A Szentlélek kiáradását nemcsak a
csíksomlyói búcsún Udvardy György
veszprémi érsek szentbeszédébõl tapasztalhattuk meg, hanem a hívek sokaságából, buzgó imádságából és énekeibõl is.
Az idei búcsú ferences jelmondata: Béke
és jóság. Mi azzal munkálhatjuk a békét,
ha tesszük a jót, ezért küzdenünk kell. A
kegytemplomban a Napbaöltözött Babba
Mária elõtt is elmondhattuk kéréseinket,
hálaadásunkat.
Gyergyószentmiklóson az örmény katolikus liturgián még jobban megérthettük a Szentlélek szerepét, amikor pünkösdvasárnap Küsmõdi Attila vikárius tíz
fiatalt bérmált. Prédikációjában felhívta
figyelmünket saját bérmálásunkra is: A
vigasztaló Szentlélek ingyenes ajándékait
már megkaptuk, csak ki kell bontanunk
azokat.
Nõvéremmel Szamosújváron egy örmény származású családnál laktunk, így
többet megtudhattunk sorsukról és
szokásaikról. Ma már nem beszélik az

örmény nyelvet, csak az örmény székesegyházban a szentmise énekeit éneklik
örményül. Megismertük a tipikus örmény
fûszer, a hurut készítését, ami jó minõségû
tej savanyításával és petrezselyemmel
készül.
Zarándokutunkon sokfelé jártunk.
Tamási Áron születésének 125. évfordulóján Farkaslakán meglátogattuk Tamási
Áron sírját és szülõházát.
A Békás-szoros szurdkovölgye és a
Gyilkos-tó festõi látványa Pünkösdvasárnap délutánján szívünket is imára
hívta:
„Jöjj Szentlélek, jöjj közénk!
Jöjj el, fényességünk!
Jöjj, Tüzes Lélek,
Lobbantsd lángra szívünk!
Mindent betöltõ fény,
élet-víz forrás,
Általad kiáltson
a néped halleluját!
Igaz tanú, Lélek,
magaddal ragadsz,
Hirdessük a földön,
hogy Krisztus velünk maradt!”

A KÖLNI ÉRSEKSÉG RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR LELKÉSZSÉGE – KATHOLISCHE UNGARNGEMEINDE IM ERZBISTUM KÖLN

Erdõszentgyörgyön a Rhédey kastélyban megtudtuk, hogy II. Erzsébet brit
királynõ Rhédey Klaudia ükunokája.
Bözödújfaluban láthattuk a víztározót, az elárasztott falut. Az emlékparkban 180 kopjafa hívja fel figyelmünket a
templomokra, házakra, közösségi épületekre, amelyek családok életét tönkretéve
kerültek víz alá.
Kõrispatakon a Szalmakalap múzeumban megnézhettük a szalmafonás
mûvészetét.
Marosvécsen Nagy Kemény Géza, a
kastély tulajdonosa vezetett végig az
erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes – felújításra váró – várkastélyában.
A bálteremben kedvenc versébõl, Dsida
Jenõ Psalmus Hungaricusából szavalt
nekünk:

„Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján!”
A kastélyparkban láthattuk Kós
Károly mûvét, az Erdélyi Helikon-asztalt
és Wass Albert sírját.
Szívünkben megõrizzük a szép tájakat
és az emberek szívélyességét, örömmel
térünk bármikor visssza.
/Temesváry Katalin, Budapest/

„Te vagy Krisztus Istenünk, Megváltónk,
a törvény és a próféták beteljesedése,
aki az Atya akaratát mindenben teljesítetted,
tölts el minket is Szentlelkeddel!”
/részlet az örmény liturgiából/
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VISSZATEKINTÉS II.
Bérmálás Kölnben
Miközben háború dúl Ukrajnában és
a világ a szemünk elõtt változik nap mint
nap, egy örvendetes és reménykeltõ eseménynek lehettünk tanúi 2022. március
27-én a kölni St. Aposteln-bazilikában:
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek tizenhárom bérmálkozót részesített a bérmálás szentségében. Kilenc bérmálkozó a
kölni, esseni és aacheni egyházmegyékbõl
származott, míg négyen a luxemburgi
magyar katolikus közösség tagjai.

nem más, mint mindenkinek az egyéni,
személyes Pünkösdje”. Elmagyarázta és a
Szentírásból vett példával szemléltette a
Szentlélek bátorító és ihletõ erejét. Biztatta a bérmálkozókat, hogy a Szentlélek
eljövetelét nyílt szívvel, ajándékként fogadják, és lelki nagykorúságuk tudatában, egyéni adottságaiknak megfelelõen
vállalják a missziós munkát és igyekezzenek életben tartani a közösséget, amelyhez tartoznak.
Ezután József atya bemutatta a bérmálkozókat, akik megújították keresztségi fogadalmukat, majd külön ígéretet
tettek arra, hogy keresztény katolikus hitükhöz mindenben és mindenkor hûségesek maradnak és a közéletben is mindenkor Isten törvényeinek és az Egyház tanításának szellemében munkálkodnak.
A szentáldozás után József atya mindenki nevében köszönetet mondott Érsek
atyának, amiért a fáradságot és a hosszú
utat vállalta, hogy a bérmálkozás szentségét kiszolgáltassa. Ezután minden bérmálkozó személyes ajándékot vehetett át
Érsek atyától.

A bérmálási szertartást rendszeres
felkészítõ elõzte meg Lukács József atya
vezetésével. Az ünnepi szentmisét Érsek
atya celebrálta, Kovács Szabolcs érseki titkár és Lukács József plébános koncelebrálása mellett.
A szentbeszédben Érsek atya kiemelte, hogy „a bérmálkozás tulajdonképpen

Az áldás elõtt Kovács Gergely érsek úr
kifejezte örömét, hogy újra ilyen fontos alkalommal lehetett jelen. Majd a közösség
nevében köszönetet mondott József atyának mint jó pásztornak fáradhatatlan
munkájáért, hívei szeretetébe és gondviselésébe ajánlotta õt.
Az ünnep fényéhez nagyban hozzájárult a szentmise zenei szolgálata: orgonán
Glagovsek-Adam Stephan játszott, gitáron Kampis Kristóf, fuvolán pedig
Ambruzs-Kampis Anna és Mustos Edit
mûködött közre.
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A szentmise után a bazilika meletti
Aulában tartott agapé keretében mindenkinek alkalma nyílt személyesen is találkozni és elbeszélgetni Érsek atyával, valamint József és Szabolcs atyákkal.

Különösen szép és mély értelmû ünnepnek lehettünk résztvevõi, amely a jelenlegi bizonytalan és sokszor kilátástalannak tûnõ helyzetben a szeretet és a
remény sugarát hordozta.
/Rajka István, Luxemburg/

Szentlélek Isten!
Íme, a bérmálás szentségében részesültem,
s ezáltal lelkemre kegyelmed eltörölhetetlen jelét nyomtad.
Köszönet, áldás és magasztalás ezért Neked!
Fejtsd ki e szentség erejét bennem,
tarts meg az igaz Istentõl származó kinyilatkoztatott hitben,
erõsíts a keresztény reménységben,
lángoltasd bennem szeretetednek tüzét,
hogy keresztény kötelességemhez hû maradjak, a bûntõl óvakodjam,
minden jóban gazdagodjam.
Állj mellettem a kísértésben, vigasztalj, segíts bánatomban,
és ne hagyj el utolsó órámon sem.
Erõsen fogadom, hogy sugallatodat mindig követni fogom,
tanácsodnak engedelmeskedem,
szent kegyelmeddel soha vissza nem élek;
ezt fogadom az Úr Jézus Krisztus által,
ki Veled és az Atyával egy Isten,
és uralkodik mindörökkön örökké.
Ámen.
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Düsseldorf
Köln/IKS

AUGUSZTUS
Düsseldorf
Köln/St. Aposteln

SZEPTEMBER
Bergisch-Gladbach
Bonn
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln
Köln/IKS
Kölni dóm
Wuppertal

2022. év 2. szám

2022. július – 2023. január

SZENTMISÉK
2022.07.03.
2022.07.01.
2022.07.10.

11:00h
18:45h
11:00h

Szentmise
Elsõpénteki szentmise
Szentmise

SZENTMISÉK
2022.08.21.
2022.08.28.

11:00h
17:15h

Szentmise
Szentmise

SZENTMISÉK
2022.09.24.
2022.09.11.
2022.09.04.
2022.09.04.
2022.09.18.
2022.09.28.
2022.09.18.
2022.09.25.
2022.09.11.
2022.09.25.
2022.09.02.
2022.09.21.
2022.09.24.
2022.09.03.

17:00h
11:00h
16:00h
11:00h
11:00h
18:00h
16:00h
11:00h
17:15h
17:15h
18:45h
18:45h
18:30h
18:00h

ELMARAD!
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Elsõpénteki szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Nemzetközi szentmise
Szentmise (elõesti)

PROGRAMOK
2022.09.02. – 19:30h – Bibliaóra a Lelkészségen
Ismerkedés Szent Pál missziós útjaival
2022.09.21. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2022.09.24. – 18:30h – Nemzetközi jubileumi szentmise a kölni dómban
A kölni dóm szentélyének és a kórus (a kereszthajó és a szentély közötti rész, amelyben
a klérus foglalt helyet) földszinti részének ünnepélyes felszentelésére 700 éve, 1322.
szeptember 27-én került sor. A jubileumi év programfüzete letölthetõ a dóm
honlapjáról: www.koelner-dom.de/erleben/domjubilaeum2022
2022.09.28. – 17:00h – Verses-zenés szentségimádás Düsseldorfban
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OktóBER

SZENTMISÉK
Bergisch-Gladbach
Bonn
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln
Köln/IKS
Wuppertal

2022.10.22.
2022.10.09.
2022.10.02.
2022.10.02.
2022.10.16.
2022.10.26.
2022.10.16.
2022.10.23.
2022.10.09.
2022.10.23.
2022.10.07.
2022.10.19.
2022.10.01.

17:00h
11:00h
16:00h
11:00h
11:00h
18:00h
16:00h
11:00h
17:15h
17:15h
18:45h
18:45h
18:00h

Szentmise (elõesti)
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise (Nemzeti ünnep)
Elsõpénteki szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise (elõesti)

PROGRAMOK
2022.10.07. – 19:30h – Bibliaóra a Lelkészségen
Ismerkedés Szent Pál missziós útjaival
2022.10.19. – 16:30h – Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen
2022.10.23. – 16:00h – Nemzeti ünnep Kölnben
16:00 órakor a Lelkészség udvarán megkoszorúzzuk az emlékkeresztet. 17:15 órakor
szentmisében imádkozunk az 1956-os forradalom áldozataiért a St. Aposteln bazilikában. Majd a Trio di Passione ünnepi mûsorával zárul az este.
2022.10.26. – 17:00h – Verses-zenés szentségimádás Düsseldorfban
2022.10.31. – Magyar zarándoklat Banneux-be (Részletek a 3. oldalon)

„Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel,
remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.”
/Bosco Szent János/
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NOVEMBER

Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln

Wuppertal

2022. július – 2023. január

SZENTMISÉK

Bergisch-Gladbach
Bonn
Duisburg
Düsseldorf

Köln/IKS

2022. év 2. szám

2022.11.26.
2022.11.13.
2022.11.06.
2022.11.02.
2022.11.06.
2022.11.20.
2022.11.23.
2022.11.20.
2022.11.27.
2022.11.13.
2022.11.27.
2022.11.29.
2022.11.01.
2022.11.04.
2022.11.16.
2022.11.05.

17:00h
11:00h
16:00h
18:00h
11:00h
11:00h
18:00h
16:00h
11:00h
17:15h
17:15h
07:00h
18:45h
18:45h
18:45h
18:00h

Szentmise (elõesti)
Szentmise
Szentmise
Halottak napja
Szentmise
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise + koncert
Rorate szentmise
Mindenszentek
Elsõpénteki szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise (elõesti)

PROGRAMOK
November hónapban minden magyar szentmisén
elhunyt szeretteinkért imádkozunk.
Ezért kérjük a kedves híveket,
hogy írják fel és egy borítékban helyezzék el
elhunyt rokonaik, barátaik, ismerõseik nevét
és a borítékokat juttassák el a Lelkészségre,
vagy a szentmisék elõtt adják le a sekrestyében.
2022.11.04. – 19:30h – Bibliaóra a Lelkészségen
Ismerkedés Szent Pál missziós útjaival

Foto: Márti Marian Fotografie

2022.11. – Martinszug a kölni dómban
A kölni dómban rövid imával és énekkel kezdõdik a hagyományos Márton napi program,
majd a Groß St. Martin templomba vonulunk. Kérjük a gyerekeket, hozzák magukkal
díszes lampionjaikat. Márton napi tûzzel és esti imával zárul a rendezvény. A pontos
dátumot és idõpontot késõbb tesszük közzé honlapunkon.
2022.11.16. – 16:30h – Zenés Irodalmi Kávéház a Lelkészségen
2022.11.22. – 16:00h – Adventi koszorúkötés Kölnben
Adventi koszorúkötésre várjuk a családokat a St. Aposteln plébániai termébe. Kérjük,
hogy koszorúalapot mindenki hozzon magával. Jelentkezni november 13-ig lehet.
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2022.11.23. – 17:00h – Verses-zenés szentségimádás Düsseldorfban
2022.11.27. – 17:15h – Jótékonysági koncert Kölnben
Advent I. vasárnapján a St. Aposteln bazilikában a szentmisébe bekapcsolódva és azt
követõen a Rajna-menti és Ruhr-vidéki magyar közösség zenészei adnak koncertet a kölni
St. Aposteln bazilikában, amelynek bevételével a Kézdivásárhelyi Szeretetiskola rászoruló gyermekeit szeretnénk támogatni. A délutáni napköziben nemcsak étkezési és
tanulási lehetõséget biztosítanak a (fõleg csonka családban felnövõ) gyerekeknek, hanem
a nevelésükre is gondot fordítanak, törõdést, lelki támaszt, szeretetet nyújtanak nekik és
keresztény szellemiségben nevelik õket.
Idén két városban is tartunk adventi rorate szentmiséket:
keddenként Kölnben,
a St. Aposteln bazilika szentélyében,
csütörtökönként Düsseldorfban,
a Maria, Hilfe der Christen templomban.
A kölni rorate szentmisék után
közös reggelire várjuk a résztvevõket a Lelkészségen.

GYÖKÖSSY ENDRE: CSÖNDBEN, NÉMÁN
Sírtál-e már úgy,
hogy nem folyt a könnyed?
Nevettél-e úgy,
ahogy nem fogsz többet?
Daloltál-e úgy,
hogy nem hallotta senki?
Sétáltál-e úgy,
hogy nem kellett elmenni?
Álmodtál-e úgy,
hogy az nem volt álom?
Játszottál-e már
húrtalan gitáron?

Repültél-e már,
fûben hanyatt fekve?
Kószáltál-e már,
csillagtalan este?
Temettél-e már,
sok szép halott álmot?
Tettél-e jót úgy,
hogy csak Isten látott:
csöndben, némán?
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DECEMBER

Bergisch-Gladbach
Bonn
Duisburg
Düsseldorf

Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln

Köln/IKS
Wuppertal

2022. év 2. szám

2022. július – 2023. január

SZENTMISÉK
2022.12.24.
2022.12.11.
2022.12.04.
2022.12.01.
2022.12.04.
2022.12.08.
2022.12.15.
2022.12.18.
2022.12.21.
2022.12.22.
2022.12.25.
2022.12.18.
2022.12.25.
2022.12.03.
2022.12.06.
2022.12.11.
2022.12.13.
2022.12.20.
2022.12.25.
2022.12.02.
2022.12.14.
2022.12.24.
2022.12.03.

17:00h
11:00h
16:00h
07:00h
11:00h
07:00h
07:00h
11:00h
18:00h
07:00h
12:00h
16:00h
11:00h
17:00h
07:00h
17:15h
07:00h
07:00h
17:15h
18:45h
18:45h
21:00h
18:00h

ELMARAD!
Szentmise
Szentmise
Rorate szentmise
Szentmise
Rorate szentmise
Rorate szentmise
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Rorate szentmise
Karácsonyi szentmise
Szentmise
ELMARAD!
Lelkinap (plébániai terem)
Rorate szentmise
Szentmise
Rorate szentmise
Rorate szentmise
Karácsonyi szentmise
Lelkinap
Szentmise (hétköznapi)
Szenteste
ELMARAD!

PROGRAMOK
2022.12.02-03. – Adventi lelkinapok Kölnben
A karácsony ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük a Lelkészségen
18:45h-kor. Szombaton délelõtt a St. Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4)
11:00h-kor folytatódik a program. Az elmélkedéseket Dr. Janka Ferenc filozófus,
teológiai tanár, veszprémi parókus tartja. Jelentkezni 2022. november 20-ig lehet a
Lelkészség elérhetõségein vagy a honlapon. 10:30h-tól várunk segítséget a terem
berendezéséhez.
2022.12.07. – 19:30h – Nemzetközi karácsonyi koncert Düsseldorfban
A kaiserswerthi St. Suitbertus bazilikában (Stifts-Gasse 3) az érsekség területén élõ
külöbözõ anyanyelvi csoportok adják elõ saját karácsonyi énekeiket.
2022.12.14. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2022.12.21. – 17:00h – Verses-zenés szentségimádás Düsseldorfban
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SZENTMISÉK
Bergisch-Gladbach
Bonn
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln
Köln/IKS
Wuppertal

2023.01.28.
2023.01.08.
2023.01.01.
2023.01.01.
2023.01.15.
2023.01.25.
2023.01.15.
2023.01.22.
2023.01.08.
2023.01.22.
2023.01.06.
2023.01.18.
2023.01.07.

17:00h
11:00h
16:00h
11:00h
11:00h
18:00h
16:00h
11:00h
17:15h
17:15h
18:45h
18:45h
18:00h

Szentmise (elõesti)
Szentmise
Újév
Újév
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Vízkereszt
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise (elõesti)

PROGRAMOK
2023.01.06. – 19:30h – Bibliaóra a Lelkészségen
Ismerkedés Szent Pál missziós útjaival
2023.01.12. – Szentségimádás Kölnben
A magyar közösség évi szentségimádási órája a St. Aposteln bazilikában. Pontos idõpontot
késõbb fogunk közölni.
2023.01.18. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2023.01.25. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban
(Amennyiben a közösségi terem felújítása befejezõdik.)

„Isten a nagy ajándékait a csendben osztogatja.
Jaj annak, aki munkájáért a világ elismerését várja.
A világ rosszul fizet és mindig hálátlan.”
/Bosco Sznet János/
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2022. év 2. szám

2022. július – 2023. január

GYÖKÖSSY ENDRE: CSEND
Minden, ami igazán fontos,csöndben történik.
Csöndben pattan a rügy és nyílik a virág,
Csöndben hajnalodik és alkonyodik.
Csöndben, lehunyt szemmel látunk túl a láthatón.
Csöndben, lábujjhegyen lehet csak lényünk belsõ rejtekébe lépni,
ahová Jézus is elvonult, még tanítványai elõl is.
Hol egy hegytetõre, hol a pusztába, oda, ahol a Hang beszélt vele.
Ilyenkor nem volt magányos, csak egyedül maradt.
Látszólag egyedül.

Az ilyen egyedüllét nem délibáb.
Nem a csalódottak menedéke,
nem a rezignáltan menekülõk elefántcsonttornya,
hanem az elfelejtett kozmikus dimenzió,
a megcsendülõ csend dimenziója,
ahol összeér az ég a földdel, az innen-való a túlnan-valóval.
Ahol mindig kigyullad valami csipkebokor, mint Mózesnek a pusztában,
és beszélni kezd hozzánk Isten.
Ebben a csendben mi is otthon lehetünk:
az elhagyott Óhazában, bárhol, bármikor.
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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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2022. július – 2023. január

SZENTMISÉK ÉS PROGRAMOK HELYSZÍNEI
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

Moltkestraße 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 honlapunkat és Facebook-oldalunkat,
valamint a szentmisék hirdetéseit!
IMPRESSZUM
KATHOLISCHE UNGARISCHE SEELSORGE IM ERZBISTUM KÖLN
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

