Szeptember 5. és 12. között én is részt
vehettem az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson (NEK) Budapesten.
Azóta sok nagyszerû tudósítás, részletes
beszámoló látott napvilágot a sajtóban.
Jómagam ezért most csak arra vállalkozom, hogy pár gondolat erejéig érzékeltessem a nagyszabású vallási rendezvény
hangulatát és néhány
személyes élményt megosszak.
A NEK elõestéjén
Budapest felé utazva ért
az elsõ kellemes meglepetés: beszállva a buszba, kedvesen köszöntött
a sofõr, és helyet foglaltam elõl. Alig indultunk el, a vezetõ szükségét érezte, hogy beszédbe elegyedjen velem,
elõször „távolról közelítve” a témához.
Miután megtudta, hogy nem törökbálinti
vagyok, határozottan kijelentette: „Nagy
esemény elé nézünk mi, magyarok a jövõ
héten.” Helyeslõen bólogattam, mire õ
rákérdezett:
– Ön is a rendezvényre jön most velem
Pestre?
– Igen. – válaszoltam. De már engem
sem hagyott nyugton a kíváncsiság és
visszakérdeztem:
– Csaknem Ön is érdekelt ebben a
témában?
– Naná, hát persze. Magam is ott
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leszek holnap a feleségemmel együtt az
ünnepélyes nyitómisén és érdeklõdéssel
követjük az egész heti eseményeket.
Melegség töltötte el a szívemet az elsõ
spontán tanúságtétel után: Jó helyen
vagyok…
Másnap a nyitómisén már ott lüktetett az Úr Lelke több mint százezer
emberben, és ki tudja,
még hány millióban,
akik imádságos lélekkel
kísérték – közelrõl vagy
távolról – az egyhetes
ünnepet. Közülük most
csak egy hitvallót említenék, aki Kölnbõl kapcsolódott be a kongreszszus eseményeibe.
Mayr néni az 1938as budapesti eucharisztikus kongresszusról –
elsõ szentáldozására készülve – csak
szüleitõl hallott beszámolót. Kölni származású édesanyja és tiroli édesapja
ugyanis privát szervezésben és sok viszontagság árán jutottak el hajdanán Budapestre. S az ott megélt, életre szóló élmény tapasztalatát egyetlen kislányuknak lelkesen újságolták, magyarázták,
olyannyira, hogy ez a lelkesedés 83 év
múlva is elevenen él benne. A viszontagságos utazás oka egyszerûen az a tény
volt, hogy a náci Németországból tilos
volt a magyar fõvárosba zarándokolni. Õk
kerülõúton mégis eljutottak oda...
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Az idõs néni a kongresszus
igazi elõhírnöke lett német
nyelvterületen: a németre
lefordított, kongresszusért
mondott imát lelkesen terjesztette ismerõsei, barátai
körében, és százával postázta
azokba a tanulmányi és lelkigyakorlatos házakba, ahol
valaha is megfordult, hogy
minél többen imádkozzanak a
kongresszus sikeréért.
Mivel Mayr néni mozgáskorlátozottságából kifolyólag házhoz kötötten él,
heti rendszerességgel járok hozzá, hogy
megáldoztassam. Mindig kiemelt helyet
kapott a NEK elõkészítõ imája, s ha netán
elfelejtettem volna elkezdeni, õ mindig
nagy áhítattal, fejbõl mondta az imát.
A kongresszus ideje alatt a néni – aki
ma már csak egy szemével, 30%-osan lát
– többször is felhívott Kölnbõl telefonon,
hogy imádságáról biztosítson minket,
mostani zarándokokat. Mivel sem a TV,
sem az Internet segítségével nem tudott
bekapcsolódni az ünnepségbe, egyedül a
Radio Horeb biztosította számára a Lélek
hangját Budapestrõl. Ennek egyedüli
közvetítései révén minden nap lelkesen
követhette az eseményeket.
A kongresszus hétköznapjaira tervezett gazdag lelki program számomra
felért egy intenzív lelkigyakorlattal. Jó
volt megtapasztalni Budapesten az esemény nemzetközi voltát, ahol több, mint
80 országból voltak résztvevõk. A
Hungexpon nagyon sok tartalmas katekézis, tanúságtétel hangzott el. Hosszasan lehetne mesélni azokról, de ezt már
sokan megtették elõttem.
Itt csak 3 személyt említenék azok közül, akiknek üzenete különösen is mélyen

2021. november – 2022. január

megérintett. Az elsõ Szabó Konstantin,
kárpátaljai görögkatolikus parókus
példája, aki 1958-ban született, s a
sztálini Szovjetunió területén titokban
készült a papságra. Magánoktatások útján, a legnagyobb titoktartással és mégis
rengeteg zaklatás közepette jutott el a
pappá szenteléséig, de hivatalosan sehol
sem szolgálhatott a rendszerváltásig. A
munkácsi egyházmegyében csak katakombaszerû szolgálatot végezhetett,
teljes illegalitásban. Elsõ nyilvános
liturgiájára egészen 1989-ig kellett
várnia. Valami csodálatos erõ költözött belénk,
mert nem féltünk a jövõtõl. Testünket
megtörték, de a lelkünk erõs maradt,
templomainkat elvették, de hitünk nem
fogyatkozott meg – vallotta meg hitét,
amely sokunkat megrendített. Szavai
arról tettek tanúságot, hogy az életében
megélt szenvedések nem törték meg, hanem inkább nemesítették és a Krisztushoz való közelségét mélyítették el.
Az Ázsiai Püspöki Konferencia elnöke
Charles Maung Bo, Mianmar elsõ bíborosa tette rám a második mély benyomást.
A „Türelem napján” tartott katekézisében mielõtt rátért volna a témára, röviden
bemutatta a mianmari egyházat. A régen

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

Burmának nevezett ország az ázsiai
térségben kicsinek, de annál színesebbnek számít: 55 millió lakosa van, amelybõl csak 700 ezer katolikus, 135-nél is
több etnikai csoporttal. A bíboros országa
– rengeteg politikai konfliktus mellett –
a járvánnyal és a katolikusokat ért támadások folyamatos sorozatával kell megküzdjön. A fõpásztor szavaiban mégsem
panasz vagy vádaskodás, hanem annál
több derû, lelki kiegyensúlyozottság tükrözõdött. A bajok elviseléséhez a Csomóoldó Boldogasszony tiszteletét mutatta be:
Az élet csomóinak kibogozásához türelemre van szükség. Mária által szívünk
minden csomója kioldható, Isten irgalmának semmi sem lehetetlen – hangsúlyozta a bíboros. Az élet nem egy gyorsétterem – figyelmeztetett. Az Internet öszszeköti az okostelefonokat, de csak a türelem köti össze a szíveket. Derûs szelídségén, bátorító szavain, életszentséget tükrözõ, mosolygós arcán, egyszerû emberközelségén átsütött a Jóisten kegyelme.

Harmadik, mély élményemet Magyarország köztársasági elnökének
tanúságtétele nyújtotta. Áder János saját
szavait elmélkedésnek nevezte. Három
személyes történetet mesélt el, amelyekkel megkapóan bizonyította, hogy
nincsenek véletlenek, csak isteni Gondviselés, ha az ember éber lélekkel értelmezi az õt körülvevõ eseményeket. Majd
értõ szívvel és ésszel adott választ saját
felvetésére, hogy üzenheti-e számunkra
ugyanazt Salvator Dali Keresztes Szent
János Krisztusa címû képe és Weöres
Sándor Kereszt-árnykép verse.
Magyarországon a Covid-járvány
következtében több mint 600 családban
közel 1000 gyermek lett árva vagy félárva. Áder János hitvallása, hogy Isten
keresése mindig cselekvõ aktivitást jelent. Ennek fényében született meg a Regõczi
István Alapítvány, amely az árván maradt
gyermekek hosszútávú támogatását szolgálja.
„Az én tanúságom,
hogyha az isteni törvények szerint élsz,
jól sáfárkodsz a talentumokkal,
és szívedben, lelkedben,
cselekedeteidben is keresed Istent,
akkor meg is találod!”
Sok kritikus véleményt hallottam,
olvastam sokaktól az eucharisztikus
kongresszust megelõzõ idõben. Egyes
német ismerõseim a magánbeszélgetésekben óvtak, sõt féltettek attól, hogy
nehogy megfertõzõdjek a tömegben.
Voltak, akik le akartak beszélni a
személyes részvételrõl. Örülök, hogy nem
hallgattam rájuk.
Chris Stefanick amerikai televíziós
mûsorvezetõ, a Real Life Catholic alapítója egyszer úgy fogalmazott, hogy
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„paradigmatikus esemény tömegesen
összejönni és nyilvánosan megünnepelni a
hitünket egy világváros közepén. Ha az
emberek megmerítkeznek egy ilyen élményben, az hosszú idõre elevenen megmarad bennük.”
Semmi kétségem afelõl, hogy példaértékû ünnepségsorozaton vehettünk
részt Budapesten, amelyért nagyon hálásak vagyunk a szervezõknek és az önkénteseknek.
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Bízom benne, hogy a kongresszus a hit
gyújtópontja marad Kelet és Nyugat között, és az Eucharisztia kegyelmi ajándékai tovább munkálkodnak a közeli és
távoli résztvevõkben.
Üdvözlettel:

Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus,
aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz,
hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket.
Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejébõl
nagylelkûen forduljunk minden embertársunk felé.
Add, hogy a kiengesztelõdést szolgáljuk
az emberek és a népek között;
tettekkel és szavakkal is hirdessük:
te vagy az egyetlen Úr
és minden élet forrása!
Ámen.
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Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!
Teljes szívünkbõl hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
egész folyamán különös erõvel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és
ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt,
nagyobb, mint mi vagyunk.
A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérõ
körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és
eggyé forrasztotta az egybegyûltek hatalmas tömegét, örök emlék és erõforrás marad
számunkra.
A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter
utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívõk hatalmas családja
Téged ünnepelt, Tõled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te
életedben részesült.
A szegényekkel való közösség megélése, a mûvészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek
átütõ ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészrõl hozzánk érkezõ hívõk példája és
lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz
hónapjai után. Belõled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.
Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erõforrásainak korlátait, az emberiség
riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel
vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat õszintén és
nagylelkûen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!
Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel.
Kérünk, hogy mielõbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követõivel és más világnézetû emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben
hírnökeid lehessünk!
A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fõvárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk
köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki
megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! Ámen.
/Erdõ Péter bíboros/
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Bonn
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Düsseldorf

Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln

Köln/IKS
Wuppertal

2021. év 4. szám

2021. november – 2022. január

SZENTMISÉK
2021.11.14.
2021.11.07.
2021.11.01.
2021.11.07.
2021.11.21.
2021.11.24.
2021.11.21.
2021.11.28.
2021.11.02.
2021.11.14.
2021.11.17.
2021.11.27.
2021.11.28.
2021.11.30.
2021.11.05.
2021.11.26.
2021.11.06.

11:00h
16:00h
11:00h
11:00h
11:00h
18:00h
16:00h
11:00h
19:00h
17:15h
19:00h
17:00h
17:15h
07:00h
18:45h
18:45h
18:00h

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

November hónapban minden magyar szentmisén
elhunyt szeretteinkért imádkozunk.
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,
hogy azokat a szentmisék alkalmával az oltárra helyezhessük.
Foto: Márti Marian Fotografie

Az adventi rorate szentmisék idén is
a St. Aposteln bazilika szentélyében lesznek,
amelyek után közös reggelire várjuk a szentmisén résztvevõket
az Apostolok plébániai termében.
A jelenlegi vírushelyzet miatt kérjük,
hogy mindenki hozza magával a tányérját és a csészéjét!
A közösségi programokon való részvétel
jelenleg a 3G-szabály betartásához kötött:
védettségi ill. gyógyult-igazolás vagy 24 óránál nem régebbi teszt
bemutatásával lehetséges.
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PROGRAMOK

NOVEMBER

2021.11.10. – 17:00h – Martinszug Kölnben
A magyarok az egyetlen olyan nemzet, akit a kölni érsekség külön meghív a Szt. Márton
napi rendezvényre, arra való tekintettel, hogy tours-i Szt. Márton Pannónia (Szombathely) területén született. A hagyományos Márton napi ünnepség 17.00 órakor kezdõdik a
Kölni dómban, majd lampionokkal átvonulunk a Groß-St. Martin templomba. (Maszk
viselése kötelezõ.) Jelentkezni a honlapunkon lehet.
2021.11.17. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2021.11.20. – 16:00h – Szentségimádás Luxemburgban
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után Krisztus Király ünnepének elõestéjén a
Strasseni templomban bekapcsolódunk a világméretû hálaadó szentségimádásba,
amelynek mottója: Krisztus Úr s Király a föld felett. A szentségimádást a Lelkészség
YouTube csatornáján igyekszünk közvetíteni.
2021.11.23. – 16:30h – Családi adventi koszorúkötés Kölnben
Az Apostolok plébániai termében újra közös koszorúkötésre hívjuk a családokat.
Jelentkezési határidõ: november 14.
2021.11.24. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban
2021.11.26-27. – 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. Tempfli Imre nyugdíjas
plébános tartja. Jelentkezni november 15-ig lehet a Lelkészség elérhetõségein vagy a
honlapon.
2021.11.28. – 17:15h – Szentmise és jótékonysági koncert Kölnben
Advent elsõ vasárnapján a szentmisébe bekapcsolódva és azt követõen az Aulában a
Rajna-menti és Ruhr-vidéki magyar közösség zenészei adnak koncertet. A bevétellel
ebben az évben a budapesti Regõczi István Alapítványt szeretnénk támogatni, amely
hosszútávú és személyre szabott gondoskodást kíván biztosítani azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülõjüket.

„A Gondviselés nem késik, legfeljebb egy negyed órát,
és azt is csak azért, hogy próbára tegye reményünket,
hitünket, szeretetünket és türelmünket.”
/Regõczi István/
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Duisburg
Düsseldorf

Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln

Köln/IKS

Wuppertal
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SZENTMISÉK
2021.12.12.
2021.12.05.
2021.12.05.
2021.12.19.
2021.12.22.
2021.12.25.
2021.12.19.
2021.12.26.
2021.12.07.
2021.12.12.
2021.12.14.
2021.12.21.
2021.12.26.
2021.12.03.
2021.12.15.
2021.12.24.
2021.12.04.

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

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Karácsonyi szentmise
Szentmise
Szentmise
Rorate szentmise
Szentmise
Rorate szentmise
Rorate szentmise
Karácsonyi szentmise
Elsõpénteki szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szenteste (3G!)
Szentmise (elõesti)

A Lelkészség kápolnájának szûkössége miatt
Szenteste csak a 3G szabály betartásával tudunk részt venni a szentmisén.
PROGRAMOK
2021.12.15. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2021.12.22. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban

„Készen állunk, hogy befogadjuk Õt?
Jézus születése elõtt szülei egy egyszerû szálláshelyet kértek, de nem kaptak.
Ha Mária és József otthont keresne Jézusnak,
választhatnák-e a szívedet, mindazzal ami benne van?
Imádkozzunk azért,
hogy képesek legyünk fogadni Jézust Karácsonykor
a hideg jászol és önzõ szív helyett egy szeretettel teli szívvel,
együttérzéssel, örömmel és békével,
egy meleg szívvel az egymásért való szeretetben.”
/Szt. Kalkuttai Teréz anya/
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JANUÁR

SZENTMISÉK
Bonn
Duisburg
Düsseldorf

Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln
Köln/IKS
Wuppertal

2022.01.09.
2022.01.02.
2022.01.02.
2022.01.06.
2022.01.16.
2022.01.26.
2022.01.16.
2022.01.23.
2022.01.09.
2022.01.23.
2022.01.07.
2022.01.19.
2022.01.01.

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

Szentmise
Szentmise
Szentmise
Vízkereszt
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Elsõpénteki szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Újév

PROGRAMOK
2022.01.12. – 17:00h – Szentségimádás Kölnben
A magyar közösség évi szentségimádási órája a St. Aposteln bazilikában.
2022.01.19. – 16:30h – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2022.01.26. – 15:30h – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban
2022. 01.09. – 18:30h – Tudományos és ismeretbõvítõ törzsasztal Kölnben
Athos – Wo die Welt vergessen wird címmel P. Karl Pemsl OT tart képes elõadást.

GÁT ISTVÁN: NÁZÁRET
Ki énekelt meg, konyha, tégedet,
tányérok, bögrék a meszelt falon,
tûzhely alatt faforgács, ócska lom,
melyen egy kandur lustán lépeget ... ?

És téged, mûhely, omlatag falu,
honnan az Ács fütyülve ki-kinéz
a konyhába: mint fõz két kicsi kéz
s hol tétlenül nem áll fûrész, gyalu?

Kis kert, melyet nap forró csókja ér
s hol játszadoz piros és hófehér
virágok közt egy édes kis Fiú?
Hol nincs asszony-gond s nincsen férfi-bú,
mert Atyai mosolyra minden éled
s áldón lebeg fejük fölött a Lélek !
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2021. év 4. szám

2021. november – 2022. január

EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYEK
ELHUNYTAK:
2021. augusztus 1-jén, életének 75. évében elhunyt Vajda István, bonni közösségünk hûséges tagja, egyháztanácsosunk. Búcsúztatása augusztus 13-án volt
a Bonn-dransdorfi St. Antonius templomban.
2021. augusztus 6-án elhunyt Hubai
Béla, kölni közösségünk tagja. Lelki
üdvéért augusztus 8-án a magyar szentmisén imádkoztunk.
2021. augusztus 2-án, életének 90. évé-

ben elhunyt Rádi Lászlóné sz. Asztalos
Terézia Mária, duisburgi közösségünk
tagja. Búcsúztatása augusztus 10-én volt
Krefelden.
Nyugodjanak békében!
KERESZTELÕK:
2021. július 17-én a wuppertali St. Laurentius templomban részesült a keresztség szentségében Vukov Van.
Szeretettel gratulálunk, és kívánjuk Isten
áldását kedves családja életére!

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. Jótékonysági koncert a Regõczi István
Alapítvány (Budapest) javára

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.
Bérmálkozás: November közepétõl 14. életévüket betöltött fiatalok, fiatal felnõttek
számára bérmálkozási felkészítést indítunk.
Jelentkezési határidõ: 2021. november 15.
Keresztség:

Elsõáldozási felkészítésre várjuk azokat a gyermekeket, akik legalább 3.
osztályosok és meg vannak keresztelve. Jelentkezési határidõ: 2021.
november 15.
Házasságkötés: Közösségünk életében résztvevõ jegyespárok a házasságkötés tervezett
idõpontja elõtt minimum 6 hónappal jelentkezzenek jegyesoktatásra,
amelynek pontos dátumait a jelentkezéskor egyeztetjük.
Elsõáldozás:

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

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
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!
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: DE59370601930021832014, BIC: GENODED1PAX

