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

MI NEKÜNK AZ OLTÁRISZENTSÉG?
Az Oltáriszentség a katolikus egyház
legnagyobb kincse, legcsodálatosabb,
leggyengédebb titka, de egyúttal legszebb ékessége, dicsõsége, erejének s örömének legfõbb forrása.
Mi katolikusok ugyanis azt valljuk és
hisszük, hogy az Oltáriszentségben Jézus
Krisztus, a világ Üdvözítõje, az Isten Fia, az Istenember, láthatatlanul bár,
de mégis igazán és valóságosan jelen van. Itt van
köztünk, itt van az oltárainkon, néhány lépésnyire
tõlünk!
Nemcsak mint Isten;
hiszen mint Isten mindenütt jelen van; hanem
mint ember is: teste-lelke, isteni és emberi mivolta. Az a Jézus van ott
igénytelen kenyér és bor
színében, aki egykor a
betlehemi barlangban a
Szûzanya méhébõl született; aki a földön
járt, tanított, gyógyított, csodákat tett;
aki a keresztfán értünk meghalt; aki feltámadott s tanítványainak megdicsõülten
megjelent; aki felment a mennybe s ott ül
az Atya jobbján és országának nem lesz
vége. Az a Jézus van itt köztünk az oltár
titkában, aki bár mérhetetlenül fölöttünk
áll, mégis kimondhatatlan leereszkedéssel
szeretett minket. (...) Aki lehajolt az ártatlan gyermekekhez s a megtérõ bûnö-

sökhöz, aki megvigasztalta a szomorúakat s feltámasztotta a halottakat. Az a
Jézus van itt jelen, aki egykor újra eljön a
földre, hogy örökérvényû ítéletet mondjon élõkön és holtakon.
A csillagvilág teremtõje, a Végtelen, a
háromszor szent, Alkotónk, örök Bíránk s
könyörületes Üdvözítõnk
lakik itt az ostya képében
köztünk, rejtõzik itt láthatatlanul. (...)
Természetes, hogy aki
az Oltáriszentségben hisz
és hinni tud, annak ez a titok hihetetlen boldogságot, örömet, erõt és vigaszt jelent. Az csakugyan elmondhatja, hogy
nincs még egy nemzedék oly
nagy, akinek Istene oly közel
volna, mint ahogy a mi
Istenünk közel van hozzánk.
(Kiv 4,7)
Az Oltáriszentségben a
hívõ hitének, szeretetének s lelki örömének legfõbb forrását, az Üdvözítõ pazar jóságának s csodás leereszkedésének
legragyogóbb bizonyságát látja. Nem
csoda, hogy a katolikus Egyház, amely az
Oltáriszentség tanát minden idõben híven vallotta, ebben a tanban boldog örökséget õriz, az Oltáriszentséget istentiszteleti életének középpontjába helyezi s minden erejét megfeszíti, hogy imádó hódolatát és örvendõ szeretetét az Eucharisztia
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iránt méltó kifejezésre juttassa. Ezért
emeli a legszebb dómokat s templomokat, ezért halmoz aranyat és márványt,
rak össze mûvészetet és áhítatot, ezért
szólít az Oltáriszentség szolgálatába csendes elmélyülést s tündöklõ ünneplést,
tömjént és virágot, gyertyák fényét s körmenetek ragyogását; ezért rendez eucharisztikus világkongresszusokat és sürgeti
a hívek gyakori áldozását; ezért követel
papjaitól tiszta életet s alapít külön szer-
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zeteket az Oltáriszentség örök imádására.
Aquinói Szent Tamás gondolata vezérli
benne:
„Áldd õt minden érzéseddel,
Mert felérned énekeddel
S méltán zengned nincs erõd.”
(Lauda Sion)
/részlet Bangha Béla SJ:
Az oltár titka c. könyvébõl/

Bangha Béla (1880-1940) jezsuita szerzetes az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus
fõszervezõje. A kongresszus kiadványait õ fogalmazta és fordította valamint õ szerezte a
Gyõzelemrõl énekeljen kezdetû ének szövegét, amely az Eucharisztikus Kongresszus
himnusza volt.
Gyõzelemrõl énekeljen napkelet és napnyugat,
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében úr s király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.
Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus, kenyér s bor színében…
Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsõség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengõ zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus, kenyér s bor színében…
István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövõdnek záloga.
Krisztus, kenyér s bor színében…
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IMA MINDSZENTY BÍBOROS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Josef Kardinal Frings és Mindszenty bíboros
az egykori Kölni Magyar Házban

Mennyei Atyánk!
Szívesen fogadod híveid áldozatait,
amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel,
hogy „kiegészítsék,
ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik,
az Egyház javára” (Kol 1,24).
Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait,
áldozatait, amelyeket földi életében
a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel.
Szenvedése legyen napjainkban is
elõtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért.
Hozzá csatlakozva akarunk mi is
imáinkkal, áldozatainkkal
engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért.
És ha szent akaratoddal megegyezik,
add meg hívõ magyar népednek,
hogy József bíboros szolgádat
egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
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SZENTMISÉK

Bergisch-Gladbach
Bonn
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Herzogenrath
Köln/St. Aposteln
Wuppertal
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2021.05.22.
2021.05.09.
2021.05.02.
2021.05.02.
2021.05.13.
2021.05.16.
2021.05.16.
2021.05.23.
2021.05.09.
2021.05.23.
2021.05.30.
2021.05.01.

17:30h
11:00h
16:00h
11:00h
18:00h
11:00h
16:00h
10:30h
17:00h
17:00h
10:30h
18:00h

ELMARAD!
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Urunk mennybemenetele
Elsõáldozás
Szentmise
ELMARAD!
Szentmise
ELMARAD!
Templombúcsú (Pfarrfest)
Szentmise (elõesti)

PROGRAMOK
2021.05.06. – 16:00h – Mindszenty-megemlékezés a kölni dómban
2019. május 7-én elhelyezésre került Mindszenty bíboros kölni látogatásának emléktáblája a kölni dóm kriptájában. Halálának évfordulóján újra együtt imádkozhatunk Isten
Szolgája, Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért és a kriptában koszorút
helyezhetünk el az emléktáblánál. A jelenlegi járványügyi szabályozások szerint a dóm
vezetõsége max. 20 ember jelenlétét engedélyezi a megemlékezésen. Szeretettel várom az
érdeklõdõk jelentkezését (A rendelkezésre álló helyeket jelentkezési sorrendben töltjük
fel.) Imádkozzunk közösen és kérjük az Urat, hogy az egykori Mindszenty Magyar Ház
névadóját mielõbb a szentek sorában tisztelhessük.
2021.05.30. – 10:30h – Templombúcsú / Pfarrfest a St. Aposteln bazilikában
Az 1000 éves bazilika idei búcsúja 10:30 órakor ünnepi szentmisével kezdõdik, amelyet
körmenet követ. Jöjjünk el minél többen és fejezzük ki ezzel is hálánkat annak a
közösségnek, amelynek magyar híveink vendégei lehetnek.
A részvétel elõzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a honlapunk nyitóodalán vagy
telefonon lehet május 17-27-ig.

„Minden egyénnek, minden nép minden egyes nemzedékének
újra meg újra meg kell küzdenie a hitéért úgy,
mint Jákobnak az Isten angyalával.
Isten fiatal. Övé a jövõ.”
/Mindszenty József bíboros/
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JúniUS

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

2021.06.26.
2021.06.13.
2021.06.06.
2021.06.06.
2021.06.20.
2021.06.23.
2021.06.20.
2021.06.27.
2021.06.05.
2021.06.13.
2021.06.27.
2021.06.05.

17:30h
11:00h
16:00h
11:00h
11:00h
18:00h
16:00h
10:30h
19:30h
17:00h
17:00h
17:00h!

ELMARAD!
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise (hétköznapi)
Szentmise
Szentmise
Szentségimádás
Szentmise
Szentmise
Szentmise (elõesti)

PROGRAMOK
2021.06.03. – 10:00h – Úrnapi körmenet Kölnben
A Kölni Érsekség által szervezett szabadtéri szentmise és körmenet részleteit késõbb
tesszük közzé.
2021.06.05. – 19:30h – Szentségimádás a St. Aposteln bazilikában
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve mi is csatlakozunk a világméretû
szentségimádási lánchoz.

„Sokak emlékeit a szeretet hiánya, az égetõ csalódások jellemzik,
amelyeket azok okoztak, akiktõl szeretetet kellett volna kapniuk
és ehelyett árvává tették szívüket.
Vissza kellene térni a múltba és meg kellene változtatni, de ez nem lehetséges.
Isten azonban meg tudja gyógyítani ezeket a sebeket,
emlékeinkbe helyez egy nagyobb szeretetet, az õ szeretetét.
Az Eucharisztia az Atya hûséges szeretetét hozza el nekünk,
amely meggyógyítja árvaságunkat.
Jézus szeretetét adja, aki egy sírboltot érkezési pontból kiindulási ponttá alakított
és ugyanígy a mi életünket is gyökeresen megváltoztathatja.
Eláraszt bennünket a Szentlélek szeretetével, aki vigasztal,
mert soha nem hagy magunkra és meggyógyítja a sebeket.”
/Ferenc pápa/
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GONDOLATÉBRESZTÕ
ENDRÕDI SÁNDOR: A SZERETETRÕL
Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülõföldet, hazát.
Kinek lelkében nincsen szeretet:
Az élete csupa pusztaság.
Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldusabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.
Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövétnekül adta nekünk.
Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen.
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.
Valakit, valamit szeretni kell.
A szeretõ szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyûlöl.
PROHÁSZKA OTTOKÁR: KÕ AZ ÚTON
Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kõ is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélni róla Isteneddel.
Õt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld ezzel az akadállyal neked.
S ha lelked az Istennel találkozott,
Utadba minden kõ áldást hozott.
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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
Bergisch-Gladbach

St. Marien Krankenhauskapelle / Dr. Robert-Koch-Str. 18

Bonn-Dransdorf

St. Antonius Kirche / Siemensstr. 259

Duisburg

Karmelkirche am Innenhafen / Karmelplatz 1-3

Düsseldorf-Lörick

St. Maria, Hilfe der Christen Kirche / Löricker Str. 37

Essen-Huttrop

St. Bonifatius Kirche / Moltkestr. 111

Herzogenrath

St. Mariä Heimsuchung Kirche / Josef-Lambertz-Str. 72

Köln

St. Aposteln bazilika / Neumarkt 30
Nemzetközi Katolikus Lelkipásztori Központ (IKS)
Am Rinkenpfuhl 10

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

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

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
Fogadóórák:
Köln: kedd: 11:00-19:00h
IBAN: DE59370601930021832014, BIC: GENODED1PAX

