
                   Istentiszteleti terv 
                                                     (2016  június - augusztus)

       Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, 
   általában a negyedik vasárnapon délután 3 órakor 
       - ezzel egy időben van gyermek-istentisztelet is -
         Istentisztelet után: mindig szeretetvendégség 

JÚNIUS 26.  -     ULM – találkozás a müncheni magyar  ref. gyülekezet
tagjaival – közös műsor e gyülekezeti napon:
11.30-kor:  városnézés vezetéssel - indulás a Münstertől
13.00-kor:  közös ebéd a Ratskeller-ben (bejelentkezni!)
15.00 órakor:  közös istentisztelet a Kultúregyesületben

tartja: Kató Szabolcs doktorándus
15.00 órakor: gyermek-istentisztelet (Varga Pál lp.)
utána: kávé-délután, ismerkedés ugyanott 

JÚLIUS   17.    -   HEIDENHEIM  - Ökum. Központ (H-Thoma-Str.50)    
( a 3. vasárnap, mert a 4. vasárnap már foglalt!)

AUGUSZTUSBAN – nyári szünet 

SZEPTEMBER 18. – DIETENHEIM /Iller - az evang. templomban
         Carl-Otto-Str. 3
 ( a 3. vasárnap, mivel egy hétre rá konferencia Aachenben)

                  MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK     
             ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE 
   (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)  
   Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!

         Gyülekezetünk banki számlája:
Varga Pál  – Ungar. Prot. Gemeinde Ulm
IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34
BIC: SOLADES1ULM – Sparkasse Ulm

                   

 

2016 - 4. szám

A lelkipásztor címe:
Varga Pál

74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154



Tudnivalók  a június 26.-i gyülekezeti napról

A tavalyi sikeres gyülekezeti napunk után – amelyre Heilbronnból 
jöttek érdeklődő magyarok – idén a gyülekezeti napunkra a szomszédos 
Müncheni Magyar Református Gyülekezet tagjait hívtuk meg. Ez a kapcso-
lat már hosszú ideje fennáll – idősebbek emlékeznek – mi is többször vol-
tunk a müncheni magyarok vendégei.

Mint vendéglátók, szeretettel várjuk a münchenieket – de minden 
érdeklődő gyülekezeti tagot és vendéget is - egy több órás műsorral. 
Ulmot a híres templomával és a gyönyörűen restaurált „halász-negyeddel” 
mindig érdemes megtekinteni – különösen egy magyar idegenvezetővel! 
Kottsieper Marika, szakavatott idegenvezetőnk, a csoportot a münster előtti 
téren, a városháza bejáratánál fogja várni és egy kényelmes sétán másfél órán 
keresztül mesél nekünk a város történetéröl és nevezetességeiről.

A városnézés után betérünk a központban levő „Ratskeller”-be 
ebédelni. De, figyelem (!) erre előbb be kell jelentkezni, hogy tudjuk, hány 
helyet foglaljunk a csoport számára. Kérjük a jelentkezést már június 10.-ig
a lelkipásztor telefonszámán (07131-1242154) ! A nyári szezonra és a vasár-
napra való tekintettel, csak azok számára tudunk a vendéglőben helyet 
biztosítani, akik idejében jelentkeztek. Az ebédeléssel nem kell sietnünk, mert a
délutáni műsort csak 15.00 órakor folytatjuk.

Az Ulmi Magyar Kultúregyesület termeiben lesz 15.00 órától felnőtt 
istentisztelet és – külön - gyermek-istentisztelet is. Az istentiszteletet ezúttal 
Kató Szabolcs, tübingeni doktorándus, a mi gyülekezetünk „segédlelkésze” 
tartja, míg a gyerekekkel Varga Pál lelkipásztor foglalkozik (József történeté-
nek 3. része). Hozzuk tehát a gyerekeket is! Ez alkalommal elköszön a gyüleke-
zetünktöl Pál Árpád tübingeni ösztöndíjas, akinek letelik a tanulmányi ideje.

Az istentisztelet utáni szeretetvendégségen előbb a müncheni vendégek 
mutatkoznak be és számolnak be gyülekezeti életükről, majd mi is elmondjuk
nekik, mik az örömeink és gondjaink?!  Jó lesz elbeszélgetni egymással – a 
vissza-indulás idejét a vendégeinkre bízzuk... (de kérünk tőlük is egy hozzá-
vetőleges számot a résztvevőkről - és azt is, hogy legyenek Ulmban 11.30-kor!)

„Dietenheimban otthon vagyunk!”

Nem „világhírű” kisváros Dietenheim, az Iller folyó partján, 
Ulmtól 25 km-re dél felé, de a mi magyar gyülekezetünk számára egy 
igazi „otthon” – és ez már jó 25 éve! Amikor a magyar gyülekezet 
lelkipásztorát 1991 őszén e kisváros német gyülekezete meghívta, még 
nem gondoltuk, hogy ilyen tartós lesz ez a „kapcsolat” Dietenheimmal!

„22 évet töltöttem itt – a nyugdíjazásomig” (2013-ig) - elmélkedik
a lelkipásztor – „ és most is mindig szívesen térek vissza ide, bár 
nyugdíjasként, de mint az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet 
még mindig szolgáló magyar lelkipásztora”. 
A lelkipásztor a nyugdíjazás után nyilván elköltözött Dietenheimból – a 
távoli Heilbronnba, a családi házba -, de 2015-ben megkértük a helyi né-
met presbiteriumot, hogy évente kétszer ismét találkozhasson a magyar 
gyülekezet itt – és  minden akadékoskodás és anyagi juttatás nélkül azon-
nal „igen” volt a válasz. Tavasszal és ősszel jöhetünk ide egy-egy isten-
tiszteletre és használhatjuk a gyülekezeti termet is a szeretetvendégségen.

Húsvét-hétfőjén voltunk itt legutóbb - mintegy negyvenen! Ez a 
mi kb. 60-80 tagot számláló gyülekezetünkben egy remek arány! A 
templomban úrvacsoraosztás volt és a szeretetvendégségen is mindenki 
helyet kapott és a „húsvéti locsolás” sem maradt el! Ezúttal is köszönet 
azoknak, akik a találkozó után szorgalmasan segítenek abban, hogy 
„rendben” hagyjunk mindent!

A következő találkozásunk Dietenheimban a nyári szünet után,
szeptember 18.-án lesz. Ez ugyan a harmadik vasárnap, de erre az 
alkalomra is megkaptuk a templomot és a termet. Egy hétre rá lesz 
Aachenben a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek 
Szövetségének évi konferenciája és közgyűlése. Ezért hoztuk mi előre egy
héttel az istentiszteletünket – és szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait 
és vendégeinket Dietenheimba! (csupán érdekességként jegyzem meg, 
hogy amikor Dietenheimban délután magyar istentisztetet ünneplünk, 
akkor délelőtt a „volt lelkész” szolgál a német istentiszteleten is!)



HÍREK – innen-onnan

Pünkösd hétfőjén Stuttgartban nemzetközi istentiszteletet tartott együtt 24 ú.n. „más-
nyelvű” württembergi gyülekezet. Ezek közé tartozik az Ulm-környéki - és a Stuttgarti Magyar 
Protestáns Gyülekezet is. A stuttgartiak a szép és színes istentisztelet után „magyar rétessel” ki-
nálták a látogatókat. Az istentiszteleten szolgáltak: Gémes Pál és Varga Pál magyar lelkészek is. 

(kép: Varga Brigitte felvétele a Stuttgarti Stiftskircheben)

Az Észak-Németországi Magyar 
Református Lelkigondozói Szolgálat gyülekezetei 
Brémában tartották meg - április 16.-án - az 
idei „gyülekezeti nap”-ot. 
Ezen részt vett előadóként Dr. Hermán János nyug.
ref. lelkipásztor Hollandiából, Weisz Jenő evang. nyug. 
lelkipásztor-költő Hamburgból és Varga Pál lp. a 
NMPGYSZ elnöke, mint előadó és igehirdető is. 
A sikeres rendezvényre - a brémai Luther-templomba -
 kb. 70 magyar jött el. 
Gratulálunk a gyülekezet lelkésznőjének, Menkéné
Pintér Magdolnának és a lelkes szervezőknek a 
sikeres gyülekezeti naphoz!

(kép: Zámbó Béla felvétele)

Heidelbergi esemény

Ismeretes, hogy a három közép-németországi  magyar református 
gyülekezetben - Heidelberg, Mainz és Frankfurt központtal – a lelkészi szolgálatot egy 
debreceni ösztöndíjas látja el.  Csatári Bíborkát, aki tavaly szeptembertől ez év júniusáig 
van Heidelbergben, mi is megismerhettük az áprilisi ulmi istentiszteleten. 

Május 22.-én Bíborka „vizsga-istentiszteletet” tartott Heidelbergben az ottani 
evang. Péter-templomban. A jelenlevő szinte 100 magyar – a fenti 3 gyülekezetből – vele 
együtt örvendett a sikeres vizsgának, amelyen a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem rektor-helyettese, Dr. Kustár Zoltán hírdette ki a pozitív eredményt. Mi is 
gratulálunk Csatári Biborkának, köszönjük németországi szolgálatait és Isten áldását 
kérjük életére és további szolgálataira. 

Az új tanévtől – ősztől – ismét egy debreceni 6.-éves teológiai hallgató, Seres 
Annamária jön Heidelbergbe a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek 
Szövetsége ösztöndíjasaként. 

(Kép a heidelbergi istentiszteletről – küldte: Pados Gábor)



Meghívó Aachenbe

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
idei konferenciáját és közgyűlését szeptember 22-25. között tartja meg a
német-holland-belga határ közelében fekvő régi, híres városban: Aachenben.
A találkozó helye egy „Jugendherberge” – Aachen városában – (Maria-
Theresia-Alle 260), a Szövetséget meghívó gyülekezet az Észak-Rajna-
Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet.

A több-napos találkozó alatt a nyugat-európai magyar szórvány-
gyülekezeteink lelkészei, presbiterei és hívei ismerkednek a gyülekezetek 
időszerű kérdéseivel, gondjaival és örömeivel. Reméljük mindenik tag-
gyülekezet küld e találkozóra képviselőt. A konferencia alatt alkalmunk lesz a
kölni magyar protetsáns gyülekezettel való közös istentiszteletre és egy közös 
vacsora melletti ismerkedésre, beszélgetésre. Már most köszönjük ezt a 
lehetőséget és a meghívást. Ugyanakkor egy városnéző sétát is tehetnek a 
résztvevők Kölnben és Aachenben is – szakavatott magyar idegenvezetőkkel.

A konferencia műsorából idézek itt néhány pontot – a részletes műsor 
megtalálható az interneten a jelentkezési lappal együtt: www.credo-hu-we.org –
Természtesen minden napot áhitattal kezdünk és zárunk. A találkozó központi
témája: a taggyülekezeteink időszerű kérdései. Hallani fogunk beszámolókat - 
a közgyűlésen - de meghallgatjuk a Kárpát-medence magyar egyházaival való 
kapcsolatunkról szóló legújabb híreket és beszélünk a gyülekezeteinket érintő 
általános társadalmi kérdésekről is: pl. a magyar vendégmunkások, az 
egyetemeken tanuló fiatalok és az itteni magyar gyülekezetek közötti viszony.

 Várjuk a találkozóra a gyülekezeteink küldötteit, de jelentkezhet erre 
bárki, akit egy ilyen nyugat-európai szórvány-találkozó érdekel.
Egy „Jelentkezési szelvény” által kell jelentkezni július 15.-ig, amit a fenti 
honlap-címről lehet lehívni, vagy megkapható a lelkésznél is, aki további 
tájékoztatást is ad az érdeklődőknek (pl. utazási lehetőség, anyagi támogatás).
E Szövetségnek gyülekezetünk is „alapító tagja”, igy fontos e téren is a 
kapcsolat-tartás és a nyugat-európai magyarság kérdéseinek elemzése. 
Bemutatjuk e levelünkben:  Magyar Virág ref. lelkésznőt (Heidelberg)

1974-ben születtem Budapesten. Családom a
reformáció óta minden generációban számon
tart  lelkipásztorokat,  tanítókat,  kántorokat:
ebben a szellemiségben nőttem fel. 
15 éves koromban költöztem szüleimmel és
húgommal  Frankfurtba,  itt  ismertem meg  a
nyugati  magyar  szórványt;  a  Frankfurti
Gyülekezetet  s  a  Mainzi  Cserkészcsapatot,
majd  2  évre  Angliába  vezetett  az  utam,  ott
érettségiztem.  Teológiai  tanulmányaimat
Frankfurtban és Heidelbergben végeztem – közben egy félévet a Budapesti
teológián is eltölthettem.
2004-ben,  még teológiai tanulmányaim alatt  fogalmazódott  meg bennem a
késztetés: szükség van egy magyar gyülekezetre Heidelbergben is.

„Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokról ne
beszéljünk.” (ApCsel 4,20)

Nt.  Dr.  Márkus  Mihály,  Dunántúli  Püspök  úr  bíztatására  és  a  német
heidelbergi  egyetemi  gyülekezet  támogatásával  (most  is  itt  vannak  isten-
tiszteleteink)  elkezdődött  a  gyülekezetépítés  –  az  egyetemi  tanulmányok,
munka, diplomázás, majd a német gyülekezeti segédlelkészi évek mellett.
2006 óta már havi rendszerességgel tartunk istentiszteletet Heidelbergben –
összegyűlt egy fiatal, lelkes kis gyülekezet: Pados Gábor gondnokunk, Gáll
Attila és Júlia és még sokan mások a mai napig oszlopos és aktív tagjaink. Az
alapítás  óta  eltelt  10 évben több mint  100 istentiszteleti  alkalommal  gyűlt
össze a gyülekezet – s szépen növekszik. 
2013 óta a Frankfurti  és Mainzi Gyülekezettel és a Debreceni Református
Hittudományi  Egyetemmel  együttműködve  szakoktatóként  képzem  a
segédlelkészi  évüket  itt  töltő  fiatalokat:  Nagy  Zsuzsanna  Eszter,  Kádas
Richárd és Csatári Bíborka kiváló eredménnyel vizsgáztak.
Mindemellett teljes állásban német gyülekezetben látok el lelkészi szolgálatot
– Rajnavidéken. Hálás vagyok Isten minden áldásáért,  amit az eddigi úton
megtapasztaltam – a munka gyümölcséért, a közösség ajándékáért, az otthont
jelentő Heidelbergi Gyülekezetért. Egyedül övé a dicsőség. Soli Deo Gloria!

http://www.credo-hu-we.org/
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