
                    Istentiszteleti rend 

                                                        (2018 január - július)

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

  
Január 14.   -          ULM    Wengen-templom, Wengengasse 1

    Magyar ökumenikus istentisztelet

Február 25.       -    HEIDENHEIM – Ökumenikus Központ
      Hans-Thoma-Str. 50

Március 18.      -     ULM – A Magyar Kultúregyesületben
   Megemlékezés március 15-röl

Április 22.        –    DIETENHEIM – evang. templom (úrvacsorával)
      Carl-Ott-Straße 3

Május 21.         –   STUTTGART  - Nemzetközi ökum. istentisztelet
    (Pünkösd hétfö!) 11.00 órától a Stiftskirche-ben 

Junius 24.        -    HEIDENHEIM – Ökum. Központ
       Konfirmáció

Július 22.         -    ULM – A magyar Kultúregyesület termében

                  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

  

A lelkipásztor címe: 
Varga Pál

74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154

2017 - 4. szám
   



Karácsonyi gondolatok adventben

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Kedves Olvasók,

Adventben küldöm szét ezt a gyülekezeti levelet, s ez által hívogatok 
gyülekezetünkben a 2017-es év utolsó istentiszteletére is, amelyre 
december 17.-én kerül sor, a heidenheimi  Ökumenikus Központban.

Ez egy úrvacsorai istentisztelet lesz, amelyet - ott a templomban - egy 
megemlékezés is követ, egy „Szent-László ünnepély”. Utána lesz majd 
a helyi gyülekezeti teremben egy kis karácsonyi ünnepélyünk versekkel 
és karácsonyi énekekkel.

A Szent-László király évében mi is megemlékezünk – a Történelmi 
Vitézi Rend Németországi Törzsszékének szervezésében -  a nagy 
magyar királyról. Az előadáshoz még kivetíthető képeket is hoz az 
előadó, Riester Árpád.

Ünneplésünk központjában természetesen Jézus Krisztusnak, Isten 
Fiának emberré létele áll, akinek érkezésére adventben készülünk.
Az adventi várakozásunk akkor lesz teljes életünkben, ha a szívünket 
nyitjuk meg az érkező király elött. Az adventi ének soraival hívogatom 
erre a szép ünnepre a gyülekezet minden tagját:

„ Jer tárjunk ajtót lelkesen, a szívünk templommá legyen,
   És hintsük benne szét a hit - szép, élő palmaágait.
   És Jézus hozzánk is belép, megosztja velünk életét.
   Légy áldva szüntelen kegyelmes Istenem”

(A Stuttgarti Magyar Ökum. Énekeskönyv 144. éneke, 2.vers)

Hannoverben ülésezett a NMPGYSZ közgyülése  

Évente egyszer ülésezik a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns 
Gyülekezetek Szövetségének küldött-közgyülése. Erre idén nov. 27.-én 
került sor az EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) épületében.

A szervezet 9 tag-gyülekezete elküldte erre az alkalomra a képvislőit,
s ezen a gyülésen a küldöttek egyhangúlag felvették a Szövetségbe a 
Nürnbergi Szent Márta Német Református Gyülekezet „magyar részét”, 
azaz az ottani magyar gyülekezetet. Nagy öröm számunkra, hogy ezzel - 
2018 január 1.-töl - a Németországban működő magyar protestáns 
gyülekezeteink egy hivatalos, jogilag elismert szervezetbe tömörülten 
tevékenykednek és anyagi támogatásban is részesülnek. (megjegyzem, 
hogy jelenleg még a Fekete-Erdő-i Freiburgban is van egy kis magyar 
közösség és mi Németország további városaiban is igyekszünk  magyar 
gyülekezetek szervezését elősegíteni – ez a célunk a jövőben).
A közgyülésen jelen volt – a mintegy 30 résztvevő között - az EKD  
megbízottja és a Kárpat-medencei Református Generális Konvent és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház kiküldött képviselöje is.
A mi ulmi gyülekezetünk a NMPGYSZ-nek alapító tagja.



          Beszámoló egy rendkívüli gyülekezeti eseményről

2017 október 29.-én „hármas-ünnepet” tartott és ünnepelt a mi kis 
magyar gyülekezetünk a heidenheimi Ökumenikus Központban:
Ezen a vasárnapon ünnepeltünk egy keresztelőt, egy konfirmációt és a 
reformáció emlékünnepét is. Szép-számú gyülekezet gyűlt össze, hogy 
az ünneplő családokkal együtt örvendezzen ezen az istentiszteleten!
Mind a keresztelőnek, mind a konfirmációnak a gyülekezet istentiszteletén 
van a helye, hiszen a keresztség által egy új tagot a Jézus gyülekezetébe 
veszünk fel, míg a konfirmációban a konfirmándus hitvallást tesz a Jézusba 
vetett hitéről és megerősíti a gyülekezet előtt a tagságát az egyházban.

Amit a keresztszülők egykor - a gyermek-kereszteléskor megígértek -, 
azt a konfirmációban a megkeresztelt maga vallja meg, kijelenti a 
Jézushoz való tartozását, fogadalmat tesz és megkapja ezután az áldást!
Nagy örömmel fogadta a gyülekezetünk az új egyháztagot – a szülőkkel 
és rokonokkal együtt – és figyelmesen hallgatta a konfirmációi 
fogadalmat. (a lenti képen Gabona Rebeka, konfirmándus)



Az igehirdetés - a reformációi emlékünnepre is kitekintve - az 1. Ján. 2, 
7-11 versei alapján hangzott el, kihangsúlyozva, hogy a Jézus gyülekezete 
olyan, mint egy nagy család, ahova gyermekek, ifjak és felnőttek tartoznak 
és ahol szükség van mindig „reformációra”, vallásunk alapjainak 
megőrzésére, a kölcsönös megértésre, az új felismerésére és elfogadására.

A konfirmandus, a keresztszülők és a megkeresztelt gyermek is 
egy-egy emléklapot kaptak ebből az alkalomról.

A heidenheimi Ökumenikus Központban levő templom-terem  – 
amelynek neve a „Megbékélés temploma” – ritkán volt még így tele egy 
magyar istentiszteleten! Köszönet a helyi szervezőknek – főleg a 
presbitereinknek – akik mindenről gondoskodtak, hogy az ünneplésünk 
jól sikerüljön.
Gyülekezetünk egy évben 4 alkalommal találkozik itt, Heidenheimban   
és már a következö évre is megkaptuk a kivánt idöpontokban a termeket. 
Ezért a vendéglátói szeretetért külön köszönetet mondunk a helyi német 
gyülekezetnek. (kép a szép istentiszteleti helyről – Máthé Z. felvétele)
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