Istentiszteleti rend
(2018 március - 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

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

2018 - 1. szám

Tervezett istentiszteleti idöpontok a 2. félévre: szept. 23 (Dietenheim),
okt. 28 (Heidenheim). nov. 25. (Ulm) és dec. 16. (Heidenheim).
MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
ISTENTISZTELETEINKRE 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

Passiói és húsvéti gondolato

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Kedves Olvasóink,

Holzhausenben találkoztak ismét a presbiterek és az ifjúság

A tavasz az egyházi évben két „időszakot” jelöl: a passió idejét (ezt
mi magyarok „böjti-időnek” is nevezzük) és a húsvéti ünnepkört.
„Hús-hagyó-szerdával” kezdődik évente a „böjti idő” és tart
húsvétig.
Én jobban szeretem a latin megnevezését ennek a bő 6-hetes
időszaknak, - vagyis a „passió ideje” -, mert nem a „böjtön” van
ezalatt számunkra a hangsúly, hanem a „Jézus szenvedésén” – azon
a passión, amire évente tudatosan emlékezünk...(főleg a napi
bibliaolvasáskor és az igehirdetésekben).
Persze a böjtölés ellen nekem nincs kifogásom – sem testi, sem
lelki értelemben – de ennek kapcsolódnia kell a tudatos
emlékezéshez, hogy t.i. Jézus szenvedett az övéiért – érettünk is – és
ezt mi tudatosan megvalljuk és megéljük a mi húsvét előtti „passiói
időnkben” – ugyanakkor gondolva a sok szenvedőre, nélkülözőre is.
Célszerű, ha a mi „böjtölésünk” nyomán a szegényeknek adjuk a
megtakarított, a „kiböjtölt” pénzt... (különben az egész böjti
akciónk csupán egy testi, az emberi egészséget segítő és csupán ezt a
célt szolgáló, tudatos önmegtartóztatás lesz, egy csak önmagunkra
tekintő „testi böjt” által).
Húsvét – mint ismert – az öröm ünnepe az egyházi évben, ekkor
Jézus feltámadását ünnepli a keresztyénség. Mi is készülünk
húsvétra – nem a piros tojásokat ünnepelve (!) -, hanem a
feltámadást és az új életet. A húsvét ünnepkörében egy úrvacsorai
istentiszteletet tartunk április 22-én, Dietenheimban, az evangélikus
templomban. Erre már most szeretettel hívok mindenkit ünneplésünk központjában természetesen Jézus Krisztus áll, aki a
benne hívőknek örök életet szerzett.
Így lesz az Ő szenvedéséből a mi megváltásunk hite, az Ő
kereszthalálából és feltámadásából az új élet reménye számunkra!

Míg az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
(EMEIK) már a 60.-ik évfordulója felé tart – jövőre lesz a jubileumi
év – addig a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége szervezésében lezajló „Presbiteri Konferencia” - ill. a
nyugat-európai magyar presbiteri továbbképzés, még csak 16 éve, azaz
2003-tól létezik.
De azóta ez is rendszeresen megrendezésre került – és pedig minden
évben, a virágvasárnap előtti hét végén, péntek estétől virágvasárnap
délig; 16 éve mindig ugyanazon a helyen, a holzhauseni konferenciai
központban, s ezt követi – bekapcsolódva már szonbat estétől ugyanott az Ifjusági Konferencia (idén márc. 24-30. között). A mi ulmi
gyülekezetünből idén 4 felnőtt és 3 gyerek vett részt a holzhauseni
konferencián.
A presbiteri továbbképzés idei témája ez volt: „Az egyetemes
papság tanának jelentősége a presbiteri szolgálatban”.
Előadónk Ráksi Lajos, református lelkipásztor volt, aki jelenleg
családjával Mannheimban él. Erre a konferenciára idén is több
országból érkeztek a résztvevők – Anglia, Svédország, Franciaország,
Német-ország, Svájc, Ausztria és Magyarország – és a létszám idén is
elérte az 50-et. Nagyszerű alkalom találkozni itt a régi ismerősökkel és
ismerkedni az újakkal, elmondani a saját gyülekezetünk kérdéseit és
tanulni az előadóktól és egymástól.
Különös élmény minden évben a szombat esti találkozás az Ifjúsági
Konferencia résztvevőivel, akárcsak a virágvasárnapi közös úrvacsorai
istentisztelet. Az EMEIK idei témája ez: „A Lélek gyümölcsei”.
Köszönet a szervezőknek, a házban a személyzetnek és reméljük a
presbiterek, gondnokok, lelkészek és minden résztvevő idén is hasznos
tapasztalatokkal tér vissza a gyülekezetébe.
A 2018-as holzhauseni konferenciáról itt láthatunk képeket:

Istentiszteleteink helyei - visszapillantás
Az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet – amely önálló
gyülekezetként 1980-ban alakult – már több helyen tartotta havi
istentiszteleteit. Jó, hálás szívvel emlékezni erre – legalább egy cikk
erejéig.
A kezdet az ehingeni evangélikus templomban volt – 198085
között. Ez a város Ulmtól 25 km-re, délre van, Sigmaringen felé. Itt
találkozott havonta egy alkalommal a gyülekezetünk (ezekben az
években Varga Pál lelkipásztor Ehingenben volt a helyi német
gyülekezeti lelkész is).
Ulmban is tartottunk istentiszteleteket - hosszú évekig a „Haus der
Begegnung” kápolnájában - (ez volt a régi Dreifaltigkeitskirche). Itt
olykor közös, német-magyar istentiszteletre is sor került. Szép emlék
ebből az időből a Pfr. Paul Dieterich és Prälatin Gabriele Wulz - ulmi
evangélikus lelkészekkel ünnepelt – közös, kétnyelvű ökumenikus
istentisztelet. Ezekben az években ingyen kapta meg a gyülekezetünk a
termeket, de ez 2014-ben sajnos megszűnt – pedig mi is adófizetői
vagyunk a német egyháznak! Magas használati bért kértek tőlünk is
egy isten-tiszteletért ebben az épületben, s ezért maradtak el itt a mi
magyar istentiszteleteink – amit sokan sajnálnak.
De Ulmban otthont talált a protestáns gyülekezetünk az Ulmi
Magyar Kultúregyesület termeiben, ahova mindmáig szívesen
jövünk (- idén 3-szor is - lásd az istentiszteleti tervet!). Ezzel
kölcsönösen segítjük is egymást – több kulturális rendezvényt is együtt
tartunk.
Megemlítésre méltó az is, hogy a kezdeti időkben évente tartottunk
egy-egy istentiszteletet a távolabbi „diaszpórában” is,
pl. Sendenben, Weingartenben, Friedrichshafenben és Erbachban.

A következő „állomás” Heidenheim volt - 1985-től. Varga Pál itt volt
hat évig a német „Versöhnungsgemeinde-Mittelrain” gyülekezet
lelkésze. Először egy kis gyülekezeti házban voltunk mi is – akárcsak a
nagy német gyülekezet – de 1988-ban felépült az az új Ökumenikus
Központ, amely ettől kezdve a magyar gyülekezet számára is az egyik
rendszeres istentiszteleti hely lett – és az maradt mind a mai napig!
Végül otthonra találtunk Dietenheimban is, ahol Varga Pál a helyi
német gyülekezet lelkésze volt 22 évig, 1991-2013 között – a
nyugdíjazásáig. Ez a kisváros Ulmtól délre, az Iller folyó partján, a bajor
határ mentén fekszik. Itt is „otthon” van a mi magyar gyülekezetünk.
2013-ban elköltözött innen – nyugdíjazása miatt - a lelkész
Heilbronnba, a magyar gyülekezeti munkát viszont tovább is folytatja,
az „Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet” lelkészeként.
A dietenheimi német gyülekezet presbitériuma a templomot és a
gyülekezeti házat ezután is rendelkezésünkre bocsájtotta. Így jelenleg
évi 2 alkalommal van Dietenhemban is magyar istentiszteletünk.
Nagyon jó találkozni ebben a kis evangélikus templomban és utána a
szeretetvendégségen kényelmesen kávézni, beszélgetni a gyülekezeti
házban...
Boldogok és hálásak vagyunk, hogy magyar gyülekezetünknek immár
38. éve itt Nemetországban, a diaszpórában van havonta találkozási
lehetősége. Istené legyen a dicsőség!
Itt látható két kép – a gyülekezetről ill. az egyik istentiszteleti helyről:
1. Gyülekezetünk a dietenheimi evang. templom bejáratánál (2004ben).
2. Istentisztelet a heidenheimi ökumenikus központban.

