
                      Istentiszteleti rend  

                                                        (2017 július-december) 

 

        Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van,  

     általában a negyedik vasárnapon, délután 3 órakor  

         - ezzel egy időben van gyermek-istentisztelet is - 

           Istentisztelet után: mindig szeretetvendégség 

 

 Junius 24.     –   HEIDENHEIM – Konfirmációi istentisztelet  

                    az Ökum. Központban (Mittelrain) 

                    Hans-Thoma- Straße 50 

    

 Július 22.       -    ULM –                 a Magyar Kultúregyesületben – 

                   Unterer Kuhberg 16 

       

Augusztusban nyári szünetet tartunk – jó vakációt mindenkinek! 

 

 Szept. 23.        –  DIETENHEIM – az ev. templomban (Carl-Ott-Str. 3) 

   - együtt a szent-galleni magyar gyülekezet tagjaival - 

   Előtte: Városnézés Ulmban – magyar vezetéssel - 

   Találkozás: 11.00 órakor az ulmi városháza előtt 

 

 Október 28.    –  HEIDENHEIM – Ökum. Központ (H.-Thoma Str.50) 

               Reformciói emlékünnep – úrvacsora-osztással 

 

 November 25. –  ULM –              a  Magyar Kultúregyesületben 

                              Unterer Kuhberg 16 

                              Megemlékezés az elhunytakról 

 

 December 16.  – HEIDENHEIM – Ökum. Központ 

                               Karácsonyi ünnepéllyel 

 

                   MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK   

              ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE  

      (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)  

      Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal! 

 

 

          

   

 
 

2018 – 2. szám 

    

 A lelkipásztor címe:  

Varga Pál 

74074 Heilbronn, Geibelstr.5 

Tel: 07131-1242154 



  Gondolatok pünkösd ünnepére 

 

 Kedves Gyülekezeti Tagok, Kedves Olvasók, 

 

Míg a „Krisztus mennybemenetelének ünnepe” egyre inkább  

elhalványul – a fiatalabb nemzedék itt már csak „Vater-Tag”-ról, 

(az ú.n. „apák napjá”-ról) beszél, addig a pünkösd ünnepe mégis egy 

jelentős egyházi ünnep maradt. Hála Istennek, mert a Szentlélek 

kitöltésének ünnepe nélkül elég üres lenne a mi egyházi naptárunk, de 

az életünk is! 

 

 A Biblia leírása szerint – és itt különösen Lukács evangéliuma és 

az „Apostolok Cselekedetei” című írat segít nekünk – a húsvét ese-

ménye után a feltámadott Krisztus 40 napig volt még a földön, sokan 

találkoztak is vele, majd a tanítványait felvitte egy hegyre és a  

mennybe távozott, visszatérve a mennyei Atyához. De előtte megígérte 

tanítványainak, hogy elküldi számukra a vigasztaló és bátorító Szent- 

lelket. Ennek kitöltését ünnepli a keresztény egyház pünkösd ünnepén, 

ami görögül „ 50 napot” jelent, mert ez az esemény Jeruzsálemben  

húsvét után 50 nappal történt. Ezt olvashatjuk részletesen a Szent-

írásban az Ap. Csel. 2. fejezetében. 

 

 A pünkösdi „csodát” sok szép egyházi énekünk megénekelte. 

Talán a legismertebb nálunk: „A pünkösdnek jeles napján...”, vagy a  

„Jövel Szentlélek Úristen...” kezdetű énekünk. Az újabb énekeink 

között pedig szívesen énekeljük az „Isten élő Lelke jöjj...” kezdetű  

énekünket. Milyen jó, hogy van pünkösd is a karácsony és húsvét után, 

mert így lesz teljes a jézusi küldetés: Istentől jött közénk a Fiú, aki itt 

élt a földön, tanított és megmutatta nekünk Isten nagyságát, visszatért 

az Atyához, de nem hagyott magunkra minket, embereket, hanem 

elküldte a pünkösdi Szentlelket az övéinek. Így lett a mi hitünk alapja 

az Atya-Fiú-Szentlélek, a Szentháromság egy és örök Isten. 

   Szeptemberi találkozók 

 

 A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövet- 

sége a 2000-ben történt megalakulása óta már a 18. találkozót szer-

vezi meg a tag-gyülekezetei számára. Idén erre a találkozóra 

Észtország fővárosában, Tallinnban kerül sor ( aug. 30 - szept.2. 

között).  A rendezők a helyi magyar gyülekezettel való találkozást is 

bevették a műsorba. A tavalyi, Balatonszárszón megrendezett ilyen 

találkozó után, idén is folytatni kívánjuk a Kárpát-medencei 

magyar egyházakkal való jó kapcsolat ápolását, a közös feladatok 

felmérését a nyugati prot. magyar diaszpórában és természetesen 

sor kerül a mi itteni gyülekezeteink fontos kérdéseinek 

megbeszélésére. 

 

  Találkozás a szent-galleni gyülekezettel 
 

 A mi tavalyi látogatásunkat idén szept. 23.-án viszonozni 

fogják a svájci Szent-Gallen-ben élő magyar gyülekezeti tagok. Erre 

a találkozóra már régebben készülünk és össze is állt egy jó műsor. 

 

A kezdet Ulmban lesz, ahova várjuk a szent-galleni csoportot 11.00 

órára, majd délután Dietenheimban tartjuk meg a közös isten-

tiszteletet és gyülekezeti találkozót. 

 

A részletes program – amelyre hívjuk a mi gyülekezetünk tagjait is - 

így alakul:   

11.00 -12.30 óráig: Városnézés Ulmban (indulás a Münszter térről) 

12.30 -14.00: ebéd Ulmban a Rathauskellerben (saját rendeléssel) 

15.00 -16.00: istentisztelet a dietenheimi ev. templomban (Carl-Otto-

Str. 1) – utána ott a gyülekezeti házban szeretetvendégség, bemutat- 

kozás és ismerkedés...majd, 18.00 óra körül hazautazás. 

Reméljük gyülekezetünkből sokan eljönnek erre a találkozásra és a 

mi vendéglátásunk is olyan szíves lesz, mint a szent-gallenieké volt. 



  Kárpátalján járt a Szabadegyetem   

 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei Akadémiai Napjait 

Kárpátalján tartotta április 27. – május 3. között, Makkosjánosiban.  

A vendéglátók a megnyitón sok szeretettel köszöntötték a résztvevőket 

és Varga Pál, a Szabadegyetem elnöke, már a megnyitójában hang-

súlyozta, hogy „régi vágya teljesülhetett idén a szinte 50 éves Európai 

Protestáns Magyar Szabadegyetemnek”, mert egy egész heti konfe-

renciát rendez Kárpátalján ezzel a címmel: „ Kárpátaljai körkép”. 

 

Ismert, hogy Kárpátalja területileg ma Ukrajnához tartozik és itt 

mintegy 130.000 magyar él kisebbségi sorsban. E terület történetéhez 

tartozik, hogy az utóbbi mintegy 100 esztendőben, 5 országhoz 

csatolták – a szerint, hogy éppen ki döntött Európa határai fölött...   

és ez sok szenvedést is jelentett az ott élő őslakos magyarságnak!  

Illik tudnia mindenkinek azt, hogy a Vereckei Hágó – a magyarok 

bevonulásának helye – most ehhez az országhoz tartozik és a magyar-

nyelvű kisebbségnek harcolnia kell az anyanyelvén való oktatásért... 

 

Remek előadásokat hallhatott a konferencia alatt a 8 országból 

érkezett magyar hallgatóság – főleg helybeli előadókat kértünk fel - és 

örvendetes módon sok helybeli magyar is érdeklödött a Szabadegytem 

e rendezvénye iránt. Megismerhettük a hely több mint ezer éves, 

viharos történelmét, találkozhattunk egy Árpád-kori templomban  - 

Nagybégányon - a kárpátaljai egyházak képviselőivel, Ungváron 

istentiszteletet tartottunk együtt a helyi magyar ref. gyülekezettel, 

ismerkedtünk a vidék gazdag kultúrájával, voltunk a beregszászi 

magyar színház egy esti előadásán, meglátogattuk a II. Rákóczy Ferenc 

magyar főiskolát Beregszászon és még egy kiránduláson is részt 

vettünk, elutazva egészen a szlovák határig, ahol láthattuk, hogy egy 

magyar közösséget az erőszakosan húzott határ kettévágott...  

(ma Nagykelmenc Ukrajna, Kiskelmenc pedig Slovákia része). 

Megrázó volt a történelem kegyetlen eseményeiről előadásokat 

hallgatni – különösen az első és a második világháború következ-

ményeként az anyaországtól való elcsatolást, az itt élő magyarok és 

a németek munka-táborokba hurcolását, több esetben kivégzését. 

Megismerhettük a helybeli zsidóság összegyűjtését és koncentrációs 

táborokba való szállítását – amiről egy képkiállítás plakátjai is 

rendelkezésünkre álltak. 

 

Konferenciánkat nagymértékben segítette a kárpátaljai magyar  

főkonzul, aki a megnyitótól – sőt már az ukrán határtól – egészen a  

konferencia végéig velünk tartott és sok rendezvényen részt is vett. 

Köszönet érte. Ugyancsak köszönet jár a Programbizottságunk 

tagjainak, akik ezt a remek konferenciát előkészítették, a helybeli 

szervezőinknek, akik fáradságot nem ismerve mindig segítettek a 

különböző feladatok megoldásában és végül a szállóda vezetőjének 

és alkalmazottainak, akik a résztvevők jó ellátásáról gondoskodtak. 

 

A zárónapon a jelenlevők egy nyilatkozatot fogadtak el, amelyben 

kérik a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartását, 

különösen pedig az anyanyelvi oktatás további hiánytalan biztosí-

tását. A sok helyi anyagi gond mellett – a magyar kormány általi 

támogatás mellett is - a kárpátaljai magyarság fennmaradása csak 

akkor lesz lehetséges, ha az anyanyelvi oktatás megőrzését nem 

akadályozza meg az új ukrán oktatási törvény.  

 

Jövőre a Szabadegyetem egy jubileumi találkozóra készül: 

fennállása 50. évét ünnepli! Ennek helye – valószínű – Őrvidék lesz, 

szimbolikus jelleggel, hogy „őrizzük” és védjük azt a kulturális 

kincset az összmagyarság számára, amelyet képvisel az EPMSZ, 

amely 1989-ig híd volt a vasfüggönyön keresztül is, és amely ezután 

is összekapcsolta a Kárpát-medence magyarságát a diaszpórában 

élő magyarokkal.  



Képek a konferenciáról: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


