
 Istentiszteleti rend gyülekezetünkben 
                                                        (2019 január- július)

       Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van, 
   általában a negyedik vasárnapon, délután 3 órakor 
       - ezzel egy időben van gyermek-istentisztelet is –

       Minden istentisztelet után: szeretetvendégség

2018 december 16.  – HEIDENHEIM – Ökum. Központ
           Hans-Thoma-Str. 50

         Adventi/ karácsonyi ünnepéllyel

2019 január 13.      -- ULM,  Wengenkirche (Wengengasse 1)
         Ökumenikus istentisztelet az ulmi 

                                                    magyar katolikus gyülekezettel
              Februar 17 (!).       – HEIDENHEIM –  Ökum. Központ

          Hans-Thoma-Str. 50
              Március  24.           -  ULM – Az Ulmi Magyar Kultúregyesületben
                                                                                Unterer Kuhberg 16
              Április 22.             –   DIETENHEIM –  Az evang. templomban

(Húsvét félfön!)                                      - úrvacsoraosztással –
         (Carl-Otto-Str. 3)

              Május 26.              -   ULM – A „Haus der Begegnung” -ban
        Grüner Hof 7,  Ulm

Június 10.             –   STUTTGART – A Stiftskirche-ben 
(Pünkösd hétfön!)                               Nemzetközi istentisztelet
Július 7.                 –  HEIDENHEIM – Ökum. Központ -  vagy 

   kirándulás (?) – (részletesen a következö levélben)

                  MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK  
             ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE 
   (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!) 

                Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!

Banki számlánk: Varga Paul, Ungar.Gem. Ulm, IBAN: DE15 6305 0000 0002 34

  

2018 – 4. szám
   

A lelkipásztor címe: 
Varga Pál

74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154

2013 - 4. szám



Adventi gondolatok 2018-ban...

Hogyan várjuk mi 2018-ban a karácsonyt ?
Minden születésnapi ünnepre készülni kell! Ezt tapasztalhatjuk a 

családban – ha pl. szülőkként egy kis gyerek „szüli-napi programját” 
készítjük elő, de akár a felnőttek születésnapjára is mi „tervezünk” és 
készülünk! Legalábbis a legtöbben idöt szánnak erre a felkészülésre.

Jézus „születésnapját” is megünnepli az egész világ kereszténysége – még 
akkor is, ha mindmáig nincs egy egységes dátum, egyetlen ünnepnap erre 
az alkalomra a különbözö felekezetek között! De itt „nálunk” – a protestán-
sok és katolikusok hagyományában -  általánosan ünnepelt a dec. 24.- mint 
a „szenteste” és dec. 25+26. mint a karácsony ünnepe. Ilyenkor felhangzik
az - éppen 200 évvel ezelőtt keletkezett - „Csendes éj, szentséges éj...” 
vagy a „Krisztus Urunknak, áldott születésén...” jól ismert karácsonyi ének.

De eddig a nagy ünnepig  - most, adventben - egy bizonyos „felkészülési 
időt” vagy „várakozási időt” élünk és ennek a 4 adventi vasárnapnak - és 
a köztük levö  hétköznapoknak is -  kell legyen tudatos vallásos tartalma! 
Mert „ad-vent” – vagy: „adveniat”(latinul) - azt jelenti, hogy megérkezés, 
tehát hogy jön valaki, akire várunk, akinek fogadására készülünk... és 
reméljük, hogy Ő meg is érkezik és mi vele együtt ünnepelhetünk!

Nyilván ismert az a mondás, hogy az advent egy „hektikus idö”! 
Mindenki siet, gyorsan szeretne mindennel készen lenni... mindenkire 
gondolni a karácsonyi ajándékokkal... készülni a finom süteményekkel - 
sok mindent gyorsan el kell még végezni karácsonyig...Igy várjuk mi, mai 
modern emberek, ezt a születésnapot! És sokszor még így sem készülünk el
idejében karácsonyig... olykor még „szenteste” is „gyorsan vásárolni kell 
valamit”, mert valakit mégis elfelejtettünk...
 
Vajon az ilyen adventi készülésnek örül-e Jézus, az ünnepelt? 

Szerintem egy keresztény embernek – nekünk, mindnyájunknak, akik 
(még) egy keresztény környezetben élünk, mert van keresztény vallású 
családunk, van gyülekezetünk, van egyházunk - adventben inkább a 
tudatos várakozást, az elmélyült, vallásos elcsendesedés, a békesség, a 
megbékélés, a belső megnyugvás idejét kellene megéreznie! 

De hol találom meg ezt én?
Ebben segíthet nekünk egy-egy bibliai történet elolvasása (az evan-
géliumok elején), egy-egy templomi istentisztelet, vagy egy otthoni, 
csendes ima-óra. Egy – vagy több – meggyújtott gyertya mellett...talán 
éppen egy adventi koszurú fényében...egy jó könyv olvasása közben...

Van sok „adventi kalendárium”, amelyek között érdemes tudatosan 
válogatni! Most nem a gyerekek számára  reklámozott és tömegesen  
felajánlott, olcsó „ablakos” vagy „csokoládés” adventi naptárra 
gondolok, hanem egy-egy szép, képekkel is díszített adventi naptárra, 
vagy könyvre, amelyben az advent idején minden napra olvasható egy 
találó történet, kép-magyarázat, vagy vers, amin elgondolkozhatunk...
No, és ott van még adventben a „Mikulás-nap” is! Tudják-e a 
gyerekeink és unokáink, hogy miért emlékezünk dec. 6.-án éppen erre a 
„Mikulásra”? Ki is volt ez a Mikulás-püspök, aki olykor ma is „piros 
palástban és fehér szakállal” járja az utcákat, az óvodákat, a gyerekes 
házakat? Miért ad éppen ő a gyerekeknek – már jóval karácsony előtt - 
ajándékokat? Vagy csak annyi az „üzleti Mikulások” értéke, hogy 
csalogassák a vevőket a giccses kinálatok megvásárlására?

Jó, ha „helyre tesszük” magunkban és családjainkban a valódi értékeket  
és így készülünk adventben a közelgő karácsonyra.
Kivánok áldott adventet minden olvasónak és egy szép, családias,  
karácsonyt! Az új esztendőre pedig: Békességet - az Ige szavával:
„Dicsőség a magasságban Istennek és e földön békesség a jó akaratú 
embereknek”!         Varga Pál lelkipásztor



      Beszámoló 

        a Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 
      2018 –as évi közgyűléséről

           „Már hetedik alkalommal tartja a 2012-ben megalapított 
Szövetségünk a rendes évi közgyűlését” – jelentette be az elnök, 
Varga Pál lp.,  Hannoverben, az EKD épületében, a nov. 26-án 
megtartott közgyűlés elején. Köszöntötte a tag-gyülekezetek által 
kiküldött képviselőket, a vendégeket – német és magyar részről – 
és a kb. 40 résztvevővel elkezdödött a 2018-as évi közgyűlés.
Az ülés elején németűl, az EKD részéről köszöntötte a Szövetséget 
Sabine Dreßler egyháztanácsos, aki beszámolt az ő egyházi munkájá-
ról a migránsok és a más-nyelvű gyülekezetek között, majd áhítatot 
tartott magyarul Adamek Norbert hannoveri KCSP-s ösztöndíjas. 

A idei közgyűlésnek 3 fontos pontja volt – a megszokott 
gyülekezeti beszámolókon, az anyagi helyzetről szóló 2017-es évi 
jelentésen, a Szövetség kapcsolatain és a hírdetéseken túl:
a./ az elnökség megválasztása a következő 2 évre
b./ a 2019-es évi költségvetés megbeszélése és elfogadása
c. / jelentés az anya-országi egyházak kiküldöttje részéről

Örömmel hallották a résztvevők már az ülés elején, hogy a 
nürnbergi magyar gyülekezet lelkészi fél-állására megválasztották 
Petzold-Fekete Ivett református lelkészt, aki 2019 január 1-el 
elkezdheti ott a szolgálatát.
Ehhez kivánjuk neki és a nürnbergi magyar tag-gyülekezetünknek: 
Isten gazdag áldását. Az elnöki éves beszámoló és a pénztáros jelentése 
után a közgyűlés felmentette a jelenlegi elnökséget és - az ebédszünet 
után – következett a választás.

Az elnökség tagjai a következö 2 évre: Orosz Mária (kincstárnok),
Varga Pál lp. (elnök), Seifert András (alelnök), Gémes Pál és Nagy 
Etelka - további elnökségi tagok. A Szövetség tag-gyülekezetei éves 
kiadásainak „belsö könyvelését” továbbra is Dózsa Éva végzi.

Ay elnökség minden évben előkészíti a következő évi költségvetési-
tervet. Ezt a közgyűlés megvitatja és utána következik a döntés ill. a 
költségvetés megszavazása. Tudni kell azt, hogy a gyülekezeteink az 
évi költségvetésüknek csak egy kis részét fedezik a saját bevételük-
ből! 2013 januárjától a Szövetség egy jelentös anyagi, évi támogatást
kap az EKD-tól, de anyagilag támogatja a Szövetséget a Magyar-
országi Evangélikus Egyház, valamint a Magyar Református 
Konvent is. Mindezért nagyon hálásak az itteni, diaszpórában élő és 
működő kis magyar gyülekezetek.

A hazai egyházakat idén a közgyűlésen Cselovskyné, Dr. Tarr Klára
képviselte. Beszámolt röviden a hazai egyházak tevékenységéről, a 
jó kapcsolatainkról, s különösen a magyar állam által finanszírozott 
és a nyugati diaszpórába küldött „Körösi Csoma Sándor Program” 
ösztöndíjasairól. Idén ősztől már végzett lelkipásztorok, diakónusok,
hit-oktatók is szolgálhatnak ilyen ösztöndíjjal a nyugati  magyar 
gyülekezetekben.
Ez nagy segítség a magyar diaszpóra számára; 10 hónapra szól ez az
ösztöndíj, amit meg lehet hosszabbítani. Ilyen szolgálatot végeznek 
jelenleg nálunk KCSP-s ösztöndíjasok Hannoverben, Stuttgartban 
és Baden tartományban (ott 3 alakuló magyar gyülekezetben). Az 
ösztöndíjasokat helyi mentorok támogatják.
A közgyűlés végén csoportkép is készült – a következő ilyen ülésre 
pedig 2019 november 25.-én kerül sor, szintén az EKD épületében. 

 



A 2018-as hannoveri közgyülés csoportképe

 Frau Dreßler (EKD megbízott) beszámolója a közgyűlésen  
Magyar vonatkozású rendezvények 2019-ben:

A mi kis ulmi gyülekezetünk tagja több magyar szervezetnek; 
ezért is jó tudni, hogy milyen rendezvényekre készülhetünk 2019-ben? 
Természtesen a legfontosabb találkozási alkalmak egy gyülekezet 
számára a saját  rendszeres istentiszteletei! Ezek tervezett időpontjait – 
jövő júliusig - láthatjuk ebben a levélben, de szerintem hasznos 
„túlnézni a saját kerítésünkön” is. Ezért sorolom fel itt a 2019-es év – 
minket érintő - magyar rendezvényeit:

1. Látogassuk az Ulmi Magyar Kultúregyesület hétvégi alkalmait 
2. Tartsunk jó, testvéri kapcsolatot a helyi magyar katolikus 
gyülekezettel (van havi 2 alkalommal Ulmban istentiszteletük)
3. A Presbiteri Konferencia is jó alkalom a presbiterek – de más 
gyülekezeti tagok számára is – a továbbképzésére és az éves talál-
kozásra; Ennek helye (már 17. éve) : Holzhausen, 
Ideje: 2019. ápr. 12-14. Témája 2019-ben: 
„Az ökumené szerepe a magyar diaszpórában”
4. Az Ífjúsági Konferencia (EMEIK) 2019-ben 60 éves fennállási 
jubileumot ünnepel! Helye ennek is: Holzhausen, ideje: ápr. 13-19.
Részt vehet ezen bárki! Fiataloknak kedvezményt adunk.
5. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem(EPMSZ) szintén 
jubilál: 1969-ben alapították Svájcban, így 2019-ben az 50. évét ünnepli.
„Akadémiai Napjait” az ausztriai Felsőőrön tartja  2019 ápr. 29 - május
4. között, a téma ez: „Milyen közösségben az erö?
6. A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége – 
ennek mi alapító-tagjai vagyunk – 2019 szept. 6.-9. között rendezi 
Visegrádon az évi közgyűlését és konferenciáját.
7. A Németországi Magyar Prot. Gyülekezetek Szövetsége éves 
közgyűlése 2019 nov. 25.-én lesz Hannoverben.

                              7  0   éves jubileumot ünnepelt  
                    a Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet



Az egyik legrégebbi nyugat-európai magyar protestáns gyülekezet 
Stuttgartban van – 1947-től van ott rendszeres, havi magyar  istentisztelet. 
A jubileumi ünnepségre kicsit megkésve, de egy értékes – a gyülekezet 
történetét leíró - könyv megjelenésével együtt, idén, november 11.-én 
került sor Stuttgartban. Erre az alkalomra eljött az ünneplők közé két 
magyarországi püspök és egy német „Oberkirchenrat” is ( a lenti képen 
láthatók). Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen több köszöntés 
hangzott el német és magyar nyelven. A gyülekezetet hosszú éveken át 
Kóts Lajos ev. lelkipásztor, majd Gémes István ev. lelkipásztor gondozta. 
Jelenleg Gémes Pál, fellbachi lelkipásztor vezeti ill. gondozza a kb. 600 
magyar protestánst magába foglaló gyülekezetet ( a képen elől látható). 
A több mint 70 évre visszatekintő gyülekezet az istentiszteleteit jelenleg 
Stuttgart Bad-Cannstattban a Martin Luther-templomban tartja. 

 

  Találkozás a szent-galleni magyar szomszéd-gyülekezettel

A tavaly nyári látogatásunkat a szent-galleni magyarok idén összel, 
szeptember 23.-án viszonozták. A több mint 10-tagú csoport először 

Ulm városával ismerkedett. Örvendtünk annak, hogy a svájci csoporthoz
még ausztriai, stuttgarti és tübingeni vendégek is csatlakoztak - az ulmi 
és a környéki érdeklődők mellett - és köszönet Kottsieper Marikának a 
kiváló vezetésért. A városnézés végén a csoport „fiatal tagjai” fel-
másztak a 161 méter magas ulmi münszter tornyába (több mint 700 
lépcső vezet fel oda!), s ez feledhetetlen élmény marad számukra.
Egy jó ebéd után – a híres ulmi tanácsház pince-helyiségében - a 
vendégekkel együtt Dietenheimba vonult a magyar csapat, ahol az 
evangélikus templomban közös istentiszteletet tartottunk.

Igét hírdetett Hieble Erika ref. lelkésznö, aki a szent-galleni gyülekezetet
már évek óta lelkigondozza. A csoporttal együtt több gyerek is érkezett 
Dietenheimba – ezekkel külön volt foglalkozás a felnött-istentisztelet 
ideje alatt - és a szeretetvendégség elején a gyerekek ügyesen 
„szerepetek”- előadva az éppen megtanult magyar éneket. Köszönet a 
gyerek-istentiszteleten segitő valamennyi munkatársnak!
A szeretetvendégség alatt nyilván bemutatkozásra és ismerkedésre került
sor; a vendégeket a lelkésznö mutatta be és tájékoztatott minket a helyi 
kis magyar gyülekezet életéről. Havonta tartanak 1 istentiszteletet, s 
mivel a szent-galleni gyülekezethez több fiatal magyar család tartozik, 
így mindig van náluk gyerek-foglalkozás is. Ez a kis gyülekezet is tagja 
a „Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének”, amelyben 
jelenleg nem „egyetlen” fizetett lelkész szolgál, hanem énkóent, többen 
is, beosztva a szolgálatokat a Szövetség 6 tag-gyülekezetében: Zürich, 
Luzern, Baden, Basel, St-Gallen és Bern gyülekezeteiben. A svájci 
magyar gyülekezeteknek van egy közös értesítőjük, az „Új levél”, 
amely évente kétszer jelenik meg... 
Jó volt hallani egymáról – ápoljuk tovább a jó szomszédi kapcsolatot!
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