Istentiszteleti terv
(2015 április - december)
Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van,
mindig vasárnap délután 3 órakor
- ezzel egyidőben gyermek-istentisztelet is Istentisztelet után: szeretetvendégség
MÁJUS 25. –

STUTTGART - 11.00 óra (!) : pünkösd-hétfői,
nemzetközi istentisztelet a Stiftskirche-ben
Istentisztelet után ebéd és műsor a „templom körül”
Téma: „Együtt legyünk okosak...”(Gemeinsam klug werden)
Záró-áhitat: 15.30 órakor (lásd külön cikk!)
JÚNIUS 28. –
HEIDENHEIM – ÖZ (Hans-Thoma-Str. 50)
JÚLIUS 19. ULM – találkozás a heilbronni magyar gyülekezettel
11.30: városnézés vezetéssel - indulás a Münstertől
13.00: közös ebéd a Ratskeller-ben (bejelenteni!)
15.00 órakor: közös istentisztelet a Kultúregyesületben AUGUSZTUS – szünet
SZEPTEMBER 20. – DIETENHEIM (ev. templom - Carl-Otto-Str. 1)
OKTÓBER 25. HEIDENHEIM – ÖZ (úrvacsora-osztással)
NOVEMBER 22. - ULM – a Kultúregyesület termében
DECEMBER 20. - HEIDENHEIM – ÖZ (karácsonyi ünnepéllyel)
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
Az adományokról az adóhivatal számára igazolványt
(Spendenbescheinigung) állíthatunk ki.
_________________________________________________________________________
Szerkesztőség: Kottsieper Mária, Máthé Zoltán és Varga Pál lp.

2015 - 2. szám

A lelkipásztor címe:
Varga Pál
74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154

2013 - 4. szám

Presbiteri Konferencia és Ifjusági Konferencia Holzhausenben – 2015 márciusában
Beszámolót ezúttal mindkét konferenciáról egyszerre készithetek, mert mindkettőn
részt vettem. (gyülekezetünkből összesen 13-an (7+6) voltunk a két találkozón!)
I. A 13. Nyugat-Európai Presbiteri Találkozóra (amelynek szervezője a NyugatEurópai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége), mintegy 50 személy jött el - 7 országból és nagy várakozás előzte meg a debreceni református püspök, Dr. Fekete Károly előadását a
mult század neves református püspökéről és nagy írójáról Makkai Sándorról.
Az előadó – két részben – tárgyalta a híres erdélyi püspök életét és munkásságát, úgy
az egyházban, mint az irodalomban. Sok új adattal is szolgált az előadónk, aki doktori
dolgozatát éppen Makkai Sándorról írta és a kolozsvári teológián doktorált. Az előadás utáni
számos kérdésre válaszokat kaptunk, de meghallgattuk egymás tapasztalatát is – különösen
Makkai irodalmi műveiről! Végül azzal az érzéssel és elhatározással zártuk a témát, hogy
Makkai Sándor műveiből mindnyájunknak többet kellene olvasni ezután a gazdag, tájékoztató
hétvége után! (Az előadást feltettük a honlapunkra is: www.credo-hu-we.org)
A következő, a 14. Nyugat-Európai Presbiteri Találkozó az „európai reformációt” fogja
tárgyalni (2016 márc. 18-20. között), majd 2017-ben, a lutheri reformáció 500. jubileumi évében,
a „reformáció a magyarok között” lesz a téma! Reméljük ismét nagy lesz az érdeklődés!
Kép az idei „Presbiteri Találkozó” résztvevőinek csoportjáról: (készítette: Máthé Zoltán)

II. A presbiterek találkozóját idén is –ugyanott, Holzhausenben – az Ifjúsági
Konferencia (EMEIK) követte. Ez már az 55. ilyen konferencia volt és ezúttal is nagyon
családias, harmónikus napokat tölthettek együtt a résztvevők. Erre a rendezvényre is eljött kb.
50 személy és nehány „ott-maradt” presbiter. A résztvevők életkora a 3-4 évesektől kb.
75 évesekig terjedt. Igy a szervezés sem volt egyszerű – több csoporttal kellett foglalkozni!
Hálás köszönet azoknak az önzetlen segítőknek, akik kisgyerekek, vagy serdülők csoportját
külön gondozásba vették és programot is készítettek nekik. A bibliatanulmányokat, az
előadásokat felnőttek és fiatalok hallgatták, a csoportos megbeszéléseken is kor szerinti
csoportok gyűltek össze. Természtesen e konferencián sem maradtak el a közös áhitatok, az
u.n. „ífjúsági est” (szinjátszással!), a közös étkezések, a kirándulás (egy sóbányába) és a jó
beszélgetések a régi ismerősökkel és az újakkal.
A téma itt egy nagyon idöszerű gondolatot vetett fel: „Az iszlám – keresztény
szemmel”. Ennek fő-elöadója a Magyarországi Ökumenikus Tanács főtitkára Fischl Vilmos
volt. Ö négy délelött beszélt azokról a kérdésekröl, amik az iszlámot és a kereszténységet
összekapcsolják ill. megkülönböztetik. Mindenik kérdéskört megbeszélés követte. Egyik este
egy filmet is láthattak a résztvevők az iszlám „semleges” bemutatásával, amely viszont jól
szemléltetett sok olyan kérdést, amiről elméletben beszéltünk. A bibliatanulmányok ez évben
a Rút könyvét elemezték és e feladatot én vállaltam. Köszönöm minden ífjúsági felelős, lelkipásztor, szervező és résztvevő hasznos hozzájárulását a konferencia sikeréhez!
Varga Pál lp.

Holzhausen – 2015: a virágvasárnapi – közös - istentisztelet után (készítette: Máthé Zoltán)

és legközelebb szeptember 20-án találkozunk majd a következő istentiszteleten a
régi helyen: Dietenheimban! Erre is már most hívunk minden érdeklődőt!

Vendégeink lesznek a Heilbronni magyar gyülekezet képviselői
Nemzetközi, ökumenikus istentisztelet pünkösd hétfőjén
Az „ulmi” gyülekezet képviselői már két alkalommal voltak a heilbronni
kis magyar protestáns gyülekezet vendégei (2013 és 2014 júliusában); az idén mi
hívtuk meg a heilbronniakat Ulmba. Erre a találkozásra örömmel készülünk és egy
gazdag műsort is sikerült összeállítanunk.
A vonattal érkező heilbronni csoportot (reméljük aznap a vasutasok nem
sztrájkolnak!) az állomástól felvezetjük Ulm központjába, a Münster térre, ahonnan
Kottsieper Marika, hivatalos idegenvezető – magyar nyelvű vezetéssel - viszi majd
a csoportot egy másfél órás városnézésre.
Erre a városnéző sétára meghívjuk a mi gyülekezetünk érdeklődő tagjait is.
(talán többen nem voltak még szakképzett magyar vezetővel egy ulmi
városnézésen!) Tessék pontosan érkezni! - Indulás a Münster elől: 11. 30 –kor!
(Kérjük már előre bejelenteni telefonon a lelkésznél ( 07131-1242154) , hogy ki
kér ebédet a városnézés után, együtt a csoporttal, mert ezt a vendéglőben meg kell
rendelnünk.
13.00 órakor az ulmi, híres régi tanácsház alatti vendéglőben („Ratskeller”)
fogunk ebédelni. Ebéd után vagy „felsétálunk” az Ulmi Magyar Kultúregyesületbe
(Unterer Kuhberg 16), vagy akik nem kivánnak már gyalogolni, azok egy járművel
érkeznek meg majd az egyik régi, ulmi erődítmény szárnyában levő Magyar
Kultúregyesületbe. (Unterer Kuhberg 16)
Itt 15.00 órakor egy istentiszteleten veszünk részt. (Ez alkalommal vagy
Kató Szabolcs, tübingeni doktorándus, vagy Varga Pál lelkipásztor prédikál). Az
istentisztelet a Kultúregyesület szépen feldíszített belső termében lesz, azután pedig
a másik teremben találkozunk egy kávé és sütemény melletti ismerkedésre és
beszélgetésre, amíg a vendégeink ideje engedi, majd innen levisszük a
heilbronniakat a vasútállomásra.
A tervezett találkozó sikeréhez a helyi gyülekezet tagjainak hozzájárulását
kérjük – süteményt is szabad hozni! - minnél többen leszünk, annál szebb élmény
marad ez a találkozás. Azután következik mindnyájunk számára a „nyári vakáció”

Stuttgart központjában van a helyi német evangélikusok nagy , régi
temploma a „Stiftskirche”.(ezt elég nehéz magyarra fordítani, mert tudtommal
nincsen ilyen megjelölés egy templom számára a mi nyelvünkben!). Itt rendezik
meg – már éppen 10. alkalommal – a „más nyelvű gyülekezetek” nagy
találkozóját, minden év pünkösd hétfőjén. Idén a találkozó mottója ez:
„Gemeinsam klug werden” (ford.: Együtt legyünk okosak...) és ideje: május 25.
11.00 órakor kezdődik az istentisztelet, amely mindig több-nyelvű – ebben
áll a különlegessége – és ezen idén összesen 24 „külföldi”, azaz más nyelvű
gyülekezet tagjai vesznek majd részt – így a mi magyar gyülekezeteink tagjai is
hivatalosak erre! Ezenkívül jelen lesznek a Württemberg tartományi német
evangélikus egyház több ökumenikus és missziói szervezetének képviselői is.
Az istentisztelet és a talákozó „ökumenikus jellege” pedig abban áll,
hogy a gyülekezetek tagjai evangélikusok, reformátusok, orthodoxok, anglikánok,
methodisták... hogy csak a legismertebb felekezeteket soroljam fel!
A Stiftskircheben 11.00 órakor kezdődő istentiszteleten idén a helyi
evangélikus egyház püspöke fog prédikálni: Frank Ottfried July. A résztvevő
gyülekezetek különböző fellépésekkel és más-más nyelven (énekkel, zenével,
imával, lekció-olvasással...) járulnak hozzá az istentisztelethez . A látogatók

egy műsorfüzetet kapnak a bejáratnál, amely segít az „eligazodásban”
(az idegen nyelvű szövegeket lefordítják). A közös istentisztelet után a
Stiftskirche körül „nemzetközi ételek” hosszú sora vár a résztvevőkre...
Itt az afrikai specialitásoktól kezdve meg lehet kóstolni a görög, szíriai,
vagy akár koreai és örmény étel-különlegességeket...
Az ebéd utáni műsor egy kinti, ideiglenesen felállított szinpadon, és a
templomban folyik le; a szinpadon tarka kultúrműsorral mutatkoznak be a
különböző népek és nemzetek (zene, tánc, riportok), míg a templomban
kórus-műveket lehet hallgatni. A délutáni együttlét zárása egy áhítattal
történik: 15.30-kor. Szép lenne, ha a mi gyülekezetünk tagjai is nagyobb

érdeklődést mutatnának és részt vennének Stuttgartban ezen a „egyházi
világ-napon” (németül: „Tag der weltweiten Kirche”)!
Hol van Beatenberg?
Eddig kevesen hallottuk ezt a hely-nevet – pedig ez a svácji protestánsok
számára igen fontos! Ugyanis itt található egy biblia-teológiai szeminárium és egy
egyházi konferenciai központ! A beatenbergi központ, a Thuni-tó partján, a Berni
Alpok közelében, Interlakentől csupán 10 km-re fekszik; rendelkezik egy szállóval
(kb.150 fekhellyel), konferenciai teremmel, sportolási lehetőségekkel és étkezdével.
Itt, ebben a gyönyörű körrnyezetben kerül sor idén szeptember 24-27
között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége őszi
konferenciájára és közgyűlésére. Ennek a már 15. éve létező és a nyugat-európai
magyar diaszpóra számára fontos protestáns egyházi Szövetségnek a mi, ulmi
gyülekezetünk is egyik alapító tagja. Konferenciáit rendszeresen látogatják kis
gyülekezetünk képviselői is.(tavaly Münchenben, az előtt Svédországban...).
Az idei találkozó műsora is nagyon gazdag és változatos lesz (rövid összefoglalás):
Csütörtök este, az érkezés napján, egy ismerkedő estet tartunk,
pénteken a vidékkel ismerkedünk (Interlaken és a főváros: Bern),
szombaton van a Szövetség évi közgyűlése és este egy előadás
(egy magyarországi meghívott előadóval, aki a saját, hazai szemszögéből a
„külhoni egyházakról” fog referálni), majd
vasárnap úrvacsorai istentisztelet, búcsúzkodás és hazautazás.
Nyilván tudjuk, hogy Svájc „drága ország” – ezért az idei találkozó díja
sem lesz alacsony (személyenként kb. 300.- svájci frankkal kell számolni). A
helyi szervezők még megbeszélést folytatnak a házzal esetleges kedvezmények
ügyében... (volna egy kedvezőbb árú „Ífjusági ház” is ott, amit bérelni lehet...).
Az érdeklődők számára pontos árakat és jelentkezési határidőt pünkösd után
közlünk.
Mi ezeknek a találkozóknak a jelentősége? Itt a nyugat-európai
országokban mi, magyarok nagyon „elszórtan” élünk és csak nagyon ritkán van
alkalmunk az egymással való találkozásokra. Különösen érvényes ez „összeuropai”
viszonylatban – és éppen azért jött létre ez a Szövetség, hogy az itteni, európai

magyar protestáns gyülekezeteink legalább évente egyszer találkozhassanak,
tájékoztathassák egymást és legyen egy közös képviseletük is.
Az utóbbi években jó kapcsolatot alakítottunk ki a Kárpát-medence
hivatalos magyar egyházaival, ezért vendégeink vannak rendszeresen onnan is e
konferenciákon, azért hogy kölcsönösen tájékoztassuk egymást és megbeszéljük
időszerű gondjainkat és örömeinket! Az ilyen konferenciákon – és az évi
közgyűlésen – odafigyelhetünk a fontos nemzetközi egyházi eseményekre és az
egyes tag-gyülekezeteink híreire, beszámolóira.
Jelenleg ennek a Szövetségnek a legtöbb nyugat-európai magyar
protestáns gyülekezet tagja – Svédországtól Ausztriáig – és mintegy 20
lelkipásztor végez magyar lelkigondozói munkát ezen a területen /részletes
kimutatás erről a Szövetség honlapján található – www.credo-hu-we.org/.
Fontos napjainkban e szervezet honlapja a számtalan, itt Nyugat-Európában
dolgozó magyar vendégmunkás számára is, akik keresik a kapcsolatot az
egyházzal ill. az itteni gyülekezetekkel.
Ez az új helyzet ugyanakkor egy kihívás a mi számunkra is, hogy azokat, akik valóban hívő magyar emberek, megfelelő fogadtatásban részesítsük és
felvilágosítást adjunk a mi itteni egyházi szorvány-missziói munkánkról.
Beatenbergi konferenciai központ - kilátás az Alpokra (Kép: Deák Péter)

