Istentiszteleti rend
(2020 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 12.

– ULM –

Ökumenikus istentisztelet a kat.
Wengen-templomban (Wengen-Str. 1)

2013 -– 4.
Február 23. – HEIDENHEIM
A szám
Heidenheim-Mittelrain-i
Ökumenikus Központban
(Hans-Thoma Str. 50.)
Március 22. – ULM –

Az Ulmi Magyar Kultúregyesületben
(Unterer Kuhberg 16)

Április 26. – DIETENHEIM -

Az evang. templomban (Carl-Otto-Str. 3)
(úrvacsoraosztással)

2019 – 4. szám

Május 24. – HEIDENHEIM – Az Ökum. Központban (H. Thoma-Str. 50)
Június 1. – STUTTGART –

Nemzetközi istentisztelet a Stiftskirche-ben
(11 órától – utána együttlét 16 óráig)

Július 26. – ULM -

A „Haus der Begegnung” kápolnájában
(Grüner Hof 7.)

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE
(függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)
Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal!
Banki számlánk: Paul Varga – Ungar. Gemeinde Ulm
IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34 BIC: SOLADES1ULM

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

Adventre és karácsonyra 2019-ben...
Kedves Gyülekezeti Tagok,
Kedves Olvasóim,
A jókívánságok és áldás-kívánságok mindig jókor jönnek...
Az adventi és karácsonyi időben pedig különösen gyakran
kívánunk egymásnak „szép és áldott ünneplést”! E levélen keresztűl
most én is sok várakozással és szeretettel gondolok minden magyar
Testvéremre és békés és harmónikus ünneplést kivánok.
Az idei december hónapja szinte végig ünnep egy keresztény
ember számára! E hónapban van a 4 adventi vasárnap, a karácsonyi
ünnepkör és az ó-évi hálaadás alkalma is...(persze vannak itt szép
számban világi ünnepek is: Mikulás-nap, névnapok, no meg a szilveszter esti vidámságok...). Búcsúzunk a 2019-es esztendőtől...
Miért kell adventet különösen hangsúlyozni e mai világunkban?
Szerintem a „világi fények” – a sok utcai csillagos világítás, az üzletek
ragyogása, a vásárlási láz – mind elvonja a figyelmet arról, akire
tulajdonképpen mi várunk, akinek érkezését ünnepeljük karácsonykor! Ezért nekünk kell egy „más adventünk” is legyen: Jézus várása,
hogy Ő megérkezzék a szíveinkbe és hozzon abba karácsonyi békét és
szeretetet. Bizony fontos lenne ezt átélni és megélni adventben és karácsony ünnepében... Igaza volt Adynak – már 1899-ben így írt a
„Karácsony” című versében:
Ma tán a béke ünnepelne, a Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni, hogy Megváltóját befogadja.
Ma úgy kén, hogy egymást öleljük szívünkre mind, emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke: Beteg a világ, nagy beteg...”
Ezért én: „Gyógyulást kivánok”!

Varga Pál lp.

Érmelléken járva...
Adytól idéztem a gyülekezeti levelünk bevezetőjében ...
és volt szerencsém Ady szülőfalujában is járni ezen az őszön.
Beszámolok itt egy olyan találkozóról, amiről nálunk kevesen
tudnak - pedig érdemes lenne ezt is megismerni!
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemnek van egy
„Erdélyi Köre”, amely már 2000 körül megalakult Erdélyben.
Ez a kör magáévá tette az EPMSZ (Szabadegyetem) szellemiségét
és minden ősszel rendez egy hétvégi konferenciát Erdélyben.
Idén ez a konferencia a „Partium” egy történelmi területét, egy
szellemi nagyságokban igen gazdag sávját vette célba: az
„Érmelléket”. (nevét ez a vidék az Ér folyóról kapta).
Kitűnő előadások által megismertük ennek földrajzi, történelmi, népességi és gazdasági hátterét és meglátogattuk egy egynapos busz-kirándulással a vidék nevezetességeit.
Ki tudja közülünk, hogy kik születtek és éltek – csupán a magyar
irodalom nagyjai közül – itt az Èrmelléken? Én bár a Partiumban
születtem, mégis sok újat tanultam és fedeztem fel ezen az őszi
konferencián... Hadd soroljam fel, hogy kikkel „találkoztunk” itt?
Érmindszenten született Ady Endre, akinek ott egy kis múzeumot is
állítottak emlékként, de a magyar himnusz írója Kölcsey Ferenc is
az Érmelléken született, akárcsak a nagy nyelv-újitónk: Kazinczy
Ferenc. Az ő emléküket is egy-egy szépen berendezett múzeum őrzi.
S ugyancsak ennek a vidéknek – Érsemjénnek – szülötte
Csiha Kálmán, erdélyi református püspök is...Nagykárolyban pedig
a „Károlyi” család ősi fészke van, ahonnan származott a mi
Bibliánk fordítója: Károli Gáspár is. S arról még nem is szólhatok
itt – helyhiány miatt – hogy az Érmellék borászata kiváló hagyománnyal – s remek borokkal – rendelkezik, s az érmelléki pincék
meglátogatását kihagyni egy nagy „hiba” lenne...

Találkozás Visegrádon...
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
idei konferenciáját és közgyűlését Visegrádon tartotta meg, szept. 3-6
között. A helyet tudatosan választotta az elnökség Magyarország e
híres királyi városában, közel Budapesthez, mert így lehetőség nyilt
több magyarországi egyházi és világi meghívottal és megbízottal való
találkozásra és tanácskozásra.
Nyugat-Európa magyar gyülekezeteinek küldöttei 8 országból
jöttek és összesen mintegy 50 személy vett részt idén ezen a találkozón.
Sikeresnek mondható az anyaországi küldöttekkel való eszmecsere és a
jövőre nézve a további jó kapcsolatok ápolása (ösztöndíjasok, lelkészek
küldése a nyugati diaszpórába, a Szövetség és egyes gyülekezetek
támogatása). A résztvevők Visegrád nevezetességeit is felkeresték – a
romos várat a Duna-kanyar fölötti dombon és a királyi palotát „lenn”
a Duna parton -, s a református templomban egy vasárnapi istentiszteleten vettek részt. Valamennyi gyülekezetünkről beszámolót hallhattunk és a nürnbergi gyülekezet is tagja lett a Szövetségnek. A közgyűlés a találkozó végén egy nyilatkozatot fogadott el, jövőre pedig
Svájcban, a Zürichi-tó partján lesz a NyEMPGySz közgyűlése.
Kép a visegrádi találkozóról: a királyi vacsorán

Új badeni magyar gyülekezeti körzet
Dél-Németország területén több városban már régen van
magyar református ill. protestáns gyülekezet és rendszeres istentisztelet. A müncheni, augsburgi, ulmi, dietenheimi, heidenheimi,
stuttgarti, heilbronni és heidelbergi magyar istentiszteletek mellé,
be kell sorolni ezután a karlsruhei és freiburgi magyar gyülekezetek
istentiszteleteit is. (Megjegyzés: Mannheimban is volt egy évig
magyar istentisztelet). 2018 őszétől havonta egy magyar istentiszteletet tartott Ráksi Lajos ref. lelkipásztor, KCSP-s ösztöndíjas, három
badeni városban - Mannheimban, Karlsruheben és Freiburgban -,
de 2019 őszétől megszünt az ösztöndíja és német segédlelkészi szolgálatba ment. Hogy a fenti gyülekezetek ne maradjanak lelkész – ill.
istentiszteletek – nélkül, havi egy alkalommal vállalta Varga Pál,
Heilbronnban lakó lelkipásztor, Karlsruhe és Feiburg magyar gyülekezeteiben a helyettesítést. (a mannheimi magyarok a közeli Heidelbergben vehetnek részt a havi magyar istentiszteleteken).
Baden tartományban eddig is sok magyar élt – és van itt sok
vendégmunkás is -, akik a nagyobb városokban munkát találtak.
Az ő megkeresésük egy fontos feladat a nyugati diaszpórában!
A badeni egyházi közösségeknek van egy honlapja is:
www.badeni-protestans.de Itt olvashatók a magyar istentiszteletek
pontos helyei és az istentiszteletek kezdési ideje is. Ezenkívül a
magyar kultúregyesületek is jó tájékoztatást adhatnak a freiburgi és
a karlsruhei magyar istentiszteletekről, amelyekben a helyettesítést
olykor még svájci magyar lelkészek is szívesen vállalják.
Örvendünk annak, hogy mindkét említett városban a magyar közösségek egy-egy német templomban találtak otthonra, ami a badeni
német egyház vendégszeretetére utal. E két magyar gyülekezet is
kéri a felvételét a Németországi Szövetségünkbe 2020 jan. 1.-től. Isten hozta őket a körünkben és további áldásos szolgálatot kivánunk
nekik.

Beszámoló a Németországi Szövetség idei közgyűléséről
Több mint 30 résztvevője volt az idei közgyűlésnek Hannoverben,
november 25.-én. Az eddigi 10 tag-gyülekezet mellé idén felvételt nyert
2020 január 1-től a „Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetek“ közössége. E lelkigondozói körzetben jelenleg Freiburgban és Karlsruheban
van havonta magyar református istentisztelet.
A közgyűlésen részt vett a gyülekezeti küldötteken kivül az idei
németországi négy teológus ösztöndíjas, a Magyarországi Református
Egyház hivatalos kiküldöttje és érdeklődő vendégek is.

Hírek: 2020-as egyházi rendezvények
A következő esztendő úgy a Kárpát-medencében, mint a
határokon túli magyar diaszpórában több jelentős egyházi eseményt
fog hozni. Például lesz egy fontos rendezvény az „egység nap”
jegyében Marosvásárhelyen, május 22-23.-án, a Magyar Református
Konvent rendezésében.
A mi kis ulm-környéki magyar gyülekezetünk a fennállása
40-éves jubileumának megünneplésére készül...2020 szept. 27.-én.
További egyházi rendezvények időpontjai 2020-ban:
Április 3-5: Magyar Presbiteri Konferencia és továbbképző – ismét
a németországi Burbach-Holzhausenben (Siegen közelében)
Április 4-10: A 61. Ifjúsági Konferencia (EMEIK) – ugyanott –
Április 29 - május 3. – Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
„Akadémiai napjai” Balatonszárszón, az Ordass Lajos Központban
Szept. 10-13: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetségének éves találkozója és közgyűlése a svájci Männedorfban ( a Zürichi tó partján)
November 30.-án: A Németországi Magyar-nyelvű Protestáns
Gyülekezetek Szövetsége évi közgyűlése - Hannoverben

A közgyülés megbeszélte és megszavazta a jövő évi költségvetést,
meghallgatta a gyülekezetek újabb híreit és terveit, valamint a MRE
kiküldöttje beszámolóját. Gyülekezetünket Varga Pál lp. képviselte.

Úgy a mi gyülekezetünk alkalmaira, mint ezekre a rendezvényekre
hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait. Érdeklődni lehet minden
rendezvény felől a lelkésznél.
BOLDOG és BÉKÉS ÚJESZTENDŐT !

