Istentiszteleti rend
(2020 szeptember-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
FIGYELEM: Istentiszteletek rendezvények elmaradása, vagy korlátozása
lehetséges, addig, amíg a „korona-vírus”-veszélye tart!
2013 - 4. szám
November 22.

- ULM – Haus der Begegnung
(Grüner Hof 7)
Istentisztelet a kápolnában
Prédikál: Veres Anna segédlelkész
( a badeni gyülekezetek ösztöndíjasa)

December 20.

-

2021 január 10.

- ULM – a kat. Wengen-kirche-ben
(Wengenstr. 1.)
Ökumenikus magyar istentisztelet

2020. - jubileumi szám

HEIDENHEIM – Ökum. Központ
(Hans-Thoma-Str. 50)
Karácsonyi ünnepély
(gyerekeknek ajándék-csomag)

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE
(függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)
HONLAPUNK címe: www.ulmi-protestansok.de

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

Megünnepeltük a gyülekezetünk 40-éves jubileumát
2020 szeptember 27.-én - a korona-veszély ellenére – hálaadó istentiszteletet
tartott Dietenheimban az Ulm-környéki magyar gyülekezet. Erre a jubileumra már
hónapokkal előbb készült a gyülekezetünk, s bár kisebb körben, mint terveztük, de
megtartottuk az ünnepi alkalmat. Nem volt egyszerű a döntés, mert az újabb
szigorítások már szeptemberben a „nyakunkon“ voltak...s több lemondást is kaptunk
a meghívottak részéről.
Mégis – Istennek hálát adva – ünnepeltünk együtt - mintegy ötvenen Dietenheimban, az evangélikus templomban. Velünk ünnepelt ezen a két-nyelvű
jubileumi istentiszteleten az ulmi német evangélikus prelátus-asszony, Gabriele
Wulz, valamint a helyi német evangélikus lelkipásztor Thomas Breitkreuz és a német
gyülekezet nehány tagja.
A helyi, nagy hagyományú „Bürgerwehr“ (polgár-őrség) fuvós-zenekara
köszöntötte már az istentisztelet előtt - a templom bejáratánál - a jubileumra
összegyült gyülekezetet. Ezután megszólaltak a harangok és a gyülekezet – a 4 jelen
levő lelkésszel az élen – bevonul a templomba.

Itt elfoglaltuk a kijelölt helyeinket – egymástól a megszabott távolságot
betartva – és a szépen feldíszített templomban felhangzott az orgona, majd az
ulmi gyülekezet lelkésze - aki 40 éve megszakitás nélkül szolgál itt - két nyelven
köszöntötte a jubiláló gyülekezetet.

A német-nyelvű ünnepi beszédben a prelátus-asszony értékelte a magyar
gyülekezet kitartó tevékenységét az itteni diaszpóra helyzetben, s bíztatta a
jelenlevőket a választott Ige szavával: „Nem félelemnek lelkét adta nekünk Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.“ (2. Tim. 1, 7).

Az istentisztelet végén két nyelven hangzott el az áldás, majd a magyar
himnusszal zártuk a szép alkalmat. Ezután álló-fogadás is volt, ahol a jelenlevők
még sokáig elbeszélgettek egymással.
Az istentisztelet alatt felhangzottak az énekek - némelyik két nyelven, pl.
„Mint a szép híves patakra...“, majd a közös imádság, a „Mi Atyánk“ után sor került
a jubileumi köszöntésekre.
A meghívott erdélyi magyar testvérgyülekezet képviselete sajnos nem vállalhatta az utat a korona-veszély miatt, de a lelkészük, Dr. Bekő Isván levelet küldött és
meleg szavakkal üdvözölte a Dietenheimban ünneplőket. A levelet Székely László
presbiter olvasta fel. Ugyancsak levélben üdvözölte gyülekezetünket Gémes Pál, a
szomszédos stuttgarti magyar protestáns gyülekezet lelkésze, valamint Hieble Erika,
a szent-galleni magyar református gyülekezet lelkésznője. Személyesen köszöntött
minket a müncheni gyülekezet gondnoknője, Dr. Baranyai Réka. Az ulmi magyar
katolikus gyülekezet több képviselője is jelen volt az ünnepi istentiszteleten, s Merlás
Tibor, kat. lelkipásztor – aki szeptemberben foglalt volt - az októberi ökumenikus
istentiszteleten adta át személyesen az ulmi magyar katolikus gyülekezet üdvözletét.

Ezen a jubileumi istentiszteleten adtuk át a vendégeknek - és a gyülekezet
jelen levő tagjainak - a jubileumra készült szép „Emlékfüzetet“, amelyben a
gyülekezet 40 éves történetét a lelkipásztor írta meg, s több felkért gyülekezeti tag és
vendég pillantott vissza benne az itt megélt évekre és rendkivüli emlékeikre.
Az Emlékfüzetet a Németországi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége támogatásával adtuk ki, s a kolozsvári „Misztótfalusi Kis Miklós“ egyházi
nyomda remek munkát végzett. Hálás köszönet a nyomdának ezért a szép füzetért.

Gondolatok adventre és karácsonyra 2020-ban
A korona-veszély idején minden egyházi rendezvény is
„megszenvedi” a szigorításokat. Igy például nem lehet –
jelenleg – énekelni az istentiszteleteken. Ez elég szomorú
képet nyújt egy-egy istentiszteletről... s az ülőhelyek kijelölése
is zavarja egy egységes, családias „gyülekezet” képét... Csak
remélhetjük, hogy ez a helyezet karácsonyig javulni fog.
Advent 4 vasárnapja a Krisztus jövetelére irányítja a
figyelmet és a karácsonyra való előkészülés ideje...töltsük ezt
az időt – különösen a korona-veszély miatt – a sok üzlet
látogatása helyett inkább családi körben és készítsünk a
szeretteinknek „saját ötletű és saját kezüleg gyártott” ajándékokat... Olvassunk gyakrabban bibliai ígéket ebben az
adventi várakozási időben....(pl. Luk. evang. 1-2 fejezeteit).

Köszönet a jubileumon megjelent vendégeknek és gyülekezetünk tagjainak,
köszönet a velünk együttérző magyar és német testvéreknek, de mindenek előtt
köszönet és hála ezért a negyven évért a gondviselő Istennek.
Soli deo gloria.
Varga Pál lp.
( a képeket a jubileumon részt vevő egyháztagok készítették...)

A karácsony „családi ünnepként” ismert a keresztény
egyházban...már a „szent-este” is a családi együttlét alkalma,
s az ünnepnapokon gyakran látogatják egymást a családtagok... Hogy ez mennyire sikerül az idei karácsonyunkon? ez még nyitott kérdés... reméljük, hogy addigra a nagyobb
veszély elvonul fölöttünk.
A mi gyülekezetünk december 20.-án fogja ünnepelni
az idei „karácsonyt” a heidenheimi „Megbékélés templomában”, az ökumenikus központban. Ha ezen a vasárnapon
nem találkozhatunk egy szeretetvendégségen, akkor a
templomban tartunk egy kis ünnepséget és a gyerekek megkapják ott a karácsonyi ajándékcsomagot.
Minden olvasónknak áldott ünneplést kivánunk!

