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A HIT ÉVE
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50.
évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24.,
Krisztus király ünnepe közötti idĘszakra meghirdette a hit évét.
A hit éve az általános
válság korszakába illeszkedik bele,
amely a hitet sem kíméli meg. A
hit válsága drámai kifejezĘdése egy
antropológiai válságnak, amelyben
az ember magára maradt, és cél
nélkül él a világban. Kortársaink
közül sokan nem érzékelik Isten
hiányát. A hit éve tehát olyan
útvonal, amelyet a keresztény
közösség kínál fel mindazoknak,
akik
szeretnének
találkozni
Istennel.
Az emlékezés ezen az
évfordulón adjon erĘt nekünk,
hogy hĦségesek legyünk az elĘdök
által fenntartott hagyományokhoz.
A
magyar
közösségek,
a
szentmisék és a találkozók
segítsenek, hogy hitünket és
magyarságunkat megĘrizzük és
legyünk
méltó
hirdetĘi
örömhírednek és a béke apostolai a
nemzetek között. Ezt kérjük a
Magyarok
Nagyasszonya
a
Boldogságos SzĦz Mária és a
Missziók vedĘszentjének Szent
László
királyunknak
a
közbenjárására. Amen

A hit évének logója, amely egy
hullámokon ringó bárkát ábrázol az
Egyházat jelképezi. A fĘárboc egy
kereszt,
amelynek
vitorláit
dinamikus jelekkel Krisztus IHS
monogramja alkotja. A vitorlák
mögött a napot láthatjuk, amely a
monogrammal
együtt
az
Eucharisztiára utal.
Az esemény hivatalos, latin
nyelvĦ himnusza is elkészült:
refrénje fohász Istenhez, hogy
mindnyájunkban növelje a hitet:
„Credo, Domine, adauge nobis
fidem”.
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KEDVES TESTVÉREIM !
A mi katolikus keresztény hitünk szerzĘje maga Jézus Krisztus az élĘ Isten
Fia, aki értünk, a mi üdvösségünkért emberré lett.
Ezért nagy bizalommal emeljük
észrevegyük az emberiség problétekintetünket a hit szerzĘjére és
máit, vágyait és reményeit, amelyet
bevégzĘjére, Jézusra, (Zsid 12.2)
Krisztusnak kell begyógyítania,
ahogyan Öt az evangéliumból és az
megtisztítania és megtöltenie jelenEgyház tanításából megismertük.
létével. Az Ę üzenete ugyanis
Mert ma még csak tükörben,
mindig aktuális, a történelem
homályosan látunk, (1Kor 13,12), a
szívébe hatol, és választ tud adni
szemlélet még nem oszályrészünk.
minden embernek a legnyugDe a hit szilárd bizalom, abban
talanítóbb kérdéseire is. Ezért az
amit remélünk, meggyĘzĘdés arról,
Egyháznak és minden tagjának
amit nem látunk . ėseink ebbĘl
megújult személyes és közösségi
merítettek bizonyosságot. (Zsid
hittel csatlakoznia kell Jézus
11,1-2) A hit tehát hallásból fakad,
Krisztus evangéliumához „ezekben
a hallás pedig Krisztus tanításából.
az idĘkben, amikor az emberiség
(Róm 1o,17) A tanításnak a célja a
oly mély változásokat él át.” (Porta
tiszta szívbĘl, jó lelkiismeretbĘl és
fidei 6.) Az evangelizációs lendület
Ęszinte hitbĘl fakadó szeretet.
egyik akadálya ugyanis a hit
(1Tim 1,5) Ha pedig mi hívök
válsága, nemcsak a nyugati
részesültünk ebbĘl a kegyelembĘl,
világban, hanem az emberiség nagy
és megismertük Krisztus szeretetét,
részében, amely ugyanúgy éhezik
akkor... Krisztus szeretete ösztönöz
és szomjazik Istenre, és meg kell
minket (2Kor 5,14),
hogy
hívni, el kell vezetni az élet
örömhírét egyre jobban elmélyítsük
kenyeréhez és az élĘ vízhez, mint a
lelkünkben, és életünkkel, szavunkszamariai asszonyt, aki Jákob
kal is tanui legyünk a világban.
kútjához
megy és
Jézussal
Annál is inkább szükséges ez mert:
beszélget. Ahogy János evangélista
Hit nélkül pedig nem lehet senki
elmondja, ennek az asszonynak a
sem kedves, aki ugyanis az
története nagyon sok mondanivalót
Istenhez járul, hinnie kell, hogy ė
hordoz (vö. Jn 4,1–30): találkozik
van és megjutalmazza azt, aki ėt
Jézussal, aki inni kér tĘle, de aztán
keresi. (Zsid 11,6) A sürgetĘ vágy,
egy új vízrĘl beszél neki, amely
hogy hirdessük Krisztust, arra is
örökre el tudja oltani a szomjat. Az
ösztönöz,
hogy
figyelemmel
asszony
elĘször
nem
érti,
kísérjük a történelmet azért, hogy
megmarad az anyagi szinten, de az
2
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Krisztus
kérügmája,
Isten
Úr lassan a hit útján elvezeti Ęt
szeretetének kérügmája, amely
addig, hogy felismeri benne a
abszolút és totális minden ember
Messiást. Ezzel kapcsolatban Szent
számára,
és
amely
abban
Ágoston megállapítja: „miután [az
csúcsosodott ki, hogy elküldte örök
asszony] befogadta szívébe az Úr
és egyszülött Fiát, az Úr Jézust, aki
Krisztust, mi mást tehetett volna,
nem tartotta méltatlannak, hogy
minthogy ott hagyja korsóját, és
magára vegye emberi természetünk
szaladjon hírül adni a jó hírt?” (In
szegénységét, szeretve és megváltIoannis Ev., 15,30). Amikor
va azt a bĦntĘl és a haláltól,
Krisztussal mint élĘ személlyel
önmaga kereszten való felajántalálkozunk, aki szívünk szomját
lásával. Az Istenben való hit –
oltja, csak azt a vágyat ébresztabban a szeretettervben, amely
heti bennünk, hogy megosszuk
Krisztusban valósult meg –
másokkal ennek a jelenlétnek az
mindenekelĘtt ajándék és misztéörömét, megismertessük, hogy
rium, amelyet be kell fogadnunk
mindenki megtapasztalhassa. Új
szívünkbe és életünkbe és mindig
lelkesedéssel kell továbbadnunk a
meg kell köszönnünk az Úrnak.
hitet, hogy elĘmozdítsuk azoknak a
Ugyanakkor a hit ajándék, amelyet
közösségeknek és országoknak az
azért kaptuk, hogy megosszuk
új evangelizálását, amelyek Ęsi
másokkal; talentum, melyben azért
keresztény hagyományokkal renrészesülünk, hogy gyümölcsöt
delkeznek, de kezdik szem elĘl
hozzon; fény, melyet nem szabad
téveszteni
Istent;
elĘ
kell
elrejteni, hanem be kell világítania
segítenünk, hogy újra felfedezzék a
az egész házat. A legfontosabb
hitbĘl
fakadó
örömöt.
Az
ajándék,
amelyet
életünkben
evangelizálással való törĘdésnek
kaptunk, és nem tarthatjuk meg
nem szabad soha az egyházi
saját magunknak.
tevékenység és a keresztény ember
József atya
személyes
életének
peremére
szorulnia,
hanem
határozott
jellemzĘjének kell lennie annak
tudatában, hogy mindannyian az
evangélium címzettjei és egyúttal a
misszionáriusai is vagyunk. A
hírüladás középpontja mindig
ugyanaz marad: a világ üdvösségéért meghalt és feltámadt
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ADVENT – ÚRJÖVET – KARÁCSONY
Kedves testvéreim !
Az ember földi élete egy
folyamatos változás, várakozás,
reménykedés, egy cél felé haladás.
A várakozás mindenkit érint. A
kisgyerek várja, hogy felnĘtt
legyen,
az
iskolás,
hogy
tanulmányai sikerüljenek . Az
iskola, az egyetem után várja, hogy
álmai valóra váljanak: munkája,
családja boldog élete legyen.Mi
hívĘ keresztények is várakozásban
élünk. Várjuk reményünk boldog
beteljesülését: a nagy Istennek és
ÜdvözítĘnknek, Jézus Krisztusnak
dicsĘséges eljövetelét.(Tim.2,13)
Ismét elérkeztünk az Adventhez, az
örömteli várakozás és karácsony
ünnepére való tevékeny készülés
idejéhez.
Adventi készületünk legszebb
példaképe a Boldogságos SzĦz
Mária. Az ė alázatos lelkülete,
Isten
iránti
szeretete,
engedelmessége
és
tevékeny
várakozása az ÜdvözítĘre minden
keresztény számára
a
hivĘ
várakozás örök mintája.
Mária nagysága Isten-közelségébĘl
adódik. Minden lélek annyiban
nagy és szép, amennyiben Istenhez
közel áll, s e közelségét érzi és
élvezi. Senki sincs oly közel
Istenhez elĘször a test és vér
kapcsán s azután épp ezért az

érzület s a lelkület s isteni
gondolat, érzés s elmélyedés révén,
mint a Szent SzĦz. Mózesnél
közelebb, Illésnél s a víziós
prófétáknál s az Istennel közlekedĘ
szenteknél; oly közel hozzá, mint
saját
gyermekéhez;
azok
dörgésben, villámlásban, ködben,
füstben,
szimbólumokban
érintkeztek vele; míg ellenben a
Szent
SzĦz
gyermekének
gĘgicsélésében, édes tekintetében,
mosolygó
arcában
vette
kinyilatkoztatásait.
Jellemzi Ęt a természetfölötti
világgal való páratlan érintkezés.
Itt szívek ömlenek egymásba. ė az
elsĘ szĘlĘvesszeje annak a tĘkének,
-- elsĘ virágos vesszeje a
megtestesülés
titokzatos
gyökerének; minden lélekkel telt
benne; azért érzi az ember; Deum
patitur... Istent bír el!
Jellemzi páratlan hivatása. Amint
vért és tejet szolgáltatott az Úrnak,
s szépségét, kellemét Jézus belĘle
vette, s általa lett ,,speciosus inter
filios hominum'' [szépséges az
emberek fiai közt]; úgy a
kereszténységnek is a Szent SzĦz
kölcsönöz bájt, varázst, illatot. A
betlehemi barlangnak Ę a mécsese,
a szent éjnek a legszebb csillaga, az
Ę fohásza a legédesebb ,,glória''.
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Boldogasszony nap éjjelén; Ę
Názáret nem lenne Jézus otthona,
fogadta
egymaga
Betlehem
ha nincs az otthonnak édesanyja s
karácsonyában; Ę várta Ęt egymaga
angyala; a Golgota nem volna oly
a föltámadás hajnalán; Ę, csak Ę.
csodálatosan megrendítĘ, ha Jézus
Una est dilecta, amica, speciosa
a kereszt mellé nem ülteti a
mea! [Egy az én választottam,
gyöngyvirágot, melyet elsĘnek hint
barátnĘm és szépem!] (Prohászka:
meg vérével, s ezt a rózsát, mely
ÖM, 6:32; 49)
odatapad s felfut a keresztfán s
Jézus midnden emberért és minden
kínos érzésében kivirágzik. -- A
emberhez jött. Aki ėt örömmel
Szent SzĦz eszközli ki az elsĘ
várja és befogadja szívébe, annak
csodát, -- Ę járja az elsĘ
keresztutat, -- Ę zárja szívébe
új életet ad. ė monja magáról: Én
azért jöttem, hogy életük legyen és
egymaga a kiszenvedett Krisztusba
bĘségben
legyen.(Jn.101,10)
s mĦvébe lefektetett hitet, Ę
Szeretteim, minthogy ezt várjuk,
csókolja meg elsĘnek az örök
legyetek rajta, hogy békességben,
üdvösség
vágyával,
tisztán és feddhetetlenül találjon
megnyugvásával Jézus sebeit; Ę
benneteket. (2Pét.3,1)
tartja egymaga az elsĘ feltámadás
vigíliáját. ė várta 33 év elĘtt
egymaga az Igét a Gyümölcsoltó

(JRQGRODWRNNDONtYiQRN
(JRQGRODWRNNDONtYiQRN
D]~MHJ\Ki]LpYNH]GHWpQ
D]~MHJ\Ki]LpYNH]GHWpQ
PLQGHQNHGYHVWHVWYpUHPQHN
PLQGHQNHGYHVWHVWYpUHPQHN
iOGRWWDGYHQWHWpV
iOGRWWDGYHQWHWpV
NHJ\HOHPWHOMHVEROGRJ.DUiFVRQ\W
NHJ\HOHPWHOMHVEROGRJ.DUiFVRQ\W
7RPSD-y]VHISOpEiQRV
7RPSD-y]VHISOpEiQRV
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BESZÁMOLÓ BARSI BALÁZS ATYA ELėADÁSÁRÓL
A CSALÁDOK NAPJÁN
A Családok Napján Balázs atya a
Biblia emberképérĘl beszélt népes
hallgatóság
elĘtt.
ElĘadása
bevezetĘjében a bibliai emberkép
hármas vonatkozását sorolta fel:
Isten saját képmására teremti az
embert, felcserélhetetlen, egyszeri
személyként.
Férfit és nĘt teremt.
EbbĘl következik a harmadik
vonatkozás:
a
szaporodás
képessége valamint a FöldrĘl való
gondoskodás
emberre
bízott
feladata.
Az embernek azonban megromlott
az
istenképe,
már
a
teremtéstörténetben is követhetĘen,
szabad akaratát arra használván,
hogy Isten helyébe álljon – ez a
bünbeesés.
A megromlott istenkép egyik
következménye, hogy az ember a
TeremtĘ helyett a világot, ill. annak
egyes részeit, valamint saját
váltakozó
eszményeit
emeli
hitvallásává. EbbĘl származik az
ún. panteizmus (a mindenség az
isten) az ateizmust is mint rejtett
panteizmust beleérve, amelynek
követĘje az anyagot ruházza fel
isteni
tulajdonságokkal
és
képességekkel.
A teremtés hat napja nem képezheti
komolyan vita tárgyát, hiszen a

döntĘ az, hogy mindent Isten
akarata hozott létre a semmibĘl.
Maga az a tény hogy van ez a
világ, csoda, törvényszerüséggel
nem magyarázható. Egyedül ė
akarta, hogy te legyél, Nikolaus
Cusanust, a 15. század polihisztor
teológusát idézve: „Isten egyedül
oka minden létezĘnek és nem
létezĘnek.“
Balázs atya részletesen elemezte a
személy fontosságát, amely a
kereszténység
kiemelkedĘ
sajátossága, szemben pl. az indiai
hagyománnyal, amely nem tudja,
mi a személy, ezért nem tesz
alapvetĘ különbséget az élĘlények
között, sĘt a világot is puszta
káprázatnak véli.
A
kortárs
természetés
társadalomtudományokban
valamint a tömegtájékoztatásban
mintegy
vírusként
terjednek
istentelen gondolatok az emberrĘl.
Két példán keresztül: „az ember
abszolút szabad" ill. „az ember
állattal való összemosása“ mutatta
be, hogy a korszellem aktuális
doktrínái elsĘsorban a családra és a
személyre irányulva fejtenek ki
bomlasztó hatást.
Balázs atya rámutatott arra az
ellentmondásra, hogy ha az ember
abszolút szabad, nem lehet a
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fogantatásban, emberi küldetéssel
tudomány tárgya sem. Majd
bíró személyt teremt. Ez az emberi
kiemelte Siegmund Freudot, aki
méltóság valódi forrása nem pedig
emberrĘl
alkotott
nézeteivel
a Francia Forradalom nyomán
megfosztotta az embert a személy
proklamált
„
emberi
és
méltóságától és lefokozta az állat
személyiségi jogok“.
szintjére. Vele szemben Viktor
Balázs atya a gyakorlott tanítóra
Frankl viszont felismerte, hogy az
jellemzĘ
határozott
stílusban,
ember
valójában
szüntelenül
világosan
megfogalmazott
értelmet, sĘt végsĘ értelmet kutató
gondolatait
a
hallgatóság
személy. Ezért az embert „nyitott
érdeklĘdéssel
és
feszült
pohár“ –ként magyarázta, ez a
fölfelé nyitott pohár viszont fentrĘl
figyelemmel követte. Az elĘadás
lelkipásztori útmutatást nyújtott és
körnek, oldalról pedig téglalapnak
segítette a Családi Nap résztvevĘit
látszik. Hasonlóan vélekedett, mint
a
keresztény
módon
való
Aquinói Szent Tamás, aki szerint
tájékozódásban.
az ember „rettenetesen bonyolult
Dr. Láng András
egység“.
Az ember csak valakiben hihet,
nem pedig valamiben, mert nincs
„én“ „te“ nélkül. Isten minden
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II. MINISTRÁNSTÁBOR A MISSZIÓBAN
Tavaly, az elsĘ ministránstábor,
annyira tetszett nekünk, hogy
egyesek sírtak, mert tovább akartak
maradni. Ezért most egy hétvége
helyett szeptember elején egy
egész hétig tartott a kirándulás, de
szerintem ugyanolyan sikeres volt.
Megint a hegyekben voltunk, csak
most
Ausztriában.
Innsbruck
közelében,
Iglsben
egy
cserkészházban laktunk. Volt ott
egy óriási kert, egy mászófal és sok
jó kedvĦ gyermek.

ElsĘ nap, miután megérkeztünk,
máris megmásztuk a hegyet és
meglátogattunk egy kis búcsújáró
templomot (Heiligwasser Kirche).

Második nap volt a nagy túra.
Direkt kikerestünk egy egyszerĦ
utat, amelyen még babakocsival is
lehet sétálni. Indulás után két

csoportra váltunk. A nagyok
mentek egy nehezebb úton, és a
kisebbek az egyszerĦbben. Mikor
ismét találkoztunk, az út annyira
keskeny és meredek volt, hogy a
babakocsit és a babát is cipelni
kellet, és szegény Robira, egyik
augsburgi kisérönkre, maradt az
ennivalóval teli kerekes táska.

Mindenki segített, úgyhogy a
végén
Angéla
néni
megkönnyebbült, hogy sikeresen,
egészben és jókedvĦen a túra vége
felé
közeledtünk.
Akkor
észrevettük, hogy sílifttel kell az
utolsó pár Kilométert megtenni. A
sok gyerek, akik még soha nem
szálltak be egy állandóan járó és út
közben kinyitható liftbe, le kellet a
hegyrĘl jusson. A nagyok az
ölükbe vették a kisebbeket és így
leértünk a völgybe. Ez egy szép
túra volt, gyönyörĦ tájakkal és szép
élményekkel. KövetkezĘ napon
elmentünk délelĘtt a Swarovski
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múzeumba Wattensbe, ami nem
csak
a
lányoknak,
hanem
mindenkinek egy nagy élmény
volt.
Láttunk
ott
gyönyörĦ
gyémántokat,
érdekes
mechanikákat
és
optikai
érdekességeket.

A
délutáni
program
a
kalandparkban,
direkt
csoportoknak
volt
rendezve.
Nagyon élveztük, még a felnĘttek
is részt vettek benne. Negyedik nap
megnéztük Innsbruck városát,
magyar "idegenvezetĘvel", aki
Karlotta, egyik kempteni kisérönk,
ismerĘse volt. Utána elmentünk
egy uszodába. A csúszdák,
ugródeszkák és a többi játékszer
nagyon tetszett nekünk. Ötödik nap
összeszorult a szívünk, mert már a
kirándulás
vége
közeledett.
Elmentünk egy szép tóhoz, ahol
sokat
játszottunk
és
horgásztunk.
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Nagyon jó idĘ volt, egy szép napot
töltöttünk el. Este tábortüzet
raktunk. Azon sütöttünk botra
tekert kenyeret, burgonyát, és
hozzá daloltunk. Másnap indultunk
haza. Ez
a ministránstábor
mindenkinek tetszett, mert sok szép
élményben volt részünk és volt
benne lelki feltöltĘdésre is alkalom.
Ezennel szeretnék a ministránsok
nevében köszönetet mondani a
missziónak, és a kiséröinknek a sok
munkáért, türelemért és élményért
amit a táborozás nyújtott nekünk.
Reméljük, hogy jövĘre ugyanígy
folytatni fogjuk.
Kaiser Patrick
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SZENT PIROSKA
HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA
Örömmel számolhatok be arról,
hogy a Misszió iskolája és óvodája
újabb tanévet kezdhetett meg
szeptemberben. A gyermekeknek
és szüleiknek a Szent Piroska nap
keretében
szeptember
21-én
évnyitó
ünnepség
került
megrendezésre.
A
programot
szentmisével kezdtük, melyen a
gyermekek közösen énekelték a
már ismerĘs, gyermekmiséken is
elhangzott dalokat. A délután elsĘ
felében Kibili Angéla az iskola és
óvoda
koordinációs
vezetĘje
köszöntĘt mondott, megnyitotta az
új
évet
és
ismertette
az
aktualitásokat. Kedves pillanat
volt, amikor a nagy diákok szép
versekkel köszöntötték és egyben
meghívták a kisdiákokat az
iskolába, biztosítva Ęket arról,
hogy sok izgalmas felfedeznivaló
vár rájuk édes anyanyelvünk
világában. A délután második
felében rendhagyó módon nem
tanulással, hanem játékkal töltöttük
az idĘt. Míg a kisebbek az
óvodában
népi
játékokat
játszhattak,
gyermekdalokat
énekelhettek,
a
nagyobbak
különbözĘ
sporteseményeken
vehettek részt: Fotball, bowlig és
asztalitenisz okozott feledhetetlen

perceket.
Zárásként
a
szeretetvendégségen
fogyaszthattuk el a sok finomságot,
melyet a szülĘk készítettek.
A hétvégi iskola és óvoda
szerkezetileg is megújult. Az
igényeket
és
a
létszámot
figyelembevéve lehetĘségei szerint
bĘvítette a szolgálatát. A két
hetenkénti alkalmak 14.00-18.00-ig
biztosítanak
programot
a
gyermekeknek. Intézményünket a
Szent László Magyar Katolikus
Misszió támogatásával és szülĘi
hozzájárulásból
tartjuk
fenn,
melynek éves összege 25 EURO
családonként. A tanítás hittan
órával kezdĘdik,melyet Tompa
József plébános tart, majd 15.00
órától megkezdĘdik a különbözĘ
csoportokban a tanulás, játék, és
17:00 órától néptánc oktatással
fejezĘdik be
Az óvodai csoportot továbbra is
Lang Klára zenepedagógus vezeti,
ahol a magyar népköltészet
kincsestárából
válogatott
mondókákkal, népi játékokkal,
népdalokkal
fejlesztjük
a
gyermekek szókincsét, mellyel
zenei-nyelvi
örökségünk
egy
szeletét adjuk át a legkisebbeknek.
Iskolásaink három csoportban
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gyermekeket
várjuk,
akik
különbözĘ szinteken a tudásuknak
valamennyire értik és használják a
megfelelĘen tanulhatnak.
magyart, de elsĘsorban németül
A kisiskolások Vackor csoportját
kommunikálnak.
Cél,
ezen
Mile
Csilla
szociálpedagógus
gyermekek beszédértésének és
vezeti.
Itt
a
gyermekek
beszédhasználatának javítása.
megismerkednek a magyar ábécéA néptáncot Major Anna, a
vel, majd annak elsajátítása után az
müncheni RegĘs néptáncegyüttes
olvasási- és szövegértési készség
tagja oktatja. Itt megismehetik a
fejlesztésével mélyítjük el a diákok
gyermekek a magyar néptánc
nyelvi
ismereteiket.
alaplépéseit és majd a különbözö
Megismerkedünk
a
magyar
tájegységek jellegzetes táncát.
nyelvtan alapjaival, a tanulók
Sok szeretettel várjuk a kedves
elsajátítják
a
legfontosabb
gyermekeket és szüleiket a hétvégi
helyesírási szabályokat.
óvodába és iskolába, ahol nem
A nagyobb gyermekek Vermes
titkolt célunk a magyar nyelv
Márta pedagógus vezetése mellett
ápolása, mĦvelése, valamint a
ismerkednek a magyar írók és
magyar nyelven keresztül közös
költĘk mĦvein keresztül az
kultúrkincsünk és hagyományaink
irodalommal,
történelemmel,
közvetítése. A tanulás mellett
honismerettel, valamint elmélyítik
fontosnak
tartjuk
a
a nyelvtani ismereteiket, bĘvítik
közösségteremtést, amely segít
szókincsüket.
nyelvünk
és
kultúránk
Schaub
Gyöngyi
pedagógusi
megĘrzésében.
irányításával folytatódik a magyart
Mile Csilla
kezdĘk csoportja, ahova azokat a
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MISSZIÓNK KÓRUSÁNAK 10 ÉVES ÉVFORDULÓJA
„Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.“ (Szent Ágoston)

Október 14-én a családok napját
és egyben az augsburgi magyar
misszió kórúsa fennállásának
10. évfordulóját ünnepeltük.
Kórusunk gitáros énekekkel
kisérte a szentmisét és utánna a
misszió termében is fellépet az
elĘadás keretén belül.
Zenecsoportunk gyermekkórusnak indult de röviddel a
beindulása után olyan tágas
korosztályú
érdeklĘdĘk
jelentkeztek, hogy nem volt
kiút, gyorsan át kellett nevezni
vegyes
korussá.
Gitáros,
hagyományos,
ifjúsági
és
gyermekénekeket
énkelünk,
annak
fügvényében,
hogy
milyen misére készülünk. Nagy
ritkán még német vallásos
énekeket is elĘadunk szép
magyaros kiejtéssel. A próbákon
Seböck Ibolya vezénylete alatt
fiatalok és felnĘttek egymás
mellett
állva
gyakorolnak
rendületlenül
a
különbözĘ
alkalmakra.
Már kétszer énkelt 25 tagból
alló kórusunk a Népek miséjén a
St. Ulrich templomban, ahol
nagy elismerésben részesültünk.
A St. Johannes templomban is
hivatalos volt zenecsoportunk,
itt adventi koncerten léptünk fel

magyar énekeinkkel.
A
zarándoklatainkra
is
elcipeljük
a
megszentelt
keyboardot és egyebeket a többi
hangszereink közül, ami még
szebbé,
változatosabbá
és
áhitatosabbá teszi énekünket.

Vannak gitárok, van hegedĦ,
csello, fuvola, brácsa, klarinett,
csörgö, háromszög és szívesen
várunk más hangszereket is,
természetesen
a
gazdájuk
kiséretében.
Szívesen várunk mindenkit
(bátor férfihangokra is szükség
van), aki énekelni szeretne vagy
valami hangszeren szeretné
kisérni énekeinket. Ezáltal még
ünnepélyesebbé és hangosabbá
(ami nagy templomokban nem
árt) és gazdagabbá vállna
misszionk énekcsoportja és a
szentmiséken még közelebb
érezhetjük magunkat a jó
Istenhez.
Salamon Jácinta
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AZ ÉLET KÖNYVÉBėL
Keresztelés
Gerbeldinger Izabella
Pál Bernadett
Salamon Elisabeth Timea

.pUMNDMy,VWHQiOGiViWDJ\HUPHNHNUH
V]OHLNUHpVNtYiQMXNKRJ\HJpV]VpJEHQpV
V]HUHWHWEHQQ|YHNHGMHQHND0HQQ\HL$W\DpV
PLQGQ\iMXQN|U|PpUH
Házasságkötés
Király Edit és Liptai Barnabás
Isten éltesse sokáig az ifjú házaspárt!
Kívánunk sok kegyelmet, erĘt és
jó egészséget további életükhöz!

Elhalálozás

Auer Eugenia
Fájó szívvel emlékezünk rá!
Adj Uram örök nyugodalmat neki
és az örök világosság fényeskedjék neki.
Nyugodjon békességben!
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AJÁNDÉK JÉZUSNAK
Az adventi idĘ vége felé egy kisfiú
meglátogatta fafaragó nagypapáját,
akit éppen munka közben talált:
egy kis Betlehemen dolgozott. Már
minden szereplĘt kifaragott, ott
sorakozott egymás mellett Szent
József, SzĦz Mária, az istálló
jószágai és a Kisjézus is elkészült
már. A kisfiú az asztalra könyökölt,
fejét két tenyerére támasztotta.

válaszolt: - Mert látom, hogy a
háromkirályok ajándékot hoztak
neked, én pedig nem hoztam
semmit.
Pedig
szívesen
elfogadnék tĘled valamit! - szólt a
jászolból a Gyermek. Erre a fiú
nagyon lázba jött: - Neked adom
mindenem, a távirányítós autóimat,
a legújabb playstation játékomat, és
a
bmx
biciklimet
is.
-

Hirtelen a kis Betlehem alakjai
között érezte magát. Mintha valami
belülrĘl mozgatná, belépett az
istállóba a kis fafigurákkal együtt.
Amint belépett, rátekintett a
jászolban fekvĘ Kisjézusra - a
Gyermek
pedig
visszanézett
rá...Amikor Jézus látta, hogy a
kisfiú nagyon megijedt és szemébe
könny
szökött,
szelíden
megkérdezte tĘle: - Mi bajod?
Miért sírsz? A kisfiú szipogva

Tulajdonképpen – mondta a
Kisjézus - valami mást szeretnék
kérni tĘled: három dolgot. Szívesen, - vágta rá a kisfiú - de hát
mit? - Add nekem a legutolsó házi
feladatodat! A kisfiú elpirult,
lehorgasztotta a fejét és olyan közel
bújt a Kisjézushoz, hogy senki más
ne hallja, és ezt suttogta: - Sajnos
nem sikerült jól, elégtelent kaptam
rá, mert csak épp összecsaptam. Tudom, épp ezért kell nekem!
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Hozz el nekem mindig mindent,
azt mondtam, elejtettem a bögrét.
ami rosszul sikerült. - És aztán De ez hazugság, valójában
folytatta a Kisjézus - azt szeretném,
mérgemben vágtam földhöz! zokogta a kisfiú. - Látod, éppen
ha nekem adnád a tejes bögrédet! De épp´ma törtem össze! –
ezért akarom a válaszodat! - szólt a
Kisjézus. - Hozz el nekem mindent,
sopánkodott a kisfiú. - Éppen ezért
akarom, hogy nekem add! - szólt a
ami rossz az életedben: a
jászolban fekvĘ Gyermek. Hozz el
hazugságaidat, durcáskodásaidat, a
nekem mindent, ami az életedben
bĦneidet... Újra meg újra meg
összetört,
én
majd
megint
akarom bocsátani hibáidat. Kézen
összeillesztem, éppé teszem a
akarlak fogni és vezetni téged. És a
cserépdarabokat. - Harmadjára Kisjézus a kisfiúra nevetett, az
szólt a Kisjézus – a válaszodat
pedig csak nézett, hallgatott és
szeretném, amelyet édesanyádnak
nagyon boldognak érezte magát.
adtál, amikor megkérdezte, hogyan
(forrás: Piárfutár)
tört el a csésze. - Édesanyámnak

KARÁCSONYI REJTVÉNY
A következĘ oldalon egy kifestĘ képet találsz. Az alábbi kérdések a képhez
kapcsolódnak. Írd fel a helyes válaszokat és január 6. add a megfejtést
József atyánk vagy Angélának.
a. Sorold fel kiket látsz a képen:
b. Keresd ki az alábbi mondatokból a kép helyes cimét:
A napkeleti bölcsek ajándékot hoznak Jézusnak
A Szentcsalád Egyiptomba menekül
Úgy szerette Isten a világot, hogy Fiát adta érte
Színezd ki a képet és akkor kiteheted az ablakba vagy a karácsonyfa alá is
elhelyezheted.
A helyes megfejtĘk jutalmat kapnak!
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ELėZETES
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MIKULÁSVÁRÁS
December 9-én advent második
vasárnapján a 11:00 órai szentmise
után megérkezik a várva-várt
Mikulás. A misszió iskolásai és
óvodásai kis mĦsorral, készülnek
fogadására.

Advent-Karácsony
Házi áldás
hol hit, ott szeretet,
hol szeretet, ott béke
hol béke, ott áldás
hol áldás, ott ISTEN
hol ISTEN, ott szükség nincsen.

20 + G + M + B + 13

GYERMEKFARSANG

KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉG
Karácsonyi ünnepségre várunk
mindenkit december 25-én a 11:00
órakor kezdĘdĘ ünnepi szentmise
után, amelyen a gyermekek
betlehemes játékot és karácsonyi
mĦsort mutatnak be.

HÁZSZENTELÉS
Magyar szokás szerint, ez évben is
lehetĘség nyílik a házszentelésre.
Jelentkezni lehet a szentmise után
vagy
a
0152-23162753
mobiltelefonszámon.

Minden érdeklĘdĘt nagy szeretettel várunk gyermekfarsangra,
amely 2013. január 19-én,
szombaton 15:00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a Szent
Márton Plébánia nagytermében
(86154 Augsburg, Zirbelstr. 23.)
Akárcsak tavaly ez évben is
játékok, tánc és meglepetés várja
az álarcba öltözött csemetéket. A jó
hangulathoz természetesen a finom
ételek is hozzátartoznak. Várjuk
jelentkezéseteket február 1-ig
Kibili Angélánál a tel. 01735939601 vagy a 0821-21939330.

ELėZETES
Advent-Karácsony
Szilvágyi Zsolt atya tart. Zsolt atya
FARSANGI BÁL
Aradon (Erdélyben) született 1977Az év elsĘ idĘszaka a farsang ideje.
ben. Ott érettségizett 1995-ben. A
EbbĘl az alkalomból meghívunk
Gyulafehérvári
Hittudományi
minden
kedves
mulatni
és
FĘiskolán majd a Fuldai Teológiai
szórakozni vágyót a farsangi
Fakultánson
tanult.
2001-ben
bálunkra, amely 2013. január 26szentelték pappá. Jelenleg plébános
án (szombaton) 18:00 órai
Temesvár-Józsefvárosban. DélelĘtt
kezdettel kerül megrendezésre a
10:00 órától a fiatalok számára,
Szent
Marton
plébánia
délután 13:30-tól pedig a felnöttek
nagytermében (86154 Augsburg,
számára lesz lelkigyakorlat. 16:00
Zirbelstr. 23.). Jelentkezni lehet
órától a templomban szentgyónási
Nadj Józsefnél minden idĘben,
lehetĘség és utána 16:30-tól
ameddig hely van a 0821-596661
szentmisével zárul az elsĘ nap.
telefonszámon.
Majd március 3-án a vasárnapi
11:00
órás
szentmisében,
ÖKUMENIKUS
folytatódik, amelyben Szilvágyi
ISTENTISZTELET
Zsolt atya fog prédikálni.
Február 10-én Varga Pál evangélikus
magyar lelkész Dietenheimból jön el
AZ 1848–49-es
hozzánk, hogy a 15:00 órakor
FORRADALOM ÉS
kezedĘdĘ
ökumenikus
SZABADSÁGHARC
istentiszteleten együtt imádkozzunk
a
keresztény
egységért.
Az
MEGÜNNEPLÉSE
istentisztelet után beszélgetésre
hívunk és várunk minden magyar
testvérünket a Szent Márton plébánia
nagytermébe ahol alkalom lesz a
vendég lelkésszel is beszélgetni.
Szeretettel várunk minden
magyar testvérünket!
18

LELKIGYAKORLAT
Március
2-án,
szombaton
Augsburgban
nagyböjti
lelkigyakorlatra várunk mindenkit
missziónk
termébe
melyet

Augsburgban március 17-én 11:00
–kor a szentmisében nemzeti
ünnepünk megünneplésére hívunk
és várunk szeretettel mindenkit.

Naptári rovat
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SZENTMISÉINK RENDJE AUGSBURGBAN
Augsburg – Oberhausen, „St. Martin” Kirche
Zirbelstr. 23, 86154 Augsburg

December
2012.12.07
2012.12.09
2012.12.16
2012.12.25
Január
2013.01.01
2013.01.04
2013.01.06
2013.01.12
2013.01.20

16:30
11:00
11:00
11:00

ElsĘ péntek
Advent 2. vasárnapja, mikulási ünnepség
Advent 3. vasárnapja
Karácsony, betlehemes játék

11:00
16:30
11:00
18:00
11:00

SzĦz Mária Isten anyja, Újév
ElsĘ péntek
Vízkereszt
Önkéntesek találkozója, szentmise
Évközi 2. vasárnap

Február
2013.02.01
2013.02.03
2013.02.10
2013.02.13
2013.02.17

16:30 ElsĘ péntek
Évközi 4. vasárnap, gyertyaszentelés
11:00
és Balázsáldás
Ökumenikus istentisztelet Varga Pál evangélikus
15:00
lelkésszel
17:00 Hamvazószerda
11:00 NagybĘjt 1. vasárnapja

Március
2013.03.01
2013.03.02
2013.03.02
2013.03.02
2013.03.02
2013.03.03
2013.03.17
2013.03.23
2013.03.24

16:30 ElsĘ péntek
10:00 Lelkigyakorlat fiataloknak, Szilvágyi Zsolt atyával
Lelkigyakorlat felnĘtteknek, Szilvágyi Zsolt
13:30
atyával
16:00 Szentgyónási lehetĘség
16:30 Szentmise
11:00 NagybĘjt 3. vasárnapja,
11:00 NagybĘjt 5. vas., nemzeti ün. megünneplése
16:30 Keresztúti ájtatosság és szentgyónási lehetĘség
11:00 Virágvasárnap, barkaszentelés
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Szentgyónási alkalom Augsburgban
Minden szentmise elĘtt egy fél órával, a bejárattól jobboldalon levĘ,
hátulsó gyóntatószékben.
Rózsafüzér: A vasárnapi szentmisék elĘtt egy félórával imádkozunk.
Könyvtár: Könyvtárunk minden vasárnapi és ünnepnapi szentmise után
nyitva tart. ÉrdeklĘdni lehet Nagy Mariannenél, telefonon. Telefonszáma
megtalálható az elérhetĘségeknél.
Néptánc: Tánccsoportunk rendszerint pénteken 16:00 órakor találkozik.
Kérjük az érdeklĘdĘket, hogy a felelĘssel, Lukácsffy Katalinnal vegyék fel
a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az elérhetĘségeknél.
A zenecsoport próbái: Kórusunk minden második pénteken 17:00 órától
próbál. Kérjük az érdeklĘdĘket, hogy a felelĘssel, Seböck Ibolyával
vegyék fel a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az elérhetĘségeknél.
Német nyelvtanfolyam: Német nyeltanfolyamot tartunk kezdĘk számára
kedd és csütörtök este 19:00 órai kezdettel. ÉrdeklĘdni lehet Neusser
Erzsébetnél (0821-5898749).

SZENTMISÉINK RENDJE KEMPTENBEN
Kempten – St. Mang, „Mariä Himmelfahrt” Kirche
Friedrich-Ebertstr. 2, 87437 Kempten

December
Január
Február
Március

2012.12.26
2013.01.19
2013.02.09
2013.03.09

11:30
16:30
16:30
16:30

Karácsony másodnapja
Szombat
Szombat
Szombat

SZENTMISÉINK RENDJE NEUBURGBAN
Neuburg, „Maria Ward” kápolna
An der Luisenhöhe 2, 86633 Neuburg/Donau

December
Január
Február
Március

2012.12.23
2013.01.27
2013.02.24
2013.03.10

16:00
16:00
16:00
16:00

Advent 4. vasárnapja
Évközi 3. vasárnap
Nagyböjt 2. vasárnapja
Nagyböjt 4. vasárnapja

Naptári rovat
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ELÉRHETėSÉGEK
Tompa József plébános
86405 Meitingen,
St.-Wolfgang-Str. 12
Tel.: 0821 - 21939324 - iroda
Mobil szám: 0152-23162753
E-Mail: celis@citromail.hu
Szent László Magyar Katolikus
Misszió
86154 Augsburg, Zirbelstr. 23.
Hivatalos óra a misszióban:
Kedd: 14:00 – 17:00.
péntek: 14:00 - 17:00.
és megegyezés szerint
Irodai nyitvatartás:
Kedden és pénteken 11:00 – 16:00
Tel.: 0821 – 21939330
Fax.: 0821 - 21939331
E-Mail: augsburgimisszio@web.de

Ifjúsági kórus:
Seböck Ibolya

0821-5897641

Imaóra:
Neusser Erzsébet 0821-5898749
Internet oldal:
Ziegler Kinga

08231-9789319

Hétvégi iskola és óvoda:
Kibili Angéla
08203-952652
0173-5939601
Könyvtár:
Nagy Marianne

0821-550653

Német nyelvtanfolyam:
Neusser Erzsébet 0821-5898749
Néptánc:
Lukácsffy Katalin 0821-2992839

Internetoldal:
www.augsburgimisszio.de
A „Missziós üzenet”-et ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk
költségeink fedezésére: Ungarische Kath. Mission
Ligabank Augsburg, KontoNr. 134 244 BLZ:750 903 00
Hálásan köszönjük szíves adományaikat!

Erreichbarkeit: jeden Dienstag und Freitag. 10:00 – 16:00 Uhr
Pfr. Tompa József Tel. 0152-23162753 oder 0821-21939324,
Sekretariat 0821-21939330

