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ADVENT - ÚRJÖVET – KARÁCSONY
Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a
hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi esĘ, amely öntözi a földet."
( Oz 6,3)

Ozeás próféta felhívása számunkra
is aktuális program az új egyházi
év kezdetén, az adventi várakozás
idöszakában.
Advent elsĘ vasárnapjával kezdĘdik az egyházi esztendĘ. A soron
következĘ négy hét egyben a
várakozás idĘszaka is, a lelki felkészülés ideje karácsonyra, Jézus
születésére.
Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat, a mi Teremtönket,
szabadító, üdvözítĘ Istenünket,

mert ez az ė akarata és ez kedves
elĘtte.
„Mert nem az áldozat kell nekem,
hanem a szeretet, nem az égĘáldozat, hanem az Isten ismerete.“ mondja az Úr ugyancsak Ózeás
prófáta szavával. (Oz.6,6)
A hit fényében így tudjuk meg, mi
az éretelme földi életünknek.
Az Egyházban már kapcsolatban
vagyunk Krisztussal és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki
"örökségünk foglalója" (Ef 1,14);
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ne kelljen mint haszontalan és lusta
szolgáknak (vö. Mt 25,26) az örök
tĦzre távoznunk (vö. Mt 25,41), a
külsĘ sötétségre, ahol "sírás és
fogcsikorgatás lesz" (Mt 22,13;
25,30). MielĘtt ugyanis uralkodni
kezdenénk a megdicsĘült Krisztussal, valamennyiünknek meg kell
majd jelennie "Krisztus ítélĘszéke
elĘtt, hogy ki-ki megkapja, amit
testi életében kiérdemelt, aszerint,
hogy jót vagy gonoszat tett (2Kor
5,10), és a világ végén "elĘjönnek,
akik jót tettek, az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek,
az ítélet föltámadására" (Jn 5,29;
vö. Mt 25,46). Ezért meggondolván, "hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetĘk az eljövendĘ dicsĘséghez, mely majd
megnyilvánul rajtunk" (Róm 8,18;
vö. 2Tim 2,11--12), a hitben erĘsen
várjuk "a boldog reményt, a nagy
Isten és a mi ÜdvözítĘnk, Jézus
Krisztus dicsĘséges eljövetelét"
(Tit 2,13), "aki átalakítja gyarló
testünket, és hasonlóvá teszi
megdicsĘült testéhez" (Fil 3,21), s
aki eljön, hogy "megdicsĘüljön
szentjeiben és csodálatos legyen
azokban, akik hittek" (2Tesz 1,10).

valóban Isten gyermekeinek hívnak
bennünket, és azok is vagyunk (vö.
1Jn 3,1), de még nem jelentünk
meg Krisztussal együtt abban a
dicsĘségben (vö. Kol 3,4), melyben
hasonlóak leszünk Istenhez, mivel
látni fogjuk Ęt úgy, amint van (vö.
1Jn 3,2). Tehát "amíg e testben
vagyunk, távol zarándokolunk az
Úrtól" (2Kor 5,6), és bár a Lélek
zsengéit
hordjuk
magunkban,
sóhajtozunk (vö. Róm 8,23), és
szeretnénk Krisztussal lenni (vö.
Fil 1,23). De ugyanaz a szeretet
sürget bennünket, hogy egyre
jobban neki éljünk, aki értünk
meghalt és föltámadt (vö. 2Kor
5,15). Arra törekszünk tehát, hogy
mindent az Úr kedvére tegyünk
(vö. 2Kor 5,9) és magunkra öltsük
Isten fegyverzetét, hogy szembeszállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a
gonosz napon (vö. Ef 6,11--13).
Mivel pedig nem tudjuk sem a
napot, sem az órát, az Úr intelme
szerint állandóan virrasztanunk
kell, hogy amikor befejezzük földi
életünk egyetlen futamát (vö. Zsid
9,27), beléphessünk vele a
menyegzĘre, az áldottak közé
soroltassunk (vö. Mt 25,31--46), s
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ÉLMÉNYEK A MINISTRÁNTÁBÓRBÓL
Élmények az augsburgi és a kempteni ministránsok közös
ministránstáborából, amely a nyári szünet utolsó hetében Ausztriában a
Pitztalban volt.
Idén nyáron negyedszer nyitotta
meg kapuit a ministránstábor. Az
eseményt izgatott várakozás elĘzte
meg, sokaktól már hetekkel korábban is csak errĘl lehetett hallani.
Az indulás napja hétfĘre esett. Az
utolsó megbeszélések és a hosszas
búcsúzkodás után végre elindultunk. Kedvünket még a hosszú út
sem tudta elvenni. Az idĘ gyorsan
repül, ha jó a társaság, és ebben itt
nem volt hiány. Az utat szinte
végigénekeltük. A csapat másik
felével Ötztalban találkoztunk, itt
az Ötzi-Múzeumot bejárva rövid
idĘutazást tettünk a kĘkorszakba. A
szállásunk egy kis faluban volt,
ahonnan pompás kilátás nyílt a
hegyekre, bár ekkor még nem
tudtuk, milyen gyönyörĦ tájakat
rejteget számunkra az Alpok. A
változatos programoknak hála, egy
perc sem veszett kárba. Volt
alkalmunk kipróbálni a Alpok
leghosszabb bobpályáját, akadt
lehetĘség úszásra és bográcsolásra
is. Szakácsainknak köszönhetĘen a
vacsorák után mind a tíz ujjunkat
megnyaltuk, és nem is csak
egyszer. A bobozás szinte mindenkit levett a lábáról, a hegyes vidé-

ken keresztül húzódó pálya kanyarjaival és bukkanóival érdekessé
tette az utat. Az egyszeri lecsúszás
nem is volt elég, sokan ötszörhatszor is lecsúsztunk. Egyedül
vagy párban, nem számított, a
lényeg, hogy le. A közeli kis város
uszodájában megtaláltuk a módját
az izmok ellazításának is. Az idĘ
kitünĘ, a víz pedig meleg volt. Már
néhány perc után önfeledten ugráltunk a medencébe, élveztük a
fürdés és játék örömét. A programok közül nekem mégis a
túrázás tetszett a leginkább. Azon a
terepen mutatkozott meg legjobban
a bennünk rejlĘ csapatszellem és
segítĘkészség.
Ha
valaki
megbotlott, egyböl segítĘ kezek
sokasága nyúlt felé. Kisebbek és
nagyobbak közös erĘvel küzdöttük
le a hegyek által elénk állított
akadályokat, míg célhoz nem
értünk. Az eredmény elbüvölĘ volt.
Több ezer méter magasságban
leírhatatlan panoráma tárult elénk,
mintha csak egy meséskönyvben
lettünk volna. Több kilométeres
távolságból látni lehetett a hegyi
patakot, ahogy a völgyben lévĘ kis
falvakat átszeli, a távolban a havas
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gleccsereket és a kopár csúcsokat.
kisvárosba, ahol mindannyian megA látvány már-már visszatartott
rohamoztuk az ajándékboltot. Kedminket a leereszkedésben. A hét
ves kis apróságok után kutattunk,
sajnos
gyorsan,
de
annál
amik örökre megörzik a tábor emtartalmasabban telt el. Esténként
lékét.
vidám hangulatú csapatjátékokkal
Bíró Sándor
ütöttük el az idĘt. Utolsó nap
betértünk
még
egy
közeli

6

A MISSZIÓ ÉLETÉBÖL
Advent-Karácsony
VENDÉGSÉGBEN AUGSBURGBAN

Október végén, egy pénteki napon
izgatottan vártam a vonatomra a
Keleti pályaudvaron. Hosszú útra
indultam, Németországba. Meghívást kaptam ugyanis a Szent
Piroska Hétvégi Magyar Iskola és
Óvoda szombati foglalkozásaira. A
nyár elején leveleztem elĘször
Kibili Angélával arról, hogy a
szakdolgozatomban szívesen bemutatnám az augsburgi iskolában
folyó munkát. Budapesten tanulok,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, német- és magyar mint
idegen nyelv tanár szakon. Arról
írtam a dolgozatomat, hogy a
Németországban élĘ magyar közösségek hogyan tudják megĘrizni,
és gyermekeiknek átadni a magyar
nyelv és kultúra ismeretét és
szeretetét. Fontosnak éreztem,
hogy a dolgozat készítése során
személyesen is megismerjek egy
közösséget és iskoláját. A látogatás
körülményeit az Ęsz folyamán
tisztáztuk és október 26-án meg is
érkeztem a városba. Az útra velem
tartott két magyar barátom is
MünchenbĘl.
Amikor megérkeztünk az iskolába,
mindenki
nagyon
kedvesen
fogadott minket. A tanárokkal
körbe ültünk, és egy kávé mellett
beszélgettünk az iskolában és
óvodában folytatott munkájukról.

Elmondták, hogy négy csoport is
mĦködik, meséltek a gyerekekrĘl
és a foglalkozásokról. Megmutatták, hogy milyen tananyagokat,
könyveket tudnak használni, és
hogy hogyan készülnek az egyes
órákra. Miközben beszélgettünk,
hamar elszaladt az idĘ és a
gyerekzsivaj jelezte, hogy itt
vannak a családok. Mindegyik
csoportot meg szerettem volna
látogatni, ezért a két órás foglalkozás alatt mindenhol fél órát
töltöttem. ElĘször Csilla csoportját,
a Vackor csoportot látogattam meg,
akik egy szép Ęszi rajzot készítettek el együtt a táblán, aztán pedig új betĦket tanultak. Ezután
továbbmentem a legkisebbekhez,
akik Klárával és szüleikkel közösen, Ęsszel kapcsolatos dalokat
énekeltek, játszottak és mondókákat tanultak. Majd mindannyian
kimentek az udvarra Ęszi faleveleket
gyĦjteni,
amelyekbĘl
késĘbb képet készítettek. Nagyon
tetszett ezen a foglalkozáson, hogy
az anyukák, apukák és testvérek is
jelen voltak és aktívan közremĦködtek. A szünetben tovább
beszélgethettem a tanárokkal, majd
Márta óráját látogattam meg,
amelynek középpontjában a Pál
utcai fiúk izgalmas története állt.
Legvégül Bea csoportjához tudtam
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bemenni, akik érkezésemkor éppen
ahogy az önkéntes munkát végzĘ
közösen olvastak, és a múlt idĘben
tanárok milyen lelkesen készülnek
lévĘ szavakat keresték az olvasott
és dolgoznak együtt a gyerekekkel.
történetben. A gyerekek minden
MegĘriztem magamban azt a képet
csoportban nagyon ügyesek voltak.
is, ahogy az órák után a gyerekek
A tanítás végén még egy keveset
együtt szaladgálnak az udvaron,
beszélgettünk, majd elbúcsúztunk
amíg szüleik még egy kicsit
és visszautaztunk Münchenbe. A
beszélgetnek egymással. Nagyon
tanárokkal való beszélgetések és a
hálás vagyok, hogy megismerlevelezés során nagy segítséget
hettem ezt a kedves, családias
kaptam a dolgozatom elkészítéközösséget és az iskolát. Remélem,
séhez, amit ezúton is szeretnék
hogy találkozunk még a jövĘben!
megköszönni. Jó érzés volt látni,
Mlecsenkov Eszter
Köszönet
Az elmúlt év tevékenységére visszatekintve szeretnék köszönetet
mondani egyházközségünk képviselĘtestületének, az önkéntes
segítĘknek, a szállást, ellátást adóknak vendégeink számára, az
óvodában és iskolában oktatóknak, az énekkarnak, a
ministránsoknak, a tánccsoportnak, a Missziós Üzenet
csomagolásában segítĘknek és mindazoknak, akik imáikkal és
szolgálatukkal hozzájárultak, hogy a búcsú, a családok napja, a
jótékonysági rendezvény, a szeretetvendégség és egyéb, az
egyházközségben rendezett ünnepi alkalmainkat méltón és szépen
ünnepelhettük.

,VWHQ
,VWHQiOGMDPHJPLQGQ\iMDWRNLPiMiWPXQNiMiW
iOGMDPHJPLQGQ\iMDWRNLPiMiWPXQNiMiW
pVN|]|VVpJQNpUWWHWWiOGR]DWRVV]ROJiODWiW
pVN|]|VVpJQNpUWWHWWiOGR]DWRVV]ROJiODWiW
Tompa József plébénos
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ÚJ MAGYAR HONLAP

Olvasóink szíves figyelmébe ajánlunk egy honlapot, melynek célkitüzése a határokon túli magyarság által létrehozott tárgyi emlékek dokumentációja ill. bemutatása világszerte: templomok, Magyar Házak, klubok, egyesületek,
szobrok, emlékmĦvek és -táblák,
utcanevek és összejöveteli helyek.
Hasonló honlap még nem létezik,
a képgyĦjtemény egyedülálló vállalkozás eredménye!
A bemutatott emlékek legtöbbjét a
XIX.-XX. századforduló gazdasági kivándorlásának ill. Trianonnak, majd a két nagy emigrációs
hullámnak (1945 ill. 1956) nyomán hozták létre a hazájukat elhagyni kényszerült
magyarok.
Olyan, a Kárpát-medencén kívüli
területekröl van tehát szó, ahol
nagyobb számban éltek vagy élnek magyarok az egész világon.
Teljes magyar negyedek (Cleveland, New Brunswick, Fairfield,
Detroit, Toledo, Lorain, New
York, Toronto, Sao Paolo...) nyomait láthatjuk, de elszórtan, egyedül álló emlékekkel is találkozhatunk. A jelenlegi mintegy 6000
kép túlnyomó többségét Dr. Tóth

Gergely, a honlap szerzöje készítette az elmúlt tíz évben. Kaliforniai egyetemi évei alatt (1998tól) került elöször kapcsolatba az
amerikai magyar kivándorlás témakörével. Ezek után, amint írja:
„Fokozatosan kitárulkozott elĘttem a nyugati magyarság világa.
Akkor került a kezembe Borbándi
Gyulától A magyar emigráció
életrajza 1945-85, amit két nap
alatt elolvastam, majd lassan a
szenvedélyemmé vált ez a kutatás.
S azóta – Ázsia kivételével – az
összes földrészen élĘ magyarokkal, magyar közösségekkel kapcsolatban állok, több száz emberrel.”
Dr. Tóth Gergely tavaly nyáron
Missziónkban is járt anyaggyüjtés
céljából, hiszen mi is egyike vagyunk
azon
közösségeknek,
melyek törekvése a keresztény hittel együtt a magyarság megtartása és továbbadása a földrajzi
határokon túl is. Nálunk készített
képei szintén megtekinthetök a
fent ismertetett honlapon:
www.magyarnegyed.com
Dr. Lang András
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AZ ÉLET KÖNYVÉBėL
Születés
Közösségünk új tagokat üdvözöl. Szeretettel
köszöntjük közöttünk az újszülött gyermekeket:
Fendt Liliana Katalint
Kneip Elisabethet
Mile Nándort
Steckl Rékát
Zémann Meinicke Emmát

.pUMNDMy,VWHQiOGiViWDJ\HUPHNHNUHV]OHLNUHpVNtYiQMXNKRJ\
HJpV]VpJEHQpVV]HUHWHWEHQQ|YHNHGMHQHND0HQQ\HL$W\DpVPLQGQ\iMXQN
|U|PpUH
Elhalálozás
Kaiser Rita
(képviselötestületi tag)

Klesits Dénes
Klima Alfréd
Peters Günter
Remete László
Sipocz Erzsébet
Terek István
Fájó szívvel emlékezünk rájuk!
Adj Uram örök nyugodalmat nekik
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Nyugodjanak békességben!
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TE IS VÁROD A KARÁCSONYT?
Karácsonyra mindannyian készülünk, gyermekek, felnĘttek. Kedves
fiatalok, találtok itt néhány gondolatot, melyek nem csak a gyermekek
számára fontosak.
- És te várod a Karácsonyt?
- Hát hogyne várnám! - csillan fel
minden gyermeknek, felnĘttnek a
szeme.
- Akkor már bizonyára elvégezted
a karácsonyi szentgyónást! Mert
istállóban elég volt egyszer
megszületni az Úr Jézusnak. S ha
nem gyóntál, a lelked még az
istállónál is csúnyább. Vigyázz!!!
Tiszta szíveket vár Jézus.
- Gondolom beszerezted már a
karácsonyi ajándékokat? Óh, nem
ezekre
a
semmitmondókra
gondolok (az is kell, és fontos is).
De Jézusnak milyen ajándékot
készítettél? Mi lesz a karácsonyi
meglepetés, a Földreszállt Gyermeknek? Vajon imádság, vagy
talán egy kis böjt; vagy nézd,
lehetne néhány felajánlott hétköznapi szentmise is vagy szentáldozás. De tudod, a kis Jézus
roppant örül a jócselekedeteknek
is: segíteni a rászorulón, örömöt
vinni a szomorúnak, betegeket
látogatni, másnak örömöt szerezni.
Mennyi ajándékod van már az égi
Gyermek számára?
- Bizonyára kibékültél már azzal,
aki megbántott téged, vagy akit te

bántottál meg? Szívben haraggal,
gyĦlölettel, nehezteléssel ne is
menj a karácsonyi jászolhoz. Ott
békét, szeretetet sugárzik minden.
Békét, szeretetet énekel az angyalsereg. Nehéz? Azt gondolom, de
megéri… Meglátod, majd a kis
Jézus sem marad adós…
- Családodban mindenki várja az
Úr Jézust? Szüleid, testvéreid, jó
barátaid
elvégezték
már
a
karácsonyi szent gyónást? Szólj
nekik, kérd meg Ęket is. A kis
Jézus nagyon fog örülni ennek.
Meglásd, boldog Karácsony lesz a
jutalmad. Szeretnél nagyon boldog
lenni? Tégy te is valamit érte.
- Bizonyára már megvannak az
ajándékok, amelyekkel szüleidet,
testvéreidet, barátaidat, a szegényeket akarod meglepni. Mert ez
az igazi Karácsony: én is adjak
valamit…, én is szerezzek örömöt
valakinek. Tudod jól, mindenki
várja a szeretetet. Jézus pedig most
általad akarja azt elküldeni,
elhozni. Jézus születésére vár a
világ.
De
olyan
kevesen
vállalkoznak a kis Jézus szerepére.
Te is lehetsz férjednek, gyermekednek, feleségednek, szüleid-
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nek, embertestvérednek a kis Jézus,
lesz a Karácsonyod, mert a Te
aki hozzájuk is elviszi az örömöt, a
szívedben is megszületik a kis
békét, a szeretetet. Miért nem
Jézus.
vállalkozol rá szívesen? Így boldog

KARÁCSONYI TÖRTÉNET
A kislány karácsonyi csomagot
készített. Egy dobozt csomagolt be
drága aranypapírba. Olyan sok
papírt használt fel, hogy az édesapjának feltünt és megkérdezte:
- Hát te meg mit csinálsz?
Pazarolod a drága papírt, mintha te
vetted volna.
A leány elsírta magát, és
félrehúzódott egy sarokba. A
dobozt erĘsen magához szorította.
A szentestén, amikor a család
tagjai megajándékozták egymást, a
leány is odaadta apjának a
szeretettel becsomagolt dobozt.
- Papi, ez a tiéd!
Az apa elérzékenyült. Talán
nagyon kemény volt. Végeredményben az ajándék az övé.

Óvatosan felbontotta a csomagot.
Nagy meglepetésére a doboz üres
volt. A nem várt fordulat
felbosszantotta és kirobbant.
- Te meg az egész drága
aranypapírt egy üres dobozra
fecsérelted?
A leány okos, nagy szemébĘl
könnycseppek gördültek, és így
szólt: - Papi! Nem is üres a doboz.
Egymillió puszit tettem bele.
A férfi azóta az íróasztalán Ęrzi a
cipĘsdobozt.
- Hiszen ez üres –mondják a
kollégái.
- Egyáltalán nem! Kislányom
szeretete van benne – válaszolja a
büszke apa.
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KARÁCSONYI REJTVÉNYEK
Kedves gyermekek az alábbiakban
két rejtvényt és egy pár találóskérdést találtok. A megfejtést hozzátok el január 19-ig, a hittanórára, vagy a szentmisére és adjá-

tok oda József atyának vagy Kibili
Angélának. A helyes megfejtĘk
február 2-án a szentmisén jutalmat
kapnak.

Vízszintes:
4. papírba csomagolt
csokis édesség a karácsonyfa díszítésére
5. mákos tekercs, diós
tekercs
FüggĘleges
1. vaníliás porcukorba
forgatott kiflicske
2. méhek által készített
édes dolgot tartalmazó
karácsonyi sütemény
3. habkarika más szóval
Találós kérdések
Fehér bunda
könnyü dunyha
terül szét a városig,
alatta az Ęszi búza
friss cipóról álmodik.
Mi az?

Egy kis házban öt szoba sorakozik
szépen,
öt kis ember bújik oda melegedni
télen.
Mi az?
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Nem keltem én magból,
Kerek Isten fája,
nem voltam palánta,
szép tizenkét ága,
nem ültetett kertész,
szép tizenkét ágán,
tövem se kapálta.
ötvenkét virága,
Kivirultam mégis
ötvenkét virágból
hideg téli éjjel…
három aranyalma,
Csak a nap sugára
aki kitalálja,
Ne hervasszon még el!
hull a virág arra.
Mi az?
Mi az?

ELÖZETES
Advent-Karácsony
vagy a 0152-23162753 mobilteleMIKULÁSVÁRÁS
fonszámon.
December 8-án Advent második
Házi áldás
vasárnapján a 11:00 órai gyermekhol hit, ott szeretet,
mise után megérkezik a várva várt
hol szeretet, ott béke
Mikulás. A misszió iskolásai és
hol béke, ott áldás
óvodásai kis mĦsorral, készülnek
hol áldás, ott ISTEN
fogadására.
hol ISTEN, ott szükség nincsen.
14
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ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELET
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.

Január 25-én, szombaton Csákvári
Dániel református magyar lelkész
Münchenböl jön el hozzánk, hogy a
15:00 órakor kezdĘdĘ ökumenikus
istentiszteleten együtt imádkozzunk
a keresztény egységért. Az 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!

GYERMEKFARSANG

HÁZSZENTELÉS
Magyar szokás szerint, ez évben is
lehetĘség nyílik a házszentelésre.
Jelentkezni lehet a szentmise után

Minden érdeklĘdĘt nagy szeretettel várunk gyermekfarsangra,
amely 2013. február 22-én,
szombaton 15:00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a Szent
Márton Plébánia nagytermében
(86154 Augsburg, Zirbelstr. 23.)
Akárcsak tavaly, ez évben is
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játékok, tánc és meglepetés várja
az jelmezbe öltözött csemetéket.

Advent-Karácsony

AZ 1848–49-es
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
MEGÜNNEPLÉSE

A jó hangulathoz természetesen a
finom ételek is hozzátartoznak.
Várjuk jelentkezéseteket február
20-ig Kibili Angélánál, tel. 01735939601 vagy 0821-21939330.

Augsburgban március 16-án 11:00
–kor a szentmisében és utána a
közösségi teremben nemzeti ünnepünk megünneplésére hívunk és
várunk szeretettel mindenkit.

FARSANGI BÁL
LELKIGYAKORLAT

Az év elsĘ idĘszaka a farsang
ideje. EbbĘl az alkalomból
meghívunk minden kedves mulatni
és szórakozni vágyót a farsangi
bálunkra, amely 2013. február 15én (szombaton) 18:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Szent
Márton plébánia nagytermében
(86154 Augsburg, Zirbelstr. 23.).
Jelentkezni lehet Nadj Józsefnél
minden idĘben, ameddig hely van a
0821-596661 telefonszámon.

Március 29-én, szombaton és 30án
vasárnap
Augsburgban
nagyböjti lelkigyakorlatra várunk
mindenkit missziónk termébe,
melyet Nagy Nándor atya tart.
Nándor atya Magyarországról a
szegedi egyházmegyébĘl származik. Három évig kanadai missziós
pap volt. Jelenleg a váci egyházmegyében Újlengyelben plébános.
A lelkigyakorlat programja az
augsburgi szentmisék idöpontjánál
olvasható. A március 30-i
vasárnapi szentmise után Nándor
atyával személyes beszélgetésre is
lehetĘség lesz.

NAPTÁRI ROVAT

16

Advent-Karácsony

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


December
2013.12.07
2013.12.15
2013.12.25
2013.12.31
Január
2014.01.01
2014.01.05
2014.01.18
2014.01.19
2014.01.25

11:00
11:00
11:00
15:00

Advent 2. vasárnapja, mikulási ünnepség
Advent 3. vasárnapja
Karácsony, betlehemes játék
Évvégi hálaadás

11:00
11:00
18:00
11:00
15:00

SzĦz Mária Isten anyja, Újév
Karácsony utáni 2. vasárnap
Önkéntesek találkozója, szentmise a kisteremben
Évközi 2. vasárnap
Ökumenikus istentisztelet Csákvári Dániel
református lelkésszel

Február
2014.02.02
2014.02.16

11:00 Évközi 4. vasárnap, gyertyaszentelés
és Balázsáldás
11:00 Évközi 6. vasárnap, képviselĘtestületi választás

Március
2014.03.02
2014.03.05
2014.03.16
2014.03.29
2014.03.29
2014.03.29
2014.03.29
2014.03.30

11:00 Évközi 8. vasárnap
17:00 Hamvazószerda
11:00 NagybĘjt 2. vasárnapja,
nemzeti ünnepünk megünneplése
10:00 Lelkigyakorlat fiataloknak, Nagy Nándor atyával
Lelkigyakorlat felnĘtteknek, Nagy Nándor
13:30
atyával
16:00 Szentgyónási lehetĘség
16:30 Szentmise
11:00 NagybĘjt 4. vasárnapja

Április
2014.04.06
2014.04.18

11:00 NagybĘjt 5. vasárnapja
11:00 Virágvasárnap, barkaszentelés

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

December

2013.12.26

11:30

Január

2014.01.12

11:30

Február
Március

2014.02.09
2014.03.09

11:30
11:30

Karácsony - Szent István
Urunk
megkeresztelkedése
Évközi 5. vasárnap
Nagyböjt 1. vasárnapja

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

December
Január
Február
Március

2012.12.29
2013.01.26
2013.02.23
2013.03.23

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

Szent család vasárnapja
Évközi 3. vasárnap
Évközi 7. vasárnap
Nagyböjt 3. vasárnapja

Szentgyónási alkalom Augsburgban, Kemptenben és Neuburgban
Minden szentmise elĘtt egy fél órával, a bejárattól jobboldalon levĘ,
hátulsó gyóntatószékben.
Rózsafüzérimátkozás Augsburgban: A vasárnapi szentmisék elĘtt egy
félórával a Szent László teremben.
Rózsafüzércsoport: Aki szívesen imátkozza a rózsafüzért és szeretne
ebben a csoportban résztvenni érdeklĘdhet Neusser Erzsébetnél.
Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az elérhetĘségeknél.

EGYÉBB FOGLALKOZÁSOK
Könyvtár: Könyvtárunk minden vasárnapi és ünnepnapi szentmise után
nyitva tart. ÉrdeklĘdni lehet Nagy Mariannenél, telefonon. Telefonszáma
megtalálható az utolsó oldalon 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 utolsó oldalon az
elérhetĘségeknél.
A zenecsoport próbái: Kórusunk minden második pénteken 17:00 órától
próbál. Kérjük az érdeklĘdĘket, hogy a felelĘssel, Seböck Ibolyával
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vegyék fel a kapcsolatot. Telefonszáma megtalálható az utolsó oldalon az
elérhetĘségeknél.
Német nyelvtanfolyam: Német nyeltanfolyamot tartunk kezdĘk számára
hétfĘ és csütörtök este 19:00 órai kezdettel. Érdeklödni lehet az utolsó
oldalon az elérhetĘségeknél megadott telefonszámokon.
Baba-Mama Klub: Mindig az óvodai foglalkozások alkalmával kerül
megrendezésre. ÉrdeklĘdni a 0821/8109343-es számon, vagy a Facebookon, az Augsburgi Magyar Óvoda csoportban lehet.
6=(173,526.$+e79e*,0$*<$5,6.2/$e6Ð92'$
Helye: Szent László Magyar Katolikus Misszió, Zirbelstr. 23, 86154 Augsburg

$IRJODONR]iVRNLGĞSRQWMDD²HVWDQpYUH
2013. December: 7 próba, 8-án Mikulási ünnepség,
14, 21 és 23 próba, 25 karácsonyi ünnepség.
2014. Január: 11.
Február: 2, 8 és 22 gyermekfarsang.
Március: 1 és 15, Március 15-i ünnepség – közösen
a müncheni konzulátussal és a müncheni misszióval.
Április: 5, 26.
Május: 3, 4 anyáknapi ünnepség, 17, és 31.
Június: 14.
Július: 5, 19 évzáró.
Foglalkozások ideje: szombat 14:00 – 17:00-ig
Az ünnepségeket (anyák napja, mikulás, karácsony, …)
rendszerint a vsárnapi szentmise után 12:00 órától
szervezzük, elötte pedig gyermekmisére várunk minden gyermeket.
Órarend: 14:00-14:45 hittan, 14:45-15:00 szünet
15:00-17:00 csoportonkénti tanítás/foglalkozás – iskola, óvoda
Csoportok
Bóbita – óvodás csoport: 6-7 éves korig
Vackor - csoport: elsĘ-másodikosok számára
Haladó I - csoport: harmadik-negyedikesek számára
Haladó II - csoport: ötödik osztálytól

+pWYpJLLVNROiQNEDPLQGHQNLWV]HUHWHWWHOKtYXQNpVYiUXQN
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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.
Plébánosi fogadóóra a misszióban:
Kedd: 9:00 – 15:00.
és megegyezés szerint
Irodai nyitvatartás:
Kedden és pénteken 9:00 – 16:00
Tel.: 0821 – 21939330
Fax.: 0821 - 21939331
E-Mail: augsburgimisszio@web.de
Internetoldal:
www.augsburgimisszio.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
Mezöné Hieber Beáta
015120567751
Néptánc:
Lukácsffy Katalin 0821-54379295

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

