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HÚSVÉT ELÖTTI GONDOLATOK
Elmémben sokszor
a Nagypéntek eseményeit forgatom,
s felkiált bennem a gondolat:
"Hogy tehették ezt Veled, Uram!?"
Megkorbácsoltak, megköpdöstek,
keresztre feszítettek,
Téged, a bĦntelent.
De rögtön magamba nézek, s látom
én sem vagyok különb náluk.
BĦnbánó lélekkel jövök Hozzád, Úr Jézus,
mert szavaimmal, tetteimmel
hányszor én is megfeszítelek.
Sokszor gyors vagyok a szólásra,
mikor hallgatnom kellene,
s hallgatok, ha beszélhetnék Rólad.
Az érzéseim és vágyaim csapdája les reám,
máskor fogságba ejt egy gondolat.
De ha Terólad elmélkedem, Uram,
a szívem újra felvidul,
mert tudom, hogy Nagypéntek után
Húsvét vasárnap következik.
Betölti szívemet a hála,
hogy feltámadtál, Uram,
s általad van bĦnbocsánat.
Kérlek, mosd le minden vétkemet,
és segíts, hogy legyek
örökké hálás, hĦséges,
szolgáló gyermeked.
Zsótér Mária
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KEDVES MAGYAR KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉGI TAGOK!
„Chrsistos woskrese – Feltámadt Krisztus!“
– így köszöntik egymást a
keleti egyházban a keresztények a húsvéti idĘszakban. Ez ugyanakkor egy
köszöntésnél jóval többet
is jelent, sokkal inkább
egy tanúságtétel Jézus
Krisztus mellett, aki feltámadásával örökre legyĘzte
a halált és a gonoszt. A kommunizmus alatt ez a köszöntés megerĘsítĘleg is hatott, hogy bármi is történjen, a hit mellett ki kell tartani.
FeltehetĘleg idén húsvétkor nem
fogják tudni olyan feltétlen örömmel köszönteni egymást, mint az
elĘzĘ években. Február 28-án
Tompa József Atyát felmentettük
az augsburgi Szent László Magyar
Katolikus Misszió vezetése alól, és
a rá következĘ napon egy ünnepi
szentmisével és az azt követĘ agapéval búcsúztattuk el. Az Augsburgi Püspöki Hivatal hálásan köszöni
József Atya liturgikus munkáját és
hogy az örömhír terjesztésére nagy
hangsúlyt fektetett. Ugyanakkor
munkája nem volt feszültségektĘl
mentes. Véleményünk szerint munkáját nem tudta tovább gyümölcsözĘen végezni. Ezzel egyébként
Ę maga is egyetértett és nem kívánt

az egyházközségben tovább szolgálni.
Dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök március
9-én Münchenben megígérte
nekem,
hogy
amilyen gyorsan csak tud,
megpró-bál utódot találni.
Amennyiben minden jól
alakul, már nyáron elkezdheti
szolgálatát az új atya. Addig is
Merka János Atya MünchenbĘl és
Tempfli Imre Atya Stuttgartból
fogja lehetĘségéhez mérten ellátni
a közösséget.
Kedves magyar közösség, kötelességemnek tartom hangsúlyozni,
hogy ebben az átmeneti idĘszakban
különösen fontos, hogy összetartsanak és erĘsítsék egymást, ezáltal
is megkönnyítve József Atya utódjának munkáját.
Ebben a szellemben kívánok
Önöknek boldog és áldott húsvéti
ünnepet. Az értünk feltámadott
Jézus Krisztus kegyelme és áldása
kísérjen mindnyájunkat!

(Msgr. Wolfgang Miehle) a nem német
nyelvĦ közösségek augsburgi megbizottja
(fordított Grunda Marcell)
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JÉZUS FELTÁMADT, GYėZÖTT A SZERETET,
GYėZÖTT AZ IRGALOM!
Ferenc pápa húsvéti üzenete 2013. március 31. vasárnap 17:00

Milyen nagy öröm, hogy átadhatom nektek ezt az üzenetet: Krisztus feltámadt! Szeretném, hogy eljusson minden házba, minden családba, különösen oda, ahol több a
szenvedés, a kórházakba, a börtönökbe…
MindenekelĘtt azt szeretném, hogy
eljusson minden szívbe, mivel Isten
ott akarja elvetni ennek az Örömhírnek a magvát: Jézus feltámadt,
van remény a számodra, többé már
nem állsz a bĦn, uralma alatt! GyĘzött a szeretet, gyĘzött az irgalom!
Kedves fivéreim és nĘvéreim,
Krisztus egyszer s mindenkorra és
mindenkiért meghalt és feltámadt,
ám a feltámadás erejének, ennek a
rossz rabszolgaságából a jó szabadságára való átmenetnek minden
korban, létezésünk konkrét helyein,
mindennapi életünkben aktualizálódnia kell. Napjainkban is mennyi
pusztaságon kell átkelnie az emberi
lénynek! LegfĘként azon a sivatagon, amely saját magában van,
amikor nincs meg benne az Isten és
a felebarát iránti szeretet, amikor
hiányzik belĘle annak tudatossága,
hogy mindannak az ĘrzĘjévé kell
lennie, amit a TeremtĘ nekünk
adott és nekünk ad. Azonban Isten

irgalma virágba boríthatja a legszárazabb talajt is, újra életet adhat a
kiszáradt csontoknak.
Íme tehát a meghívás, amellyel
mindannyiótokhoz fordulok:fogadjuk be Krisztus feltámadásának a
kegyelmét! Engedjük, hogy Isten
irgalmassága megújítson minket,
engedjük, hogy Jézus szeressen
minket, engedjük, hogy szeretetének ereje átalakítsa a mi életünket
is; és váljunk eszközeivé ennek az
irgalomnak.
Kérjük hát a feltámadt Jézustól,
hogy alakítsa át a halált életté, változtassa a gyĦlöletet szeretetté, a
bosszúállást megbocsátássá, a háborút békévé. Igen, Krisztus a mi
békénk, és általa könyörögjünk békéért az egész világ számára,
amelyet még mindig olyannyira
megoszt a kapzsiság, amely könynyĦ hasznot keres, amelyet megsebez az emberi és családi életet
veszélyeztetĘ önzés. Könyörögjünk
békéért a mi Földünk számára!
Kedves fivéreim és nĘvéreim, mindannyiótokhoz a zsoltár felhívásával fordulok: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: / irgalma örökké tart. /
Mondja Izrael háza: / irgalma örökké tart”
(részletek - Magyar Kurír)

5ĢĴĠĭĨĠĦƄĮƈġĥƔĮżĢĤĭĪıĜįģƳňŋƣŉĩŎƛŇ

HÚSVÉTI LOBOGÓ
A három nap: Nagy csütörtök, Nagypéntek és Húsvét vigiliája, Jézus
gyözelmének emlékünnepei. Színezd és vágd ki a négyzetbe-foglalt 12 képecskét.
Emlékezz a szent napok liturgiájának eseményeire és ragaszd mindegyik képet a
megfelelö helyre a lobogón, hogy az események csoportosítva legyenek az
ünnepek szerint. Vágd ki az egészet a vastag vonalak mentén és tüzd ki otthon
egy látható helyre a nagyhét alatt.

6ĠħƑĵĠįĠĮģƳňŋƣŉĩŎƛŇ

KÖNYVBEMUTATÓ
Április 19-én a szentmise után,
’A HITET FESTETTE’ cimmel
Lukácsovits Magda erdélyi festĘmĦvész életmĦve bemutatására
hívjuk szeretettel. A kiállítással
egybekötött könyvbemutató a St.
Márton plébánia nagytermében
lesz megtartva.

ANYÁK NAPJA
Május 17-én a szentmisén 11:00
órakor és az azt követĘ agapén
köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. A gyermekmise után a
hétvégi magyar iskola és óvoda növendékei szeretettel várnak mindenkit az anyáknapi ünnepségre!

ÚRNAPI KÖRMENET
Június 4-én az úrnapi szentmisére és az azt követĘ körmenetre hívja a magyar híveket is az augsburgi
püspökség. A szentmise 8:00 órakor kezdĘdik a Dómban, azt követöen körmenet a Maximilianstr.-n

NÉPEK MISÉJE

Július 12-én a St. Ulrich-hét alkalmából kerül megrendezésre a Népek Miséje a St. Ulrich templomban. A szentmise 10:30-kor kezdĘdik, amelyen a különbözĘ nemzetiségĦ és nyelvĦ missziók közösen
vesznek részt. Kérjük, aki teheti
jöjjön népviseleti ruhába. A szentmise után beszélgetési lehetöség
van Msgr. Wolfgang Miehle a nem
német nyelvü missziók augsburgi
megbizottjával.

EGYÉBB FOGLALKOZÁSOK AUGSBURGBAN
Könyvtár: Könyvtárunk minden vasárnapi és ünnepnapi szentmise után
nyitva tart. ÉrdeklĘdni lehet Nagy Mariannenél, telefonon. 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.
Hegedü oktatás: Láng Klára, 082013-90213, információk a www.musiklang.de honlapon találhatóak.
Zongora oktatás: Kovácsné Katalin, 015774879644 információk a
www.klavierunterricht-augsburg.eu honlapon találhatóak.
Szentgyónási alkalom Augsburgban
Minden szentmise elĘtt egy fél órával, a bejárattól jobboldalon levĘ,
hátulsó gyóntatószékben.

ELÉRHETėSÉGEK
Szent László Magyar Katolikus
Misszió
86154 Augsburg, Zirbelstr. 23.
Irodai nyitvatartás:
Kedden és pénteken 9:00 – 16:00
Tel.: 0821 – 21939330
Fax.: 0821 - 21939331
E-Mail: augsburgi-misszio@web.de
Internetoldal:
www.augsburgimisszio.de
Ifjúsági kórus:
Seböck Ibolya

0821-5897641

Internet oldal:
Ziegler Kinga

08231-9789319

Hétvégi iskola és óvoda:
Kibili Angéla
08203-952652
0173-5939601
Baba-Mama kör
Mile Csilla
0821-4088746
Könyvtár:
Nagy Marianne

0821-550653

Német nyelvtanfolyam:
Neusser Erzsébet 0821-5898749
Mezöné Hieber Beáta
015120567751
HegedĦ oktatás:
Láng Klára
08203-90213
Zongora oktatás:
Kovácsné Katalin

0157-74879644

A „Missziós üzenet”-et ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk
költségeink fedezésére: Ungarische Kath. Mission
IBAN: DE61750903000000134244 BIC: GENODEF1M05, Ligabank Augsburg

Hálásan köszönjük szíves adományaikat!
Erreichbarkeit: jeden Dienstag und Freitag. 10:00 – 16:00 Uhr
Sekretariat 0821-21939330
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SZENTMISÉINK RENDJE AUGSBURGBAN
Augsburg – Oberhausen, „St. Martin” Kirche
Zirbelstr. 23, 86154 Augsburg

Április
2015.04.05
2015.04.19
Május
2015.05.03
2015.05.17
2015.05.24
Június
2015.06.04
2015.06.07
2015.06.28
Július
2015.07.05
2015.07.12
2015.07.19

11:00 Húsvét vasárnap
11:00 Húsvét 3. vasárnapja, könyvbemutató
11:00 Húsvét 5. vasárnapja
Húsvét 7. vasárnapja, anyáknapi ünnepség és
11:00
gyermekmise
11:00 Pünkösd
08:00 Úrnapja, szentmise a Domban körmenettel
11:00 Évközi 10. vasárnap
11:00 SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ és kulturális nap
11:00 Évközi 14. vasárnap
10:30 Népek miséje az Ulrich templomban
11:00 Évközi 16. vasárnap

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

A kempteni szentmisék az átmeneti idĘben elmaradnak!
SZENTMISÉINK HELYE NEUBURGBAN Neuburg, „Maria Ward”
kápolna, An der Luisenhöhe 2, 86633 Neuburg/Donau
2014.04.26 16:00 Húsvét 4. vasárnapja
Április
2014.05.31 16:00 Szentháromság vasárnapja
Május
2014.06.21 16:00 Évközi 12. vasárnap
Június
2014.07.26 16:00 Évközi 17. vasárnap
Július
Tevékenységeink idĘpontja megtalálható honlapunkon:
http://www.augsburgimisszio.de/
és a facebookon a Szent László Magyar Katolikus Misszió név alatt.
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Sok szeretettel várunk mindenkit a

VII. SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ
ÉS KULTURÁLIS NAPRA,
mely 2015. június 28-án a misszióban
kerül megrendezésre. (Zirbelstr. 23, 86154 Augsburg)
A szentmise 11:00 órakor kezdĘdik, melyet
Dr. Cserháti Ferenc budapest-esztergomi segédpüspök úr
fog celebrálni. A misében közremĦködik a
miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium kórusa.

Program elĘzetes:
A szentmise után szeretetvendégségre kerül sor,
majd színes gyermekprogramok várják a családokat.
14:00 Fényi Gyula gimnázium kórusának elĘadása
14:30 Gyermeklakodalmas a hétvégi iskolások mĦsora
15:15 A budapesti müszaki egyetem néptánccsoportja
FelelĘs szerkesztĘ: Szent László Magyar Katolikus Misszió
TördelĘ szerkesztĘ: Kibili Angéla
Megjelenik évente kétszer 6.000 példányban.
Impresszum: Szent László Magyar Katolikus Misszió (Ungarische Katholische
Mission) 86154 Augsburg, Zirbelstr. 23. Tel. 0821-21939330,
E-mail: augsburgi-misszio@web.de, http: www.augsburgimisszio.de

