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70 éves a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség
1938 előtt a magyarok száma a bajor fővárosban pár százra tehető. Bajorországba nagyobb számban a II. világháború végén érkeztek magyar menekültek, köztük papok is. Így logikus és kézenfekvő volt, hogy a menekültek lelkipásztori gondozását a velük együtt ideérkezett papok vegyék át. Ez már 1945 áprilisában
megkezdődött és az első években változó helyszíneken történt és
a szolgálatot végző lelkészek is gyakran változtak. A második
nagy menekülthullám 1956 őszén érkezett, ekkor már dr. Eperjes
Ernő látta el a lelkészi szolgálatot. A körülmények is stabilabbá
váltak. Ratzinger bíboros müncheni érsek 1978-ban az egyházi
közösséget plébánia jellegű központtá nyilvánította és felállította a müncheni Magyar Katolikus Missziót. A magyar misék helyszíne 1966-tól egészen 2014 őszéig a Damenstifttemplom lett és Mindszenty bíboros közbenjárására közösségünk az Oberföhringer Str. 40
alatt kapott nagyvonalú, a kulturális, egyesületi és csoport munkára is alkalmas épületet. Az
épület 1993-ban történt bővítésekor épült a „Patrona Hungariae et Bavariae” névre keresztelt házi kápolnánk is. Eperjes atya után, 1984-ben dr. Cserháti Ferenc (jelenleg BudapestEsztergomi segédpüspök) vette át a plébánosi hivatalt és ezt egészen németországi főlelkésszé történő kinevezéséig (2002) töltötte be. Utóda jelenlegi plébánosunk, Ft. Merka János. Az egyházközség alapvető feladata természetesen a hitélet, tehát a szentmisék magyar
nyelven történő ünneplése, valamint keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, házasságok megáldása, az ezekre történő felkészítés és temetés. A betegek, öregek és esetenként a börtönbe
kerültek látogatása is a Jézustól kapott feladatok közé tartozik. Merka atya munkáját két
lelkipásztori munkatárs segíti. Hitünk erősítését szolgálják az adventben és nagyböjtben tartott lelkinapok, melyeken vendégatyák elmélkedése segít felkészülni a közelgő ünnepre.
Ünnepi alkalmak a bérmálások is, amikor a külföldi magyarok püspöke (korábban dr.
Miklósházy Attila SJ, most Cserháti Ferenc atya) avatja fiataljainkat nagykorú kereszténynyé. Közös lelki élményt nyújtanak a résztvevőknek az évente megrendezett zarándoklatok
is, mint idén a Torinói Lepel megtekintése, a korábbi években utazás a Szentföldön, Szent
Jakab-útján, Lourdes-ba, Szent Pál apostol nyomában, Görögországban és Kis-Ázsiában,
vagy részvétel a Csíksomlyói búcsún. Az egyházközség azonban még ennél többet is nyújt:
az óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig mindenkit várnak az misszión működő csoportok,
amelyek a német környezetben is segítik magyarságunk megélését és megtartását. A tánccsoportok, bébi-mami kör, cserkészet és sok más mellett kulturális kínálatok is várják az
érdeklődőket. Egyházközségünk a München-Freisingi Érsekség része, anyagi hátterünket is
a német állam által beszedett egyházi adó biztosítja, így természetes, hogy az érsekség közös ünnepein is képviseltetjük magunkat és részt veszünk a különféle bizottságok munkájában, ez utóbbi a választott egyháztanács egyik feladata. Az Európai Unión belüli határok
megnyitása és a munkavállalási lehetőségek kibővülése honfitársaink új, nagy csoportját
hozta Münchenbe. Sokan közülük itt-tartózkodásukat nem tekintik véglegesnek, és ittlétük
alatt is keresik a kapcsolatot más magyarokkal. A régiek mellett őket külön nagy szeretettel
hívjuk nem csak a szentmisékre, de közösségünk erősítésére is.

Dr. Kottra Gábor, az Egyháztanács elnöke
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Nagyböjti lelkinapunk

Böjte Csaba ferences szerzetes egy hétvégét töltött Münchenben. Február utolsó napján az
ifjúságnak tartott lelkigyakorlatot a misszión. Március első napján az idei böjti időszak második vasárnapján pedig a felnőtteknek. Megtapasztaltuk – szeptember óta először, hogy az
új templom kicsi is tud lenni… Akkora volt az érdeklődés, hogy többeknek végig kellett
állniuk a szentmisét, mert már nem jutott nekik ülőhely.
Délelőtt is Csaba testvér
prédikált, saját közösségük
életéről, személyes élményekről szólt a szentbeszéd. Az őt elkísérő négy
leány egy Mária-éneket
énekelt el népviseletben,
kiegészítve a két énekkar
dalait. Délután a misszión
is személyes tapasztalatait
szőtte bele a lelkigyakorlat
elmélkedéseibe. Örömteli
volt, hogy délután is sokan
voltunk. Isten áldja meg Csaba testvért és munkatársait, hogy még sokáig tudjanak munkálkodni a gyermekek érdekében!

Jánosi Margit
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Nagyheti szertartások,
húsvéti magyar szentmisék
a Szent Erzsébet- templomban, Breisacher Str. 9/a, 81667 München
*

Március 29. Virágvasárnap,
11.00–12.00 ünnepi szentmise,
barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.
Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével.
*

Április 2. Nagycsütörtök,
17.00–18.00 Nagycsütörtök esti szentmise
az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.
*

Április 3. Nagypéntek,
10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja
a St. Michael-templomtól a Marienplatzig
17.00–18.00 nagypénteki szertartás
a Szent Erzsébet-templomban, Passió Szent Máté evangélista szerint,
keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.
*

Április 4. Nagyszombat,
20.00–21.30 Húsvéti vigília,
tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés.
Mise végén ételszentelés.
*

Április 5. Húsvétvasárnap,
11.00–12.00 ünnepi szentmise
Mise végén ételszentelés.
*

Április 6. Húsvéthétfő,
11.00–12.00 ünnepélyes szentmise
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Egyházközségi zarándoklat magyar szentek és
történelmi személyek nyomdokain.
Október 5-én kora hajnalban indult buszunk Szeged irányába, ahová késő délutánra meg is
érkeztünk. Egy rövid séta vezetett minket a gyönyörű paloták és színház mentén a „Sótartó”-nak is nevezett Roosevelt téri halászcsárdához, ahol megkóstolhattuk a finom szegedi
halászlét túrós csusza és cigányzene kíséretében. Másnap szintén korán indultunk Nagylakon át Arad felé. Ma van az aradi vértanúk kivégzésének 165. évfordulója, így felkészültünk az esetleges zavargásokra, de minden probléma nélkül megkoszorúztuk az emlékművet és a vesztőhely szobrát is. Utunk Temesvár felé folytatódott, ahonnan 1456-ban Nándorfehérvár felé indult Hunyadi János csapataival a török ellen. A nagy múltú városból, ami
királyi székhely is volt, nem sokat láttunk, mert a főtéri építkezések miatt a nagytemplomot
is csak kívülről szemlélhettük. A várost 1716-ig a törökök uralták, 1848-49-ben Bem apó
csapata védte. A Temesvári csata emlékművénél elhelyeztük koszorúnkat. Estére értünk
szálláshelyünkre, Dunaorbágyra. Szakadó esőre és hidegre ébredtünk. Rövid emlékezést
tartottunk Orsován a Szent Korona kápolnánál. Orsova volt az ország délkeleti határa.
1949-ben Kossuth menekülésekor itt ásták el a koronát. 1853-ban az egyik koronaőr árulásának köszönhetően újra előkerült, és tiszteletére egy kápolnát építettek, ami bizony
Orsovával és Ada Kaleh szigetével együtt az 1968-72-ig épülő vaskapui vízierőmű építése
miatt víz alá került. A parton felépült Új Orsova és az új kápolna. Falán talált elhelyezést a
Szent Korona emléktábla. Itt helyeztük el imával koszorúnkat. Három órás hajóútra indultunk a festői Al-Duna, Vaskapu, Kazán szoros vizein, elhaladva e festői tájon elhelyezett
Trajánusz császár emléktáblája, és Decebal dák király sziklába vájt monumentális arcszobra
előtt. A hajóút után várt minket Herkulesfürdő, a Monarchia előkelő fürdőhelye, a Cserna
folyó partján. Itt a hegyekben egy különleges mikroklíma uralkodik, amit mediterrán éghajlata, és a forró gyógyforrások miatt már a rómaiak is ismertek. Traianus császár alapította
az első fürdőket. Szomorúan bandukoltunk a siralmas állapotban lévő valaha gyönyörű épületek között, ahol Elisabeth királynőnk oly szívesen tartózkodott. Megcsodáltuk a hévizek
istene, Herkules szobrát is, és visszatértünk Dunaorbágyra. Reggeli után bámulattal csodáltuk a világ harmadik legnagyobb vízierőművének hatalmas turbináit és technikai berendezéseit. Az erőműn áthaladva érkeztünk a szerb határra, az átkelés ugyancsak kalandos volt.
Elérkeztünk a Galambócon épített fellegvárhoz. A sziklákra épített vár és a visegrádi vár
hasonlósága miatt feltételezik, hogy Ozorai Pipo, illetve Philippo Scolari voltak az építőmesterek. Szendrő után a Nándorfehérvári vár ódon falai között sétáltunk, megkoszorúztuk
a diadal emlékművét, amit Hunyadi János tiszteletére állítottak fel. Újvidék felé indultunk,
éjszakai szállásunk helyére. Reggeli után sétáltunk Újvidék modern utcáin, majd
Péterváradra vitt buszunk. Híres a fordított mutatójú óra. Elhagytuk Újvidéket és megérkeztünk egy bor- és méhészgazda udvarára, ahol egy szakszerű méhészeti és borászati előadás
után megkóstolhattuk öt finom bor ízét. További utunk a nemrégen felújított Békekápolnához vezetett, ahol először hangzott fel a magyar himnusz. A következő templomnál
már várt a plébános minket, már délben ott kellett volna lenni. Kottából kísért bennünket a
harmóniumon, miközben mi áhítattal énekeltük a „Boldogasszony Anyánk"- at. Az estét
ismét Újvidéken, a Sajam szállóban töltöttük. Újvidékről Becse, Törökbecse felé indultunk.
Törökbecsén a Klarissza templomhoz igyekeztünk, ahol a helyi plébános vezetett minket,
megkoszorúztuk Leininger Westerburg Károly vértanú szobrát, majd haladtunk Aracs felé.
Úttalan utakon érkeztünk a romtemplomhoz, amit 1380-ban Károly Róbert édesanyja adott
5

a ferences rendi szerzeteseknek. Renoválása folyik, lelkes hazafi idegenvezetőnk a vajdasági magyarok Csíksomlyóját szeretné itt megvalósítani. Haladtunk tovább fekete zsíros termőföldek és öntözőcsatornák között. A beodrai Karácsonyi és több rettenetes állapotban lévő kastély mellet elhaladva megérkeztünk Zentára. Sétáltunk a városháza előtti parkban, jól
esett mindenhol magyar szót hallani.

Megkoszorúztuk a zentai csata emlékművét, majd a röszkei határ tortúráin átesve, a Szeged
melletti Fehér-tónál egy halászcsárdában várt ránk egy kitűnő, alföldi disznótoros vacsora.
A cigányzenekar, hallván a tőlünk kért nótákat, a székely himnuszt játszotta nekünk búcsúzóul. Ismét a patinás Tisza szállóban tértünk nyugovóra. Városnézés Szegeden volt másnap
reggeli után, újra élvezhettük a Széchenyi tér száz éves platánjait, a nagy magyarok szobrait
(pl. Babits Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Klebersberg Kúno stb), a Fogadalmi templomot sajnos renoválják, így kívülről csodáltuk Schulek Frigyes művét, Magyarország legnagyobb harangjával és három legnagyobb orgonájával. A dóm-téren négyezer néző fér el
az ünnepi játékok alatt. Nagy megtiszteltetésben volt részünk, Kiss Rigó László Püspök
atya fogadott bennünket a püspöki palotában, ahol finom falatok is vártak ránk. Pontosan
kellett indulnunk Ópusztaszer felé, ahol a híres Feszty körképet néztük meg. Feszty alapos
elő tanulmányok után kezdte el ezt a monumentális művet, több festőművész segítségével.
Itt, Ópusztaszeren végre méltó helyére került ez a hatalmas mű a rotondában. A látogatás
után Sopron volt útirányunk. Reggel bebuszoztunk a városba. Már a 8-9. században is lakott volt a vidék, de az igazi fellendülést a rómaiak hozták az itt átmenő borostyánút kereskedelmi előnyeivel. A mai városkép a nagy tűzvész után barokk stílusban alakult ki 1676
után. A vár régi köveiről is következtetni lehet a nagy múltra. A város jelképe a tűztorony,
tetejéről élveztük a szép kilátást. Az óvárosi ún. „kecske” Templomot a hozzáépült kolostorral, és az előtte lévő Szentháromság-szobrot is volt szerencsénk megnézni . A Lövérekben töltöttük utolsó éjszakánkat. Sok szép emlékkel tértünk haza másnap este.

Kalmár Sándor
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Szelíd, alázatos tekintetet láttunk magunk előtt
Isten Szolgája Márton Áron püspökre emlékeztünk Münchenben
Egészen megtelt október 26-án, vasárnap
délelőtt a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség anyanyelvű szentmiséinek újólag
helyet adó, Breisacherstr. 9. szám alatt lévő
Szent Erzsébet-templom. Az ünnepi szentmisét az Ausztriából érkezett Vencser László és
a házigazda Merka János plébános mutatta
be, azt követően pedig a Jakab Antal Keresztény Kör „Szórja fényét a világon szerteszét”
című programsorozata keretében Isten Szolgája Márton Áron püspökre emlékeztek a jelenlévő müncheni és München-környéki magyarok. Már a szentély mögött álló három honfitársunk – a csíkszeredai származású
László István, valamint a túrterebesi születésű és Rosenheimban élő Feigi Béla és felesége,
Ilona– népviseletben és kezükben a magyar és a székely zászló is jelezte, hogy az alkalom
valóban ünnepi, a szentélyben, az ambo előtt elhelyezett Lukácsovits Magda-alkotás, a
Márton püspök portréját ábrázoló kép pedig megadta a választ arra is, hogy milyen ünnep
társult az évközi harmincadik vasárnapi szentmiséhez: a nagy erdélyi főpásztor emlékének
felidézése püspökké szentelésének hetvenötödik évfordulója alkalmából. Szentbeszédében
Vencser László az olvasmány alapján (Kiv 22,20–26), amely arról szól, hogy ha az emberek Istenhez kiáltanak, Ő meghallgatja őket, mert irgalmas, Márton Áronra vonatkoztatva
kiemelte: olyan főpásztor volt, aki meghallotta és észrevette az elnyomottak, a hozzá kiáltók szavát és segített rajtuk. A szentleckében (1Tesz 1,5c–10) Szent Pál apostol megdicséri
a híveket, akik a nehézségek ellenére elfogadták a krisztusi tanítást, így példaképpé lettek
és hitük mindenütt ismertté vált. A szónok rámutatott: a müncheni közösség is elismerést
érdemel, mert a diaszpórában is ragaszkodik hitéhez és közösségéhez. Márton Áron püspök
életútját szemlélve is azt látjuk, hogy a nehézségek közepette is hűséggel szolgálta egyházát
és népét, és hitükben erősítette az embereket. A búcsúzó körlevelében is arra kérte híveit, s
különösen papjait és a szülőket, hogy adják át a hitet a gyermekeknek, a következő nemzedéknek. Az evangéliumi szakasz soraiban a törvénytudó nem tiszta szándékú kérdésére
„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? (Mt 22,34–40) – válaszolva Jézus megfogalmazza a főparancsot, az Isten és embertárs iránti szeretet fontosságát. Nekünk is gyakran tesznek fel fondorlatos kérdéseket – fogalmazott Vencser László –, ahogyan Márton
Áron püspöknek is volt ebben része bőséggel. A válaszai mindig nagyon világosak, határozottak, egyenesek voltak – ebben is példaképünk ő, akinek várjuk a boldoggá avatását.
Merka János: „Ott abban az órában értettem meg igazán, hogy a papi hivatás a hősök, a
szentek nyomdokain való járást követeli meg mindannyiunktól.”
Dávid Erzsébet Láttam a püspököt című verse után Merka János atya gyertyát gyújtott Márton püspök emlékére, majd pedig a kérdésre, hogy ő látta-e a püspököt, elmondta: igen, látta, gyulafehérvári tanulmányai során több alkalommal is. Néhányszor szentmiséin is részt
vehetett és szentbeszédeit is hallgathatta. A legemlékezetesebb alkalom 1979. május 27-én
volt – folytatta János atya. – A gyulafehérvári kántoriskola végzős, ballagó diákjai voltunk
és osztályfőnökünk, Pálfi Géza hittanár elvitt minket az idős és beteg püspökhöz, aki a lak7

osztályában fogadott bennünket. Elmondta, hogy már duplán látja az arcokat, és a hangja
is meglehetősen gyenge volt már. Én ott abban az órában értettem meg igazán, hogy a papi
hivatás a hősök, a szentek nyomdokain való járást követeli meg mindannyiunktól. A későbbiek során, amikor a román titkosrendőrség, a hírhedt Securitate zaklatásai következtek,
minden egyes alkalommal eszembe jutott ez a találkozás, és mindig bátorítást, vigaszt meríthettem belőle.” Merka János plébános ezekkel a szavakkal zárta emlékezését: „Nagyon
hálás vagyok a Gondviselésnek, hogy azokban a nagyon nehéz időkben egy ilyen kiváló,
szentéletű főpappal ajándékozta meg a mi népünket.”
Ruttner Piroska: „Most is látom vastag szemöldökét, szelíd, alázatos tekintetét”
A jelenlévők közül Ruttner Piroska nyugdíjas tanítónő is a mikrofonhoz lépett, hogy elmondja: ő is látta a püspököt, sőt nem is egyszer találkozott vele. Székelyudvarhelyen élt,
ahová Márton püspök minden évben ellátogatott, bérmaútjait mindig ott kezdte meg. „Boldogan és büszkén emlékszem vissza 1971. augusztus 28-ára, mert azon a napon bérmálta
meg Márton Áron püspök úr a fiamat, Istvánt, Szentegyházán” – mesélte Piroska néni, hozzátéve, hogy a fia is nagyon büszke erre, ma is örömmel újságolja mindenkinek, hogy ő Erdélyben, Szentegyházasfaluban bérmálkozott és Márton püspök bérmálta meg. Az eseménnyel kapcsolatosan Piroska néni felidézte azt is, hogy Márton püspök milyen boldogan
nézett a templomkertben a bérmálás
szentségének a befogadására várakozó,
székely ruhába öltözött lányokra és fiúkra. „Most is látom vastag szemöldökét,
szelíd, alázatos tekintetét – emlékezett
Piroska néni –, ahogy tanácsokat adott a
fiataloknak:» Ezt a szép székely ruhát
soha ne szégyelljétek fölvenni, akkor
sem, ha más nemzet tagjai között éltek.
Legyetek büszkék arra, hogy ti székelyek
vagytok.«”
Vencser László, akit Márton Áron tanított is a gyulafehérvári teológián és 1971. szeptember 12-én a szülőfalujában, Ditróban
pappá is ő szentelte, ezúttal is felelevenítette a nagy püspökhöz fűződő személyes emlékeit,
amit további, Márton püspök tiszteletére és emlékére született versek színesítettek. A megemlékezés vége felé közeledve Vencser László meggyújtott egy másik gyertyát, nevezetesen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mártírjainak emlékére, a műsorvezető
Varga Gabriella pedig Balogh József 1956 című versével hívta az egykori hősök előtti főhajtásra a jelenlévőket. A müncheni Szent Erzsébet templomban tartott emlékprogram a
Márton püspök boldoggá avatásáért szóló fohász közös elimádkozásának magasztos pillanataival és Lukács Tibor lelkipásztori munkatárs, kántor vezetésével himnuszaink eléneklésével zárult. Lukácsovits Magda portréalkotásáról ezt a szelíd, alázatos tekintetet bizonyára
sokan magukkal vitték. Zárószavaiban a magyarországi születésű dr. Kottra Gábor, a müncheni magyar egyháztanács elnöke meg is jegyezte: ők is, akik most találkoztak először
ennyire közelről Erdély nagy püspökének emlékével, folytatni fogják az imádkozást érte.

Varga Gabriella
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Közös ünnep Münchenben
Münchenben a Magyar Katolikus és a Református Egyházközség idén együtt ünnepelte az
1956-os szabadságharc évfordulóját. A Katolikus Főiskola egy volt templomból átalakított
dísztermében Beer Miklós váci püspök tartotta az ünnepi beszédet, amelyben főleg az akkori események erkölcsi üzenetét domborította ki.
A Münchenben élő magyarok nagy számban vettek részt a megemlékezésen, amelyet a zenés, énekes betétek, kiváltképpen a cserkészek, valamint a helyi magyar iskola tanítványainak fellépése tett emlékezetessé.

Ökumenikus imaóra
2014. november 19-én az 55. ökumenikus találkozón vettünk részt, katolikus, református és
más felekezetű testvéreinkkel, a müncheni metodista templomban, a Frauenlobstr 5. szám
alatt. Szokás szerint évente kétszer találkozunk, ez alkalommal házigazdáink a református
testvérek voltak. Isten iránti hálával köszönjük, hogy az egyéves megszakítás után az
őszi istentiszteleten újra együtt imádkozhattunk katolikus testvéreinkkel a keresztények
egységéért, a lélek megújulásáért, hitünk növekedéséért, a remény és szeretet megerősítéséért. A felújított, modern berendezésű templom megtelt hívekkel, örültünk egymásnak,
egymás jelenlétének. Az orgona megható hangjára ünnepélyesen bevonultak lelki gondozóink, Merka János főtisztelendő úr és Csákvári Dániel nagytiszteletű úr, miközben
Johann Sebastian Bach „Preludium“ akkordjai hangzottak fel Jost Ilona kitűnő előadásában.
Éreztük a pillanat nagyságát, fontosságát és főleg azt, hogy szeretet van közöttünk és szere
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tet van bennünk. A hit összekapcsol bennünket Istennel, a szeretet pedig összekapcsol embertársainkkal. A méltó és már megszokott köszöntő szavak után az imaóra mottójának bevezetése következett: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?“ Pál Apostolnak a Korintusiakhoz írt első levele, első fejezet 1-17-ig terjedő igeszakasz üzenete az egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről. A bűnbánati imádság, közös könyörgések az egységért, közös olvasmány Rogge Solti Katalin, Flaska Zsuzsanna, Schlenker Erzsébet, Jánosi Margit és
Kabai István közreműködésével valósult meg. Polgár Gábor hiteles bizonyságtétele szintén
érdeklődést keltett a hívek között. Az imaóra kiemelkedő pontja Merka János főtisztelendő
úr prédikációja volt, mely mindannyiunk számára lelki feltöltődést jelentett. Miután imádkoztunk Istenhez bűneink bocsánatáért és mi magunk is megbocsátottunk egymásnak, a béke jelével fordultunk egymáshoz. Az istenes vers sem hiányzott a műsorból, ezúttal Sík
Sándor „Hiszek“ című versét Rogge Solti Katalin olvasta fel, Szabolcska Mihály

„Hegyi beszéd“ című versét pedig Rozsnyai Gréte adta elő, mindkettőjük kitűnő tolmácsolásban. Együtt imádkozni testvéri közösségben vagy együtt énekelni egyházi műveket, zsoltárokat, mennybéli hatással tölti be a hívek lelkét, szívét. Kodály Zoltán szavaival élve:
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs”. A két egyház énekkarának közreműködése színesebbé,
hitben és lélekben gazdagabbá tette istentiszteletünket. Az ifjúsági énekkar, a DurMolok
Geng Ildikó vezetésével és gitárkíséretével három lendületes, lélekemelő művet adott elő:
„Jézus vár Terád”, „Csak Jézusnak szolgálok” és „Atyám, két kezedben”. Az alig fél éve
alakult református énekkar, a „Vokál”, Nagy Kálmán zeneművész igényes vezetése alatt
először mutatkozott be ezen az imaestén egy négy szólamra épült Josef Haydn szerzeménynyel: „Az Úrra hagyjad utad”, és egy kánonnal: Ludwig Ernst Gebhardi művével: „Glória
szálljon a mennybe fel”. Végül felcsendült a „Győzelemről énekeljen” a budapesti Eukarisztikus Világkongresszus hálaéneke, orgonakísérettel, mely annyira lélekemelően hatott a
hívekre, hogy aktívan bekapcsolódtak a dal előadásába és közösen dicsőítették az Urat, hit10

ben és lélekben. Az áldás után adakozás következett. Adományunkat a 2014. június 5-e éjjelén leégett nürnbergi „St. Martha” Református templom újjáépítésére szántuk. Nemzeti
imánk, a Himnusz eléneklése után, szeretetvendégségre hívtuk kedves testvéreinket, további áldott, békés együttlétre. Én, mint házigazda és programkonferáló, örömmel állapítottam
meg, hogy a régi, ismert arcok mellett, számtalan kedves, új arc is jelen volt, müncheni és
Münchenen kívüli testvérek, hívek és barátok. Hálát adunk Istennek, hogy a két gyülekezet
lelkésze, Merka János főtisztelendő úr és Csákvári Dániel nagytiszteletű úr, az ökumené
szellemében, testvéri szeretettel és odaadással támogatja együttlétünket.
Az Úr Isten áldja és őrizze meg továbbra is testvéri közösségünket.

Meggyesi Irén
Müncheni Magyar Nyelvű
Református Egyházközség tagja

2014. december 7.-én "Gyújts éjszakánkban fényt" címmel, DurMolOk
Énekkarunk Geng Ildikó szervezésében és vezetésével, jótékonysági koncertet adott
a Damestift-templomban. Az előadást szólók, duettek, zongora és hegedűjáték tették
még színesebbé. A koncert bevételét fogyatékos fiatalok megsegítésére ajánlották fel.
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Erdingi farsang

† Wiedra Mónika harminc éven keresztül vezette Szenior Klubunkat, hálásan
köszönjük. Klubunk új vezetői: Kalmár Margit és Kutasi Terézia
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Ministránskirándulás Garmisch Patenkirchenbe
Egy januári hideg szombat reggelen elindultunk müncheni és rosenheimi ministráns társaimmal, János atya és Erzsébet vezetésével, hogy felderítsük Garmisch Patenkirchen szépségeit. Reggel korán találkoztunk a főpályaudvaron és vonattal indultunk célunk felé. Az egy
órás menetidő gyorsan eltelt, hiszen a vonaton beszélgettünk és játszottunk. Amikor leszálltunk a vonatról, elcsodálkoztunk, mivel ott mindent hó borított. Megkerestük a buszmegállót és busszal elutaztunk a stadionig. Ezután gyalogosan indultunk túránk célpontja felé, a
partnachi hasadékhoz. A hasadéknál az út elkeskenyedett. Tekintettel arra, hogy a csoportunkban kisgyermekek is voltak, így a nagyobb gyermekeknek az volt a feladata, hogy vigyázzanak a kisebbekre. Csodálatos, nem mindennapi látványban volt részünk. Nem győztünk gyönyörködni a természet csodáiban: gyönyörű jégcsapokban, hasadékokban. Ilyet

nem mindennap láthat az ember. Sétánk során felfedeztünk egy szép Mária szobrot. Sajnos
nem tudtunk végigsétálni a hasadékon, mert az út nagyon hosszú volt. A kisgyermekek nem
tudtak volna visszagyalogolni az autóbusz megállóig. Talán legközelebb sikerül végigsétálnunk! Útközben megtekintettük a garmischi óriási síugró pályát. Nagyon érdekes volt.
Busszal visszautaztunk a városba, majd megebédeltünk és 16.00 óra után indult a vonatunk
vissza Münchenbe. Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza. Köszönet mindenki nevében a szép téli kirándulásért.

Carla Olah müncheni ministráns
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Kerületi Cserkész Akadályverseny Kastlban
Szeptember utolsó hétvégén huszonhatodik alkalommal rendezték meg a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség I. Kerületének hagyományos Akadályversenyét a németországi magyar
cserkészparkban. Az esemény a körzeti cserkészcsapatok seregszemléje, ez ugyanis a csapatonként rendszerint külön-külön tartott nyári táborok után az új cserkészév első közös
eseménye, ahol a cserkésztestvérek megoszthatják egymással nyári élményeiket. Idén Németországból, Ausztriából és Svájcból összesen 12 csapat vett részt a programon közel száz
fővel. A seregszemle-jelleget erősítette a keretmese is, mely idén Erdély aranykorában és a
hajdúk idejébe repítette vissza a résztvevőket. Ezt többek közt színes keretmese jelenetekkel, éjjeli számháborúval és hajdújátékokkal szemléltettek a három országból érkezett magyar cserkészvezetők, és vidáman lobogtak a csapatok zászlai.A csapatok számára kiváló

bemutatkozási lehetőség volt a mókákkal színesített esti tábortűz is, a magyaros recepteken
alapuló meleg vacsora elkészítésekor pedig a csapatok cserkésziesen kóstolóra hívták meg
egymást. Az akadályverseny maga két korcsoportra osztotta a résztvevőket. A tájékozódási
verseny az oberpfalzi erdőkön-mezőkön, a cserkészpróbák anyagán alapuló „állomásokkal”
folyt le, ahol a négy-öt fős csoportok cserkésztudásukról játékos formában adhattak számot.
Például négy botot keresztkötésekkel egymáshoz erősítve „tv-képernyőt” kellett készíteniük, majd ebbe belebeszélve időjárás-jelentést kellett tartaniuk. Másutt növényeket kellett
felismerni vagy éppen rögtönzött tüzet rakni s ennek lángjánál vizet melegíteni. Az ilyesfajta megmérettetések, amellett, hogy kreatívak és élvezetesek, kiválóan megmutatják a kerületi vezetőség számára, hogy melyik cserkészcsapat milyen cserkészismeretben nyújtott kiemelkedő teljesítményt, vagy éppen miben szorul még csiszolásra a tudása, ami a parancsnokok számára az éves munkatervek összeállításához is nagy segítség.

Molnár Gergely, Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas
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Új helyszín – megújult a Hétvégi Magyar Iskola
A müncheni Hétvégi Magyar Iskolát, amely több mint öt évtizeden keresztül a Katolikus
Misszió csoportja volt, nagyon sokan ismerik. Mivel
Münchenben és környékén élő
magyar családok részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott, egyre több diák jelentkezett a hétvégi iskolába, és a
misszió épületét a szó szoros
értelmében kinőttük, szükségesssé vált egy másik helyszín
keresése. A megoldást egy új,
átszervezett Hétvégi Magyar
Iskola jelentette, amelynek kialakulását a következő, néhány
fontos mozzanat előzte meg.
2014 tavaszán megalakult a Bajorországi Magyar Iskola, amelyhez négy iskola csatlakozott
(két iskola Münchenből, egy Regensburgból és egy Ingolstadtból) és amelyet a Müncheni
Magyar Intézet tart fenn. A Müncheni Főkonzulátus és a Magyar Intézet aláírta az együttműködési megállapodást, amely megfogalmazta a közös célt: biztosítani kell a Bajor Szabadállamban élő magyar vagy magyar származású gyermekeknek és fiataloknak azt a lehetőséget, hogy elsajátítsák és
fejlesszék anyanyelvüket vagy
származási nyelvüket. Ennek
a megállapodásnak az alapján
csatlakoztunk az úgynevezett
„konzuli modellhez“, amelynek számos előnye van, hiszen
a bajor tanügyminisztérium, a
magyar kormány és a budapesti Balassi Intézet is támogatja a konzuli modell keretében működő hétvégi iskolákat.
A müncheni tanügy minisztérium a terembérlésben segített
és biztosítja, hogy a magyar
tanításon résztvevő diákok
bajor bizonyítványukhoz csatolható tanúsítvánnyal igazolják magyar nyelvtudásukat. A
magyar kormány anyagi támogatást, a Balassi Intézet pedig szakmai segítséget nyújt. 2014
szeptemberétől tehát új formában működik a Hétvégi Magyar Iskola. Az első szembetűnő
változás, a tanítás helye. A misszió épülete helyett, az Ostpreußen-straße-i elemi iskolában
folyik szombatonként a tanítás. Ezzel megoldódott egyik legnagyobb problémánk, a tantermek hiánya. Jelenleg 150 tanulónak, nyolc tanteremben
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biztosítjuk a tanuláshoz megfelelő körülményeket. Itt idézném Tóth Orsolya szavait, akinek
két lánya jár az iskolánkba: „ A Hétvégi Magyar Iskola minden tekintetben a javára és főleg
a tanulók javára változott. A tanítás új helyszíne kiválóan megfelel a célnak: a termek tágasak és világosak.“ A helyi feltételek és az a tény, hogy a tanulmányi értékelés a német bizonyítványba is bekerül, számos új
szabályt tett szükségessé: a hiányzásokat
sokkal
szigorúbban
vesszük (a húsz alkalomból csak
négyszer szabad hiányozni), a
tanító nénik jelenléti ívet vezetnek, a leckék számonkérése rendszeresen történik, a diákok érdemjegyeket is kapnak. Minden
csoportban működik az e-mailes
leckeküldő rendszer, így azok a
tanulók sem maradnak le a tananyaggal, akik hiányoztak az
órán. Ami a tananyagot illeti,
továbbra is az Apáczai Kiadó
tankönyveit használjuk kiválasztva a diákjaink szintjének és igényeinek megfelelő részeket. A negyedikes Emmának az
édesanyja, Sári Teréza a következőket írta: „Szerintem a tanítás minősége és hatékonysága
ebben a tanévben jelentősen javult. A régi feltételek mellett nem lehetett azt a szintet hozni,
ami most van. Az új szabályozás (szünetek, késés, hiányzás, érdemjegyek), a magas színvonalú tankönyvek és maga a tanterem is, mind, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek
komolyabban veszik az egészet. Tapasztalataim szerint javult mind a diákok, mind a szülők
hozzáállása.“ Ebben a tanévben sem maradtak el a kisebb ünnepségek Mikulás napján és
karácsony előtt. A jól felszerelt tantermek lehetővé tették, hogy egy kis műsor és eszemiszom keretében a gyerekek és a szülők még jobban megismerjék egymást. Lapu Gabriella
véleményét idézem: „Mi két lányunkkal újoncok vagyunk az idei tanévben. Eddig csak pozitív tapasztalataink vannak. Mindkét csoportban jó közösség alakult ki.
A gyerekek örömmel jönnek magyar (német) anyanyelvű társaik közé. Az oktatás megfelelő,
a diákok nincsenek túlterhelve. Örömmel készültek a karácsonyi műsorra, reméljük többször lesz ilyen lehetőség.“
Természetesen vannak még gondjaink is, mint például az udvari ügyelet megszervezése, és
mint eddig is, állandó kihívást jelent számunkra a diákok motiválása, hiszen szombaton is
iskolába kell járniuk, amit nem egyszerű elfogadni. Tapasztalatainkat összefoglalva, merem
állítani, hogy a változás kimondottan pozitív, jobb feltételek mellett tudunk tanítani és tanulni. A visszajelzések alapján a szülők is örömmel fogadták a változásokat, elégedettek az
új körülményekkel és remélem, hogy továbbra is lelkesen támogatják a munkánkat. Hétvégi
Magyar Iskolánk kapuja mindenki előtt nyitva áll!
Információk: www.ungarisches-institut.de)

Meyle Éva
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Új müncheni és rosenheimi ministránsok

Őszi értesítőnk postázása

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire.
2014. július 1. – 2015. február 28-ig
Berta Margit 10,00; Denkmann Anna 10,00; Düh Elisabeth 20,00;
Fellenzer Mario 25,00; Goetz László 30,00; Habermayer Stefan 100,00;
Kecskési Mária dr. 30,00; Lajosi Fritz 15,00; Máté Lajos dr. 10,00;
Muresan Felix 30,00; Nanasi Imre 100,00; Panzer Maria 20,00;
Planki Imre 30,00; Prettenhoffer Zoltán 20,00; Radnoti Kristin 20,00;
Reiz Mária 10,00; Roedig Maria 20,00; Rózsáné Sipeki Éva 50,00;
Schmidt Ulrich 50,00; Schütz Katalin 20,00; Steinbach Miklós 25,00;
Stoll Mária 70,00; Szelényi Gábor 100,00; Szilágyi Edit 25,00;
Szipocs Roland 40,00; Terek Mihály 20,00; Vetterling Judit 20,00;
Waldmann Nándor 30,00;

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

Varga Katalin
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Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén
Ssz.
Név, szakosodás
1. Dr. Anton Börzsönyi jun.
szülész-nőgyógyász
2. Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos
3. Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna
bőrgyógyász
4. Dr. Moldován Norbert
Fogorvos
5. Dr. Rab Enikő
általános orvos
6. Dr. Venczel József
általános orvos

Cím
Obere Hauptstr. 20
85354 Freising
Rheinstr. 30,
80803 München
Viebigplatz 4,
80686 München
Allgäuerstr. 1,
81475 München
Stemplingeranger 10/I,
81737 München
Adelheidstr. 23,
80798 München

Telefon
08161-53 73 123
089-36 55 21
089-57 33 56
089/75 44 00
089-637 71 16
089-27 29 460

Kedves Testvérek!
Örömmel értesítelek Benneteket, hogy lelkes németországi segítőink jóvoltából, megalakítottuk az alapítványunk németországi "leányvállalatát". Reményeink szerint ez a bejegyzett közhasznú egyesület még közelebb hozhat minket egymáshoz és általa jobban
megismerhetitek majd mindennapi munkánkat és gyermekeink életét.
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Az egyesület réven leegyszerűsödik majd a támogatások eljuttatása is az alapítványunkhoz,
amelyek ezután a német adóalapból is leírhatók. Tagságuk, aktív vagy éppen szimpatizáló
együttműködésük sokat segíthet újabb kis vállalkozásunk sikerében, keresztszülői programunk további népszerűsítésében. Amennyiben kérdései lennének az egyesülettel kapcsolatban, bátran forduljon munkatársainkhoz vagy látogasson el az egyesület internet oldalára.
Legkisebb testvéri szeretettel:

Böjte Csaba OFM
Förderverein St. Franziskus, Deva i. Gr.
Oberföhringer Straße 40, 81925 München
E-Mail. devai.szentferenc.ev@gmail.com
https://forderverein-saint-franziskus.odoo.com
"Ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy vegyék ölbe, akkor van valahol
egy felnőtt is, aki azért sír, mert valakit ölbe szeretne venni"

Időpontok–Találkozók–Rende zvények
Cserkészet: 2015. ápr. 18., máj. 9., 16. (csak a nagyoknak), jún. 20., 28. (Magyar Hagyományőrző Nap - Juniális), júl. 4., 18. Cserkészfoglalkozás 14.30–tól 18.00-ig
Gyermekmisék: 2015. máj. 10., jún. 14., júl. 19-én (a Szt. Erzsébet- templomban) vasárnap, 16.30-kor missziónk nagytermében
Ifjúsági misék: 2015. ápr. 19., máj. 17., jún. 21., júl. 19. (Te Deum) vasárnap 11.00-kor
a Szt. Erzsébet-templomban
DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:
fellépés előtti csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Vezető – Geng Ildikó
Bibliakör: 2015. ápr. 23., jún. 20,. júl. 16. csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól
szentmise házi kápolnánkban; Vezető – Merka János plébános
Imakör: a hó 1. és 3. péntekén 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin
Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 17.30-tól 19.00-ig missziónkon
Szeniorok Klubja: 2015. ápr. 16., máj. 21., jún. 11. (kirándulás), júl. 9., csütörtökön
14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban; Szervező, vezető – Kalmár Margit és Kutasi Terézia
Családok fóruma: 2015. ápr. 24., jún. 28., júl. 17., pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező,
vezető – Jánosi Margit és Vizy Zsuzsa
Elsőáldozás: 2015. május 17., Ministráns kirándulás: jún. 13.
Elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkezés: azonnal, legkésőbb okt. 31-ig.
Szervező, és felkészítő - Szarvas Erzsébet
Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Bazsa Anett
Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános
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Beteglátogatás:
A hó. első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.
KMÉM: előzetes értesítés szerint pénteken 19.00-tól 21.30-ig;
Szervező – dr. Lengyel Zsolt
Magyar Hagyományőrző Nap: 2015. június 28. vasárnap 13.00-tól 21.00-ig;
Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Lukács Tibor
Angol nyelvtanfolyam: szerdán18.00-től 19.00-ig; Vezető – Kassai Gitta
Komputer tanfolyam: kedden 18.30-tól 20.30-ig; Vezető – Rogge-Solti László
Regös kezdő és utánpótlás tanfolyam: kedden 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki
Viktor és Tímea
Regös haladó néptánc: szerdán 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki Viktor
Komámasszonyok-néptánc: hétfőn 19.30-tól 21.00-ig; Táncoktató – Ságodi Klaudia
Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Erdélyi András
Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter
Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 15.45–17.15-ig a Zentrum der Familie-ben
Erdingi Magyar Iskola: csütörtökön 13.55–15.25-ig az Anne-Frank-Gymnasium-ban

H i v a t a l i ó r á k:
hétfőtől péntekig 9.00-tól 17.00-ig

Merka János plébános
legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

S z e n t m i s é k:
Münchenben

Rosenheimban

minden vasár- és ünnepnap 11.00-kor,
előtte gyóntatás a Szt. Erzsébet-templomban
Breisacherstr. 9/a, 81667 München

minden hó 2. és 4. vasárnapján 13.00-kor,
előtte gyóntatás a Szt. József-templomban:
Innstraße 4, 83022 Rosenheim

Erdingben

Landshuton

havonta, előzetes értesítés szerint
16.00 órakor a Johanneshausban,
Kirchgasse 5, 85435 Erding

minden hó 3. vasárnapján 17.00-kor a
Szt. János-templomban, Alte Regensburger
Straße 43, 84030 Landshut-Ergolding
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