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Kedves Magyar Testvérek!
Tavaly egyházközségünk fennállásának 70. évfordulóját
ünnepeltük. Idén egy újabb jubileumi évvel ajándékozott
meg bennünket a Gondviselő.

Az irgalmasság rendkívüli szentéve 2015. december
8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat
befejezésének 50. évfordulóján kezdődött a Szent Péterbazilika szent kapujának (Porta Santa) megnyitásával, és
2016. november 20-án, Krisztus király ünnepén zárul. Ferenc pápa a 2013. március 13-i megválasztásának második
évfordulóján jelentette be, hogy rendkívüli szentév megtartását tervezi. Rendes szentévet minden 25. vagy 50. évben tartanak, míg rendkívüli szentévet az egyházfő különleges alkalomból hirdethet meg. A szentév hivatalos kihirdetése 2015. április 11-én, húsvét 2. vasárnapjának, vagyis az isteni irgalmasság vasárnapjának előestéjén történt, amikor a Szent Péter-bazilika átriumában tartott vesperás keretében
Ferenc pápa átadta a szentévet meghirdető Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullát.
A pápa a prédikációjában kiemelte: „Sok ember szívében felmerül a kérdés: Miért szentelünk külön jubileumi évet az irgalmasságnak? Egyszerűen azért, mert az egyháznak ebben a
korszakos változásokkal terhelt időszakban az a feladata, hogy erőteljesebben kínálja fel Isten jelenlétének és közelségének jeleit. Ez nem szórakozottságra szánható időszak, hanem
épp ellenkezőleg, ébereknek kell lennünk, fel kell élesztenünk azon képességünket, hogy a
lényegesre figyeljünk. Olyan időszak ez, amikor az egyháznak újból rá kell találnia annak
a küldetésnek az értelmére, amelyet az Úrbízott rá húsvét napján, hogy tudniillik az Atya
irgalmasságának jele és eszköze legyen (vö. Jn 20,21–23). Ez az oka annak, hogy a szentévnek elevenen kellene tartania arra irányuló vágyunkat, hogy meg tudjuk ragadni Isten
gyengédségének mindmegannyi jelét, amelyet az egész világnak ad, de főként azoknak,
akik szenvednek, magányosak, elhagyatottak, és akik már elveszítették azon reményüket,
hogy az Atya megbocsáthat nekik és megérezhetik az ő szeretetét. Arra szolgál ez a szentév, hogy erősen megérezzük annak örömét, hogy Jézus ránk talált, ő ugyanis jó pásztorként
azért jött, hogy megkeressen minket, akik eltévedtünk. Arra szolgál ez a jubileumi év, hogy
megérezzük szeretetének melegét, amikor vállára vesz, hogy visszavigyen minket az Atya
házába. Arra való ez az év, hogy megérintsen minket az Úr Jézus, átalakítson minket az ő
irgalmával, hogy mi is az irgalmasság tanúságtevői legyünk. Ez tehát a szentév oka: mert ez
az irgalom időszaka! Az alkalmas idő, hogy begyógyítsuk a sebeket, hogy fáradhatatlanul
elébe menjünk mindazoknak, akik szeretnék látni és kézzel tapintani Isten közelségének jeleit, hogy felajánljuk mindenkinek – mindenkinek! – a megbocsátás és a kiengesztelődés útját. Az isteni irgalmasság Anyja nyissa meg szemünket, hogy felismerjük, mire hív minket
Isten, és nyerje el számunkra a kegyelmet, hogy ezt az irgalmasságnak szentelt jubileumi
évet hűséges és termékeny tanúságtétellel tudjuk megélni”.

Merka János plébános
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Nagyheti szertartások,
húsvéti magyar szentmisék
a Szent Erzsébet- templomban, Breisacher Str. 9/a, 81667 München
*

Március 20. Virágvasárnap,
11.00–12.00 ünnepi szentmise,
barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Máté szerint.
Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével.
*

Március 24. Nagycsütörtök,
17.00–18.00 Nagycsütörtök esti szentmise
az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.
*

Március 25. Nagypéntek,
10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja
a St. Michael-templomtól a Marienplatz-ig
17.00–18.00 nagypénteki szertartás
a Szent Erzsébet-templomban, keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt,
áldoztatás.
*

Március 26. Nagyszombat,
16.30–18.00 Húsvéti vigília,
tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés.
Mise végén ételszentelés.
*

Március 27. Húsvétvasárnap,
11.00–12.00 ünnepi szentmise
Mise végén ételszentelés.
*

Március 28. Húsvéthétfő,
11.00–12.00 ünnepélyes szentmise
3

Hetvenéves a müncheni magyar katolikus egyházközség
Október 4-én ünnepelte 70. születésnapját a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség
a münchen-haidhauseni Szent Erzsébet-templomban. A szentmisét Cserháti Ferenc Esztergom-budapesti segédpüspök, a közösség egykori vezetője mutatta be.

Cserháti Ferencet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott tagját, Magyarország Müncheni Főkonzulátusának megjelent tagjait
és a híveket Merka János plébános köszöntötte. „Feri atya”, ahogy Münchenben nevezik a
püspököt, aki több mint húsz évig vezetője és tagja volt a müncheni egyházközségnek, rövid történelmi áttekintést tartott arról, hogyan is szervezkedtek a II. világháború alatt a nyugatra menekült papok, hogyan kezdődött meg Münchenben a magyar lelkigondozás.
A II. világháború vége másfél milliónyi magyar menekültet ért Ausztria és Németország területén. Egy részük Bajorországba került, közülük is sokan a feldúlt és szétbombázott
Müchenbe, ahol a Bajor Vöröskereszt oltalma alatt a Simmern Schuléban, illetve a Funkkaszárnyában hamarosan úgynevezett magyar tábort létesítettek. A katonai és polgári menekülőkkel papok is érkeztek. Főleg tábori lelkészek, akiket Hász István tábori püspök
1945 áprilisában azzal az általános felszólítással eresztett szélnek, hogy mindenkori tartózkodási helyükön jelentkezzenek a helyi püspöknél, és környezetükben próbálják megszervezni a magyarok lelkipásztori gondozását. A müncheni Funk-kaszárnyában Vincze Mihály
váci egyházmegyés pap „az összeomlás óta” látta el a környékbeli katolikus magyarság lelki gondozását. 1945. augusztus 26-án Rozsály Ferenc piarista tanár a müncheni Allerseelen
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plébánia könyvtárában „lefoglalt” egy helyiséget, és az időközben létrejött landshuti irodával együtt dolgozva egy magyar papi hivatal, „quasi ordinariatus” felállításán fáradozott.
1945. szeptember 1-jéig 74 római katolikus magyar pap címére bukkant, miközben járta a
környéket és papi teendőit is végezte.

1946 elejétől maga is a Simmer Schule táborban lakott, januártól júniusig a tábor egyik folyosóján volt kénytelen tartani a szentmiséket a menekült magyaroknak, majd a láger területén lévő cipész- és szabóműhelyben, szeptembertől a Maria Theresia Strasse 19. szám
alatti Magyar Iroda egyik helyiségében is, amíg 1946 decemberétől lehetőséget kapott arra,
hogy a müncheni St. Ursula-altemplomban misézhessen a magyaroknak.
1947. június 29-én Rozsály Ferenc szorgoskodása révén a St. Ursula-altemplomban megalakult a Patrona Hungariae Római Katolikus Egyházközség az Actio Catholica mintájára.
Megalakulását Michael von Faulhaber bíboros, müncheni érsek jóváhagyólag elismerte és
Mindszenty József hercegprímás levélben köszöntötte. 1947 őszén Rozsály Ferenc a müncheni Patrona Hungariae Római Katolikus Egyházközség részére Katolikus Élet címmel lapot indított. 1948 január végén Tomek Vincze piarista generális Rozsály Ferencet Rómába
rendelte. 1948 februártól Vincze Mihály lett az utóda müncheni magyar lelkészként, aki
kezdettől fogva a Funk-kaszárnyában dolgozott, és eddig is Rozsály segítségére volt.
(Forrás: Cserháti Ferenc: A müncheni magyar lelkipásztori szolgálat rövid története)
A szentmise után Kovács Ferenc konzul felolvasta Semjén Zsolt Magyarország nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterének üdvözlőlevelét. Tordai-Lejkó Gábor müncheni
magyar főkonzul megemlékezett a aradi vértanúkról, majd kulturális programmal folytatódott a születésnapi ünneplés.

Funke Attila
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Megemlékezés a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség
kialakulásának 70. évfordulójáról
Különös öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma, ismét együtt ünnepelhetek egykori
Híveimmel és együtt emlékezhetünk a müncheni magyar katolikus egyházi közösség kialakulásának 70. évfordulójára és Magyarok Nagyasszonyára, akinek Szent István királyunk
már ezer éve oltalmába ajánlotta hazánkat és egész magyar népünket, és akire a II. világháborút követ ínséges időben,
Münchenbe menekült honfitársaink is bizalommal tekintettek, amikor 1947. július 29-én a
St. Ursula templom altemplomában összegyűltek, és egyhangú szavazással létre hozták, a
Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlották a Róla elnevezett
müncheni „Patrona Hungariae” R. K. Magyar Egyházközséget, a későbbi Magyar Katolikus
Misszió és a jelenlegi Egyházközség elődjét.
A cél, amiért ez az egyházközség létrejött, máig sem veszítette érvényét. „Célunk az”, - írja
Dr. Rozsály Ferenc piarista atya, az egyházközség alapító lelkésze, hogy mindazokban felébresszük a vallásos hitet és öntudatot, akikben él annak szikrája. De elhatározott szándékunk az, hogy felemeljük az elesetteket, hogy bátorítsuk a csüggedőket”. Aztán így folytatja: „Fel akarunk mindenkit rázni, hogy a szenvedéseket, a bajokat erős lélekkel viselje el: a
katolikus életszemléletet, mint sziklaszilárd alapot életével és cselekedeteivel megvalósítsa
és vállalja.
A Boldogságos Szent Szűz zászlaját tűzve ki magunk elé, kezdjük el munkánkat a mindenható Isten nevében, s az áldása kísérjen bennünket és segítsen tiszta szándékunk megvalósításában” – eddig az idézet. Michael von Faulhaber müncheni bíboros annak idején jóváhagyta a Patrona Hungariae Egyházközség létrehozását és elismerte működését az Actio
Catholica mintájára, Mindszenty József bíboros, hercegprímás Esztergomban pedig örömmel vette tudomásul a müncheni Patrona Hungariae Egyházközség megalakulásának hírét
és Isten áldását kérte Nagyasszonyunk oltalma alatti munkálkodására.
Ebben a szentmisében most felidézzük a múltat, megújítjuk felajánlásunkat, újra a Szent
Szűz oltalmát kérjük magunk, egyházközségünk és egész népünk javára:
„Ó Atya Istennek kedves szép leánya, / Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
/ Magyarországról, édes hazánkról, / Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!”
(ÉE 234).

Dr. Cserháti Ferenc
külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök
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MINISZTERELNÖKSÉG
DR. SEMJÉN ZSOLT
miniszterelnök-helyettes
Főtisztelendő
Merka János
Magyar Katolikus Egyházközség
München
Főtisztelendő Atya!
Köszöntöm egyházközségük vezetőit, munkatársait és híveit a müncheni magyar misszió
fennállásának 70. évfordulóján. Isten áldását kérem mindannyiukra, a hitet és magyarságot
megtartó szolgálatukra. Itthonról visszatekintve a magyarság nyugati őrhelyének történetére, úgy érzem, a kicsiben megmutatkozik az egész, a müncheni évtizedekből kirajzolódik
nemzetünk világháborút követő hányattatása. Szétszóratás, honvágy, a hit erejéből fakadó
remény és vigasz elválaszthatatlansága.
Hetven évvel ezelőtt, a II. világháború végnapjaiban a legóvatosabb becslések szerint is
egymillió honfitársunk került Ausztria és Németország területére. Voltak köztük folyamatos harcokban visszavonuló katonák, akik itt estek hadifogságba, kitelepített hivatalnokok
családjukkal, a Vörös Hadsereg elől menekülők tömkelege.
Bajorországban, kiváltképpen Münchenben igen jelentős számba érkeztek magyarok, katonák és polgári menükeltek egyaránt. Papok is jöttek velük, akik azonnal munkához is láttak.
Vincze Mihály atya a müncheni Funk kaszárnyában, majd Rozsály Ferenc piarista tanár az
Allerselen plébánián állított fel magyar papi hivatalt. Lényegében innen számíthatjuk a
müncheni magyar egyházközség létrejöttét. Bár hivatalosan csak 1947 júliusában a Szent
Ursula-templom altemplomában alakult meg a Patrona Hungariae Római Katolikus Egyházközség. Ezek voltak a hősidők. Tartottak szentmisét tábori folyosón, cipész- és szabóműhelyben, irodában, de a lelki élet megindult, ami a háború utáni hontalan hazánkfiainak
igazi erőt adott. Aztán érkeztek - mind kisebb számban - a kommunista diktatúra elől menekülők, majd az '56-os szabadságharc bukása után csak Münchenben és környékén közel
40.000 honfitársunk lelt otthonra. Ha valaki megérkezett, először az egyházközséget kereste. Itt kapott bátorítást, segítséget, itt talált társaságra. Mert az egyházközség igazi közösség
is volt, aminek a hitéleten túl nemzetmegtartó szerepe felbecsülhetetlen. Generációk találkoztak itt a magyar szóval, a magyar kultúrával.
Az összejövetelek, előadások és bálok hangulata, a közös programok és a hiteles politikai
állásfoglalások - mindenekelőtt a megszállás éveiben - erőt és büszkeséget adtak és sugároztak. Mindszenty bíboros három ízben is felkereste a bajorországi magyarságot, 1974 júniusában Döpfner bíborossal celebrált ünnepi szentmisét a Dómban, utána a Kolping házban közel ezren jöttek a közösségből. Előtte február 5-én érkezett hír arról, hogy a pápa
megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. Alig egy hétre rá a müncheni
magyarok több százan „Igazságot Mindszentynek" táblával tüntettek. Hosszú és göröngyös
volt az út a tábori folyosón gyülekező éhes, kopott, fázó emberek és a mostani, jólétben élő
negyedik generáció között. Emlékezhetünk még az Erdélybe vagy napjainkban Kárpátaljára
irányuló önzetlen segélyszállítmányokra, és a Magyarország melletti bátor kiállásokra.
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Az emigrációnak szüksége van a hazára, a hazának pedig a diaszpórában élő honfitársaira.
A nemzeti összetartozás kormánya ezt törvényben is deklarálta. De tartalommal nekünk
együtt kell megtölteni. Ez a születésnapi megemlékezés is erre szolgál. Együtt, tovább!
Isten éltesse a Magyar Katolikus Egyházközséget!
Budapest, 2015. szeptember 25.
Üdvözlettel:
Semjén Zsolt

Egy értékes gyöngyszem a müncheni magyar
diaszpóra életében
Már érkezésem előtt informálódtam, hogy Münchenben milyen gyakran gyűlik össze a magyar katolikus közösség szentmisére. Legnagyobb örömömre és meglepetésemre a válasz
úgy hangzott, „minden héten”. Ott jártamkor magam is bizonyságot szerezhettem arról,
hogy a keresztény értékeket megőrző közösségekben az ünnepeknek, a szertartásoknak óriási összetartó ereje van. Mindez csak erősödött bennem a Müncheni Katolikus Egyházközség szentmiséit látogatva, ahol magyarságtudatom egyre mélyebbé vált.
A Szent Erzsébet templom hétről hétre megtelik a hívek szeretetével, s jól láthatóan itt még
nagyobb jelentősége van annak, hogy a mise előtt vagy utána pár szót válthassanak egymással a közösség tagjai. Magyar szót.
Vasárnapokon megtelnek a padsorok, magyar családok térnek be, sokan gyermekeikkel.
Ahány család, annyi sors, egyben azonban közösek: lelki megerősítést keresnek, hogy
könnyebben viselhessék terheiket. Különösen az 1956-ban érkezők fájó honvágyát enyhíthette templomuk, de az utánuk következő nemzedékek, gyermekeik, unokáik is itt meríthetnek erőt hitükből a közösen mondott magyar imával… Felemelő érzés, hogy az idős
korosztály mellett a közösség egyúttal a fiatalabbak életének is része. Itt a családok, amikor
csak alkalmuk nyílik rá, együtt érkeznek, mert - és ez különös büszkeséggel tölti el szívemet, - fontos, hogy gyermekeik hallják, értsék, tanulják a magyar beszédet és látásmódot,
átérezzék, honnan jöttek, hová való a szívük, mit üzen magyar identitásuk.
Számos, - szintén értékes magyar szerveződés mellett, - a Müncheni Magyar Katolikus
Egyházközség változatos lehetőséget biztosít a hitéleten kívül is, csoportos foglalkozásaik
keretében, melyeken mind a felnőttekre, mind a gyermekekre gondolnak. Merka János plébános úr fáradhatatlanul dolgozik ezen, munkatársait is beleértve. Otthon szinte az ember
nem is gondol bele, micsoda jelentősége van annak, hogy minden egyes szentmise hazánk
Himnuszával zárul. Nos, az ember lelkét óhatatlanul megérinti.
Talán soha nem éreztem még ennyire minden egyes sor fontosságát, mindezt Erkel Ferenc
gyönyörűen megkomponált zenéjére. Milyen csodálatos, hogy nem csupán nagy ünnepek
alkalmával, hanem az összes szentmisén hallhatja a magyar ember nemzeti öntudatának
eme megerősítő hangját.
A szép zene képes megnyitni a szíveket. Épp a közelmúltban örvendeztette meg a hallgatóságot szentmise alkalmával egyik fantasztikus kórusuk, csoportjuk.
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Mindezt a gitárzene tette meghittebbé. A zeneiség, a tartalmas mondanivaló után nehéz volt
még a legkevésbé érzelgős embereknek is tartani magát. Későbbiekben volt szerencsém
megtapasztalni, hogy ez a magyar közösség nem csupán a szentmiséken találkozik egymással. A Magyar Müncheni Katolikus Egyházközség ennél több munkát, hitet és szeretetet
fektet bele. A magyar néptánc foglalkozások, az Erdingi Magyarok közössége, a Landshuti
Magyar Közösség, az idegen nyelvoktatások biztosítása fontos számukra. Továbbá szintén
fontos megemlíteni a cserkészetet, a Patrona Hungariae Énekkarukat, valamint az értékes
szerepet betöltő könyvtárukat (konyvtar@ungarische-mission.de). A (DurMol:) ok elnevezésre hallgató énekkar pedig sok helyen örvendezteti meg közönségét fellépésével.
Az egyház kedvességét, segítőkészségét bárki megtapasztalhatja, aki vágyik egy helyre,
ahol lelke nyugalmat lel, a magyar szó elevenen él és Isten közelségét érezve, békére találhat szívében. Rendkívülinek vélem, hogy a keresztény élet gondozásán túl jut még energia
a kulturális programok sokaságára. Ünnepségeiket méltó szervezéssel teszik mind színesebbé. Számtalan, a gondozásukban megszülető csoportnak adnak helyet, támogatják munkájukkal. És mindez immár 70. éve fennáll tartósan, szuverenitását büszkén megőrizve!
Méltó, főpapi szentmise keretében, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr erre a ke-
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rek,

jubileumi évre díszlevélben köszönte meg áldozatos munkájukat, mely Magyarország
Müncheni Főkonzulátusa részéről, Kovács Ferenc konzul úr (nemzetpolitika, kulturális
kapcsolatok) által került felolvasásra, majd átadásra.
Ezt követően a Müncheni Magyar Főkonzulátus vezetője, Tordai-Lejkó Gábor főkonzul úr
mélyen meghatottan köszöntötte megbecsülést és elismerést sugárzó ünnepi beszédében, a
70. éves évfordulójuk alkalmából a Katolikus Egyházközséget. Mindezt az egyházközség
olyan szeretettel és szerénységgel fogadta, hogy az ember ezt látva tényleg úgy érezhette,
velük jó helyen van, itt a magyarságnak jelentősége van. Az ünnepélyes szentmisét a korábban harminchárom évig Münchenben tevékenykedő, Dr. Cserháti Ferenc Őexcellenciája,
jelenleg is a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök celebrálta.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állított emléktábla előtt, melynek épületükben adtak otthont, az ünnepélyes koszorúzás keretében tisztelettől övezve fogadták
Dr. Áder János köztársasági elnök urat és feleségét, Herczeg Anita asszonyt. Itt, - akár

számtalan más magyar közösségben, - a magyarság büszkeség, világnézet, szívbéli hovatartozás kérdése. A müncheni magyar élet nagyon mozgalmas és ebben ennek az erős gyöngyszemnek jelentős része van (http://www.ungarische-mission.de/). 6300 magyar családdal
tartják a rendszeres kapcsolatot, híveinek száma 11000 főt számlál. Ebből Münchenben és
környékén 8000 és 9000 közötti magyar katolikus él.
Bizakodva tekintek a jövőbe. Hogy hamarosan eljön az idő, amikor számtalan magyar család, bármit is tesz a képzeletbeli mérleg egyik, avagy másik felére, szívétől vezérelve egyre
inkább hazavágyik. Mindazonáltal, addig is, a kultúránk a miénk, a hitünk a miénk, a szí10

vünk a miénk, éljen bárhol a magyar. És ez hála Istennek Bajorországban megértő befogadásra talál, hisz Ők is büszkén őrzik keresztény értékeiket.

Bense Gabriella

Ökumenikus istentisztelet
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Ministráns kirándulás Regensburgba
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Gyermekmise Missziónkon
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Karácsonyi ünnepség
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Komámasszonyok farsangja

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Lábita színház
Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a mese csak a gyermekeknek való, mert hát a
mese az nem igaz. Valóban így van? Csernik Pál Szende, a Lábita színház műsorával megmutatta, hogy de igenis, a mese szerves része az életünknek. A mese nemcsak a gyermekek
lekötésére szolgál, hanem a mesés fantázia elősegíti a gyermekek fejlődését.
Pszichológia szakvitába nem akarok belekezdeni, így megállapítom, hogy a mese jó, kis és
„nagy“ gyermekeknek egyaránt. Legelőször októberben, a Misszió 70. jubileumi ünnepségén találkozattunk Szendével és nagyon örülünk, hogy most január 17-én ismét ellátogatott
hozzánk. Interaktív és vidám mesélési stílusával Szende nemcsak a legkisebbek figyelmét
kötötte le egyéni lábbábozásával, hanem a felnőttek is fülig erő mosollyal és vidám kacagással figyelték az előadást.
A mesés délutánt azonban az ízes székely beszéd koronázta meg, furfangos, csavaros szóösszetételekkel és a sajátos kifejezésekkel. A murok és a pityóka több embernek ismerős,
de hogy a laskasirittő a nyújtófa, hát az úgy vélem, sok mindenkinek új volt. Köszönjük
Szende, hogy megajándékoztál minket ezzel a szép délutánnal! Várunk vissza! A kacagós
mese után nem igen maradt idő pihenni, indult a gyerektáncház és Török Évi vezetésével
táncra perdült a közönség apraja-nagyja.
Köszönjük szépen a kézdivásárhelyi zenés „városnézést“, reméljük máskor is mehetünk.
Hát így telt ez a vidám januári délután. Aki nem hiszi, járjon utána.
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Jánosi-Lindroos Caroline

Egy mesés délelőtt...!
Benedek Elek "Az égigérő fa" meséjét hozta el a Kalimpa Színház július 4-én délelőtt a
misszióra, Török Éva szervezésében. Ki ölben, ki a király vára előtt ülve, paripalábakat
számolva és a népdalokat együtténekelve töltötte kb. 60 fő ezt a napsütéses nyári délelőttöt.
Medgyesi Anna, bábszínész és Takács Ferenc, ütőhangszeres művész örvendeztettek meg
minket (Makhult Gabriella csodálatos díszleteivel), akik 2014 áprilisa óta járják nyaranta
Magyarországot ezzel a mesével. Anna a mesét magyar népdalokkal színesítette, a varázslatos zenei aláfestést pedig sok-sok dallamjátszó ütőhangszer adta.
Hallhattunk marimbát, xylofont, csőharangot, harangjátékot, girót (ez volt a malachang), az
afrikai eredetű hangszert, a kalimbát. Az itt a vége, fuss el véle után pedig, meg is rohamozhatták a gyerekek a hangszereket és maguk is kipróbálhatták azokat. A müncheni előadáson kívül idén júliusban egyébként még Ingolstadtba, Ulmba, Stuttgartba, Svájcba és
Franciaországba is elvándorol az égigérő fa meséje. A Kalimpa Színházat ez a hat város
támogatta, hogy a külföldön élő magyar gyerkőcökhöz is eljusson Benedek Elek ízes nyelvezetű meséje. Bár a dramaturgia néhány változtatás megkövetelt a mese tartalmától, de a
mesekoncert így legalább tökéletesen gyerkőc-barát, hiszen az előadás 35-40 perces volt.
Egyelőre ezzel az egy mesével vándorol Anna és Ferenc, de ha elegendő kíváncsi fülekszemek várják újabb fellépésüket, Németországban sor kerülhet több előadásra is. Hogy további mesék is dalokba-színekbe és szép díszletbe öltözzenek, egyelőre anyagi támogatásra
vár.
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Egyébként a jó mese egyik legfontosabb kritériuma, Kádár Annamária, mesepszichológus
szerint, hogy a konfliktushelyzet nincsen kilúgozva, tehát teljes egészében, megcsonkítatlanul jut el a gyerekhez.

"A mese szimbolikus úton készít fel ezekre a próbatételekre. Pl. a mesehősnek is el kell
hagynia a családi biztonságot, a komfortzónát. El kell indulnia ezen az úton, ott vannak
próbatételek, sárkányok és ez mindig egy bizonyos cél irányába történik. A mesehős útja
lényegében a gyerek útja a felnőtté válás felé. És még egy nagyon fontos tanulság van a
mesékben: ahhoz hogy én felnőjek, nekem át kell alakulnom folyamatosan, ahogyan a hős
is rengeteg metamorfózison megy keresztül, úgy, hogy közben önmaga marad, de mégis
változik, fejlődik, alakul. Nagyon fontos az optimista életfilozófia is, hogy minden jó, ha a
vége jó." (Kádár Annamária)
A magyar népmeséket és népdalokat jól ismerő új generációk reményében, és a gyerekekszülők nevében is nagyon köszönjük a missziónak, hogy otthont adott ennek a mesés délelőttnek!

Messer-Garliczky Zsófia
„Nyelvünk, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze!
A Széchenyi Kört (Kreis Széchenyi - Ungarische und Siebenbürgische Mission und
Sozaldienst e.V.) 1977 őszén dr. Buzády Tibor vezetésével néhány lelkes honfitárs alapította. A hivatalos bejegyzésre (Amtsgericht München) 1978-ban került sor. A kör önálló, önfenntartó, közhasznú, civil szervezet. Fő feladatunk a magyarság múltjának és jelenének
megismertetése, anyanyelvünk, hagyományaink ápolása, jeles írók, tudósok, történészek,
színművészek, egyházi vezetők, közgazdászok, politikusok és egyéb írástudók rendszeres
szerepeltetésével. Évi mintegy 10 rendezvényünknek többnyire a müncheni Magyar Kato17

likus Misszió ad otthont. Alapítónk számos jeles kitüntetésben részesült, a Kört pedig 1999ben Budapesten a Pro Cultura Hungarica-díjjal tüntették ki.
Az utóbbi években - többek között - betekintést kaptunk; Liszt Ferenc muzsikusgéniusz,
Thorma János festőművész, gróf Tisza István miniszterelnök, a polihisztor László Gyula és
gróf Teleki Géza professzor életébe. Érzésem szerint a Kossuth-díjas színművész Kubik
Anna, továbbá Jordán Tamás lenyűgöző estje tűnt a legsikeresebbnek. Körünk feladatai változatlanok: közhasznú, jótékony és elsősorban kulturális célokat szolgálni az itt élő magyarság számára, ezen belül szépséges anya-nyelvünk ápolása, valamint nemzeti ünnepeink
eszmeiségének fenntartása. Adja a Teremtő, hogy az immár felnőttkorba nőtt egyesületünk
még hosszú - hosszú éveken keresztül tudjon neves névadónk szellemében, „Hasznára lenni
nemzetünknek!” Továbbra is MINDENKIT szeretettel várunk rendezvényeinkre!

Kucsera János

Őszi értesítőnk postázása
Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire.
2015. július 1. – 2016. január 31.
Berta Margit 10,00; Düh Elisabeth 30,00; Erdődy Ladislau 50,00; Fesztini Mária
10,00; Filesch Susanna10,00; Goetz László 30.00; Gregorovics Peter 20,00;
Grexa Mihály 35,00; Hegedűs József 100,00; Horka Guido dr. 20,00; Huber
Stephan Dipl.-Volksw. 200,00; Kis Karl 10,00; Kraft Csilla 30,00; Lajosi Fritz 20,00;
Máté Lajos dr. 10,00; Mészáros József 30,00; Meyle Wolfgang 30,00; Morlin Ákos
2,00; Ortutay Katharina 50,00; Pfitzner Rudolf 50,00; Pillér Gabriella dr. 50,00;
Prettenhofer Zoltán 25,00; Salzinger Mária 10,00; Schmidt Ulrich 50,00; Schütz Katalin 15,00; Sorger Elisabeth dr. 30,00; Szelenyi Gábor 20,00; Szilágyi Edit 20,00;
Vámosi Anita 50,00.

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

Varga Katalin

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Név, szakosodás

Cím

Dr. Anton Börzsönyi jun.
szülész-nőgyógyász
Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos
Dr. Domann Gabriel
fogorvos
Dr. Erdey Melinda
fogorvos

Obere Hauptstr. 20
85354 Freising
Rheinstr. 30,
80803 München
Oberföhringer Str. 169,
81925 München
Heiglhofstr. 28a,
81377 München,
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Telefon
0816-153 73 123
089-36 55 21
089-957 84 10
089-719 29 06

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsan- Viebigplatz 4,
na, bőrgyógyász
80686 München
Schleißheimer Str. 130,
Dr. Lintner-Remmele Judit
pszichoterápia
80737 München
Chiemgaustr. 144,
Dr. med. Ira Nagy
HNO=OFG
81549 München
Morassistr. 8,
Dr. Neppel Zoltán
nőgyógyász
80469 München
Stemplingeranger 10/I,
Dr. Rab Enikő
általános orvos
81737 München
Leopoldstr. 104,
Dr. Schmidmer Katalin
fogszabályozó szakorvos
80802 München
Hauptstr. 4,
Dr. Siményi László
szemorvos
82008 Unterhaching
Bauerstr. 37,
Dr. Staroscik Péter
fogorvos
80798 München
Leonrodstr. 27,
Dr. Tömöri Kinga
fogorvos
80636 München
Adelheidstr. 23,
Dr. Venczel József
általános orvos
80798 München

089-57 33 56
089-123 69 10
089-68 11 88
089-22 04 65
089-637 71 16
089-35 47 47 10
089-61 82 74
089-271 41 72
089-12 94 179
089-27 29 460

Időpontok–Találkozók–Rendezvények
Cserkészet: ápr.9., 23., máj. 7., jún. 4., 18., júl. 2., 16., 14.30–tól 18.00-ig
Gyermekmisék: 2016. ápr. 10., máj.8., máj. 10., jún. 12., júl. 17-én (a Szt. Erzsébettemplomban) vasárnap, 16.30-kor missziónk nagytermében
Ifjúsági misék: 2016. ápr. 17., máj. 8., jún. 19., júl. 17. (Te Deum) vasárnap 11.00-kor
a Szt. Erzsébet-templomban
DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:
fellépés előtti csütörtökön 18.00-tól 20.00-ig; Vezető – Geng Ildikó
Bibliakör: 2016. ápr. 14., máj.8., jún. 16,. júl. 14. 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: 2016. ápr. 7., jún. 9., júl. 7., csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte
13.45-től szentmise házi kápolnánkban; Szervező, vezető – Kalmár Margit és Kutasi
Terézia
Elsőáldozás: 2016. május 1., Elsőáldozási előkészítő: ápr. 23., ápr. 30.
Ministráns kirándulás: ápr. 16.
Ministráns lelki hétvége Teisendorfban: június 24-től 26-ig
Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Farkas- Balázs Anett
Erdingi magyar nyelvű szentmise és találkozó: ápr.30., lelki hétvége Miesbachban: július
8-tól 10-ig
Egyházközségi zarándoklat Fatimába: 2016. máj.7-től 12-ig
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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
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
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-Gymnasiumban

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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