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Százhúsz éve született Mindszenty József bíboros

„Nagyon szerette egyházát és hazáját”
Isten szolgája Mindszenty József bíboros százhúsz éve, 1892. március 29-én
született. Mindenki elismeri, hogy bátor, szókimondó, sőt – mint VI. Pál pápa mondta róla
halála után – rettenthetetlen volt. Nagyon szerette egyházát és hazáját. Védte népét, védte
a hitet, az emberséget egy olyan korban, amikor elemi történelmi erők pusztították az
országot és a világot. A földi hatalmak mércéjével mérve gyenge volt, de az igazság ereje
sugárzott belőle.
Ezért féltek tőle. Boldoggá avatási ügye Rómában évek óta zajlik. 2006-ban püspöki
karunk is belépett a perbe: mi magunk is hivatalosan kérjük boldoggá és szentté avatását.
Azért kérjük, mert szentnek tartjuk őt. Milyen lélekkel emlékezünk rá most, születésének
százhuszadik évfordulóján?
Nem láthatunk benne pusztán politikust. Bár sok megnyilatkozása olyan kérdésekről szólt,
amelyeket előtérbe állított a politika, személyes állásfoglalásai katolikus hitéből fakadtak.
Amikor felemelte szavát a rasszizmus és a zsidóüldözés ellen, amikor – egyesek szerint
naivan, de prófétai módon – azt követelte, hogy a nácik és a nyilasok adják fel harc nélkül
a Dunántúlt, és ne folytassák az értelmetlen pusztítást, nem taktikázott.
Egész életére jellemző volt, hogy politikai rendszertől függetlenül rendíthetetlenül
kitartott az igazság mellett. Isten képmását, az embert védte, az emberi életet, a Ne ölj!
parancsának örök igazságát. Amikor a háború után a svábok kitelepítése ellen és a
Csehszlovákiából elűzött magyarok érdekében szólt, ugyanez a hívő meggyőződés
vezette. Népéért és egyházáért aggódott akkor is, amikor ellenállt a sztálinista
diktatúravallást és kultúrát pusztító nyomásának.
Személye jelképpé magasodott: a magyar katolikus közösség és az egész megkínzott és
elnyomott magyar nép jelképévé. A börtönben lélektanilag és fizikailag is meg akarták
törni.
Kegyetlenség és főleg keserű tévedés lenne azon megütközni, hogy hosszas kínzás után –
még elítélése előtt – maga is elhitte: ki akarják szabadítani. Akkor és ott ez puszta
lejáratási kísérlet volt. 1956-ban azonban tényleg kiszabadították. Érte jöttek. Nem maga
akarta elhagyni a fogságot.
Ugyancsak a lényeget tévesztenénk szem elől, ha csak azt kérdeznénk, mennyire reálisan
látta a politikai helyzetet annyi év elszigeteltség után. A mélyebb történelmi igazságot, az
isteni gondviselés és a valóság rendíthetetlen erejét nagyon is élesen látta.
Születésére emlékezve hajoljunk meg nagysága előtt. Akkor lesz hozzá méltó az
ünneplésünk, ha ma is tiszteljük történelmünk teljes igazságát, ha Krisztus fényében
szemléljük az embert és a világot.
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Ha nem egy-egy érdekcsoport elfogultságával, hanem a mindenkit elfogadni és
mindenkivel kiengesztelődni kész szeretet bátorságával tekintünk múltunkra és
jelenünkre. Ha hitünk elszántságával utasítunk el minden rasszizmust és nemzetiségi
gyűlölködést. Ha úgy szeretjük népünket, hogy közben mindenki másban is megbecsüljük
Isten képmását és a Teremtő kultúrákat alkotó bölcsességét.
Mindszenty bíborosról szokás néha úgy is beszélni – ismét csak politikai szintre szállítva
le alakját –, hogy élesen szembeállítják a katolikus világegyház és a magyarországi
egyház többi vezetőjével. Pedig ő elsősorban hívő ember volt. Látta a többi püspök, pap,
szerzetes, világi szenvedését és helytállását.
Tudott szeretettel és megértéssel szólni azokról is, akiket megtört az üldözés. Szent Péter
utóda iránt pedig mindig engedelmes volt. Akkor is, amikor ez lelkileg nehezére esett.
József bíboros sírján Esztergomban ez olvasható: Devictus vincit – legyőzetve győz.
Legyen az isteni igazság, amit életében szolgálni akart, ma is éltető erő, lelki megújulás,
megbékélés és bizalom forrása mindannyiunk számára!
A MKPK állandó tanácsa: Erdő Péter bíboros, Ternyák Csaba érsek, Bábel Balázs
érsek, Veres András püspök

2012. március 25-én ünnepélyes főpapi szentmise után a Damenstieft-templomban
bemutatásra került Tarics Péter ÁLLOK ISTENÉRT, EGYHÁZÉRT, HAZÁÉRT
című monodrámája egy felvonásban.
Mindszenty József bíboros: Boráros Imre színművész
Mindszenty édesanyja: Petrécs Anna színművész
Bíró: Tarics Péter
Zenei munkatárs: Hanzsér Árpád

Egyházközségi zarándoklat a Szent Jakab-úton
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2012. szeptember 30-tól október 6-ig
Nagyheti szertartások,
húsvéti magyar szentmisék
a Damenstift- templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

Április 1., Virágvasárnap,

10.30–11.30 ünnepi szentmise,
barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Márk szerint.
Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével.

*
Április 5., Nagycsütörtök,
19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise
az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.
*
Április 6., Nagypéntek,
10.00 órai kezdettel Nemzetek keresztútja
a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz)
15.00–16.00 nagypénteki szertartás
a Damenstift-templomban, Passió Szent János evangélista szerint,
keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

*
Április 7., Nagyszombat,

21.00–22.30 Húsvéti vigília,
tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés.
Mise végén ételszentelés.

*
Április 8., Húsvétvasárnap,
10.30–11.30 ünnepi szentmise
Mise végén ételszentelés.

*
Április 9., Húsvéthétfő,

10.30–11.30 ünnepélyes szentmise
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Missziónk új munkatársai
Csongrádon, egy Tisza menti kisvárosban születtem,
pedagógus család gyermekeként. Szüleim nagy gondot fordítottak arra, hogy a keresztény értékrend szerint neveljenek. Szülővárosomban, a Batsányi János Gimnáziumban érettségiztem.
Ezt követően Szarvason, a Brunszvik Teréz Pedagógiai Főiskolát
1992-ben óvodapedagógusi, Szegeden, a Gál Ferenc
Hittudományi Főiskolát 1995-ben hittanári diplomával végeztem.
A Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskola közös képzésének keretében mesterfokozatot és okleveles hittanár-nevelőtanár- okleveles etikatanár szakképzettséget
szereztem. Amikor megtudtam, hogy a misszión új lelkipásztori munkatársakat keresnek,
képzettségemre hivatkozva én is jelentkeztem.
Öröm számomra, hogy lelkipásztori munkámmal a nyugati szórványmagyarságot
szolgálhatom.
Szarvas Erzsébet, lelkipásztori munkatárs

Csíksomlyón születtem 1963. október 3-án, egyszerű
munkáscsaládból származom. Apám, mint kisemmizett kulákgyerek, korán megtanulta azt, ami később az életem részévé,
mondhatnám úgy is, hogy hitvallásommá vált: az igazság és az
emberek szeretete. Felismertem, hogy eszerint kell élni, és megadni mindenkinek azt, ami őt megilleti, mert csak így számíthatunk mi is az isteni igazságosságra. Ez a szociális érzékenység,
és természetesen Istenbe, mint az Örök Igazságba és Szeretetbe
vetett hitem irányított a papi pálya felé.
Pályafutásomat Gyulafehérváron kezdtem, ahol először egy két
éves
kántor-karnagy
képzőt
végeztem,
majd
rövid
katonaszolgálat után ugyanitt, a Gyulafehérvári Hittudományi Intézetben pasztorálteológiát tanultam.
A hat tanulmányi év kevésnek bizonyult ahhoz, hogy eldönthessem, van-e egyáltalán papi
hivatásom, vagy nincsen. Ez akkoriban olyan nehéz kérdés volt számomra, hogy
mindmáig nem tudok egyértelmű választ adni rá.
Tanárként folytattam, filozófiát és németet tanítottam öt évig, majd 1995 őszén
Magyarországra költöztem, ahol kántorként és hitoktatóként működtem. Négy éve élek itt
Münchenben.
Betekintést nyertem a misszió életébe, megtetszett a szellemisége, mely sok áldozatot,
helytállást és kitartást követel a hívekért és a rászorulókért végzett munkában. Ezért
pályáztam meg a két üresedés előtt álló lelkipásztori munkatárs-állás egyikét.
2011. szeptember 1-től állok a Misszió szolgálatában. Remélem, hogy Isten segítségével,
és talentumaim felhasználásával munkám eredményes lesz.
Lukács Tibor, lelkipásztori munkatárs
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Böjte Csaba ferences szerzetes látogatása
missziónkon
Március 2-án a Pax Romana és a Müncheni Magyar Intézet szervezésében Böjte
atya „Kiutak a válságból” címmel beszélt korunk nagy kihívásairól, és a lehetséges
megoldásokról. Másnap meglátogatta Hétvégi Magyar Iskolánkat, és beszélt a
gyermekeknek nehéz sorsban élő társaikról. Vasárnapi nagyböjti lelki napunkon a
reményről elmélkedett, melyet Jézus kínál fel nekünk.
Csaba Testvér nagy szeretettel és
lelkesedéssel beszélt Jézus életéről és a
mindannyiunk
számára
követhető
reményteli útról. Hiszen Jézus is azt akarja,
hogy örömünk teljék az életben. Isten nem
teremett tökéletlen világot. Gondolunk-e
arra, hogy a világunk jó és szép, és mi
emberek is egyetlen és megismételhetetlen
kedvencei vagyunk? Ha nem így látnánk, azt
az emberiség súlyos hiánybetegsége, hamis
tükre tenné. Nekünk magunknak kell kialakítanunk a jövőnket egyszerűen, hittel,
szeretettel, és reménnyel, soha meg nem
unva és mindig tovább haladva a helyes,

számunkra kiszabott úton. Arra bíztatott,
hogy döntéseinket merjük a jó érdekében
meghozni, és teremtő, továbblépő szándékkal
kivitelezni.
Legyünk szívemberek! Hinni kell a szeretet formáló
erejében. Válságos időkben az ember dolga, hogy
fényt gyújtson a szívében és jót tegyen, ne pedig a
Heródeseken, Pilátusokon, bankárokon rágódjon.
Minden véges ezen a világon, egyedül Isten szeretete
végtelen. Az emelkedett hangulatban zajló előadás
Böjte atya biztató szavaival zárult: „Hinnünk kell
abban, hogy van tovább. A világot, mindennapjainkat,
a jövőképünket csupán mi tesszük sötétté azzal, hogy
állandóan sebeinket mutogatjuk, panaszkodunk,
sopánkodunk. Pedig ezzel csak a saját és a környezetünk kedvét vesszük el. Hiszen
bármennyit is kesergünk, el kell ismerni, hogy mindenki jobban él, mint húsz évvel
ezelőtt. Hogyan is vállalhat gyereket az a fiatal, akit állandóan szegénységgel és
nyomorral ijesztgetnek? Nem látom az okot, hogy miért kellene pánikolni. Bár a lapok
állása most nem éppen a legkedvezőbb, én egy isteni gondviselés által vezérelt világban
hiszek. Vannak feladataink, de meg tudjuk oldani őket, és nyugodtan, méltósággal
menjünk előre tovább!”
Zimmer Mária
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Cserkészfarsang 2012
Eljött a nagyböjti idő, amikor komolyan el kellene gondolkodnunk azon, hogy
miként tudnánk életünket úgy formálni, ahogy azt a Jóisten elképzelte. Ö azért küldte el
egyetlen Fiát, hogy mi megszabaduljunk bűneinktől, hogy boldogabb és tisztább életet
tudjunk élni.
Böjte Csaba testvér nagyböjti lelkigyakorlatán hallhattunk arról, hogy mint minden atya,
apa, Isten is örömét leli abban, ha gyermekei boldogok és tiszta szívvel örvendenek az élet
szépségeinek.
Így éreznek a cserkészvezetők is. Február 11-én nagy kacajok és boldog kiáltások töltötték be a misszió nagytermét, a cserkészek ugyanis farsangot szerveztek.
Csapatunk idén a Vadnyugatot választotta keretmesének, illetve a XIX. század végén
Amerikába kivándorolt magyarokat.
Pünkösdi táborunkban majd elmegyünk az “új hazába”, de addig is komoly előkészületek
folynak, hogy minél könnyebben be tudjunk illeszkedni egy teljesen más társadalomba. A
farsangi mulatságon a cowboyok életmódját és trükkjeit próbáltuk megtanulni. Akadt
köztünk indián, szuperhős és királylány is, de őket is szívesen befogadtuk sokszínü társaságunkba.

Jánosi-Lindroos Caroline cspk.

--7--

Közösen imádkozni jó!
Október első hetében volt szerencsém barátommal egy hetet Münchenben tölteni.
A rengeteg élményem közül most a lelkieket emelném ki. Az egyik a vasárnapi magyar
szentmise. Különleges élmény közel kétszáz magyar, főleg idős emberrel együtt
imádkozni egy európai nagyvárosban, a szentmise végén pedig a Himnuszt énekelni.
A másik élményem az első péntek ünneplése a misszió házi kápolnájában. Különösen
meghatározó élmény volt számomra, nem is kifejezetten a szentmise, hanem az azt követő
egyórás szentségimádás. Mint utóbb kiderült, működik egy kb. húszfős imakör a misszió
keretein belül, ők szervezik ezeket az alkalmakat havonta kétszer. Mindenki megkapta a
szentségimádáson elhangzó imádságokat kinyomtatva, és ezeket közösen mondtuk,
hangosan, különböző szándékokra. Nagyon tetszett, hogy nem csak a betegekért, hanem
az őket gyógyító orvosokért is imádkoztunk.
A szentségimádás után nagy szeretettel hívtak az agapéra. Itt felköszöntötték a név-és
születésnaposokat, majd a süti halmok fogyasztása közben beszélgettünk. Habár nem
azonos korosztályba tartoztunk, rendkívül kedvesen fogadtak, kérdezgettek tőlünk,
meséltek nekünk. Belülről felmelegedve, nyílt szívvel jöttünk el, remélve, hogy újra
megtapasztalhatjuk majd azt a harmóniát és békességet, amit a müncheni magyar
imakörben érezhettünk.
Bató Margit

Nyelvvizsga magyar nyelvből
Iskolánk életében két fontos mozzanat az évnyitó és az évzáró. A tanítók és a
tanárok szívét mindig melegséggel tölti el, amikor iskolakezdéskor a kíváncsi gyereksereg
betódul a tantermekbe és érdeklődéssel figyeli, hogy milyen is a hétvégi iskola. Nekünk,
pedagógusoknak a legnagyobb kihívás ezt a kíváncsiságot, érdeklődést és motivációt az
évek során fenntartani. Mindannyian azon dolgozunk, hogy a tudásra vágyó kisdiákokból
anyanyelvét helyesen használó, magyarságát ápoló fiatalok váljanak.
Évek óta foglalkoztat bennünket, hogy miként lehetne a magyar nyelv tanítása, az
irodalom és a kultúra megismertetése, valamint a magyarságtudat fejlesztése során egy
konkrét célt is kitűzni a diákok számára, amely az évzárót is olyan izgalmassá teheti majd,
mint az évnyitót.
Az európai szintű nyelvvizsga gondolata két évvel ezelőtt született meg. Tavaly
júniusban - alapos felkészülés után - iskolánk hét tanulója jelentkezett a felsőfokú magyar
nyelvvizsgára és az évzárón, ünnepélyes keretek között, büszkén vehette át a vizsga
sikeres letételét bizonyító diplomát.
Mindezt az tette lehetővé, hogy a Magyar Intézet támogatásával sikerült Münchenben is
egy akkreditált magyar nyelvvizsgaközpontot létesítenünk.
2010 tavaszán a Müncheni Magyar Intézet csatlakozott az ECL Konzorciumhoz
(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) és egy ún.
“magyar, mint idegen nyelv” vizsgaközpontot jegyeztetett be a németországi ECL berlini
képviseletén.
Az ECL vizsga magyar nyelvből A2-es szinttől a C1-es szintig évente két alkalommal. Az
idén június 15-én és december 7-én, tehető le a Magyar Katolikus Misszió házában, 80 €
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vizsgadíj ellenében. Ez az Európában és Magyarországon is államilag elismert,
nemzetközi bizonyítvány több téren jelenthet előnyt: bekerülve az önéletrajzba,
megkönnyítheti egy magyarországi tanulmányi ösztöndíj megszerzését és a későbbi
európai álláskeresésnél is segíthet az igazolt többnyelvűség.
Ez a vizsga egy magyar anyanyelvű diáknak nem jelent különösebb nehézséget (a
hangsúly a szövegértésen, helyes nyelvhasználaton és írásbeli kommunikáción van), de
célzott felkészítéssel több az esély a sikerre.
Ezért szervezünk minden évben a HMI keretében felkészítő tanfolyamot, amelyen
mintateszteket oldunk meg és megbeszéljük a szóbeli vizsgán felmerülhető, általános
témákat.
Bővebb felvilágosítás található erről a vizsgáról a Müncheni Magyar Intézet honlapján
(www.ungarisches-institut.de) valamint a www.ecl.hu internetoldalon.
Reméljük, hogy ezzel a néhány információval sikerült felkeltenünk az ECL vizsga iránti
érdeklődést azoknak a fiataloknak a körében is, akik nem a HMI diákjai, de a magyar
nyelvet közepes vagy anyanyelvi szinten beszélik.
Befejezésül köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak a
vizsgaközpont létrehozásához, felismerve ennek fontosságát a Bajorországban élő fiatalok
számára. Bízunk benne, hogy a jövőben is sok fiatalnak mondhatjuk:
Sok szerencsét az ECL vizsgához!
Meyle Éva, HMI tanárnő
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Családi Lap
- előzetes a következő számból Kortársunk, az Emocionális Intelligencia
Manapság egyre gyakrabban találkozhatunk a „szociális és érzelmi
intelligencia“ kifejezéssel. Csak egy újabb divathullám? Vagy képesség, amelynek
igencsak érdemes lenne a birtokában lenni? Míg a hagyományos intelligenciahányados,
közismert nevén IQ, az értelmi képességeinket igyekszik felmérni, az érzelmi
intelligenciahányadosunk (továbbiakban EQ) olyan szociális készségeinkről árulkodik,
amelyek jócskán hozzájárulnak, csaknem nélkülözhetetlenek az életben való
boldoguláshoz.
A modern társadalmakra jellemző, hogy miközben minden generáció egyre okosabb lesz,
drasztikusan csökken az érzelmi és szociális intelligencia szintje. A piac versenyszelleme
az élet minden területére kihat, így a magánszférára is.
Már az óvodában is fejtörést okoz, hogyan öltöztessük gyermekünket:
kényelmesen vagy versenyképesen, azaz divatosan? Az iskolapadban rég nem pajtások,
hanem riválisok ül
Manapság egyre gyakrabban találkozhatunk a „szociális és érzelmi
intelligencia“ kifejezéssel. Csak egy újabb divathullám? Vagy képesség, amelynek
igencsak érdemes lenne a birtokában lenni? Míg a hagyományos intelligenciahányados,
közismert nevén IQ, az értelmi képességeinket igyekszik felmérni, az érzelmi
intelligenciahányadosunk (továbbiakban EQ) olyan szociális készségeinkről árulkodik,
amelyek jócskán hozzájárulnak, csaknem nélkülözhetetlenek az életben való
boldoguláshoz.
A modern társadalmakra jellemző, hogy miközben minden generáció egyre okosabb lesz,
drasztikusan csökken az érzelmi és szociális intelligencia szintje. A piac versenyszelleme
az élet minden területére kihat, így a magánszférára is.
Már az óvodában is fejtörést okoz, hogyan öltöztessük gyermekünket: kényelmesen vagy
versenyképesen, azaz divatosan? Az iskolapadban rég nem pajtások, hanem riválisok
ülnek, akiknek a százalékos teljesítményéhez igyekszünk felzárkózni.
Szabadidőnkben, elveszve a temérdeknyi programkínálatban, minél több helyre
igyekszünk odaérni, hogy nehogy bármilyen fejlődési lehetőségről lemaradjon
gyermekünk, hogy tágítsuk a látókörét, hogy minél okosabb legyen, mert azt hisszük, csak
így lehet sikeres az életben.
Minél több energiát invesztálunk a gyermekeink versenyképességének
megőrzésébe, annál inkább szorulnak háttérbe fontos erkölcsi alapértékek. Lawrence E.
Shapiro, amerikai pszichológus azt állítja, hogy nem kell zseninek születnie
gyermekünknek ahhoz, hogy sikeres legyen az életben. Bár a kiemelkedő, illetve jó
tanulmányi eredmények kétségkívül előnyt jelenthetnek a szakmai előrelépéshez, mégsem
garantálják, hogy sikeresek, boldogak leszünk.
Ezekről sokkal inkább a „másik intelligencia“, vagyis olyan személyiségi jegyek
gondoskodnak, mint az öntudatosság, empátia, optimizmus vagy a tisztelet, a
kapcsolatteremtő- és kommunikációs készség, és nem utolsó sorban a humor is.
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Az EQ többek között azt méri, hogy képesek vagyunk-e motiválni, vagy mások helyébe
képzelni magunkat, problémáinkat megoldani, felelősséget vállalni tetteinkért és
embertársainkért, tudunk e barátokat szerezni, érzelmeinket kifejezni?
Ezeknek a képességeknek a hiányában nagyobb a valószínűsége a közösségi
kirekesztettségnek. A társadalmi elismerés hiánya pedig agresszív magatartást válthat ki,
és ezzel növeli a konfliktus kirobbanásának esélyét is.
Az emocionális problémák többnyire csak évtizedekkel később jönnek felszínre. Ha
belegondolunk, hogy a jelenkor gyermekei lesznek a jövőkor döntéshozói, még
fontosabbá válik szülői felelősségünk, hogy kiegyensúlyozott, boldog, együtt érző
gyermekeket neveljünk: a saját sikerükért és a világ békéjéért.
Álmosné Csonka Zsuzsanna

Erdingi farsang 2012
Idei farsangunk rendhagyó volt, de reméljük, hagyományteremtő lesz: iskolás
gyerekeink szervezték és vezették le az egész találkozót. Rengeteget dolgoztak,
megérdemlik, hogy köszönetképpen név szerint is szerepeljenek: Dani Alexa, Funke
Sophie, Ifland Markus, Krohmer Fábián, Reichmann Márk, Somogyi Krisztina, Vadász
Dávid és Vadász Kristóf. Természetesen a tanító néni sem maradhat ki: köszönet Ifland
Andreának, aki a gyerekek munkáját segítette.
A kis csoport Meyer Victoriával és Beregi Mátéval kiegészülve már kora délután
összejött, feldíszítették a termet és ekkor készültek a finom szendvicsek. A szentmisén a
fiúk János atyának is segítettek, majd kezdődött a mulatás. A műsor nagyon változatos
volt: vetélkedők, játékok és farsangi kvíz foglalkoztatta az összegyűlteket, akik bizony
szinte haza sem akartak menni. Reméljük, gyermekeink máskor is vállalkoznak hasonlóra!
Somogyi Ágota
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Emléktábla avatás Mindszenty József bíboros
születésének 120. évfordulóján
Az 1946 és 1956 között Niederaudorfban(BY) működő Magyar
Leánygimnázium Amerikában élő magyar növendékeinek szervezésében
2012. május 5-én, szombaton délután 3 órakor
magyar főpapi szentmisére és a niederaudorfi magyar iskolára emlékeztető
emléktábla avatására kerül sor a tiroli-bajor Alpok tövében épült, szép reisachi
karmelita kolostortemplomban, ahol egyben megemlékezünk Mindszenty József
bíboros haláláról
és születésének 120. évfordulójáról is.
Köszöntőt mond Mydló Tamás müncheni magyar főkonzul.
A Niederaudorfi Magyar Leánygimnázium szervezőinek és tanulóinak egykori
helytállása az idegenben arra kötelez, hogy emléküket ápoljuk azon a helyen, ahol a
második világháborút követő nagy ínségükben is tanúságot tettek magyar
megmaradásuk iránti elkötelezettségükről, és magyar történelmet írtak.
A rendezőkkel együtt
szeretettel várok mindenkit,
mindenekelőtt a környékbeli magyar híveket és lelkipásztorokat
főleg München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart, Salzburg és Innsbruck
környékéről
a 2012. május 5-én, szombaton délután 3 órakor kezdődő
ünnepi szentmisére és az ezt követő emléktábla avatására
a reisachi karmelita kolostortemplomban
(Karmelitenkloster Reisach, Klosterweg 20, D-83080 Oberaudorf,
Kufstein közelében, a határ német oldalán)
Szívélyes meghívással:
Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke
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Ki szeretné megismerni az asztali gombfocit?
Valamennyi generáció izgalmas játékáról van szó. A gombokat (játékosokat) az
„ügyeskéz” hüvelyk- és mutatóujja által alkotott dupla körömfelülettel „pöccintjük”.
Mindkét csapat célja a labdát az ellenfél kapujába juttatni, azaz gólt rúgni a focipálya egy
kicsinyített asztali másán. A 2 X 15 perces játék lépésről lépésre megy, (kivétel a
szektoros lépés), A- csapat „lépését” követi B. Kirúgás, szöglet, foult és 11-es éppen úgy
jelentősek itt is, mint egyéb szabályok az „igazi” fociban. Viszont ezeknek a gomb-foci
szabályoknak az elsajátítása csupán „gyerekjáték”!
Egy „házi”, azaz bajor bajnokság indítása a célunk. Akinek kedve, ideje,
hangulata van, minden további nélkül „beszállhat”, mert kezdetben még saját 11-re sem
lenne szüksége, 8 – 10 csapatot rendelkezésre tudnánk bocsájtani. Később mindenki saját
maga tudná kiépíteni a csapatát, tetszése, ízlése vagy egyéb elvek alapján azokkal a
„játékosokkal”, amelyekkel a legjobban tud játszani!
T a l á l k o z z u n k minden szerdán 16.00 órától a misszión! Jelentkezni a misszió
telefonszámán lehet.

Czibulás Gábor
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Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Név, szakosodás
Dr. Anton Börzsönyi jun.
szülész-nőgyógyász
Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos
Dr. Domann Gabriel
fogorvos
Dr. Erdey Melinda
fogorvos
Dr. Heller Julius
fogorvos
Dr. Hury-Bencze Antónia
fogorvos
Dr. Kisgyörgy Zoltán
mozgásszervi megbetegedések,
rehabilitációs szakorvos
Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,
bőrgyógyász
Dr. Lintner-Remmele Judit
pszichoterápia
Dr. Moldován Norbert,
fogorvos
Dr. med. Ira Nagy
HNO=OFG
Dr. Neppel Zoltán
nőgyógyász
Dr. Rab Enikő
általános orvos
Dr. Schmidmer Katalin
fogszabályozó szakorvos
Dr. Siményi László
szemorvos
Dr. Somorai Márta
gyermekorvos
Dr. Staroscik Péter
fogorvos
Dr. óvári Szeőke Csongor,
általános orvos,
Dr. Tömöri Kinga
fogorvos
Dr. Venczel József
általános orvos

Cím
Obere Hauptstr. 20
85354 Freising
Rheinstr. 30,
80803 München
Oberföhringer Str. 169,
81925 München
Heiglhofstr. 28a,
81377 München ,
www.zaehnelaecheln.de
Zaubzerstr. 13,
81677 München
Berliner Str. 18,
85221 Dachau
Theatinerstr. 29,
80333 München
Viebigplatz 4,
80686 München
Schleißheimer Str. 130,
80737 München
Allgäuerstr. 1,
81475 München
Chimgaustr. 144,
81549 München
Marienplatz 1,
80331 München
Stemplingeranger 10/I,
81737 München
Leopoldstr. 104,
80802 München
Münchner Str. 42,
82008 Unterhaching
Romanstr. 64,
80639 München
Bauerstr. 37,
80798 München
Ungererstr. 161,
80805 München
Leonrodstr. 27,
80636 München
Adelheidstr. 23,
80798 München
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Telefon
08161-53 73 123
089-36 55 21
089-957 84 10
089-719 29 06
089-47 80 27
08131-14 289
089-29 34 66
089-57 33 56
089-123 69 10
089/75 44 00
089-68 11 88
089-22 04 65
089-637 71 16
089-35 47 47 10
089-61 82 74
089-176 004
péntekenként
089-271 41 72
089-36 29 93
089-12 94 179
089-27 29 460

2012. június 24-én, vasárnap 13.00–21.30-ig
egyházközségi J U N I Á L I S
Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatt,
a Bavaria filmstúdió szomszédságában.
Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon
vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni,
szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni.
Hozzávaló kapható a helyszínen Tamás Juditnál és Juhos
Józsefnél Hungaria Gulasch-Express – Party Service:
tel.: 0176-25 47 57 94, www.hungariagulaschexpres.de

Székelykevei vendégszereplés
2011 októberében már második alkalommal indultunk neki a Délvidékre vezető
hosszú, 1200 km-es útnak. (Hárman inkább a drágább, de kényelmesebb repülőutat
választották - Belgrádig repültek) Csak míg 2006-ban a Székelykevei Nyári Esték
műsorán léptünk föl, most, október 8-án, szombaton a Magyar Konyha Napján
vendégeskedtünk. (Sajnos, így a Scheyernbe szervezett nemzeti zarándoklaton mi nem
tudtunk részt venni.)
Ez a vajdasági falu másik, nagy tömegeket megmozgató rendezvénye.
Számos testvértelepülés küldöttsége jön el ilyenkor, hogy bográcsban marha- disznópacal- köröm- vagy birkapörköltet, esetleg halászlevet főzzön, sátrakban kürtöskalácsot,
fánkot süssön és az első díjat megszerezze.
Nagy a küzdelem a zsűri és a vendégek elismeréséért, s ebben a harcban mindenki jól jár.
A vendégsereg szórakoztatásáról is gondoskodnak, hogy ne csak a száj, hanem a fül és
szem is jól járjon. Táncosok, zenészek, ősi harcmodort alkalmazó küzdősportolók
szórakoztatják a nagyérdeműt. Sajnos, az idén hideg volt, így a szabadtéri programok
körülményei nem voltak ideálisak, de legalább nem mosta el az eső a
rendezvénysorozatot.
Nagy Mari nővérei, Bözsi és Julis voltak újra a szállásadóink és házigazdáink.
Újfent köszönet nekik érte! Odafele Kucorát is megnéztük, Hováth-Lányi Réni írt egy
regényt, ami részben ott játszódik. Ezért voltunk kíváncsiak a falura. Visszafelé pedig a
székelykevei fiatal plébános idegenvezetésével megnéztük a hajdani Torontál vármegyei
székhelyet: Nagybecskereket, valamint a szomszédos Elemért. Közel volt még a nemzeti
gyásznap, október 6, így friss koszorúk voltak a "helyi", de Aradon kivégzett 2 vértanú
emlékhelyein. Lázár Vilmos Nagybecskerek szülötte és láttuk a templomban a keresztelőkutat is, melyben megkeresztelték. Kiss Ernő földi maradványai meg hosszú hányattatás
után, jóval a kiegyezést követően, az eleméri katolikus templom kriptájában a családtagjai
mellett nyertek végre örök nyugodalmat. Itt ért véget a közös programunk. Voltak, akik
még körutat tettek Szerbiában, elautóztak a Vaskapuig is, de a többség fáradtan, de újabb
szép élményekkel gazdagodva hétfőn visszatért Münchenbe.
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Jánosi Margit

A Filmklub előadásai
Április 22.

Budai cukrászda

Május 6.

A három sárkány

Június 17.

A kísértés
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Bébi-mami farsang
Az idei Bébi-mami farsangon a bábok helyett maguk az anyukák adták elő Szutyejev
Kesztyű című meséjét. A kis királylányok, hercegnők, pillangók, katicabogarak,
elefántok, kalózok szívesen hallgatták. A taps után fánkkal jól megtömték üres
gyomrukat. Egy kis körtánccal lejjebb rázták, így jutott hely a mézeskalácsnak is. A
jelmezvarrással átvirrasztott éjjelekre az anyukák forró kávéval koccintgattak. Az érkező
gyanútlan apukákat rettenetes oroszlánüvöltés kényszerítette, ha nem is iszkolásra, de
legalábbis némi türelmi időre... a hazaindulásig.

Somorai Márta

Adományok Értesítőnk javára
2011. július 1-től – 2012. február 29-ig
Bakacs-Vér Ferenc 25,00; Berta Margit 30,00; Bozó Mária 15,00; Düh Rudolf 10,00;
Erdődy László 30,00; Filesch Zsuzsanna 20,00; Gergely Menyhárt 50,00; Goetz László
30,00; Grexa Mihály 33,00; Guzsvány István 50,00; Hrotko Zoltán 30,00; Kis Karl 10,00;
Lorenz Ildikó 150,00; Mészáros József 20,00; Peeters Weem Bar 100,00; Prettenhofer
Zoltán 50,00; Rein Barbara 15,00; Reiter-Dravecz Teresia 10,00; Reiz Mária 10,00;
Rózsáné Sipeki Éva 30,00; Schauder Mária 10,00; Schradi László 30,00; Schütz Katalin
15,00; Schweissgut Johann 20,00; Steinbach Miklós 30,00; Szelényi Gábor 25,00;
Szilágyi Edit 30,00; Waldmann Nándor 30,00; Walter-Stähler Maria 50,00; Zarandy
Mária 20,00
Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden
jóságukat.
Varga Katalin
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Időpontok–Találkozók–Rendezvények
Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:
2012. ápr. 21.; máj. 5. (Anyák napi ü.), 19.; jún. 16. 30.; júl. 14. (Te Deum).
általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; 9.30–10.30-ig magyar néptánc,
10.30–13.00-ig csoportonkénti tanítás; 13.00–17.00-ig cserkészfoglalkozás;
Gyermekmisék: (Damenstift- templomban)
2012. ápr. 15., máj. 20., jún. 17., júl. 25.
vasárnap, 16.30-kor missziónk házi kápolnájában
Ifjúsági misék:
2012. ápr. 22., máj. 13., jún. 10., júl. 22. (Te Deum)
vasárnap 10.30-kor a Damenstift- templomban
Ifjúsági találkozók:
2012. ápr. 28., máj. 12., jún. 24.(juniális), júl. 7. (kirándulás)
szombaton 19.00–20.30-ig;
DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:
csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Vezető – Bokor Iván
Bibliakör:
2012. ápr. 26.máj. 22. jún. 21. júl. 19.
csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban; Vezető –
Merka János plébános
Imakör:
a hó 1. és 3. pénteken 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin
Patrona Hungariae Énekkar próbái: szerdán 18.30-tól 20.00-ig missziónkon
Szeniorok Klubja:
2012. ápr. 19., máj. 15., jún. 28. (kirándulás), júl. 10.
csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;
Szervező, vezető – Wiedra Mónika
Családok fóruma:
2012 ápr. 27., máj. 18., jún. 24.(juniális), júl. 20.
pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Jánosi Margit
Elsőáldozás: 2012. május 13.
Szervező, és felkészítő-Szarvas Erzsébet
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Időpontok–Találkozók–Rendezvények
Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Dr. Somorai Márta
Katakomba Klub: 2012. ápr. 21, máj. 5, jún. 24., júl. 7.
szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Szervező – Lukács Tibor
Hölgykoszorú: 2012. ápr. 28., máj. 19., jún. 24., júl. 21.
Szombaton 18.00-tól 21.30-ig; Szervező – Schlenker Erzsébet
Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános
Beteglátogatás:
a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.
KMÉM: előzetes értesítés szerint
pénteken 19.30-tól 21.30-ig; Szervező – dr. Lengyel Zsolt
Juniális: 2012. június 24.
vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Szervezők – Merka János plb., missziónk munkatársai

Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Lukács Tibor
Angol nyelvtanfolyam: hétfőn, kedden 18.00-tól 19.30-ig; Vezető – Kassai Gitta
Komputer tanfolyam: kedden 18.30-tól 20.30-ig; Vezető – Rogge-Solti László
Regös kezdő néptánc tanfolyam: kedden 18.30-tól 21.30-ig; Táncoktató – Bilicki
Viktor
Regös- 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 – Tóth Péter
Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter
Filmklub: havonta, előzetes hirdetés szerint; Szervező – Tahy András
Életmódklub/Fogyókúra tanfolyam: kedden 18.00–19.00-ig,
Vezetője: Tóth Adrienn, tel. 0157/ 86 85 10 29
Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 15.45–17.15-ig a Zentrum der Familie-ben
Erdingi Magyar Iskola: csütörtökön 15.30–18.00-ig a Grundschule am Grünen
Markt-ban
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Természetes alapanyagú magyar díszruhák, kosztümök, öltönyök,
esküvői ruhák készítését vállalom egyedi igények alapján nőknek,
férfiaknak, gyermekeknek egyaránt kedvező áron.
Hudák Józsefné népi iparművész, 5920-Csorvás, Tanya 183
Tel: 0036-66258176; 003630- 4949153
hudakjozsefne@mail.globonet.hu

H i v a t a l o s ó r á k:
hétfőtől péntekig 9.00-tól 16.00-ig

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

S z e n t m i s é k:
Münchenben,

minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:
Damenstiftstraße 1. 80331 München

Rosenheimban,
minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor,
előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:
Innstraße 4., 83022 Rosenheim

Erdingben,
havonta, előzetes értesítés szerint
16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,
Landshuter Str. 8., 85435 Erding
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