Istentiszteleti terv
(2014 január-július)
Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van,
rendszerint a 4. vasárnapon, délután 3 órakor
- Istentisztelet után mindig: szeretetvendégség –
JANUÁR 26. – ULM - A Magyar Kultúregyesület termében
Igehirdetö: Kató Szabolcs ösztöndíjas
FEBRUÁR 23. – HEIDENHEIM – Ökum.Központ, HDH-Mittelrain
Hans-Thoma-Str. 50

2013-5. szám

MÁRCIUS 16. – ULM – A Wengenkirche-ben, ökumenikus istentisztelet
Utána 17.00 órától a Kultúregyesületben
(Unterer Kuhberg 16) – márciusi ünnepély
ÁPRILIS 27. - HEIDENHEIM – Ökum. központ
HDH-Mittelrain, Hans Thoma-Str.50
MÁJUS 25. – ULM - Haus der Begegnung, Grüner Hof 1
Igehírdető: Kató Szabolcs ösztöndíjas
JÚNIUS 9.

– STUTTGART – Stiftskirche, 11.00 (!) órakor
Nemzetközi ökum. istentisztelet
pünkösd hétfőjén, műsor d.u. 16.00 óráig!
JÚLIUS 20. – HEILBRONN – Közös istentisztelet a heilbronni magyar
gyülekezettel – (15.00 órai kezdettel)
Heilbronn-Sonntheim, Matthäuskirche
Lauffenerstr. 9 – utána szeretetvendégség
majd gyülekezeti találkozás Varga Pál lp.-nál

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE (függetlenül a felekezeti
hovatartozástól!). Örvendünk, ha tagjaink vendégeket is hoznak magunkkal!
_________________________________________________________________________
Gyülekezetünk banki számlája:
Varga Pál – Ungar. Prot. Gemeinde Ulm
Sparkasse Ulm, BLZ: 630 500 00; Kontószám: 221-66-34

A lelkipásztor címe:
Varga Pál
74074 Heilbronn, Geibelstr.5
Tel: 07131-1242154

Hannoverben tartotta közgyülését a NMPGYSZ - egyesület
E mögött a rövidítés mögött egy hosszú – de számunkra kedves – megjelölés
húzódik meg: a „Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége e.V“!
Ez, a bejegyzett egyesületként (e.V.) működő egyházi szervezet – gyülekezeti Szövetség
- számunkra azért fontos, mert ezáltal biztosított az itteni magyar protestáns
gyülekezeteink jövője. Természetesen csak akkor, ha ez Isten akarata is és ha a
gyülekezeteinkben van továbbra is igény magyar-nyelvű istentiszteletekre és magyar
lelkigondozásra.
A 2012 márciusában, Németországban megalakult Szövetségünk 8 taggal
indult (erröl már tavaly beszámolt „A HAL“ ), de az idei, december 2.-i közgyűlésen ez
a Szövetség egy 9. taggal egészült ki: Berlin protestáns gyülekezete is belépett! Szívböl
gratulálunk nekik és örvendünk a „főváros“ csatlakozásának és jelenlétének! (csak a
nürnbergi „Szent-Márta“–templom magyar ref, gyülekezete nem tagja még ennek a
Szövetségnek - ő a helyi német református gyülekezet integrált része).
Németország összesen 20 városában van most – e Szövetség támogatásával rendszeresen magyar protestáns istentisztelet! Ez egy nagyon lényeges dolog különösen mai világunkban, amikor számos magyar vendégmunkás keres új
kapcsolatokat itt Németországban. Tudatosítsuk ezt mi, itteni magyarok a magunk
számára és ha megkérdeznek, adjuk is tovább ezt a hírt. Ezért is létesitett pár hete a
Szövetségünk egy honlapot, amelyet lassan - egy „média-bizottság“ segítségével tartalommal töltünk meg és amely tájékoztatni kivánja az érdeklődőket a magyar
diaszpóra itteni tevékenységéről. Ennek címe: www.magyar-protestansok.de
A 2013. dec. 2.-i, hannoveri közgyülésen kb. 35 résztvevő volt jelen az EKD
épületében; Az EKD egy német egyházi tető-szervezet, amely a mi németországi
magyar munkánkat megalakulásunk óta anyagilag is támogatja. A migrációs
munkával megbízott felelős, Thorsten Leißer német lelkipásztor , EKDegyháztanácsos, kiemelte üdvözletében, hogy ez alatt a rövid 2 év alatt a magyar
gyülekezetek Szövetsége nagy lépéseket tett a célja megvalósítása felé: lelkészi állásokat
sikerült betölteni (München, Hannover), sikerült biztosítani a havi egyszeri magyar
istentiszteletek megtartását 3 g<yülwekezetünkben egy magyarországi ösztöndíjas
által (Heidelberg, Mainz, Frankfurt) és nagyrészt megoldódott több gyülekezet anyagi
gondja is (Köln, Ulm, Berlin, München).
Varga Pál, a Szövetség jelenlegi elnöke, megköszönte az anyagi támogatást az
EKD részéröl és hangsúlyozta, hogy a jó kapcsolatokat igyekszünk tovább is ápolni és
fejleszteni a helyi német, de a Kárpát-medence magyar anya-egyházaival is.
Célunk a magyar lelkigondozás rendszeres kiépítése az itteni egész diaszpórában és
szeretnénk bevonni e munkába a jövőben pl. Lipcse és Drezda magyarságát is.

A tag-gyülekezeteink életéröl beszámolókat hallgatott meg a közgyülés és
döntött a 2014-es egyesületi költségvetésről is. (az Ulm-környéki kis gyülekezet pl.
3.000 eurós külső támogatást kap a jövő évre – 2.500-at az EKD-tól és 500-at a
Magyar Ref. Konventtől - ami biztosítani fogja a további sikeres tevékenységét!
Ezenkivűl nyilván a költségvetésünkbe tartozik a helyi magyar gyülekezet havi
perselypénze és az adományok is! Ezzel tudjuk fedezni az évi kiadásainkat).
Jó reménységgel tekintünk a jövő elé és kérjük Isten áldását a munkánkra!
A következő NMPGySZ-i közgyülés 2014 dec. 1.-én, szintén Hannoverben lesz,
amikor a Szövetség jelenlegi elnökségének 2 éves mandátuma lejár ugyan, de a
gyülekezetek „mandátuma“ azaz tevékenysége és lelki élete tovább halad.
Kép a hannoveri közgyűlés résztvevőiről:

Figyelem: December 22.-én Heidenheimba várjuk gyülekezeti tagjainkat egy
adventi/karácsonyi istentiszteletre és ünnepélyre. Ezután a presbiteriumunk
további 6 évre szóló megválasztása lesz, ami egy közgyűlés keretében folyik le.
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KIVÁNUNK ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS EGY BÉKÉS, ÖSSZEFOGÁS ÁLTAL EREDMÉNYES ÚJ ESZTENDÖT!

Presbitérium 1980-ban

Miért van szükség presbiterekre?
Két véglet lehetséges egy egyházközség vezetésében: Vagy a lelkész irányítja egyedül a gyülekezetet és dönt minden kérdésben, vagy egyedül a presbiterium
vezet és „uralkodik“ a gyülekezet felett – sőt „parancsol“ a lelkipásztornak is!
(mindkettőre volt és van sajnos példa az egyháztörténelemben!)
Az ideális megoldást én ebben - az általam mindig használt - szabályban látom:
„A presbitérium és a lelkipásztor együtt vezeti a gyülekezetet!“
Tehát: „együtt“ – azaz együtt osztják meg a vezetöi jogokat, de a felelösséget is!
Ezért fontos minden gyülekezetben úgy a presbitérium, mint a lelkipásztor! Ez
minden-esetre a reformáció vívmánya és ez – szerintem – a gyakorlatban a
legbeváltabb és legdemokratikusabb egyház-vezetés. (nyilván lehetnek további
munkatársak is egy egyházközségben, akik fontos feladatokat látnak el!)
A demokratikus jellege az egésznek pedig abban csúcsosodik ki, hogy
a presbiteriumot a gyülekezet tagjai választják meg! /ez történhet egyéni szavazással, vagy közgyűlés által/ A lelkipásztort is sok helyen szintén a gyülekezet választja meg – egy közgyűlésen - vagy egy „választó-bizottság“ dönt, amelynek a
presbiterium mindenképpen tagja.
Jó hagyomány az is a reformáció egyházaiban, hogy a presbiteriumot
megszabott időre választja a gyülekezet és ez idő leteltével újból választásra kerül
sor (így a mi gyülekezetünkben is 6-évenként!). A választandó presbitereket pedig
a gyülekezet tagjai jelölik ( lehetnek eddigi, aktív presbiterek, de lehetnek újak is).
A presbiterek a lelkésszel rendszeresen találkoznak és tanácskoznak a presbiteri
gyüléseken. Itt kerül sor olyan döntésekre, mint pl. az istentiszteletek helye és ideje,
a gyülekezeti tagokkal való kapcsolat-tartás és azok meghívása az istentiszteletekre,
egy gyülekezeti taglista összeállítása, gyülekezeti rendezvények tervezése, részvétel
a különböző egyházi konferenciákon, döntés a tagságról valamilyen szervezetben,
testvér-gyülekezeti kapcsolat létrehozása, egy gyülekezeti híradó szerkesztése és
annak kiosztása, anyagi kérdések megbeszélése, az évi költségvetés megszavazása,
közreműködés az istentiszteletek és szeretetvendégségek megszervezésében…

Kép a gyülekezetünk elsö presbitereiről (1980 - 1986)
Fenn: Papp Sándor és Aszalós Bálint; középen: Varga Pál lp.
Lenn: Makai József és Dr.med. Pehacek Ágnes

Mint láthatjuk, egy felelősségteljes feladat ez, amely nem egy fizetett „állás“,
hanem önkéntes szolgálat ami időt, energiát és sok jóakaratot igényel!
Ezért köszönetet, elismerést és bizalmat érdemel a presbiterium!

20 éves a gyülekezeti híradónk: „A HAL“
Heilbronnba költözésünk nyomán, sok hivatalos íratom még a „csomagokban“ vagy
a polcon (egymáson) hever. Így csak most – ez év végén – „fedeztem fel“, hogy a mi
gyülekezeti híradónk, szerény gyülekezeti levelünk „A HAL“ húsz éves! Hogy eltelt
ez a 20 esztendő! Megtaláltam azt a „vezércikket“, amit akkor írtam, amikor indult
„A HAL“ első száma. Érdemes újra elolvasni:

Kinek és miért kell egy gyülekezeti híradó?
Nincs és nem volt minden esetben jó tapasztalatom az u.n. „ gyülekezeti
levelekkel“! Pedig németországi 36 évi szolgálatom alatt rendszeresen irtam – és
szerkesztettem másokkal együtt – ilyen híradókat. Német konfirmándusaim
mondták: Amikor átadtuk egy-egy címzettnek az új levelet, azt elöttünk dobták a
szemétkosárba! Még kirívóbb esetre is emlékszem: Egy (lusta) konfirmandusom
mind a 25 példányt, amit egy alkalommal rábíztam, hogy ossza ki a saját utcájában
levő gyülekezeti tagoknak, a nagy szemétgyüjtőbe dobta! Máskor meg a német
pénztárosunk zsörtölödött, hogy „túl drága“ a gyülekezeti lap – irjunk kevesebbet!
Nos, az Ulmi Magyar Gyülekezetben sohasem volt emiatt reklamáció mert
gyülekezeti levelünk nem volt eddig vastagabb 8 oldalnál (két teleírt lapnál).
Külön „nyomdaköltségünk“ sem volt, mert a sokszorosítást mindig a lelkész végezte,
s a postaköltség sem emelkedett a fellegekbe, mert a gyülekezetünk tagjainak száma
átlag szerény 60-80 személy volt.
Több munkát jelentett nyilván a lelkésznek ez az évi 4 magyar gyülekezeti lap
szerkesztése – legtöbbszört egyedül íratm és küldtem szét - mégis meggyőződésem az,
hogy e hiradóra szükség volt és van!
Nyilván ma a kényelmesebb és gyorsabb formát választjuk a kiküldésre –
legalábbis annak, akinek „mail-címe“ van – de a gyülekezet érdeklődő tagjait ezen
az uton érjük el leginkább! A postázás sem marad el soha azok címére, akik postán
kérik a lapunkat (de örvendünk, ha megkapjuk minnél több tagunktól a mail-címet!).
„A HAL“ ez alatt a 20 év alatt legalább 80 számban jelent meg! (jelzem, hogy az
1993-as első kiadás elött - más cím-oldallal - már jelentek meg gyülekezeti leveleink!
Érdemes kutatni a régi „levéltárban“! Minden előző gyülekezeti levelünk cím-oldalán más-más kép volt! KI emlékszik még erre? (pl. a Burg-Kastl-i magyar
gimnázium, Munkács vára…)
De aztán, amikor az akkori gyülekezet elfogadta a „Hal“ címet – amelyet
ilyen formában Balogh Zoltán ulmi grafikus készitett el! - és a címlapon az ulmi
székesegyház (Ulmer Münster) képe is megjelent, akkor úgy döntöttünk, hogy ezután ehhez a kiadási formához ragaszkodunk… így van 20 éve „halacskánk“!
Végül: Köszönet mindazoknak, akik készek voltak az évek folyamán cikket írni
ebben a gyülekezeti lapban és azoknak is, akik segitettek e lap kiosztásában (elvitték
egy-egy istentisztelet alkalmával azoknak, akik éppen nem voltak azon az
istenrtiszteleten, de találkoztak velük, vagy bedobták a postaládájukba!) Jó folytatást – vagy inkább így mondjam A HAL-nak: „Jó úszkálást“ a jövőben is!

