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„Íme, én veletek vagyok mindennap  

a világ végezetéig.” (Mt 28,20) 
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December 2-án új egyházi évet 
kezdünk, és január 1-gyel pedig új 
polgári évet. Az egyházi év 
Adventtel indul, egy felkészülési 
időszakkal, amelyben a lila 
liturgikus szín a bűnbánatra utal. 
Egyházunk segít az újrakezdésben 
a tiszta lappal való induláshoz.  

Hogyan történjen az újrakezdés a 
saját életemben? 

Valószínűleg mindenki felteszi az 
Óév utolsó pár napján a kérdést: 
hogyan kell újrakezdenem? 
Elsőként nagyon fontos a hálaadás 
mindazért, ami történt velem az 
elmúlt évben. Biztos vannak benne 
jó és rossz dolgok is. Hajlamosak 
vagyunk sokszor a rossz dolgokat 
túlsúlyban látni, de még ezekért is 
próbáljunk hálásak lenni. Sokszor 
nem értem életem történéseit, de 
utólag minden a helyére kerül. 
Amikor beborul fölöttünk az ég, 
gondoljunk Jézus biztatására: „Íme, 
én veletek vagyok mindennap a 
világ végezetéig.”(Mt 28,20) 
Mindenki mellett ott van, kivétel 
nélkül. 

Fontos továbbá, hogy céljaink 
legyenek. A nyugati gondolkodás 
egyik erőssége, hogy képes előre 
tervezni, rövid és hosszútávú 

Minden újrakezdés egy csoda  

célokat kitűzni. Szóbeszéd szerint 
a jezsuiták legalább 50 évvel 
előre terveznek. Nagyon 
megfogott egy német nyelvű 
adventi felhívás, amely szabad 
fordításban így hangzik: „Aki nem 
tudja, hogy mit akar, ne 
csodálkozzon, ha mások azt 
tesznek vele, amit csak akarnak!” 
Célkitűzéseink egyik fontos 
eleme, hogy saját magunk 
tudjunk dönteni, választani, vagy 
legalább saját elhatározással 
tudjunk együttműködni másokkal 
valamilyen célért. Céljaink 
eléréséhez a legjobb alap mindig 
az Istenbe vetett bizalom, aki 
sohasem hagy el, hanem 
végigkíséri életutunkat. Az 
emberekbe vetett bizalom 
feltétele, hogy igazat mondanak 
nekem, Istenben azonban feltétel 
nélkül bízhatunk. 

Lelki béke és nyugalom 

A feltétel nélküli bizalom 
megadja a sokszor hiányzó lelki 
békét és a nyugalmat. Derűsen 
nézhetek a jövő évre, hiszen „az 
Istent szeretőknek minden a 
javukra válik.” (Róm 8,28) Ezt 
tudatosítva, már nem 
befolyásolnak annyira a negatív 
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dolgok. Bízzunk Istenben, hogy lesz elegendő lehetőségünk céljaink 
elérésében, azok megvalósításában.  

Bónuszként pedig tudatosítsuk, hogy minden újrakezdésben benne van 
egy új lehetőség, egy csoda... 

          Csibi Sándor  

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, hogy 
Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy 

Egyszülöttedet mint Megváltónkat nagy örömmel fogadjuk! 
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2002 februárjában Belgiumban 
tanultam. A Leuveni Magyar 
Kollégiumban laktam 1500 km-re 
otthonról. Hazamenni csak ritkán 
tudtam. A kollégium viszont 
nagyon jól fel volt szerelve, mert 
volt a folyosón egy pénzzel 
működő nyilvános telefon, amin 
néhány centért (2002. január 1-től 
bevezették az Eurót!) bármikor 
felhívhattam a szüleimet. Egy 
nemzetközi csevegés drága lett 
volna, de a környékbeli trafikokban 
lehetett kapni egy kártyát, amin 
egy előhívószám volt. Az olcsó 
híváshoz ezt kellett felhívni, utána 
lehetett tárcsázni Magyarország 
előhívószámát, a 36-ot, a 
körzetszámot és a szüleim 
telefonszámát. Az egyetemnek 
voltak éjjel-nappal nyitva tartó 
számítógéptermei, ahonnan emailt 
is írhattunk és magyar híreket is 
lehetett olvasni. Az egyetemnek 
már saját honlapja is volt. Volt 
rajta néhány általános szöveg az 
intézményekről és a tanárokról, de 
még nem lehetett sok dologra 
használni. 

Ebben az időben, 2002. február 22-
én a Tömegkommunikáció Pápai 
Tanácsa a Vatikánban 
megjelentetett egy iránymutató 
írást „Az Egyház és az Internet” 

Az egyház(községünk) és az Internet 

címmel. Ma is el lehet olvasni, 
hiszen az interneten elérhető. Az 
Internetről a Pápai Tanács azt 
hirdeti (majdhogynem jósolja), 
hogy az emberi történelemnek 
egyik alakító ereje lesz – az 
egyház számára egy lehetőség és 
egy kihívás. Így fogalmaz: 

„Az Egyháznak meg kell értenie a 
világhálót, hiszen hogy az 
Örömhírt hatékonyan tudjuk 
hirdetni olyan embereknek, 
akiket a média kultúrája formált, 
maguk a csatornák, a média 
különleges jellemzőit kell 
figyelembe vennünk. Ez egyrészt 
azért szükséges, hogy 
hatékonyan kommunikáljunk 
olyan emberekkel, kivált 
fiatalokkal, akik teljesen benne 
vannak ezen új technológia 
tapasztalásában, másrészt pedig 
az internet helyes felhasználása 
miatt.” 

2002 óta sokat változott a világ. 
Ma már mi sem természetesebb, 
minthogy a miserendre az 
interneten keresünk rá. Nem 
megyünk hozzá számítógép-
terembe, hanem az utcán, a 
mobiltelefonon néhány 
kattintással ránézünk. A weboldal 
gyorsan betöltődik képekkel, 
animációkkal, jól strukturált 
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információkkal. Ha valaki nincs 
jelen az interneten és nem 
elérhető, hamar elfelejtődik a 
köztudatban, mert rögtön vannak 
helyette mások, akik a hétköznapi 
ember figyelméért versengenek. 
Isten igéjét, az Örömhírt a jelen kor 
eszközeivel is hirdetnünk kell. 
Könnyen elérhetővé kell tenni a 
felgyorsult világban élő, jóakaratú 
embereknek az egyház szolgálatait, 
az örök életre hívó szót és az arra 
felkészítő kegyelmi ajándékokat. A 
mi egyházközségünk sem maradhat 
új, modern, szép és praktikus 

honlap nélkül. Az Egyháztanács 
az elmúlt hónapokban 
tervezéssel és gyakorlati 
megbeszéléssel töltötte idejét és 
igyekezett az Augsburgban és 
környékén élő magyaroknak egy 
elérhető, kényelmes, informatív 
és szép honlapot készíteni. 
Kérem, nézzék meg munkánk 
eredményét! Látogassák meg a 
honlapot, barangoljanak rajta 
kicsit, ismerkedjenek a linkekkel 
és a struktúrával! Reméljük, 
tetszik! 

Dr. Kovács László 
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„Jézus életem, erőm, békém, Jézus 
társam, örömöm…” – hangzanak 
az ismert taizéi ének sorai, melyek 
bizonyára mindannyiunk lelkében 
békét, megnyugvást teremtenek.  
De hogyan is jött létre a taizéi 
lelkiség? Honnan erednek a rövid, 

de kifejező taizéi énekek? 

A taizéi közösség egy nemzetközi 
ökumenikus szerzetesközösség, 
mely a svájci születésű Roger 
Schütz (Roger testvér) vezetésével 
jött létre 1949-ben a burgundiai 
Taizében (Franciaország). A 
kezdetek már az 1940-es évre 
nyúlnak vissza, amikor Roger 
testvér házat vásárolt Taizében 
azzal a céllal, hogy segítse a 
megszállt Franciaország 
üldözöttjeit és menekültjeit. 
Hamarosan többeknek nyújtott 

Taizéi imacsoport indul az Augsburgi Misszión  

menedéket, köztük zsidóknak, 
kisebb keresztény csoportok 
tagjainak vagy egyéb okból 
üldözötteknek. 

Roger testvér álma az volt, hogy 
egy olyan férfiközösséget hozzon 
létre, mely a szív jóságából és az 
egyszerűségből forrásozik, és 
ahol a tagok egymás 
megértésére és 
kiengesztelődésre törekednek. Az 
első testvérek evangélikus 
kötődésűek voltak és a 
monasztikus élet hármas 
fogadalma alapján kezdték el 
közös életüket. Később aztán 
különböző felekezeti 
csoportokból (református, 
evangélikus, katolikus, anglikán) 
csatlakoztak hozzájuk. Ma a 
közösségnek mintegy 100 tagja 
van, akik 25 országból 
származnak. Lelkiségük 
középpontjában ma is a 
kiengesztelődés áll. 

A közösségre jellemző az 
egyszerű és modern 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g_t%C3%B6rt%C3%A9nelme#A_II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAban
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szertartásrend, amelyben igen 
fontos szerepet kapnak az egyedi 
hangzásvilágú, de könnyen 
énekelhető, többször ismételt 
meditatív énekek. A „taizéi zene” 
repertoárja főként az 1970-es 
években alakult ki. A dalok egyik 
legfontosabb komponistája Jacques 
Berthier (1923-1994) volt, 
tulajdonképpen ő a “taizéi stílus” 
megteremtője. Ma már a közösség 
muzikálisabb tagjai is komponálnak. 
A dalokat számos nyelvre fordítják 
le, az első magyar nyelvű fordítások 
az 1970-es években készültek. 

A közösség minden év végén 
ökumenikus ifjúsági találkozót 
szervez európai nagyvárosokban, 
melyek célja egy előre 
meghatározott tematika szerinti 
közös gondolkodás és ima, erősítve 
ezáltal a nemzetek közötti 

párbeszédet és bizalmat. 2001-
ben Budapesten rendezték meg a 
taizéi találkozót, melyen mintegy 
70.000 fiatal volt jelen. 

2019 januárjától az Augsburgban 
és környékén élő magyar 
testvérek is megtapasztalhatják a 
taizéi lelkiséget. Az új évtől 
kezdődően ugyanis minden 
hónap első péntekén a 18 
órakor kezdődő szentmise után 
taizéi imaóra lesz a Vincentinum 
Klinika kápolnájában (az első 
alkalom január 4-án lesz). Az 
imaalkalmakra szeretettel hívunk 
mindenkit, aki a hétköznapok 
sodrásában elcsendesülésre és 
békére vágyik. Éljük meg együtt 
az evangéliumot a taizéi énekek 
által! 

Taczman Andrea 

Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas 

Házszentelés  
Magyar szokás szerint az új évben is lehetőség nyílik január 6. és március 

5-e. között családlátogatással egybekötött ház-szentelésre. Jelentkezni 

lehet Csibi Sándor plébánosnál a 017636674394-es telefonszámon, vala-

mint szentmiséink után vagy az irodában a 

0821-3166-8960 vonalas telefonszámon.  

Uram, újítsd meg bennünk Lelkedet,  

tégy minket szabaddá és egységessé.  

20 + C + M + B + 18  
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Taczman Andrea va-
gyok. 1988-ban szü-
lettem egy római kato-
likus nagycsaládban, 
Jászberényben. Angol-
német tanári mes-
terszakos tanulmánya-
imat és néhány év 
gimnáziumi tanítást kö-
vetően német szakdi-
daktikából doktoráltam 
2018-ban az Eötvös 
Loránd Tudomány-
egyetemen. Egy hosszabb bécsi 
kutatóutam során a Pázmáneumban 
volt alkalmam először bepillantást 
nyerni a diaszpórában élő magyarok 
mindennapjaiba. Ennek kapcsán 
adódott a lehetőség, hogy 2018 
szeptemberétől 2019 júniusáig a 
Kőrösi Csoma Sándor Program 
keretében a Müncheni Magyar 
Katolikus Egyházközségnél 
tevékenykedjek. Ittlétem során az 
Augsburgi Misszió és a Szent Piroska 
Hétvégi Magyar Iskola munkáját is 
szeretném segíteni. 

Ösztöndíjas tartózkodásom mottó-
jaként a „Legyenek mindnyájan 
egyek” (János 17,21) igeverset 
választottam, mert szeretnék azért 
tenni, hogy keresztényként és 
magyarként egyre mélyebben éljük 
meg az egymással való egységet. 

Bemutatkozás 

Vágyam, hogy a 
közösségi együttlétek, 
a közös éneklés és 
imádság, valamint az 
egyházi ünnepekhez 
kapcsolódó magyar 
vonatkozású hagyo-
mányok ápolása által 
közelebb kerüljünk 
egymáshoz és az 
Istenhez.  

Kintlétem fontos célja 
Mindszenty József bíboros-
hercegprímás szellemi öröksé-
gének közelebbi megismertetése 
és ápolása. A leghűségesebb 
főpásztor nagy álma volt, hogy 
határon innen és határon túl 
magyarok százezrei 
kapcsolódjanak össze az imádság 
által. Ebből a gondolatból erőt 
merítve szeretném, ha 
megtapasztalnánk az ima 
közösségformáló és összetartó 
erejét. Ennek egyik fontos 
állomása volt, hogy Adventben 
több alkalommal végeztük a 
Szállást keres a Szent Család 
imaórát, melynek keretében 
Augsburgban és környékén élő 
családok fogadták be egy-egy 
estére a Szent Családot és az 
egyházközség néhány családját. 

        Taczman Andrea 
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Szent László búcsú Augsburgban  

Immár 10. alkalommal tartottuk a 
Magyar Katolikus Misszió búcsú-
ját patrónusunk, Szent László 
tiszteletére, ebben az évben 2018. 
június 24-én az Augsburgi Szent 
Max templomban, amelyik már 
közel két éve ad otthont a 
Missziónak. 12 évig a Szent Már-
ton templom volt közösségünk 
székhelye. A búcsú ünnepi 
szentmiséjére ezúttal Majnek 
Antal munkácsi megyéspüspököt 
hívtuk meg, aki őszinte örömmel 
fogadta el meghívásunkat. Közös-
ségünk pedig nagy szeretettel 
várta őt és örült az együtt 
megünnepelt szentmisének, hi-
szen a püspök atya ez alkalommal 
harmadjára jött el hozzánk. 

Elmondta a kárpátaljai magyarok 
nehéz, egyre nehezebb helyzetét, 
az ebből adódó elvándorlásokat és 
humorosan kifejezte reményét, 
hogy remélhetőleg nem a Kár-
pátaljáról Németországba vándo-
rolt magyarok sokasága tölti meg 
a templomot. Szerencsére a bú-
csúnkra szép számmal jönnek az 
egész Augsburgi Püspökség terü-
letéről, különösen Neuburgból és 
Kemptenből, az Augsburgi Misszió 
másik két miséző helyéről is, hogy 
együtt imádkozzunk, ünnepeljünk, 
szórakozzunk. Igazából az lenne a 
jó, illetve erre kell törekednünk, 
hogy minden szentmisénken 
ennyire telt templomban tudjuk 
az Eucharisztiát megünnepelni. 
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 Majnek Antal püspök úr a mai 
politika egyik legégetőbb problé-
májára is kitért: a migrációra és a 
menekültek kérdésére. Az Európá-
ba jövők sokaságában Isten kifür-
készhetetlen akaratát feltételezi, 
akik elfogadják az Ő áldását, a 
gyermekeket. Eközben Európában 
egyre több a meg nem született 
gyermekek száma. Európának 
ismét a krisztusi gyökereihez kell 
visszatérnie.  

Magyarországról Vincze Lilla 
énekesnő gazdagította szép hang-
jával az ünnepi szentmisét, majd a 
délutáni kulturális program kere-
tében is élvezhettük előadását.  

A Szilaj Néptáncegyüttes inspiráló 
bemutatója után tánzház volt. 
Missziónk színházi csopotjának 
tagjai vidám műsorral nevettették 

meg a gyerekeket.  

A Szent Piroska Hétvégi Magyar 
Iskola és Óvoda tanulói, mint 
minden nagyobb ünnepségen, 
bemutattak kisebb-nagyobb 
játékokat. Az immár 22 éve 
működő hétvégi iskola ez év 
szeptemberétől az oktatást  a 
"Konzuli Modell" keretén belül 
végzi, mely a Müncheni Főkon-
zulátus és a Bajor Kultuszmi-
nisztérium által kiépített rendszer, 
és célja, hogy a hétvégi magyar 
iskolák munkáját a német iskolai 
rendszerben is elismerjék.  

A finom ebédünket, mint minden 
ünnepen, most is Nagy József, 
"Józsi bácsi" főzte feleségével és 
segítőivel, amiért közösségünk 
rendkívül hálás. Szintén köszönet 
a sok finom sütemény és torta 
készítőinek, akik évközben is 
többször hozzájárulnak ezzel  
ünnepeink jó hangulatához. 

Úgy érzem, ismét egy szép búcsút 
ünnepeltünk meg, rengeteg 
élményben volt mindenkinek 
része. A sok önkéntes fáradtan, de 
a jól végzett munkával 
megelégedve ment haza.  

Isten áldását és kegyelmét kérem 
mindannyiunkra és munkánkra! 

Imádkozzunk egymásért, 
szeretettel.  

          Neusser Erzsébet 
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Az idei nyári tábor Magyarországon 
került megrendezésre. A táborozók 
szeptember 2-án indultak 
Münchenből Budapestre, ahová 
késő délután érkeztek meg. Onnan 
tovább utazva kb. fél órán belül 
Visegrádon, az Ezüstfenyő 
Panzióban elfoglalták 
szálláshelyüket. Az ismerkedést 
követően kipihenhették magukat a 
fárasztó nap után.   

   Hétfőn délelőtt hegyi túrára 
indultak a táborozók és megnézték 
a Visegrádi várat. A látvány minden 
fáradságot megért, mert a csoport 
betekinthetett a középkor világába. 
A délutánt a gyerekek a bobpályán 
töltötték, ami rengeteg élményt 
nyújtott mindenkinek. A napot egy 
finom bográcsgulyás zárta.  

   A keddi nap budapesti 
városnézéssel telt. A Csodák 
Palotája rengeteg vicces élményt 
nyújtott. A Parlament egyedülálló 
épülete és a Hősök tere mindenkit 

lenyűgözött.  

   Szerdán és csütörtökön a 
táborozók Esztergomba látogattak. A 
két nap az Aquaszigeten való 
fürdéssel, a Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnáziumban való 
iskolalátogatással és a híres Bazilika 
megtekintésével telt. 

   További programok voltak még: 
kilátó, múzeumpedagógiai 
foglalkozás, királykoronázás, 
szentmise a bazilikában, 
néptáncoktatás és táncház a 
szentendrei néptánccsoport 
zenészeivel és táncoktatójával.  

   Pénteken a gyerekek még 
bevásároltak az útra és feladták a 
képeslapokat. A nap a hazautazással 
telt. Este pedig a türelmetlen szülők 
boldogan várták az érkezőket az 
augsburgi pályaudvaron.  

   A tábor a vártnál is jobban sikerült 
és minden résztvevő szívesen maradt 
volna még. 

             Ungor Marinka 

Visegrádi nyári tábor  
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„(…) az emberekkel és a világgal 
való misztikus kapcsolatok 
örömmel töltöttek el” – így ír 
Mindszenty József bíboros 
Emlékirataiban külföldi útjairól. 
Ismeretes, hogy a leghűségesebb 
főpásztor életének utolsó négy évét 
a bécsi Pázmáneumban töltötte. 
Innen indult útnak, hogy felkeresse 
a világ magyarlakta országait és 
meglátogassa híveit.  

A bíboros útja 1973. június 29-én 
Augsburgba vezetett, ahol azokban 
a napokban ünnepséget tartottak 
az Augsburgi Egyházmegye 
védőszentje, Szent Ulrich halálának 
ezredik évfordulója alkalmából. 
Mindszenty atya június 30-án 
délután 1300 magyar hívő 
jelenlétében mutatott be 
szentmisét az Ulrich Münsterben, 
ahol így köszöntötte őt Mgr. Müller 
augsburgi segédpüspök: „Örülünk 
annak, hogy Bíboros Úr a Szent 
Ulrich templomban mutatja be a 
szentmiseáldozatot magyarjaitól 
körülvéve. Biztos lehet azonban 
arról, hogy nemcsak a magyarok, 
hanem az augsburgi hívek is együtt 
imádkoznak a békéért és a 
szabadságért a magyar nép nagy 

hitvalló püspökével (…).” 

Negyvenöt év elteltével újra 
Augsburgban „köszönthetjük” 
szeretett bíborosunkat. 2019. 
január 20-án a vasárnapi 
szentmise után ugyanis a magyar 
testvérek megismerhetik a 
Mindszenty bíboros. Írások 70. 
születésnapjára című kötetet, 
mely a bíborost jól ismerő 
paptársak szemszögéből mutatja 
be a főpásztor addigi életművét. A 
kötet először német nyelven 

Mindszenty bíboros  
45 év után újra Augsburgba látogat 

Januári Mindszenty-könyvbemutató az Augsburgi Misszión  
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jelent meg 1962-ben Münchenben, 
majd ötvenöt év elteltével, 2017 
novemberében az 
agyagosszergényi Közi Horváth 
József Népfőiskola gondozásában 
látott napvilágot magyar nyelven. A 
kötet megjelenésére a Közi Horváth 
József születésének 115., halálának 
30. és hamvai hazahozatalának 25. 
évfordulója alkalmából rendezett 
2017-18-as emlékév keretében 
került sor.  

A bemutatón jelen lesz Szalai 
Viktor, a Közi Horváth József 
Népfőiskola alapítója és a kötet 
kiadója, Dr. Soós Viktor Attila 

egyháztörténész, a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságának tagja és a 
kötet lektora, Bágya Rita, a 
Mindszenty Társaság titkára és a 
magyar nyelvű kiadáshoz készült 
ajánlás szerzője, valamint 
Taczman Andrea fordító. 

Szeretettel hívok minden kedves 
érdeklődőt a kötetbemutatóra! 
Őrizzük bíboros urunk örökségét 
és kérjük az ő közbenjárását 
magyar hazánkért és 
egyházunkért! 

Taczman Andrea 

 

Felhívás! 

Kutatás és értékőrzés céljából keresek olyan személyeket, akiknek 

bármilyen személyes élményük, emlékük, egy-egy fotójuk vagy 

bármilyen tárgyi emlékük van Mindszenty József (1892-1975) bíboros-

hercegprímással és/vagy Közi Horváth Józseffel (1903-1988), a 

Müncheni és környéki nyugati emigráció megbecsült papjával és közéleti 

gondolkodójával kapcsolatban.  

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várom: 

Tel.: 0036 30 749 52 89 vagy 0049 151 64686347 

Email: andrea.taczman@gmail.com 

Köszönettel: Taczman Andrea (Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas) 

mailto:andrea.taczman@gmail.com
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Szeretettel hívunk missziónk 
zarándokútjára, melynek keretében  
a 2019-es csíksomlyói búcsún  
szeretnénk részt venni. A 
csíksomlyói búcsú a székelyek 
katolikus hitüket megvédő, 
fogadalmi zarándoklata, amely 
napjainkra az összmagyarság 
legfontosabb keresztény eseménye 
lett. A székely nép Mária tisztelete 
és szeretete lehet az útmutató 
számunkra is hitünk és nemzeti 
identitásunk megőrzésében.  

2019-ben a csíkmadarasi 
egyházközséggel együtt szeretnénk 
elzarándokolni a csíksomlyói 
Szűzanyához és elvinni hozzá 
örömeinket, bánatainkat, 

gondjainkat. A búcsú után még 
három napig együtt fedezhetjük 
fel Székelyföld szépségeit.  

Időbeosztásunknak megfelelően 
két programlehetőséget kínálunk : 
teljes program június 6-tól 12-ig, 
illetve rövidített változat június 6-
tól 9-ig.  

Jelentkezés és helyfoglalás: 

Jelentkezési határidő február 22-ig 
Csibi Sándor plébánosnál 
(017636674394) vagy Kibili 
Angélánál (01735939601), 
irodaidőben hétfőn és pénteken a 
0821 31668960 telefonszámon, 
illetve az iroda@augmis.de email 
címen. A jelentkezés az előleg 
kifizetésével lesz érvényes.  

Meghívó a 2019-es csíksomlyói   
zarándoklatra  

mailto:iroda@augmis.de
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Programok Augsburgban 
Helyszín: Franziskanergasse 4. 86152 Augsburg, a St. MAX plébániatemplom és terem 

Karácsonyi ünnepség dec. 25.       11.00 óra   

  jan. 12.        18.00 óra Önkéntesek találkozója 

Farsangi bál febr. 2.        18.00 óra 

  

  febr. 16.      10.00 óra Gyermekfarsang 

Janikovszky Éva:  
A lemez két oldala 

márc. 3.       11.00 óra 
Képzeletszínház 
felnőtteknek 

  máj. 12.       11.00 óra Anyáknapi ünnepség 

Csíksomlyói zarándoklat jún. 7-12.   

  jún. 30.        10.30 óra Szent László búcsú 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fszellemikulturalisorokseg.hu%2Ffotoalbumok_nemzeti_jegyzek%2F0_csobanolas%2Ferdi_betlehemes_1980_as_evek.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fszellemikulturalisorokseg.hu%2Findex0.php%3Fname%3D0_csobanolas&docid=W0Z
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC6fuQvpjfAhWC6qQKHatEASsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkvm17.blogspot.com%2F2016%2F01%2Fnagyon-halas-koszonet-mindenkinek.html&psig=AOvVaw3OEFdMnl1VV_cEZRc6b48E&u
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Szent Piroska Hétvégi  

Magyar Iskola és Óvoda 
Helye: Franziskanergasse 4, 86152 Augsburg, a St. MAX 
plébánia termeiben és a Misszió irodahelyiségeiben 

Foglalkozás ideje: általában havonta kétszer 
szombaton, 10.00-13.00 óráig, utána Dráma-szakkör 

IDŐPONTOK 
2018. december: 22. és 25. karácsonyi ünnepség 

2019.  január 12. és 19., február 2. és 16. gyermekfarsang, március 16. és 
30., április 6., május 4., 11., 12. anyáknapi ünnepség és 25., június 1. és 
29., július 6. és 13. évzáró   

Az ünnepeket - anyáknapja, mikulási ünnep és karácsonyi ünnep - 
vasárnaponként a gyermekmise után tartjuk a plébánia nagytermében. 

Baba-mama kör: péntekenként 9.30-11.30  

Figyelem: Időpontváltozásokat a Facebook-on, az óvoda és iskola 
csoportjában és a Misszió honlapján (augsburgimisszio.de) közöljük.  

Programjainkról részletesebb információkat az előzetes rovatban 
találnak. 

Szentségek 

Házasságkötés 
Akik házasságot szeretnének kötni, 
kérjük jelezzék legalább 3 hónappal 
előtte a Misszión. 

 

  Idősek, betegek 
Kérjük jelezzék a Misszión olyan idős 
vagy beteg testvérünket, aki nem tud a 
szentmisére eljönni és szeretne szent-
gyónáshoz és szentáldozáshoz járulni.  

Szentgyónás 

Elvégezhető minden szentmise előtt 
és után, valamint megegyezés 
szerint  is.  
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SZENTMISÉINK RENDJE AUGSBURGBAN 
St. MAX Kirche, Franziskanergasse 4, 86152 Augsburg vagy a  

Vincentinum kórház kápolnájában, Franziskanergasse 12, 86152 Augsburg  

December   

2018.12.23 10:00 Advent 4. vasárnapja 

2018.12.24 20:00 Szenteste 'Éjféli mise' 

2018.12.25 09:00 Karácsony, URUNK SZÜLETÉSE, utána karácsonyi ünnepség 

2018.12.30 10:00 Szent család vasárnapja 

Január  

2019.01.04 18:00 Elsőpénteki szentmise és taizei imaóra 

2019.01.06 10:00 Vízkereszt 

2019.01.12 18:00 Hálaadó szentmise, önkéntesek találakozója 

2019.01.15 18:00 Szentmise és bibliakör 

2019.01.20 10:00 Évközi 3. vasárnap 

Február   

2019.02.01 18:00 Elsőpénteki szentmise és taizei imaóra 

2019.02.03 10:00 Évközi 4. vasárnap 

2019.02.15 18:00 Szentmise és bibliakör 

2019.02.17 10:00 Évközi 6. vasárnap 

Március   

2019.03.01 18:00 Elsőpénteki szentmise és taizei imaóra 

2019.03.03 10:00 Évközi 8. vasárnap 

2019.03.06 18:00 Hamvazószerda 
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Kórusunk próbáinak időpontjai 

minden hónap első, második és negyedik péntekén 18.00 órától  

2019.03.15 18:00 Szentmise és bibliakör 

2019.03.17 10:00 Nagyböjt 2. vasárnapja, utána március 15 ünnepség 

2019.03.31 10:00 Nagyböjt 4. vasárnapja 

Április  

2019.04.05 18:00 Elsőpénteki szentmise és taizei imaóra 

2019.04.14 10:00 Virágvasárnap 

2019.04.18 18:00 Nagycsütörtök 

2019.04.19 18:00 Nagypénteki liturgia 

2019.04.20 18:00 Húsvéti Vígilia (St. Max templomban 

2019.04.21 09:00 Húsvét vasárnapja (St. Max templomban) 

Május   

2019.05.03 18:00 Elsőpénteki szentmise és taizei imaóra 

2019.05.12 10:00 Húsvét 4. vasárnapja utána anyáknapi ünnepség 

2019.05.17 18:00 Szentmise és bibliakör 

2019.05.26 10:00 Húsvét 6. vasárnapja 

2019.05.30 10:00 Urunk mennybemenetele 

Június   

2019.06.06. - 12.06.  Csíksomlyói zarándoklat 

2019.06.20 08:00 Úrnapja, szentmise és körmenet a Domnál 

2019.06.21 18:00 Szentmise és bibliakör 

2019.06.23 10:00 Úrnapja, elsőáldozási ünnepség 

2019.06.30 10:30 Szent László búcsú 

Meghívó  
     Farsangi bálra mindenkit szeretettel hív  

  Szent László Magyar Katolikus Misszió 
 

   Helyszín:  Georgenstr. 18. 86152 Augsburg,  
   Időpont:  2019.02.02.    Zene: Robi, Franci és Endre 
 

   Jelentkezés Nagy Józsefnél 0821-596661   
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SZENTMISÉINK RENDJE KEMPTENBEN 
Kempten, St. Mang, „Mariä Himmelfahrt” Kirche,  

Friedrich-Ebertstr. 2, 87437 Kempten  

SZENTMISÉINK RENDJE NEUBURGBAN  
Neuburg, „Maria Ward” kápolna,  

An der Luisenhöhe 2, 86633 Neuburg/Donau 

Időpont–  és programváltozás jogát a Misszió fenntartja.  

Változásokról a szentmisén, hírlevélben ill. a honlapon informáljuk a híveket.  

December 2018.12.25. 16:00 Karácsony, URUNK SZÜLETÉSE 

Január 2019.01.20. 16:00 Évközi 2. vasárnap 

Február 2019.02.17. 16:00 Évközi 6. vasárnap 

Március 2019.03.17. 16:00 Nagyböjt 2. vasárnapja 

Április 2019.04.21. 16:00 Húsvétvasárnap 

Május 2019.05.12. 16:00 Húsvét 4. vasárnapja 

Június 2019.06.23. 16:00 Évközi 12. vasárnap 

December 2018.12.26. 09:00 Karácsony másnapja 

Január 2019.01.13. 10:30 Urunk megkeresztelkedése 

Február 2019.02.10. 10:30 Évközi 5. vasárnap 

Március 2019.03.10. 10:30 Nagyböjt 1. vasárnapja 

Április 2019.04.07. 10:30 Nagyböjt 5. vasárnapja 

  2019.04.22. 09:00 Húsvéthétfő 

Május 2019.05.05. 10:30 Húsvét 3. vasárnapja 

Június 2019.06.02. 10:30 Évközi 9. vasárnap 



 

 

  

Erreichbarkeit: jeden Di. und Fr. 9.00-16.00 Uhr, Sekretariat: 0821 3166 8960 
 
 

Felelős szerkesztő: Csibi Sándor plébános, Email: csibi_sandor@yahoo.com 
Tördelő szerkesztő: Kibili Angéla 
Impresszum: Szent László Magyar Katolikus Misszió (Ungarische Katholische  
                         Mission) 86152 Augsburg, Henisiusstr. 1  
Email: iroda@augmis.de, http: www.augsburgimisszio.de  

ELÉRHETŐSÉGEK 

Csibi Sándor plébános    Zenecsoport: 

Mobilszám: 0176 36674394    Seböck Ibolya             0821 5897641 

Email: csibi_sandor@yahoo.com   Hétvégi iskola és óvoda:  

       Kibili Angéla                  0173 5939601 

Szent László Magyar Katolikus Misszió Baba-mama kör:  

86152 Augsburg, Henisiusstr. 1   Hencseyné Gruber Petra   0176-20450515 

Irodai nyitvatartás:     Könyvtár: 

Kedden és pénteken: 9.00-16.00   Kékes-Horváth Eszter       0821 8109343 

Tel.:  0821 3166 8960    Német nyelvtanfolyam:  

Email: iroda@augmis.de    Neusser Erzsébet              0821 5898749 

Internetoldal: www.augmis.de   Mezőné Hieber Beáta      0151 20567751 

Karitász csoport:     Hegedű oktatás: 

Neusser Erzsébet      0821 5898749  Láng Klára                     08203 90213   

A „Missziós üzenet”-et ingyen postázzuk, de adományokat szívesen elfogadunk költségeink 

fedezésére: Ungarische Kath. Mission  

IBAN: DE61750903000000134244  BIC: GENODEF1M05, Ligabank Augsburg 

Hálásan köszönjük szíves adományaikat! 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek  

Dsida Jenő - Itt van a szép karácsony  

aranymese, áhítat 
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

mailto:csibi_sandor@yahoo.com
mailto:iroda@augmis.de
http://www.augsburgimisszio.de/
mailto:csibi_sandor@yahoo.com
mailto:iroda@augmis.de
http://www.augmis.de

