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Kedves Magyar Testvérek!

Thomas Mann figyelt fel arra, hogy a koncentrációs táborokban a halálra ítéltek
hátrahagyott dokumentumaiban szinte kizárólag a továbbélés, a túlélés, a lélek
halhatatlanságának megvallása fogalmazódik meg. Lehet az életben sok mindenen
vitatkozni, szabadságunk elég teret biztosít ahhoz, hogy higgyünk, vagy tagad-
junk, de a nehéz helyzetekben, az életveszélyben általában megjelenik a vágy a
többre, a maradandóra, az örök életre, a feltámadásra.

Majdnem kétezer év óta őrzi az emberiség egy korahajnali esemény emlékét, Jé-
zus feltámadását. Jézus üres sírjának ténye, a feltámadás híre örömhír. Ezzel az
örömmel tekintsük magunk és egymás életét! Tiszteljük minden emberben azt a
személyt, akit Isten örök életre és boldogságra hívott és adjuk tovább hitünk örö-
mét az egész világnak! Mert ez az örömhír küldetést is jelent. Húsvét jó hírét el
kell vinni a Föld végső határáig, mert csak erre a hírre érdemes az embernek rá-
tennie az egész életét.

A húsvéti örömhír mindenkinek üzeni, hogy a mindenség felett álló, a téren, az
időn, az anyagon, az energián túli Teremtő Isten személyesen szeret mindenkit. 
Jézus sorsában, életében, tanításában, szenvedésében és feltámadásában Isten el-
mondta, hogy a világmindenség nem értelmetlen, szörnyű erők játéka, hanem az 
isteni bölcsesség és szeretet alkotása. Benne az ember nem csupán a véletlen szü-
lötte. Nem olyan lény, aki, ha az élete értelmét keresi, csak a holt anyagvilág né-
maságát kapja válaszul, hanem hivatásunk van. Ez a hivatás pedig abban áll, hogy
Istent viszontszeressük, és szeressük a többi embert is Isten iránti hálánkból faka-
dó odaadással és izzó elszántsággal.

A feltámadás igazságának fényében nincs reménytelen helyzet egyetlen ember,
még a szenvedő és a haldokló ember számára sem; nincs reménytelen helyzet 
egyetlen közösség, egyetlen nép számára sem. Ha megújulunk gondolkodásunk-
ban, ha kiemelkedünk a közönyből, ha megtanulunk lemondani önzésünkről, ha 
megtanulunk áldozatot hozni szeretteink érdekében, ha bízunk abban, hogy Isten
velünk van, és terve van velünk, akkor nem illúzió számunkra a Húsvét öröme,
hanem a boldogság igazi záloga és kiapadhatatlan forrása.

Merka János
plébános



- - 3 - -

Nagyheti szertartások,

húsvéti magyar szentmisék
a Damenstift- templomban, Damenstiftstraße 1., 80331 München

*

Március 24., Virágvasárnap,
10.30–11.30 ünnepi szentmise,

barkaszentelés és virágvasárnapi passió Szent Lukács szerint.
Előadja Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezényletével. 

*

Március28., Nagycsütörtök,
19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise

az Oltáriszentség szerzésének emlékére, oltárfosztás.

*

Március 29., 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. 

*

Március 30., Nagyszombat,
21.00–22.30 Húsvéti vigília,

tűzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, vízszentelés.  
Mise végén ételszentelés.

*

Március 31., Húsvétvasárnap,
10.30–11.30 ünnepi szentmise

Mise végén ételszentelés.

*

Április1., Húsvéthétfő, 
10.30–11.30 ünnepélyes szentmise
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Tízévesek lettünk!

Jubileumi ünnepség Erdingben

2012 december nyolcadikán, napra pontosan tíz évvel első közös Mikulás-ünnepségünk

után tartottuk jubileumi találkozónkat az erdingi Szent Vince katolikus templom közösségi

termében. Az ünnepi szentmise utáni „hivatalos” részben felelevenítettük az elmúlt tíz év

fontosabb történéseit, csoportunk rövid történetét, köszönetet mondva támogatóinknak és

segítőinknek. Vigyázva arra, nehogy valaki lemaradjon a csoportképről, vidáman szorong-

tunk a dobogón. Ezután a saját készítésű finomságokból összeállított állófogadás követke-

zett, majd, mint már tíz éve is, meglátogatott bennünket a Mikulás. Mindezt a müncheni

gyerekek néptánc-bemutatója és közös táncház zárta. A közös beszélgetésnek azonban

csak az éjszaka beköszönte vetett véget.

Közös tíz évünk röviden

2003 óta évi 5-6 alkalommal vannak szervezett rendezvényeink, melyeket általában

október 23, Mikulás vagy karácsony, farsang, március 15., anyák napja és a tanévzáró

köré szervezünk. 2008 óta nyaranta egy hosszú hétvégét az Alpokban töltünk, ahol

kellemes, szabad környezetben fejleszthetjük közösségünk „testi-lelki jólétét”.

Ezen kívül több kisebb csoport szervez összejöveteleket: vannak baba-mama reggelik,

mama vacsorák, papa foci, bemutatók, társasjáték-estek, színvonalas előadások 

gyermek- nevelésről, egészségmegőrzésről.  

2003 szeptemberétől működik a Magyar Óvoda, a 2006/2007-es tanévtől pedig magyar 

órára is járhatnak az Erdingben és környékén élő kétnyelvű gyermekek.  

Az Erdingi Magyarok nem hivatalosan bejegyzett szervezet, nincs szerződésbe foglalt 

szabályzata. Íratlan szabályok alapján működik (a hangsúly a működik szón van), mert 

fontosnak tartjuk származásunk büszke vállalását, gyökereink ápolását itt, második
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hazánkban, Németországban, példát mutatva az integrációra és nem az asszimilációra.

Somogyi Ágota

Az El Caminon és Szent Jakab sírjánál jártunk

„Előtted csak jövevény vagyok, zarándok, mint őseim mind” (Zsolt 39,13) 

Az ószövetségi zsidók évente háromszor zarándokoltak el Jeruzsálembe az ünnepekre.
Az ősegyház keresztényei úgy tisztelték tanítóikat és az egyház alapítóit, hogy haláluk 
után felkeresték sírjaikat, hogy ott imádkozzanak. Innen eredeztethető a keresztény zarán-
doklat. Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela lett a keresztény zarándoklatok
egyik legfontosabb célpontja. Szent Jakab sírja a IX. század óta vonzza a zarándokok so-
kaságát „Idősebb“ Jakab Szent János evangélista bátyja volt. Apjától örökölve a mestersé-
gét, a halászatból élt. A 28. év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a 
Genezáreti tó partján járva kezdte egyenként meghívni apostolait. Miután meghívta Si-
mont és Andrást, „folytatva útját másik két testvért pillantott meg: Zebedeus fiát, Jakabot
és testvérét Jánost. Atyjukkal éppen hálóikat foltozták a bárkában. Hívta őket is. Mindjárt 
otthagyták atyjukat a bárkával és nyomába szegődtek.”. (Mt 4,21-22) Simon Péter és Já-
nos mellett Jakab a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt: Simon a szikla, Já-
nos a szeretett tanítvány, Jakab pedig az első vértanú az apostolok közül. Jézus halála után 
ő lett a jeruzsálemi egyház feje, s mikor 41-42-ben Heródes Agrippa király az egyházra 
támadt, „karddal kivégeztette Jakabot“ (ApCsel 12,2-3) Holtteste a legenda szerint egy
hajón sodródva került Palesztinából Galiciába. Itt eltemették, de sírjának helye később fe-
ledésbe merült. Az elfeledett sír 813-ban csodálatos körülmények között, misztikus fény-
jelenségek kíséretében „felfedte“ titkát. Azon a helyen, ahol most a Santiago de
Compostela-i katedrális található, új sírhelyet jelöltek ki az apostol földi maradványai
számára. II. Alfonz, Aszturia királya 829-ben kolostort és templomot építtetett a sír fölé.
Ebben az időben kezdődött Szent Jakab középkori diadalútja.  
A középkorban a keresztény zarándoklatok célja a hit bizonyítása, a vezeklés, a lelki meg-
tisztulás, a valamilyen betegségből való gyógyulás vagy a bizonyos ügyért történő imád-
kozás volt. Ma a mélyen hívők, hitükben megerősödni akarók együtt zarándokolnak az El 
Caminon az istenkeresőkkel, természetfeletti élményre vágyókkal, önmagukat vagy az 
élet nagy kérdéseire választ keresőkkel. Öt világrész szülöttei indulnak el az Úton egyre 
többen. Az 1980-as évek második felétől kezdve a Szent Jakab-út reneszánszát éli, 1993-
tól az UNESCO Világörökség részét képezi a Compostelába vezető utak behálózzák egész 
Európát és valahol becsatlakoznak az ún. Francia útba, amely Saint Jean Pied de Porttól
852 km hosszan vezet Composteláig. Az „igazi“ zarándokok többnyire ezt járják végig
GYALOG! Vannak könnyített változatok is, pl. az utolsó 100 km-t gyalogolni vagy egyéb
közlekedési eszközökkel kombinálva különböző hosszúságú szakaszokat megtenni az 
apostolok lován. Mi ez utóbbi formát választva szereztünk benyomásokat erről a csodála-
tos útról. Madridig repülővel, onnan autóbusszal utazva Leonnál értük el a Szent Jakab 
utat. Itt találkoztunk az első gyalogos zarándokokkal, az első fésűkagylós útjelzésekkel és 
itt láttuk meg az első spanyol katedrálist, amelytől a lélegzetünk is elállt  
A kapuban a Fehér Szűzanya gyönyörű márványszobra fogadja a belépőt. A templom bel-
ső terének  feledhetetlenül szép éke az 1800 négyzetméternyi színes ablakfelület, amely 
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különleges spirituális atmoszférát teremt. Első meditációnkat is itt tartottuk. A város má-
sik nevezetessége a San Isidor kolostortemplom altemploma, amely a X- XI. században
épült bazilika szerencsés módon megmaradt előcsarnoka. A város másik nevezetessége  
a San Isidor kolostortemplom altemploma, amely a X- XI. században épült bazilika szeren

csés módon megmaradt előcsarnoka A város másik nevezetessége a San Isidor kolostor-
templom altemploma, amely a X- XI. században épült bazilika szerencsés módon megma-
radt előcsarnoka. Ez a leoni királyok panteonja, de mégsem erről híres, hanem arról, hogy 
falait Európa legrégibb (XII. sz.-i) épen maradt freskói díszítik. A románkori freskóművé-
szet Sixtus-kápolnájának tartják. Az oszlopok és boltívek közötti tereket teljesen kitöltik a
képek. A középpontban a négy szimbolikusan ábrázolt evangelista között ül az Úr. A to-
vábbi képek megörökítik az Utolsó vacsorát, a betlehemi gyermekmészárlást, Krisztus
apokaliptikus megjelenését. A legkedvesebb képen a betlehemi pásztorok értesülnek a
Megváltó megszületéséről. 
Leonból Astorgán keresztül egy Foncebadón nevű hegyi faluba utaztunk. Innen gyalog 
indultunk tovább az 1500 m magasságban lévő Vaskereszthez (Cruz de Ferro). Mi is letet-
tük, a zarándok hagyománynak megfelelően, otthonról magunkkal hozott köveinket (kép-
letesen lelki terheinket) az előttünk járók köveiből épült jókora dombra. Ezen a helyen 
már igazán megérintett minket az út szelleme. Az itt tartott áhítat fő gondolatát az 1. zsol-
tár adta : „ Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye”.
Rövid buszos pihenő után folytattuk a gyaloglást. Gyönyörű hegyes, erdős vidéken ke-
resztül 6 km kegyetlenül meredek lejtmenet következett. Vezeklésre alkalmas szakasz.
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A napnyugta már Ponferrádában, a templomos lovagok városában ért minket. A város
alapítása egy a Sil folyón a zarándokok számára épített híddal kezdődött. Az itt várat építő 
lovagok is a zarándokok védelmére települtek ide. Tipikus településtörténet ez a Szent Ja-
kab-út mentén, számos kis és nagy települést a zarándokok hívtak életre, s tartanak rész-
ben meg a mai napig. Másnap reggel rövid városnézés után Villafranca del Bierzoba utaz-
tunk. Másnap reggel rövid városnézés után Villafranca del Bierzoba utaztunk. Ez a a Ga-
líciába vezető hágó előtt fekvő falu fontos állomása volt zarándokútunknak. Jakabnak 
szentelt temploma kapuján belépve a beteg és legyengült zarándokok, akik már élve nem
jutottak volna át a magas hágón, ugyanazt a bűnbocsánatot nyerték el, mintha elérték vol-
na Szt. Jakab sírját. Busszal átjutva a hegyen, megérkeztünk O Cebreiroba, ahol már 836-
ban II. Alfonz ispotályt, fogadót alapított a zarándokoknak és kolostort a zarándokokat
kiszolgáló barátoknak. A látogatókat egy jellegzetes ősrégi galíciai kő-feszület fogadja, 
egyik oldalán Máriával és a Kisdeddel, másik oldán a korpusszal. Megdöbbentő egyszerű-
séggel foglalja össze a megváltástörténetet. Itt áll szépen restaurált kelta házikók szom-
szédságában a Jakab-út legöregebb temploma is, Máriának szentelve. A fagerendás kora-
románkori templom az ún. ostyacsoda helyszíne is.Valamikor 1300-ban egy mélyen hívő 
paraszt a nagy vihar ellenére is felküzdötte magát a hegyre, hogy részt vegyen a szentmi-
sén, amiért a misét celebráló csekély hitű szerzetes megmosolyogta. Miután átváltoztatás 
alatt a kenyér és a bor ténylegesen testté és vérré változott, a csodás jel hatására a szerze-
tes is megtért. Áhitatos, szép szentmisét ünnepeltünk ebben a különös, nagy múltú temp-
lomban. Ezután újult erővel gyűrtük le a következő 8 km-es gyalogos szakaszt. Az éjsza-
kát Sarriában töltöttük. A következő állomás Portomarin volt. A Mino partján fekszik, el-
ső hídját a rómaiak építették. Ez a híd még századok múlva is jól szolgálta a Santiagoba 
tartó zarándokokat. A növekvő számú zarándoksereg fellendítette a város gazdaságát. Vi-
rágkorát, ahogy a zarándokmozgalom is, a XI.-XIII. században élte. Három lovagrendnek
(Templomos, Santiago, Johannita) is volt itt támaszpontja. Egy erődtemplom őrzi az em-
léküket. Részben busszal, részben kis falvakon, eukaliptusz erdőkön keresztül gyalogva 
haladtunk tovább, míg el nem értük az Öröm Hegyét (Monte de Gozo). Innen pillanthatja
meg először a zarándok a katedrálist (a tornyok csúcsát). Rövid áhitat után az utolsó 10 
km-t ismét gyalog és némán tettük meg az apostol sírjáig. Egyszer csak ott álltunk sokad-
magunkkal a templom előtti téren, a napsütésben a velünk együtt érkezett hátizsákos za-
rándokokkal. Először látni a katedrálist csodálatosan felemelő érzés. Vannak, akik egysze-
rűen lerogynak a téren és sírva fakadnak az örömtől. Az ember csak nézi, nézi a keresz-
ténység barokk pompába takart legnagyobb román kori templomát és megpróbálja felfog-
ni, hogy az úticéljához érkezett. A közös ima után Késmárky Marika gospelt énekelt ne-
künk, velünk. Gyönyörűen hangzott az épületekkel körülzárt Obradoiro- téren! Ezzel lé-
lekben is megérkeztünk. Azután elindultunk befelé. A katedrálisba a reneszánsz díszlép-
csőn  és a dicsőség kapuján (Porto de la Gloria) lehet bejutni. A kapun a zseniális galíciai 
Mateo mester egyedülállóan szép szobrai (a fő helyen Jézus, alatta Jakab, az oldalkapukon 
a próféták és az apostolok, az apokalipszis vénei) fogadják a belépőt. “Kőbe álmodott 
mennyország.” Továbbmenve lassan előtűnik a 100 m hosszú főhajó apszisában a barokk 
főoltáron ülő apostol hatalmas, ezüsttel, arannyal borított, gyémántokkal díszített gránit-
szobra. Kezében vándorbot kulaccsal, feje körül kagylóglória. Fel lehet menni hozzá, sőt 
meg szabad ölelni. Sírja a szentély alatti kriptában van. Alkalmas hely a személyes imák-
ra. Minden nap délben a zarándokok misére gyűlnek össze. Ilyenkor zsúfolásig megtelik a 
hatalmas katedrális. A mise előtt közös ének tanulás van spanyolul, egy szép hangú ked-
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ves apáca vezetésével. Nem mindennapi élmény egy ilyen népes nemzetközi mise, az or-
gonaszó a csontjainkat rezgette. Aztán a mise végén zúgó orgona mellett 25 méteres köté-
len hatalmas ívben lengett a világ legnagyobb tömjén füstölője (botafumeiro) a kereszt- 
hajóban. zúgó orgona mellett 25 méteres kötélen hatalmas ívben lengett a világ legna-
gyobb tömjén füstölője (botafumeiro) a kereszthajóban. 

Nyolc férfi kezeli hihetetlen ügyességgel. Zarándoklatunkat egy a “világ végén”, Noia-
ban Szűz Máriának szentelt román-gótikus templom tövében tartott szentmisével zártuk, 
ahol tovább elmélkedtünk az utakról, útjainkról a világban magunkhoz, egymáshoz, Isten-
hez. Pontosan foglalja össze az utak lényegét Léta Sándor lelkész:
“Vándorok vagyunk, hitünk szerint zarándokok. Homo viator, úton lévő emberek. Vala-
honnan jövünk, és valahová tartunk. Isten szeretetéből fakad életünk, és benne találjuk 
meg céljainkat. A zarándoklás életforma, amelyet minden napban megélhetünk. Az otthon
teendőiben, és amikor őseink nyomában egy szent helyre zarándokolunk. Ám a lényeg 
mindenkor ugyanaz: úton vagyunk-e a szívünk mélyén jelenlévő Isten felé?” Köszönjük 
János Atyának a lelki vezetést, Szarvas Erzsébetnek a szervezést, Geng Ildikónak,
Késmárky Marikának és Bokor Ivánnak a szép énekeket, gitárkíséretet.
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Vizy Zsuzsanna

Böjte Csaba testvér Rosenheimben!

Már régóta terveztük Böjte Csaba testvér meghívását Rosenheimbe, de hogy ez ilyen
gyorsan valóssággá válik, arra a legmerészebb álmainkban sem gondoltunk A novemberi
közös ebédünkön (nov. l l-én) vetődött fel a lehetőség, mert Csaba testvér és a Role zene-
kar meghívást kapott november 27-re a Brüsszeli Európa Parlamentbe. .E-mailek, SMS-ek
sokasága, Wágner Andrea segítsége kellett hozzá, de sikerült a szervezés. November 25-
én sokan gyűltünk össze a ST. Josef-templomban, még a környékről is jöttek (München, 
Landshut. Prien stb.).

A 10.00-kor kezdődött lelki gyakorlatot és az azt követő istentiszteletet Csaba testvér tar-
totta a hívek nagy megelégedésére és javára. Azt hiszem, mindenki, aki jelen volt szeretet-
tel feltöltődve térhetett haza. A gyűjtés során egy szép összeget adhattunk át Csaba test-
vérnek, ami az általuk nevelt gyermekek javát szolgálja. Csaba testvérrel és a Role zene-
karral együtt még egy baráti, jó hangulatú ebédre került sor az Erlensee-nél. Itt még sokat
beszélgettünk és nevettünk Csaba testvér remek humorán. Megállapodtunk abban, hogy
ha lehetséges, folytatás következik. Reméljük, hogy sikerül.

Rózsa László
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Egyházközségi zarándoklat
magyar szentek és történelmi személyiségek nyomdokain

2013. szeptember 28-tól október 5-ig

Program

1. nap, szombat, szeptember 28.: München – Pozsony
Indulás: reggel 6.00-kor az Alter Botanischer Garten-Elisenstr.-Neptun szökőkúttól 
Útvonal: München – Bécs – Pozsony
Pozsonyban megtekintjük a város nevezetességeit (az óvárost, a várat, a Szent-Márton
székesegyházat, a Klarisszák templomát, Mihály-torony…)
Vacsorázni a városban egy előre lefoglalt étteremben fogunk. 
Éjszakai szállásunk a pozsonyi Saffron Hotelben lesz.

2. nap, vasárnap, szeptember 29.: Nyitra – Zólyom – Losonc – Rimaszombat – Rozs-
nyó
Nyitrán ellátogatunk a székesegyházba, majd tovább utazunk a Garam-völgyén át Zó-
lyomba, ahol megtekintjük a várat, ahol Balassi Bálint született. Az emléktáblánál koszo-
rúzás és rövid irodalmi megemlékezés. Majd tovább utazunk Rozsnyó felé. Rozsnyóban
felvidéki kultúrest a Gömöri Néptánc Együttes előadásában. 
Éjszakai szállásunk Rozsnyóban a Kras Hotelben lesz.

3. nap, hétfő, szeptember 30.: Krasznahorka – Betlér – Kassa – Nagydobrony
Reggeli után tovább utazunk Krasznahorka vára és a beltéri kastély felé. Az Andrássy gró-
fok gyönyörű rezidenciáinak megtekintése után utunkat Kassa felé folytatjuk. Kassán 
megnézzük a belvárost, a Szent Erzsébet-dómot, a Rákóczi-házat és megkoszorúzzuk II.
Rákóczi Ferenc szarkofágját a kriptában. Majd tovább utazunk Nagydobronyba, éjszakai
szállásunkra.

4. nap, kedd, október 1.: Munkács – Beregszentmiklós – Vereckei-hágó –
Nagydobrony
Megtekintjük Munkács nevezetességeit (Rákóczi-vár, Fejér-ház…), majd tovább indulunk
a Vereckei-hágó felé, ahol koszorúzásra és rövid történelmi megemlékezésre kerül sor.
Útközben még megnézzük a beregszentmiklósi várkastélyt, ami Zrínyi Ilona tulajdona
volt. Nagydobronyban vacsora után kárpátaljai táncház.

5. nap, szerda, október 2.: Sárospatak – Eger
Ha a határátkelés nem vesz több órát igénybe, akkor megtekintjük Sárospatakon a várat, a
Szent Erzsébet-templomot és házat. Délután indulunk Egerbe, ahol vacsora után egy szép-
asszonyvölgyi borospincében cigányzenés borkóstolón veszünk részt.
Éjszakai szállásunk Egerben a Korona Hotelben lesz.

6. nap, csütörtök, október 3.: Eger – Esztergom
Reggeli után megtekintjük helyi idegenvezetővel Eger nevezetességeit (óváros, vár, líce-
um, bazilika, megyeháza, Fazola-kapu…..)
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Délután tovább indulunk Esztergomba, ahol vacsora után lehetőség nyílik egyénileg átsé-
tálni a Mária-Valéria hídon át Párkányba.
Éjszakai szállásunk az Esztergom Hotelben lesz.

7. nap, péntek, október 4.: Esztergom – Visegrád – Szentendre – Győr 
Délelőtt megtekintjük az óvárost, a Bazilikát, Mindszenty József sírjánál rövid áhítat és 
koszorúzás. A Bazilikában magyar nyelvű szentmisét celebrálunk. Tovább utazunk Viseg-
rádra, ahol megtekintjük a Mátyás-kori Fellegvárat és a Salamon-tornyot. Ezután az utunk
a
Duna-kanyar kapujában, gyönyörű környezetben fekvő Szentendrére vezet, ahol a főbb 
nevezetességek megtekintése után lehetőség nyílik egyénileg megcsodálni a kis művész-
város szépségeit. A délutáni órákban tovább utazunk Győrbe, ahol vacsora után esti séta a 
városban.
Éjszakai szállásunk a Hotel Rába City Centerben lesz.

8. nap, szombat, október 5.: Győr – München
Reggeli után helyi idegenvezetővel gyönyörködhetünk Győr nevezetességeiben: sétálóut-
ca, virágpiac, Karmelita templom, Napóleon-ház, Bazilika, könnyező Mária kép, Apor 
Vilmos szarkofágja és Apor Vilmos Múzeum.
A kora délutáni órákban indulunk vissza Münchenbe.
Megérkezés az esti órákban kb. 22.00-kor az Alter Botanischer Garten-Elisenstr.-Neptun
szökőkúthoz 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Utazás: modern autóbusszal és magyar autóbuszvezetővel 

Részvételi díj: 590 €

Egyágyas felár: 710 €

A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú hote-
lekben, zuhanyzóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, magyar nyelvű idegenveze-
tő, lelki vezetés, belépődíjak, borravalók (az ebédek kivételével minden költség). 
Fizetési feltételek: jelentkezéskor, de legkésőbb 2013. február 28-ig 200,- Euró előleg
befizetése. A részvételi díj többi részét 2013. június 30-ig kell befizetni.
Túljelentkezés esetén az előleg befizetési sorrendje a döntő. 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet a misszión vagy szentmisék után a
sekrestyében.

Merka János
plébános

Ui. Befizetni: „Zarandoklat” megjegyzéssel az alábbi számlára lehet:



- - 12 - -

Johann Merka, Liga-Bank Regensburg, Kto-Nr: 2164990, BLZ: 75090300

Ne csak otthona, hazája is legyen…

München és környéke a második világháború óta a német földön élő magyarok egyik fel-
legvára volt. A rendszerváltás előtt több menekülthullám is gondoskodott az „utánpótlás-
ról”, ezért nem véletlen, hogy amióta megnyíltak a határok, és egyre többen keresnek jobb
megélhetési lehetőséget Nyugaton, mint a Kárpát-medencében, Bajorország, de kivált-
képpen ennek fővárosa különös vonzerőt jelent honfitársaink számára. 
A rendszeres magyar nyelvű szentmise München belvárosának egyik legszebb barokk 
templomában, a Damenstiftben a hitélet szempontjából áldás, és az egyház által fenntar-
tott – a magyarokat igencsak kedvelő néhai Döpfner bíborosról elnevezett – Katolikus 
Misszió épülete a kulturális eseményeknek is otthont biztosít. Ott emlékeztek meg október
végén az ’56-os szabadságharcról is. Ezúttal különösen gazdag volt az ünnepi program,
amelyet a müncheni magyar főkonzulátus kulturális attaséja, Chiovini Rita nyitott meg. A 
műsort Szarvas Erzsébet az egykori események sorrendjében állította össze, mégpedig 
úgy, hogy Ramsay Győző narrátor szavait a Hétvégi Magyar Iskola nemzeti ruhában meg-
jelent növendékeinek tánca, a cserkészek fellépése, valamint Kalló Lengyel Katalin zon-
gora- és Bokor Iván gitárművész szereplése, továbbá Izbéki Petronella énekszámai tették 
még emlékezetesebbé. Kucsera János és Józsa Péter után több cserkész is szavalt, a
záróimát pedig Varga Adél mondta el.

Ennek utolsó két sora alighanem mindenki számára igencsak megszívlelendő esdeklés: 
„Imádkozzunk, hogy a tizenötmillió magyarnak ne csak otthona, hazája is legyen”. A per-
gő és tartalmas megemlékezés összeállításában szerepet kapott a korszerű technika is, 
mert Nagy Imre 1956. november 4-e hajnalán elmondott rádiószózatát hangszalagról,
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mintegy eredetiben hallhatta az igencsak népes közönség. A mártírként tisztelt miniszter-
elnök szavait ezúttal is döbbent csend követte, csakúgy, mint annak idején, amikor elné-
mult a Szabad Kossuth Rádió… Az ünnepi műsor végén Chiovini Rita megkoszorúzta a 
Katolikus Misszió falán elhelyezett, fekete márványból készült emléktáblát, amely a más
kulturális eseményre érkezőket is mementóként figyelmezteti arra, ne feledje soha Márai 
Sándor Mennyből az angyal című versének szavait: „egy nép azt mondta: elég volt”. A 
müncheni magyarok a nemzeti ünnepen rendezett megemlékezésükkel kései köszönetet is
mondtak azoknak a hősöknek, akik életüket adták azért, hogy utódaik ma szabadságban 
élhessenek.

Vincze András

2013. június 30-án 13.00-tól 21.00-ig
Magyar Kulturális Nap (Juniális)

Grünwaldban a Hubertusstr. 22 szám alatt.

Ajánlataink:

Magyaros jellegű ruhák bemutatója, ismerkedés a székely- magyar rovásírással, íjá-
szat, nemezelés, gyöngyszövés, tányérfestés, fakanálbáb készítés, gyermekprogra-
mok, labdarúgás, borkóstoló, a „Strudelparadies”magyar üzlet bemutatója rétes ké-
szítéssel, lángos- és kürtöskalácssütés, népi táncok, tombola…
Grillezett hús és italok a helyszínen kaphatók.
Élőzene, tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni, szórakozni, enni, inni,  
szalonnát, húst és kolbászt sütni.

Pillanatképek missziónk életéből 
Buchmüller István ny. plébános aranymiséje 2012
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Hétvégi iskolások a karácsonyi ünnepségen

Megemlékezés az aradi vé
tanúkról a Damenstift
templomban

Ministráns kirándulás Augsburgban
2013. január balról jobbra Varga
Gabriella, Schwarzkopf Dávid, Varga
Edmond, Mekker Júlia, Mekker LauraOlá
Oláh Carla
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A Szeniorok Klubja
farsangi tallálkozóján örökzöld
operao opera és operett dallamokat
énekeé énekelt Morva Gulyás
Anna, zongor zongorán kísérte
Morva Péter
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Nagyböjti lelkinapunk vezetője 
Dr. Liszkai Tamás röszkei plébá-
nos és a Gál Ferenc Hittudomá-
nyi Főiskola tanára 

A darnózseli származású Mészáros Józsefet díszpolgári cím-
ben részesítette a forradalom 56. évfordulóján Darnózseli

Önkormányzata.

Mint kisbirtokos-, majd kulákgyerek, naponta
szembesülhetett az 50-es évek falvakat, az ott lakó-
kat ért atrocitásokkal, megalázásokkal, s talán ezek
voltak azok, amelyek 1956-ban meghatározták éle-
tének további menetét. Aktív résztvevője volt az 
1956 októberi mosonmagyaróvári eseményeknek,
létrehozták a MEFESZT, ott volt a ÁVO-s lakta-
nyánál a gyilkos sortűznél, ahol több hallgatótársa 
és barátja is meghalt. Segített a sebesültek kórházba
szállításánál, gyűjtéseket szerveztek a budapestiek 
megsegítésére, illetve a többi egyetemista társához
hasonlóan részt vett a rendfenntartás biztosításában,
az egyetem őrizésében, a nyugat felé menekülők, 
országot elhagyók győzködésében az itthon mara-
dásra. A Budapestről érkező hírek majd a szovjet 
megszállók mosonmagyaróvári érkezését követően 
ő is a soproni és a mosonmagyaróvári egyetemis-
tákhoz hasonlóan, akik aktívak voltak ezekben az októberi napokban, elkerülve a letartóz-
tatást és a megtorlást, a nyugatra való emigrálást választotta. A németországi évek azok,
melyek véglegesen meghatározták a további életét. Aktív tagja a Müncheni Magyar Kato-
likus Missziónak, ahol jelenleg is a Missziótanács tagja.

Most, mint nyugdíjas, részt vesz még a „Caritas München-Nord" szervezetben, ahol tár-
sával hetente két nap keresik fel mozgó műhelyükkel a rászorultakat (kisnyugdíjasokat, 
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tartós munkanélküliségben lévőket, egyedül élő időseket, stb.), ahol a házban, ház körül 
keletkezett hibák kijavítását ingyen végezik el. Mészáros József tollából 2011-ben megje-
lent két kis könyvecske (magyarul és németül is!) amelynek címe: „Második hazám" nem
csak olvasmányos, hanem egy korkép is, amely, ahogy a könyvismertetőben is írják róla: 

„.. figyelemreméltó, hogy a szerző milyen közvetlen őszinteséggel tudósít szinte nép-
rajzgyűjtői - helytörténészi pontossággal szigetközi, darnózseli gyermekkoráról, középpa-
raszti családja iparkodásáról, a háborús évek megpróbáltatásairól, s a harmadik „dúlás-
ról" a felszabadulásról. A diákéveiről, a mosonmagyaróvári sortűzről, a meneküléséről és 
a második hazában való nehéz, de sikeres helytállásról."

Darnózseli község önkormányzatának képviselőtestületi határozata: Darnózseli község 
Önkormányzata Képviselőtestülete Mészáros József urat, aki 1938. március 18-án 
Darnózseliben született, jelenleg Münchenben él, mint a MAN nyugdíjas fejlesztőmérnö-
ke, az 1956 októberében a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti összefogás melletti
kiállása miatt az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulója évében
„Darnózseli Díszpolgára " címmel tünteti ki. Példamutató élete, ma is önzetlen, fáradha-
tatlan karitatív munkássága, amelyből generációk meríthetnek útmutató példát.

Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire. 
2012. július 1. – 2013. január 31-ig

Berta Margit 20,00; Degenfeld Sándor Graf 50,00; Filesch Susanna 20,00;
Fodor Mária 20,00; Goetz László 30,00; Kardos Mária 100,00; Kis Karl 10,00; Kraft
Csilla 15,00; Musto Tamás 50,00; Perecsenyi Josef 10,00;
Ruisz Rezső 10,00; Schmidt Ulrich 50,00; Schuster Ildikó 50,00; Schütz Katalin 20,00; 
Stoll Mária 15,00; Stromszky D. 10,00; Szelenyi Helga 25,00;
Waldmann Nándor 30,00; Walter-Staehler Magdolna 100,00; Wienold Sarolta 10,00;

Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.
Varga Katalin

Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén 

Ssz. Név, szakosodás Cím Telefon

1. Dr. Anton Börzsönyi jun.
szülész-nőgyógyász 

Obere Hauptstr. 20
85354 Freising

08161-53 73 123

2. Dr. Csiky-Strauss Margit
fogorvos

Rheinstr. 30,
80803 München

089-36 55 21

3. Dr. Domann Gabriel
fogorvos

Oberföhringer Str. 169,
81925 München

089-957 84 10

4. Dr. Erdey Melinda
fogorvos

Heiglhofstr. 28a,
81377 München ,
www.zaehnelaecheln.de

089-719 29 06

5. Dr. Hury-Bencze Antónia
fogorvos

Berliner Str. 18,
85221 Dachau

08131-14 289

6. Dr. Kisgyörgy Zoltán
mozgásszervi megbetegedések,

Theatinerstr. 29,
80333 München

089-29 34 66
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rehabilitációs szakorvos
7. Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,

bőrgyógyász 
Viebigplatz 4,
80686 München

089-57 33 56

8. Dr. Lintner-Remmele Judit
pszichoterápia

Schleißheimer Str. 130,
80737 München

089-123 69 10

9. Dr. Moldován Norbert,
fogorvos

Allgäuerstr. 1,
81475 München

089/75 44 00

10. Dr. med. Ira Nagy
HNO=OFG

Chimgaustr. 144,
81549 München

089-68 11 88

11. Dr. Neppel Zoltán
nőgyógyász

Marienplatz 1,
80331 München

089-22 04 65

12. Dr. Rab Enikő 
általános orvos

Stemplingeranger 10/I,
81737 München

089-637 71 16

13. Dr. Schmidmer Katalin
fogszabályozó szakorvos

Leopoldstr. 104,
80802 München

089-35 47 47 10

14. Dr. Siményi László
szemorvos

Münchner Str. 42,
82008 Unterhaching

089-61 82 74

15. Dr. Staroscik Péter
fogorvos

Bauerstr. 37,
80798 München

089-271 41 72

16. Dr. óvári Szeőke Csongor,  
általános orvos,

Ungererstr. 161,
80805 München

089-36 29 93

17. Dr. Tömöri Kinga
fogorvos

Leonrodstr. 27,
80636 München

089-12 94 179

18. Dr. Venczel József
általános orvos

Adelheidstr. 23,
80798 München

089-27 29 460

A Filmklub előadásai 

Április 21. Valahol Európában ( Somlai A.)
Budai cukrászda
Május 5. A nagymama (Szörényi Éva)

Június 9. Az ember néha téved (Páger, Gózon,
Csortos, Pethes)

Időpontok–Találkozók–Rendezvények 
2013. április – 2013. július

Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:
2013 ápr. 13., 27., máj. 4. (anyák napi ünnepség) jún. 8.,22., 30. (Juniális) júl.6., 20. (tanév-
záró ünnepség) általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve 10.00–11.00-ig magyar 
néptánc, 11.00–13.30-ig csoportonkénti tanítás; 14.00–17.00-ig cserkészfoglalkozás

Gyermekmisék: vasárnap, 16.30-kor missziónk házi kápolnájában
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2013 ápr. 14.,
máj. 12., jún. 9., júl. 14. (Damenstift-templomban)

Ifjúsági misék:
2013 ápr. 21., máj. 12., jún. 16., júl. 14.. (Te Deum)

vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban
DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:

csütörtökön 18.30-tól 20.00-ig; Vezető – Bokor Iván és Geng Ildikó 
Bibliakör:

2013. márc. 21., ápr. 18., máj. 16., jún. 20 ,. júl. 18.
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: 2013 ápr. 11., máj. 2., jún. 13. (kirándulás), júl.11., csütörtökön
14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban; Szervező, vezető – 
Wiedra Mónika

Családok fóruma:
2013 márc. 22., ápr. 26., máj. 17., jún. 30., júl. 19.

pénteken 18.30-tól 21.00-ig; Szervező, vezető – Jánosi Margit és Vizy Zsuzsa 
Elsőáldozás: 2013. május 5.; Bérmálás: 2013 jún. 16.

Nagyböjti lelkinap:2013.márc. 3.
Nemzeti ünnep egyházi megemlékezés: 2013. márc. 17.
Nemzeti ünnep polgári megemlékezés: 2013. márc. 16.

Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Dr. Somorai Márta 
Hölgykoszorú: 2013. márc. 16., ápr.20., máj. 11., jún. 30., júl. 20. szombaton 18.00-tól

21.30-ig;
Szervező – Schlenker Erzsébet 

Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Szervező – Merka János plébános 
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 

Juniális: 2013. június 30. vasárnap 13.00-tól 21.00-ig;

Bébi- Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Dr. Somorai Márta 

Hölgykoszorú: 2013. ápr. 20., máj. 11., jún. 30., júl. 20.
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: 2013. június 30.
vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Szervezők – Merka János plb., missziónk munkatársai 
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Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Lukács Tibor 

Angol nyelvtanfolyam: kedden, csütörtökön 17.00-tól 18.30-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 – Székely András

Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Könyvtáros – Pöschl Péter

Filmklub: havonta, előzetes hirdetés szerint; Szervező – Tahy András

Erdingi Magyar Ovi: csütörtökön 15.45–17.15-ig a Zentrum der Familie-ben

Erdingi Magyar Iskola: csütörtökön 15.30–18.00-ig az Anne- Frank-Gymnasiumban

H i v a t a l o s 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,

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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