
 

                                Istentiszteleteink 2009  – II. félévben 
 
 
 
    Július 19.-é n     Dietenheimban  
                               Az evangélikus templomban (Carl-Ott-Str.1) 
                               Utána szeretetvendégség 
 
   Augusztusban   NINCS istentisztelet nálunk ( nyári vakáció) 
 
   Aug. 28-30.: Magyar Prot. Gyülekezetek Szövetségének Konferenciája Hannoverben 
 2009 -  1. szám   
   Szeptember 13:   Stuttgartban 
                                A Martin-Luther-templomban (Bad Cannstadt) 
                                Istentisztelet az „Európa-Nap” alkalmából 
      több más-nyelvű gyülekezettel együtt 
 
  Októberben:       Heidenheimban      
                               Magyar ökumenikus istentisztelet 
      ( az idöpontot később közöljük!) 
     Utána szeretetvendégség 
 
November 15.-én:  Ulmban 
                                A Haus der Begegnung kápolnájában 
      - úrvacsoraosztással - 
                                Ulm, Dreifaltigkeitskirche, Grüner Hof 1 
                                Utána ott szeretetvendégség 
 
December 20.-án:  Dietenheimban 
                                Az evangélikus templomban  
                                Utána szeretetvendégség és karácsonyi ünnepély      
                                         - - - - - - - - - - - 
Pünkösd hétfőjén, 2009 junius 1.-én ismét Stuttgartban lesz a különböző nyelvű 
gyülekezetek számára a „Tag der weltweiten Kirche” jelszó alatt megrendezésre 
kerülő istentisztelet és nemzetközi ünnepély.  
Kezdés: 11.00 órakor a Stiftskirche-ben, befejezés: 16.00 órakor 
 
Istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel várunk és körünkben örömmel fogadunk. 
A szeretetvendégséghez süteménnyel lehet hozzájárulni. 



                    Beszámoló a 7. nyugat-európai presbiteri konferenciáról 
 
 
 
A németországi Holzhausen –  Vestfália tartományban - a nyugat-európai magyar 
lelkészek, presbiterek és gyülekezeti tagok számára a rendszeres továbbképzés és az évi 
találkozók  helye lett! 
Idén már 7. alkalommal gyülhettünk egybe ott a virágvasárnapot megelöző hétvégén, 
április 3.-tól 5.-ig. A találkozóra bejelentkezett 61 résztvevő közül 56 jött el.  A húsvét 
nagyhetében e „presbiteri konferenciát” követte ugyanott az „Ífjusági Konferencia”, 
amely 50 éves multra tekinthetett vissza. A presbiteri konferencia résztvevőinek egy 
ötöde idén ott maradt az Ifjusági konferencia napjaira is. 
  
Szép tavaszias időben gyült össze Holzhasuenben - ezuttal is kb. 8 országból  - több  
gyülekezeti felelős és érdeklődő tag,  hogy e hétvégén egy iden fontos gyakorlati témáról 
hallgasson elöadásokat és beszélgessen el egymással. 
A konferencia témája így hangzott: „A gyülekezeteink istentiszteleti rendje – a litugia” 
 
Meghívott előadóink voltak: 
 
Ittzés János evangélikus püspök, Győrből és  
Fekete Károly teológiai professzor Debrecenből. 
 
Előadásaik a liturgia kialakulásáról és annak fontos részeiről szóltak. Egy történeti 
visszapillantás után elemezték a reformáció nyomán kialakult istentiszteleti rendet, úgy 
a magyar evangélikus,  mint a református egyházban. A nívós előadásokat nagy 
figyelemmel kísérte a hallgatósag és mindkét elöadást megbeszélés is követte. 
Ezek után azt elmezte id. Joób Olivér evangélikus és Varga Pál református lelkész, hogy 
a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezeteinkben milyen liturgiát alkalmaznak a 
lelkészek? 
Érdekes összehasonlító táblázat is készült erről, amelyből kiderűl, ahogy bár a nyugat-
európai magyar diaszpórában a gyülekezeteink vagy evangélikus, vagy református 
hagyományra építik liturgiájukat, ám a valóban fontos istentiszteleti elemek mindenhol 
megtalálhatók: Bibliaolvasás,  ígehírdetés, ima, éneklés, ”Mi Atyánk”, hitvallás, áldás. 
Az énekeskönyvek használatát illetöen nagyok a különbségek! Gyülekezeteink 
használnak magyarországi református vagy evangélikus kiadású énekeskönyveket, de 
több nyugat-európai gyülekezetben jó szolgálatot tesz a stuttgarti kiadású „Dícsérjétek 
az Urat” című énekeskönyv is. Használatban vannak még: az erdélyi énekeskönyv, a 
Református TZs által kiadott énekeskönyv, a hollandiai leewardeni (régi) énekfüzet és 

egy MEVISZ-énekfüzet. Felmerült az a kérdés is, lehetne-e egy közös liturgia 
bevezetéséröl beszélni egymással? Mivel az időnk – mint minden konferencián – 
ezuttal is túl rövidnek bizonyult, azt  a javaslatot fogadta el a záró kiértékelésen a 
jelenlevök csoportja, hogy 2010-ben folytassuk a liturgia kérdést és ebböl a 
témakörből is elsösorban az egyházi énekléssel (hymnológiával) foglalkozzunk . 
 
Erre a találkozóra jövö évben március utolsó hétvégén kerül sor. 
 
 
                                                        M e g h í v ó  
  a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek 
                             Szövetségének 2009. évi találkozójára - Hannoverbe 
 
 
A hannoveri  magyar gyülekezet szorgalmas vezetői várják idén a nyugat-európai magyar 
diaszpórában levő gyülekezeteink képviselőit a Szövetség évi találkozójára.  
 
E találkozó helyszíne egy hannoveri „Jugendherberge” lesz, ahol  - kedvezményes áron - 
pénteken (aug.28.) délutántól vasárnap (aug.30.)  délelőttig leszünk. Itt tartja évi 
közgyűlését  is a nyugat-európai gyülekezeteink Szövetsége. A záró-istentiszteletet pedig 
hannover egyik templomában tartjuk együtt a helyi magyar gyülekezettel. Utána közös 
ebéd  lesz. 
E találkozó alkalmával tájékoztatást adunk és  megbeszéljük a kapcsolatainkat  -  úgy a 
Kárpátmedence magyar egyházi szervezeteivel,  mint a nyugati befogadó országok 
egyházaival - és meghallgatjuk egy-egy gyülekezet beszámolóját. Részletesebb 
tájékoztatást az érdeklödőknek a lelkész ad és egy közös utazás lehetőségeit is még 
megbeszéljük. 
 
Erre a találkozóra – 2008 augusztus 28.-30. között – szeretettel hívjuk presbitereinket és  
a gyülekezet érdeklődő tagjait.  Jelentkezni lehet június 30.-ig. A Szövetség HONLAPJÁN 
kinyomtatható a „Jelentkezési  lap”. Cím: 
 
                                    www.credo-hu-we.org 
 
 
E honlapot érdemes gyakran megnézni, mert tájékoztatást kapunk nyugat-európai 
gyülekezeteink létéről, istentiszteleti helyeiről, az időszerű – reánk vonatkozó - 
egyházi eseményekről és így ápolhatjuk ezuton is  KAPCSOLATAINKAT! 

 

http://www.credo-hu-we.org/


Emlékezünk tiszteletbeli gondnokunkra: Vitéz Aszalós Bálintra 
 
                     Született: 1914. 07. 27. -én Tiszakoródon 
                     Meghalt: 2008. 01. 24. -én Fehérgyarmaton 
                     Németországban élt: 1945-2002 között ( 57 évig) 
                     Gyülekezetünk presbitere volt: 1980-tól 
 

        Az „Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet” 1980 szeptemberében 
alakult. Aszalós Bálint lelkes, hűséges alapító tagja volt e gyülekezetnek. 
Már e dátum elött is búzgón kereste a magyar gyülekezeti közösséget és  
gyakran elutazott Stuttgartig, vagy Münchenig, hogy hallgathassa Isten Igéjét.  
„Kálvinista” környezetben nevelkedett az Alföldön és hitvallása ez volt:  
     „Magyar református vagyok, holtomig az is maradok...” 
Már 1945 decemberében azon kesergett, hogy itt, Németországban nincs lehetősége 
rendszeres magyar istentiszteletek látogatására. Panaszolja egy versében -mert 
verseket is írt - hogy „templom nélkül maradtunk”, majd ezt kéri Istentől: „Uram, 
adj nekünk erőt és egy igehirdetőt...” 
 
Nagy reménysége és vágya teljesült, amikor megalakult 1980-ban az Ulm és 
környékén élő protestánsok számára az itteni magyar protestáns gyülekezet.  
Ezt az alkalmat Bálint bácsi - 66 évesen -  így örökítette meg versében:  
    „ Meghallgattad kérésünket, megtaláltuk templomunk, 
       Minden hó (egy) vasárnapján lelkünkből fohászkodunk...” 

         A „templomunk” akkor, 1980-ban az ehingeni német evangélikus templom lett,  
         majd 1985-1991 között a heidenheimi ökumenikus központ és az ulmi „Haus der 

Begegnung”, mig 1992-töl – Ulm mellett - a dietenheimi evangélikus tempolom 
napjainkig. Mindenhol bérmentesen kapott otthont a kis magyar gyülekezet. 
Az istentiszteleteink szolgalmas látogatója, Bálint bácsi, mindig arra törekedett, 
hogy fennmaradjon ez a gyülekezet. Így fáradságot nem ismerve kereste az „új 
tagokat”,  az „elszóródott” magyarokat és hívta őket istentiszteleteinkre. Amikor 
megalakult az első presbiterium – még Ehingenben – rögtön gondnok lett és ez is 
maradt hazatelepüléséig, 2002-ig.  Akkor a presbiteriumunk őt „tiszteletbeli 
gondnokká” választotta. SOHA nem szakadt meg kapcsolata az itteni magyar 
gyülekezettel – ez maradt az „ő gyülekezete”! Minden gyülekezeti hiradónkat 
megkapta és elolvasta Magyarországon.  Mindegyre érdeklődött telefonon keresztűl 
gyülekezetünk felől még magas kora és betegsége utolsó fázisában is!  93 és fél évet 
ajándékozott neki Isten – békésen hunyt el saját otthonában és szülőfalujában volt a 
temetése. Köszönjük munkáját - emlékét megőrizzük! 


