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Áldott Húsvétot kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!

Legyen feltámadás, 

győzzön hát az élet!

Állj ellent haragnak, 

lombot tépő szélnek!

Szeretet vezessen, így 

nézz a világra,

légy büszke magadra, 

kapj erőre, lábra!

Lépteid az úton 

 szeretet kísérje,

szíved vidám tavasz, 

ezer élmény érje!

Engedd be a tavaszt 

viruló szívedbe,

s legyen a világod 

őszintén szeretve!

Aranyosi Ervin: 
Engedd be a tavaszt!
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Visszatekintés

2021 Karácsony 
Mint minden évben, most is feledhetetlen karácsonyi 
szentmisében részesültek a hollandiai magyarok a 
hágai Marlot templomban Havas István atya jóvol-
tából. Ő az, aki időt, fáradtságot nem kímélve több 
száz kilométert utazik azért, hogy misét celebráljon 
nekünk, ha szükséges, orgonáljon, vagy pedig 
tanulságos történetet mondjon el a testvéreknek, 
miközben a Betlehemeshez készülődnek a szereplők. 
Ez úton hálásan köszönjük!

Karácsony a szeretet ünnepe
Hívő embereknek ezen kívül igen komoly jelentése 
van, mély tartalommal!
Hollandiában teljesen másképpen tudom a „magyar 
karácsonyt” megélni.
Minden évben nagyon készülök Hágába december 
26-án. Itt van az én magyar karácsonyom. 

Évek óta Havas atya jelenléte is nagyon hozzájárul 
ehhez..
Idén nem volt organistánk, de Havas atyának ez nem 
volt probléma, ezt is áthidalta, maga ült le az orgoná-
hoz.
Szeretett karácsonyi énekeinket tudtuk énekelni.
Mise végén Betlehemes játék következett.

József hosszú énekét Kovács Botond hibátlanul, 
csengő kis hangján öröm volt hallgatni, a kis Mária 
is, Lili de Jonge hasonlóan hibátlanul énekelte éne-
két.
A pásztorok és az ad hoc szereplő még pásztor,  még 
angyal,  még a messziről jött királyok, 

Kata, mint narrátor, majd mint szamár aki mentette 
Máriát, Józsefet menekülésük útján Heródes elől.....
Számomra olyan megható  volt ez a szereplés, felejt-
hetetlen élményt nyújtott egyszerűségével, szegény-
ségével, szerénységével.

Teljesen ide passzoltak az éneknek ezek a sorai: 
„Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya 
nincs neki itt;
csak ez a szalma, koldusi hely, rá meleget a marha 
lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj.”

Nagyon-nagyon köszönöm azoknak akik betanítot-
ták, megszervezték és persze nem utolsó sorban a 
szereplőknek!!!

A szívem most is átmelegszik, meghatódom, sokáig 
fogom őrizni ennek a napnak az emlékét. Karácsony 
másnapját magamban őrzöm!
Köszönöm még egyszer.
Sok szeretettel, Boldog Újévet kívánok kedves Mind-
annyiótoknak, 
Dencz Zsuzsi írása

Ez a karácsony nem 
csak a karácsony miatt 
volt jelentős közössé-
günk életében, hanem 
azért is, mert Leo 
Elshout, évtizedeken 
keresztül imavezető, 
akolitus december 
19-én töltötte 80. 
születésnapját, melyet 
a hívek ezen a szent-
misén ünnepeltek. 

Vatikáni díszoklevelet nyújtottak át neki. Isten éltesse 
sokáig és áldja meg munkáját!

A keresztség szentségében részesült Katona Vanesz-
sza és Lakatos Márk Krisztofer kisfia, Mark Medox 
Lakatos, aki Rotterdamban született 2020. december 
23-án. Isten oltalmazza és kísérje minden lépését 
egész életében!
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beszélgetésekre, lakásszentelőre is sor került. Március 
5-én Amszterdamban, 6-án pedig Hágában misét 
celebrált. Előtte és utána pedig szentgyónásban 
részesültek a hívek.
Ezúttal is nagyon köszönjük Csaba atya jelenlétét! 
Istennek legyen hála!

Dencz Zsuzsi így számol be a fenti 
esemény ről
Rotterdam mellett lakom. Sok-sok éven át Rotter-
damba jártam havonta a katolikus szentmisére.
Nem csak mi, a körülmények is változnak.
Sajnos Rotterdamban megszűnt a magyar mise.
Hosszú ideje már én is Hágába járok havonta egyszer 
a misére. Sajnos nincs állandó magyar lelkészünk. 
Többek segítségével mégis sikerül elintézni évente 
többször is, hogy magyar pap jöjjön Hágába misét 
celebrálni.

Februárban 
be lett 
jelentve, hogy 
a már ismert 
és szere-
tett Szőcs 
Csaba jön 
Erdélyből és 
márciusban 
fog misézni, 
sőt lehetőség 
nyílik arra is, 

hogy egy-egy családot meglátogasson. 
Én vallását gyakorló katolikus családban nőttem 
fel. Bár a kommunista rendszer üldözte a vallásos 
embereket, szüleim mégis megkérték a helyi káp-
lánt, hogy áldja meg szegényes hajlékunkat. Ezt az 
örökséget hoztam többek között ide, Hollandiába 
magammal. Mostani lakásomat kivéve, minden ott-
honom meg volt szentelve, ez is örökség, mint az is, 
hogy ha egy új lakásba költözöm, az első, amit vittem 
magammal: só és kenyér volt, jelképezve, hogy ne 
legyen ínség körülöttem. 

Visszatérve a családlátogatásra:  örültem, hogy meg 
tudom kérni Csaba atyát, hogy szentelje meg az ott-
honomat. Így is történt! Orsi Kirkósa volt a „sofőr”, 
együtt jöttek.
Bensőséges beszélgetést is tudtunk folytatni, majd 
következett a szertartás.

Örmény eredetű lakás-szentelésre szóló szép áldást 
olvasott fel Csaba atya, majd együtt  elimádkoztuk 
a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát, gyertya lángja 
mellett, szenteltvízzel meg lett áldva kis otthonom!
Nem tudta, hogy mire hívom, de „készült”, mert kap-
tam a kis „feliratot”, amit régen a ház ajtajára szoktak 
krétával felírni:  20*C+M+B+22!  Belülről fel tudom 
az ajtómra ragasztani.
Így ez úton is köszönöm az Atyának és Orsinak, hogy 
régi vágyamat sikerült beteljesíteni.

Látogatóban
Januárban egyik legidősebb tagunkat, Cserhalmi 
Kiss Évát látogattuk meg leányával otthonában. Éva 
nagyon örült látogatásunknak és örömmel hallgatta 
beszámolómat az ismerősökről. Egészségére való 
tekintettel már nem tud aktívan részt venni közössé-
günk életében.
Isten éltesse közelgő születésnapja alkalmából!

Elsőáldozás
Február 6-án újra elsőáldozókat köszönthettünk 
templomunkban. A jól felkészült gyermekek, Kovács 
Botond Kund és Lilian de Jonge ünnepi díszben 
ragyogtak e napon. Havas István atya részesítette 
őket az elsőáldozás szentségében.

Szőcs Csaba atya látogatása Hágában
Csaba atya rendszeresen meglátogat bennünket, 
évente kétszer-háromszor. Márciusban is egy hetet 
töltött nálunk. Családlátogatásokra, igény szerinti 
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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor 
miniszterelnök előterjesztésére, Áder János köztársa-
sági elnök által adományozott állami kitüntetéseket 
adott át nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 
március 11-én, pénteken 15 órakor Budapesten, a 
Kármelita kolostorban.
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vette 
át mások mellett az európai magyar katolikusok 

közösségi életét újság- és könyvkiadói tevékenysé-
gével szolgáló munkája, valamint a határon túl és 
a diaszpórában élő magyarság támogatása, illetve 
hagyományainak megőrzése érdekében végzett tevé-
kenysége elismeréseként Varga Gabriella újságíró, 
az Életünk főszerkesztője, a Misszió Média Lap- és 
Könyvkiadó Kft. ügyvezetője.
Forrás: Kormany.hu

Az Adalbertinum, a Prágában tanuló magyar 
anyanyelvű egyetemisták diákotthona hosszú és 
nem egyszer fáradságos munka után nyitotta meg 
kapuit – ünnepélyes keretek között – március 20-án. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képvisele-
tében Udvardy György veszprémi érsek mutatott be 
ünnepi szentmisét, melyen Dominik Duka bíboros, 
prágai érsek, Csehország prímása is jelen volt.
A zenei szolgálatot a plébánia állandó kórusa, illetve 
a prágai Mille Domi énekkar látta el.

A szentmise bevezetőjében Balga Zoltán, a prágai 
magyarok plébánosa köszöntötte a lelkipásztorokat, 
a híveket, a nagykövetség és társadalmi szervezetek 
képviselőit, valamint a Csehországban működő Ady 
Endre Diákkör tagjait. Emlékeztette a jelenlévőket, 
hogy a nagyböjti készületben hálát adni gyűltek össze 
ezen a napon azért a hatalmas kegyelemért, hogy 
immár magyar katolikus diákotthon várja a Prágában 
tanulókat.

A szentbeszédet Udvardy György érsek mondta, aki 
az aznapi evangéliumra utalva hangsúlyozta Isten 
gondviselő természetét: „Isten figyelmeztet, Isten 
éltet, Isten gondoskodik az életről. Azonban Isten, 
aki mindannyiunk fölött áll, aki az élet Istene, a 
jövő Istene, ítéletet is mond. Csak Ő mond ítéletet. 
Ugyanakkor az ítélete nem ijesztő, az ítélete nem 
bénít meg bennünket.”

A főpásztor ez után a nagyböjti úton való hala-
dásra utalva a megtérés fontosságát emelte ki. 
Szent Adalbert cseheket és magyarokat összekötő 
példáján keresztül szólt a jelenlévőkhöz, és a közös 
alapokra hivatkozva kérte, „legyen bátorságunk 
közös keresztény értékeinket, kultúránkat és hitünket 
megismerve újra és újra megtérni, megújulni, hogy 
egyéni felelősségünket megélve segítsük saját életünk, 
környezetünk, társadalmunk, népünk, Európánk, 
világunk békéjét, boldogulását, jólétét, krisztusi igaz-
ságosságát”.

A szentmisét követően a plébánia közösségi 
termében agapét tartottak, melyet Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott nyitott meg. Beszédében 
visszautalt a homília gondolatára, a megtérés fontos-
ságára, továbbá méltatta a közösség tenniakarását és 
kitartását, aminek köszönhetően az álmodozásként 
indult terv megvalósulása által otthonra lelhetnek a 
Prágában tanuló magyar diákok. Megemlékezett a 
magyar kormány, illetve a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia együttműködéséről, melynek segítsé-
gével a diaszpóra magyarsága megőrizheti hitét és 
nemzettudatát egyaránt.

Az ünnepség Csáky Pál ünnepi köszöntőjével folyta-
tódott; Szlovákia korábbi miniszterelnök-helyettese 
üdvözölte a kollégium létrejöttét, amelyet különösen 
fontosnak tart a felvidéki magyarság életében.
A felszólalók sorát Belák Dávid, a csehországi Ady 
Endre Diákkör elnöke zárta. Beszédében köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen módon részt 
vettek az Adalbertinum létrejöttében. Ezt követően 
került sor a diákotthon ünnepélyes megáldására, 
valamint a szeretetlakomára.
Szöveg: Veres Gergő

Forrás és fotó: Prágai Magyar Katolikus Plébánia
Magyar Kurír

Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából 

Magyar katolikus diákotthont áldott meg Dominik Duka bíboros és Udvardy György 
érsek Prágában



Az MKPK immár hagyományos módon az idei 
nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez 
„Tartósszeretet” címmel. A hívek tartósélelmiszer-fel-
ajánlásukat elhelyezhetik a templomokban az erre 
kijelölt helyen március 20. és 27. között. Tegyünk 
tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei 
nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten 
tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a 
Katolikus Egyház segélyakciójához.

KedvesTestvérek!
Idén újra meghirdetjük a nagy-
böjti irgalmasság gyakorlásá-
nak ősegyházi hagyományát, 
amikor arra biztatjuk a híveket, 
hogy hozzák el a szentmisékre 
tartós élelmiszer-felajánlásukat 
a rászorulók számára és tegyék 
a templomban az erre kijelölt 
helyre.
Az ősegyházi források közül Szent 
Pál apostolnak a korintusi egyház-
községben meghirdetett adománygyűj-
tését állítjuk példának, aki a jeruzsálemi 
keresztények megsegítésére bíztatott.

„Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudás-
ban, minden buzgólkodásban és az irántunk táplált 
szeretetben; tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is. 
Nem parancsként mondom, hanem mások buzgó-
ságára hivatkozva szeretetetek őszinteségét akarom 
kipróbálni. Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus 
jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé 
lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Erre 
nézve tanácsot adok nektek, mert javatokra válik. 
Tavaly óta nem csak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, 
hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most 
hát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy a készséges 
akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon. Ha az 
akarat készséges, aszerint tetszik (az Istennek), amije 
van, nem aszerint, amije nincs. Nem azért kell gyűj-
teni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti 
meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az 
ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő 
bőségük nektek szolgáljon szükségetekben segítségül, 
s így (a javak) kiegyenlítődjenek. Az Írásban is az áll: 
„Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, 
nem szűkölködött”  (2Kor 8,7-15).

Kedves Testvérek!
Nagyböjti közös zarándokutunkon az Egyház így 
könyörög: „Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, 
te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása 
által gyógyulást adsz bűneinkre” (Nagyb.3.vas.).

Immáron tizenegyedik alkalommal hirdetjük meg a 
nagyböjti adománygyűjtésben az irgalmas szeretet 

gyakorlásának ezt a formáját. Az bűnbánatunk és 
sajátos nagyböjti liturgikus imádságaink – mint a 
keresztúti ájtatosság – akkor lesznek gyümölcsö-
zőbbek, ha az irgalmas szeretet gyakorlásáról sem 
feledkezünk meg.
Az újabb hullámokban visszatérő világjárvány követ-

kezményeként családok kerültek nehéz hely-
zetbe, akiknek a Katolikus Karitász mint 

Egyházunk hivatalos segélyszervezete 
– igyekezett segítő kezet nyújtani. 

Gazdasági nehézségeket is hozott 
magával a járványveszély, mun-
kahelyek szűntek meg és soka-
kat a létbizonytalanság rém-
képe is fenyeget. A Karitász 
munkatársai, önkéntesei és 
alkalmi segítői is bekopogtak 
a családok, az idősek ajtaján és 

segítettek abban és úgy, amire 
éppen szükség volt. Gondosko-

dás indult el a bátrak lelkéből, ami 
egy nagy szeretetteljes összefogássá 

vált. Ennek a segítő szeretetnek ki kell 
tartania mindaddig, amíg a családjainknak 

szenvedést okoz a járványhelyzet. Szent Pál apostol 
figyelmeztet bennünket: „Ha szenved az egyik tag, 
valamennyi együtt szenved vele” (1 Kor 12,26).

Az elmúlt esztendőben már második alkalommal 
nem tudtuk teljességében megvalósítani a nagyböjti 
tartós élelmiszer-gyűjtést, mert éppen megkezdtük, 
de a vírus elleni védekezés következtében csak korlá-
tozottan tudunk eljutni liturgiákra. Úgy tűnik, hogy 
most ez a veszély nem fenyeget bennünket, így még 
nagyobb buzgalommal vegyünk részt az adományok 
gyűjtésében. Ugyanakkor Ukrajnában háborús hely-
zet van, sokan érkeznek menekültként Magyaror-
szágra, a kárpátaljai magyarság élelme is kifogyóban 
van. Ezért ebben az évben a tartós élelmiszer gyűjtést 
ezekre a célokra fordítja a Katolikus Karitász.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról 
az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten 
tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus 
Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti 
vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapo-
kon, március 20-27 között.

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredmé-
nyeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a 
segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból 
juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian 
megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a 
templomba, újra nagyon sok családnak tudunk 
segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Most 
a határon túli magyarokkal és a hazánkba érkező 
menekültekkel tehetünk jót nagyböjtben. Telefonos 
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Az MKPK körlevele a 2022. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
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Ferenc pápa: Éles érzékekkel, hűségesen várjuk Isten látogatásait! 

Március 30-án délelőtt a Szentatya immár ötödik 
katekézisét szentelte az öregkor témájának. Nem 
szabad felszínes életet élnünk, hangsúlyozta, nem 
szabad elaltatnunk a lélek érzékenységét, mert 
egyedül így adhatunk életet az utánunk következő 
nemzedéknek.
Ferenc pápa teljes katekézisének és felhívásának 
fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Az öregség témájával foglalkozó katekéziseink 
sorában ma a Szent Lukács evangélista által festett 
gyengéd képre tekintünk, mely két idős ember 
alakját, Simeont és Annát ábrázolja. Életüknek az 
ad értelemet, hogy mielőtt búcsút vennének ettől a 
világtól, várják Isten látogatását. Várták, hogy Isten 
meglátogassa őket, vagyis vártak Jézusra. Simeon a 
Szentlélek működésének köszönhetően megsejtette, 
hogy nem fog meghalni, míg meg nem látja a Messi-
ást. Anna minden nap bejár a templomba, és annak 
szolgálatára szenteli magát. Mindketten felismerik az 
Úr jelenlétét a gyermek Jézusban, aki vigasszal tölti 
be hosszú várakozásukat, és megkönnyíti életből való 
távozásukat. Ez a jelenet a Jézussal való találkozásról 
és a búcsúzásról szól.

Mit tanulhatunk ettől a spirituális életerővel teli két 
idős embertől?
Megtanuljuk, hogy a várakozó hűség élessé teszi az 

érzékeket. Hiszen, mint tudjuk, a Szentlélek éppen 
ezt teszi: megvilágosítja az érzékeket. A Veni Creator 
Spiritus régi himnuszban, mellyel a Szentlelket ma 
is hívjuk, azt mondjuk: „Accende lumen sensibus”, 
gyújts fényt az érzékeknek, világítsd meg érzékeinket. 
A Lélek képes erre: a test érzékszerveinek korlátai és 
sebei ellenére élessé teszi a lélek érzékeit. Az öregség 
így vagy úgy, de gyengíti a test érzékenységét: van, 
aki kevésbé lát, kevésbé hall… De az az öregség, 
amely gyakorolta magát az Isten látogatására való 
várakozásban, nem fogja elszalasztani az ő átvonulá-
sát: sőt, készebb lesz arra, hogy észrevegye őt, érzéke-
nyebben fogadja az Urat, amikor elhalad.
Ne feledjük, hogy a keresztény emberre jellemző 
egyik magatartás az, hogy figyelünk az Úr 
látogatásaira, mert az Úr áthalad az életünkön, kész-

adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász 
segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszá-
mot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

„Személyes szeretettel másokért.” Kérjük, hogy 
aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a 
Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt 
Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek 
szánt adományaikat. A legkisebb adománnyal is a 
felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. 
A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem 
csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is hor-
doznak, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a 
nélkülöző családok számára.
 Ferenc pápa a Szegénység elleni világnapra írt leg-
utóbbi üzenetében így bíztat bennünket:

„A Jézus által kinyilatkoztatott Isten arca a szegénye-
kért aggódó és hozzájuk küzel álló Atya arca. Jézus 
egész működése arról tanúskodik, hogy a szegénység 
nem a sors következménye, hanem az ő köztünk való 
jelenlétének konkrét jele. Nem akkor és ott találjuk 
meg őt, amikor és ahol akarjuk, hanem a szegények 
életében, az ő szenvedésükben és nélkülözésükben, 
a gyakran embertelen körülmények között, amelyek 

között élni kénytelenek. Amint azt sohasem fáradok 
elismételni, a szegények az evangélium igazi hirdetői, 
hiszen ők voltak az elsők, akiket evangelizáltak, és 
akik meghívást kaptak arra, hogy osztozzanak az Úr 
boldogságában és az ő országában (vö. Mt 5,3). A 
szegények – bármilyen helyzetben és körülmények 
között éljenek is – evangelizálnak bennünket, mert 
lehetővé teszik, hogy mindig új módon fedezzük fel 
az Atya legigazibb arcvonásait.”

Szent Pál apostol buzdításáva lköszönjük meg min-
denkinek a jóságát:
„Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent 
magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tet-
tetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel 
kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való 
közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyód-
nak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme 
bőségesen kiáradt rátok” (2Kor 9,12-14).

Budapest,2022. nagyböjt 2. vasárnapján
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(A körlevél felolvasandó nagyböjt 2. vasárnapjának 
minden szentmiséjén.)
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tet és kér bennünket, hogy jobbak legyünk. Szent 
Ágoston azt mondta: „Félek az áthaladó Istentől.” 
– „De hogy hogy félsz?” – „Attól félek, hogy nem 
veszem észre, és hagyom tovább haladni.” A Szentlé-
lek az, aki felkészíti érzékeinket arra, hogy észreve-
gyük, amikor meglátogat bennünket az Úr, ahogyan 
Simeonnal és Annával is tette.

Ma nagyobb szükségünk van erre, mint valaha:
élő lelki érzékekkel rendelkező öregkorra van szüksé-
günk, mely képes felismerni Isten jeleit, sőt, Isten Jelét, 
Jézust.

Olyan jel ő, aki mindig válságba sodor bennünket: 
Jézus válságba sodor, mert ő „az ellentmondás 
jele” (Lk 2,34) – de olyan jel, amely örömmel tölt 
el bennünket. Mert a válság nem feltétlenül okoz 
szomorúságot, nem: ha válságban vagy, és továbbra 
is szolgálod az Urat, az sokszor békével és örömmel 
tölt el. A lelki érzékek elaltatása – és ez rossz! –, a 
lelki érzékek elaltatása, a testi érzékek izgalomban 
és kábulatban tartása mellett, széles körben elterjedt 
kórtünet abban a társadalomban, amely az örök fia-
talság illúzióját ápolja, és ami a legveszélyesebb, hogy 
ennek többnyire nincs is tudatában. Az emberek nem 
veszik észre, hogy el vannak altatva. És ez történik: 
mindig is megtörtént, és napjainkban is megtörténik: 
az érzékek el vannak altatva, és nem is értjük, mi 
történik; a belső érzékek, a lélek érzékei, melyeknek 
fel kellene ismerniük, hogy Isten vagy a gonosz van-e 
jelen, el vannak altatva, nem tesznek különbséget.

Ha elveszítjük a tapintás vagy az ízlelés érzékenysé-
gét, azt azonnal észrevesszük. De ha a lélek érzékeny-
ségét veszítjük el, azt sokáig figyelmen kívül hagyhat-
juk, élünk, de nem vesszük észre, hogy elvesztettük 
a lélek érzékenységét. Nem egyszerűen arról van 
szó, hogy gondolunk-e Istenre vagy a vallásra. A 
lelki érzékek érzéketlensége az együttérzésről és a 
könyörületről, a szégyenérzetről és a lelkiismeret-fur-
dalásról, a hűségről és az odaadásról, a gyengédségről 
és a becsületről, saját felelősségünkről és másokért 
aggódó fájdalmunkról szól. Érdekes: az érzéketlenség 
miatt nem tudsz együttérezni, nem tudsz könyörü-
letes lenni, nincs benned szégyenérzet és nem érzel 
lelkiismeret-furdalást, miután rosszat tettél. Így van: 
az elaltatott lelki érzékek mindent összezavarnak, és 
az ember nem érzi lelkében az ilyen dolgokat. És az 
öregség lesz úgymond az első veszteség. Az öregség 
lesz ennek az érzékenységvesztésnek az első áldozata. 
Abban a társadalomban, amely mindenek előtt az 
élvezetre érzékeny, csak az történhet, hogy csökken 
a kiszolgáltatottak iránti figyelem, és a győztesek 
versengése kerekedik felül. És így elveszítjük az 
érzékenységet. Természetesen ott van az inklúzió 
retorikája, minden politikailag korrekt diskurzus 
rituális formulája. De ez még nem hoz valódi javulást 
a normális együttélés gyakorlatában: a szociális gyen-
gédség kultúrája nehezen fejlődik. Nem: az emberi 

testvériség lelkülete – melyet úgy éreztem, újból erő-
teljesen hangsúlyoznom kell – olyan, mint egy leve-
tett ruha, mely csodálatos, igen, de… múzeumban 
áll. Elveszítjük az emberi érzékenységet, elveszítjük 
a léleknek ezeket a mozdulásait, amelyek emberivé 
tesznek bennünket.

Igaz, a való életben meghatódva és hálával figyel-
hetünk meg sok fiatalt, aki képes teljes mértékben 
megbecsülni ezt a testvériséget. De épp itt van a 
probléma: van egy szakadék, egy bűnös szakadék a 
szociális gyengédség eme életerejének tanúságtétele 
és a konformizmus között, amely arra kényszeríti 
a fiatalokat, hogy egészen másképp beszéljék el 
önmagukat. Mit tehetünk e szakadék áthidalása érde-
kében?
Simeon és Anna történetéből, de más, a Lélekre 
érzékeny idősekről szóló bibliai történetekből is 
érkezik rejtett jelzés, melyet érdemes előtérbe állíta-
nunk. Miben áll konkrétan a kinyilatkoztatás, amely 
begyújtja Simeon és Anna érzékenységét? Abban 
áll, hogy egy gyermekben, aki nem tőlük származik, 
és akit első ízben látnak, Isten látogatásának biztos 
jelét ismerik fel. Elfogadják, hogy nem főszereplők, 
hanem csak tanúk. És
amikor az egyén elfogadja, hogy nem főszereplő, 
hanem tanúként vonódik be, akkor a dolog jól megy: 
az a férfi vagy nő jól halad az érettségben.
Az emberben mindig ott él a vágy, hogy főszereplő 
legyen, de ha ezt nem adja fel, akkor sosem fog éret-
tebbé válni ezen az úton az öregkor teljessége felé.
Isten látogatása nem valósul meg az ő életükben, 
azokéban, akik főszereplők akarnak lenni, és sosem 
tanúk.

Isten látogatása nem hozza őket színre szabadítóként: 
Isten nem az ő nemzedékükben ölt testet, hanem az 
eljövendő nemzedékben. Elveszítik a lelküket, elve-
szítik a kedvüket az érett élethez, és ahogy mondani 
szokták, felszínesen élnek. Ez a felszínesek nagy 
generációja, akik nem engedik meg maguknak, hogy 
a lélek érzékenységével érezzék a dolgokat. De miért 
nem engedik meg? Részben lustaságból, részben 
pedig azért, mert már nem képesek rá: elveszítették. 
Elszomorító, amikor egy civilizáció elveszíti a lélek 
érzékenységét. Viszont gyönyörű, amikor olyan 
öregekkel találkozunk, mint Simeon és Anna, akik 
megőrzik a léleknek ezt az érzékenységét, és képesek 
megérteni a különböző helyzeteket, ahogy ők ketten 
megértették az előttük álló helyzetet, a Messiás meg-
mutatkozását. Nincs bennük neheztelés vagy vádas-
kodás, ezért, amikor ebben a statikus állapotban 
vannak. Ehelyett nagy meghatottság és nagy vigasz-
talás van bennük, amikor a lelki érzékek még élnek. 
Meghatódottság és vigasztalás, mert láthatják és hir-
dethetik, hogy nemzedékük történelme nem veszett 
el, nem veszett kárba, éppen egy olyan esemény 
miatt, amely az utánuk következő nemzedékben ölt 
testet és mutatkozik meg. És ezt érzi az idős ember, 
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amikor unokái elmennek hozzá beszélgetni: úgy érzi, 
újjáéled. „Ó, az életem még itt van.”
Nagyon fontos, hogy felkeressük az időseket, nagyon 
fontos, hogy meghallgassuk őket. Nagyon fontos, 
hogy beszélgessünk velük, mert végbemegy a civili-
zációknak ez a cseréje, az érettségnek ez a cseréje a 
fiatalok és az idősek között. És ekképpen civilizáci-
ónk érett módon halad előre.
Csak a lelki öregség képes ezt a tanúságot alázatosan 
és elragadóan megtenni, ami mindenki előtt mérv-
adóvá és példamutatóvá teszi. A lélek érzékenységét 
ápoló öregség kiolt minden irigységet a nemzedékek 
között, minden neheztelést, minden vádaskodást, 
hogy eljöjjön Isten a következő nemzedékben, aki 
akkor érkezik el, amikor ő, az öreg búcsút vesz. Ez 
történik egy nyitott időssel, amikor egy nyitott fiatal-
lal találkozik: búcsút vesz az élettől, de – idézőjelben 
– átadja saját életét az új nemzedéknek. És ez Simeon 
és Anna búcsúja: „Most már békében elmehetek.”
Az öregkor lelki érzékenysége képes arra, hogy a 
nemzedékek közötti versengést és viszályt valóban és 
véglegesen lebontsa.
Felülmúlja, ez az érzékenység: az idősek ezzel az 
érzékenységgel felülmúlják a viszályt, túllépnek rajta, 
az egységet választják, nem a viszályt. Az ember 
számára ez bizonyára lehetetlen, de Isten számára 
lehetséges.

És ma oly nagy szükségünk van rá, a lélek érzékeny-
ségére, a lélek érettségére, szükségünk van bölcs, 
lelkükben érett öregekre, akik reményt adnak nekünk 
az élethez!

Az általános kihallgatás végén a Szentatya a követ-
kező felhívást tette közzé:
Kedves testvéreim, szombaton és vasárnap Máltára 
utazom. Azon a fényes földön zarándok leszek Pál 
apostol nyomdokain járva, akit ott nagy emberséggel 
fogadtak, miután Rómába tartva hajótörést szenve-
dett a tengeren. Ez az apostoli út tehát alkalmat ad 
arra, hogy az evangélium hirdetésének forrásaihoz 
menjek, hogy személyen ismerjem meg azt a keresz-
tény közösséget, amelynek több ezer éves élő múltja 
van, hogy találkozzam egy olyan ország lakóival, 
amely a Földközi-tenger közepén és az európai 
földrész déli részén fekszik, és amely ma még elköte-
lezettebben fogadja be a sok, menedéket kereső test-
vérünket. Már most szívből köszöntelek benneteket, 
máltaiak: szép napot kívánok! Köszönetet mondok 
mindazoknak, akik dolgoztak e látogatás előkészíté-
sén, és kérek mindenkit, hogy imádságaiban kísérjen 
engem. Köszönöm!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News, Magyar Kurír

A jelenlétük jel- Interjú Michael Czerny SJ bíborossal

Hazánkban és Ukrajnában járt a Szentatya különle-
ges követe
Ferenc pápa nagyböjt első vasárnapján az Angelus 
után bejelentette hogy két különleges követet küld 
Ukrajnába és a határmenti országokba. Michael 
Czerny SJ bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés 
Dikasztériumának prefektusa március 8-án érkezett 
Magyarországra. 
– Hogyan fogadta a Szentatya felkérését?
– Örömmel fogadtam, nem igazán lepett meg, mert 
a dikasztérium menekültekkel és migránsokkal 
foglalkozó szekciójában már szerveztük a katolikus 
szervezetek tevékenységének összehangolását. Az 
előkészületek már megtörténtek, Krajewski bíboros-
sal közös küldetésünk már csak egy újabb lépés volt, 
egy nagyon erős és szép gesztus, amely nagyon sokat 
jelent nekem is.

– A Szentszék évszázadok óta igyekszik békeközve-
títőként fellépni háborúban álló országok között. Lát 
most olyan diplomáciai és más eszközöket, amelyek-
kel el lehetne érni a tűzszünetet, majd a békét?
– Feltétlenül. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, az 
Egyház mindenre kész a béke érdekében. 
– Ebbe a mindenbe mi minden tartozhat bele? 
Sokatmondó volt például, hogy a Szentatya nemrég 

felkereste a vatikáni orosz nagykövetséget, majd 
telefonon beszélt az ukrán elnökkel. Folynak további 
tárgyalások vatikáni és orosz, illetve ukrán diploma-
ták között?
– Semmi kétség, nagy erőkkel zajlanak a diplomáciai 
erőfeszítések, de ezeket a tárgyalásokat természetük 
szerint diszkréció övezi. Ezzel kapcsolatban tehát 
nem mondhatok többet, ám mindenkit arra hívok, 
hogy imádkozzon, vagy ha éppen módja van rá, 
tegyen a folyamat sikeréért.
– Ukrajna több kultúrájú ország, jelentős orosz, 
magyar és más nemzetiségekkel. A Szentszék fel tud 
kínálni olyan modellt, amelyben többség és kisebbség 
kiegyensúlyozott, békés kapcsolatban él egymással?
– Igen. A Szentatya álláspontját ebben a kérdésben 
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legjobban a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kez-
detű enciklika foglalja össze. Bármit, ami megoszt, 
meg kell haladni, mert nem irányíthatja a gondolko-
dásunkat, a beszédünket, a cselekedeteinket. Semmi 
sem igazolhatja a megosztottságot, a diszkriminációt, 
illetve azt, hogy egyes csoportokat a perifériára 
szorítsunk. Semmilyen tényező – nemzetiség, nyelv, 
kultúra vagy vallás – alapján nem mondhatjuk vala-
kiről: nem tekintelek a testvéremnek, mert valami 
más fontosabb számomra. Ez elfogadhatatlan.
– Milyen üzenetet hozott Rómából a menekülteknek, 
a helyi segítőknek?
– A Szentatya a vasárnapi Úrangyala-imádság után 
maga is megfogalmazta az üzenetet. Ki akarta fejezni 
közelségét, szolidaritását, nem csak a saját nevében, 
hanem Isten egész népe, minden keresztény és 
minden jóakaratú ember nevében is, ezért Krajewski 
bíborossal mi a Szentatya és a keresztény nép közel-
ségének, imádságának, szolidaritásának, reményének 
a képviselői vagyunk.
– Látogatása során járt a Keleti pályaudvaron és 
számos helyen, ahol menekülteket fogadnak be. Mit 
tapasztalt?
– Az egyik fontos dolog, hogy velük találkozni azt 
jelenti, a háborúval találkozni, szembenézni vele. 
Ezek az emberek a háború következményeinek, 
szenvedésének, erőszakosságának hordozói. Ha velük 
vagyunk, befogadjuk őket, találkozunk a háború 
tapasztalatával. Nagyon megrendítőek a képek, 
információk, amelyek eljutnak hozzánk, ez is egyfajta 
találkozás a háborúval. A menekülő emberekkel való 
találkozás is a háborúval való találkozás, és ebben az 
értelemben egy nagyon szomorú tapasztalat.
A másik fontos dolog, hogy olyan helyzetben találko-
zunk ezekkel az emberekkel, amikor itt Magyarorszá-
gon az Egyház és társadalom mindent megtesz, hogy 
fogadja, támogassa őket, kielégítse szükségleteiket. 
Nagylelkűen ajánlják fel a segítséget, és ez vigasztaló. 
Öröm mellátjuk, hogy nagylelkű és minden szem-
pontból körültekintő választ adnak a szükségleteikre. 
Vigasztaló ebben a szenvedésben, hogy a hoszszú 
utazás állomásainál jól szervezett a segítség, úgy is 
mondhatjuk, hogy ebben vészhelyzetben teljeskörű 
támogatást kapnak.
– Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel is találko-
zott. Mit hangsúlyozott a megbeszélésen?
– Neki is éppen ezt mondtam el, ő pedig arról 
beszélt, hogy a magyar kormány kész minden szük-
séges segítséget megadni. Gyakorlatilag bármiféle 
segítségről van szó, mindegyiket ingyenesen kapják 
a menekülők, az állam nagylelkűen támogatja őket. 
Amikor a menekülők megérkeznek, akkor adott, 
minden szolgáltatás a rendelkezésükre áll, például az 
ingyen fuvarozás az egész ország területén, a doku-
mentumok intézése...
– Barabáson a Katolikus Karitász ukrán határnál lévő 
fogadópontjára is ellátogatott, a delegáció egy másik 
csoportja pedig a Máltai Szeretetszolgálat fogadó-
pontjára ment. Milyen helyzet fogadta Önöket?

– Hasonló találkozásaink voltak, mint az állomáson. 
Ők a háború hordozói, ebben az értelemben nagy 
szomorúság jellemezte a helyet. Ugyanakkor nyilván-
való, hogy nagyon jól szervezett a segítség, kielégítik 
a konkrét szükségleteiket, de ennél többet is tesz-
nek. Többen mesélték, hogy a felnőttek túlságosan 
traumatizáltak, nehéz azonnal kapcsolatba lépni, 
párbeszédet kezdeni velük. A gyerekek jobban alkal-
mazkodnak a helyzethez, rugalmasak, ezért rendsze-
rint velük kezdenek el játszani, és jó látni, ahogyan a 
gyerekek játékát látva a felnőttek is megnyugszanak.
– Március 9-én Ukrajnába látogatott, Kárpátalján 
Beregszászon a helyi egyházak vezetőivel találkozott. 
Miről tettek tanúságot a helyben élők?
– Az volt a benyomásom, hogy a bőséges segítségből 
átléptünk egy szerényebb, mondhatjuk szegényebb 
területre. Úgy is mondhatjuk, hogy ott közelebbről 
érintettük, éltük meg a háborút. Nagyon meghatott, 
hogy a papok, a protestáns lelkipásztorok és család-
jaik, az egyházi emberek ott maradtak. Mások elmen-
nek, lakóövezetek kiürülnek, de a papok maradnak 
a feleségeikkel, kisgyerekeikkel. A jelenlétük jel, és 
biztos vagyok benne, hogy éppen ez az, amit a Szent-
atya is akar: legyen az Egyház az első és az utolsó, 
legyen ott az elején és a végén, és a vége után is, mert 
akkor újra éled az élet, szükség van az újrakezdésre.
Úgy is mondhatjuk, hogy ez hozzátartozik az Egyház 
hivatásához.
– Magyarországi látogatásának mi a legfontosabb 
tanulsága?
– Még nem tudnám pontosan megmondani, ennek 
kiérleléséhez időre van szükségem. De ha azt kér-
dezné, hogy a kegyelem milyen forrásaival találkoz-
tam Magyarországon, akkor örömmel mondanám: 
Isten népének hatalmas kegyelme, hogy ez a tragédia 
ilyen sok jót hozott ki a magyarokból, az együttér-
zés és az önzetlenség lelkületét, mely leginkább a 
segítségnyújtás konkrét cselekedeteiben nyilvánult 
meg. Nem azt láttam, hogy a magyarok beszédeket 
tartanának a helyzetről, ehelyett szendvicseket visz-
nek a pályaudvarokra. Abból is további kegyelmek 
fakadhatnak, hogy most megtapasztaljuk: immár 
nincs viszszaút. Nem mondhatjuk, hogy ha vége a 
háborúnak, nem kell többé nagylelkűnek, nyitottnak 
lennünk, és ismét lezárhatjuk a határokat. Tovább 
kell haladni ezen az úton. Amikor búcsút veszek 
Magyarországtól, azért imádkozom, hogy a mostani 
tragikus időszak az átalakulás eszköze legyen a hazá-
juk számára. Nagyböjt kezdetén járunk, ez jó alkalom 
arra, hogy felismerjük mindezen kegyelmeket. Imád-
kozzunk és böjtöljünk, mert miközben a világ bűnei 
most Ukrajnában mindennél erőszakosabb módon 
nyilvánulnak meg, mi magunk sem vagyunk mente-
sek a bűntől. Nekünk is megtérésre van szükségünk, 
hogy leküzdjük a félelmet, az idegengyűlöletet, az 
előítéletet. S mivel ezek a vétkek – ahogy a Szentírás 
tanítja – az emberi szívben gyökereznek, leginkább a 
szívünk megtérésével válaszolhatunk a kihívásra.
Szőnyi Szilárd, Thullner Zsuzsanna



10

Április 3-i szentmise Hágában
2022. április 3-án szentmise volt Hágában az Onbe-
vlekt Hart van Maria templomban Mustó Péter atya 
celebrálásával. Óriási örömmel fogadtuk Mustó atyát, 
aki az utóbbi évek kivételével minden évben ellátoga-
tott hozzánk nagyböjtben. Most újra eljött hozzánk, 
melyért ezúton is köszönet és hála! Prédikációjában 
hozzánk, hívekhez szólt. Felhívta figyelmünket, hogy 
ne a mások, hanem a saját szenvedésünket éljük meg 
és értsük meg. Ne feledjük, hogy mindenki szenve-
dése keresztrefeszítés. Bocsássunk meg mindenkinek, 
a bűnösöknek is, amint azt Jézus is tette a házasság-
törő asszonnyal, olvastuk az Evangéliumban.
A szentmisén közreműködött a Hágai Magyar Ének-
kar Kovács Kata karnagy vezetésével.

„KORONA"
Na most kulcsold össze a két kezed!!!

Ha máskor tán nem is teszed.
Nyíljon ajkad imára!

S kérj áldást e világra!
Most tedd össze a két kezed!

Ha már Másét nem érintheted.
De segíts, higgy és imádkozz!

S ezt most add hozzá a világhoz!

Most forraszd össze két kezed!
Ha más nincs, amit megtehetsz.

Hisz egy ima sincsen hiába,
mert gyógyulást hozhat a világra.

Hát most kulcsold össze a két kezed!
S értékeld át az életet!

Hisz az imádat Isten és sok Ember várja.
S tán megérted, hogy mit jelentett

KRISZTUS KORONÁJA!
Jakus Évi verse

Lelkigyakorlat 2022
2022. április 7-én Mustó Péter jezsuita atya nagyböjti 
lelkigyakorlatot tartott a hágai Onbevlekt Hart van Maria 
(Marlot) templomban. A tíz jelenlévő közül egy Dorn-ból, 
egy másik, Capelle aan den IJsselből, egy harmadik sze-
mély Limmen-ből jött el. Péter atya testvérével Sándorral 
Utrechtből érkezett.
Az est témája részben Christian Bobin költő Autoportrait 
au radiateur avagy Saját magáról a radiátor mellett c. 
költeményéről szólt, amelyben a depressziós, melankoli-
kus hangulatban lévő ember amint meglátja az apró, pici 
dolgokat a természetben, máris öröm járja át egész lényét, 
és azon kapja magát, hogy mosolyog...
A másik téma Jálics Ferenc atya az imádság/imádkozás új 
megközelítése volt. Ezt a forradalminak minősülő meg-
közelítést (mint minden újat, általában) a 70-es években 
nem nézték jó szemmel a jezsuita rend akkori vezetői és 
Jálics atyát nem egyszer az elbocsátás veszélye fenyegette. 
Viszont ő kitartott igaza mellett, s ma már szinte min-
denütt az ő módszerét alkalmazzák, ahol az emberekkel 
való közvetlenség, emberies megközelítés áll előtérben, a 
fegyelem és a szigorral ellentétben. Ez utóbbi nem szólítja 
meg úgy az embereket, mint a barátságos hangnem, ahol 
az ima nem csak az előre megírt imában merül ki, hanem 
mindenkinek a saját gondját, baját, köszönetét öleli fel.

Pénteken is szép számmal jöttünk össze. Ekkor a fény és a 
világmindenség volt terítéken és mindaz ami e két dolog 
között van, nagy röviden és tömören :)
Köszönjük a jelenlétet, és köszönjük Péter atyának, hogy 
töltekezhettünk így nagyböjt idején.

Tápai Katalin írása
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2022. április 9. este 19.00 Óra.
Heilige Familiekerk, Kamperfoelieplein 29, Hága.

Bálint Gábor operaéne-
kes köszönti a megjelen-
teket

Dr. Kocsis András Magyar-
ország hollandiai nagykö-
vete ünnepi beszédet tart

Kirkósa Orsolya 
operaénekes

Kóródi Liza és Major Júlia fuvola

Az Amszterdami Magyar Énekkar és a Hágai Magyar Énekkar közös fellépése, vezényel Lachegyi Máté 
és Kovács Kata. Zenei vezető Kovács Kata karnagy.

Gábör Bálint 
operaénekes

\

Alfoldy Mari 
műfordítÓ

Szilágyi Árpád a Hollandiai 
Magyar Szövetség titkára 
megtartja ünnepi beszédét

Kvartett M, Mester Blanka, Kovács Kata, 
Bálint Gábor, Vincent Berger, zongorán kísér 
Lachegyi Máté

Barkaszi József gitár és Barkaszi 
Morjemke fuvola

Kóródi Márton, vadászkürt

Jótékonysági koncert az ukrajnai háború menekültjeinek megsegÍtésére
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MISEREND 2022. MÁJUS 1-től 2022. DECEMBER 31-IG 
Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy a miserendet legyen szíves kinyomtatni 
és megőrizni, ugyanis ez a miserend egész évre érvényes! Köszönöm figyelmüket!

Hága 
Ápr. 18.  13.00 óra  Húsvéti Szentmise  Havas István atya
Húsvét hétfő
Máj. 1.  13.00 óra  Igeliturgia  Molnár-Gál Béla diakónus
Vasárnap
Jún. 6.  13.00 óra  Pünkösdi Szentmise  Havas István atya
Pünkösd hétfő
Szept. 4.  13.00 óra  Szentmise  Mattheus van Dorp atya
Vasárnap
Okt.1.  13.30-15.30  Lelkigyakorlat  Szőcs Csaba atya
Szombat
Okt. 2.  13.00 óra  Szentmise  Szőcs Csaba atya
Vasárnap
Nov. 6.  13.00 óra  Igeliturgia  Molnár-Gál Béla diakónus
Vasárnap
Dec. 4.  13.00 óra  Szentmise  Mattheus van Dorp atya
Vasárnap
Dec. 26.  13.00 óra  Karácsonyi Szentmise  Havas István atya
Hétfő, karácsony 2. napja

A Szent István ünnepi ökumenikus szentmise/istentisztelet 2022. augusztus 28-án, vasárnap, 13.00 órakor 
lesz. cím: Heilige Familiekerk, Kamperfoelieplein 29, 2563 HX Hága.

Amszterdam
Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 1071 KM Amszterdam
Máj. 1.  17.00 óra  Igeliturgia  Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Szombat
Okt. 1.  17.00 óra  Szentmise  Szőcs Csaba atya
Szombat

Eindhoven
Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven
Ápr. 30.  16.00 óra Igeliturgia  Molnár-Gál Béla diakónus
Szombat
Nov. 5.  16.00 óra  Igeliturgia  Molnár-Gál Béla diakónus
Szombat

Belgium:
Lásd új e-mail cím: aumoneriedesetrangers@skynet.be

Németország:
Herzogenrath - Németország Josef-Lambertz-Str. 72, 52134 Herzogenrath-Kämpchen
További információ a: www.ungarnzentrum.de/szentmisek/oesszes-szentmise honlapon olvasható!!!
Feltámadt Krisztus! - Valóban feltámadt!                             Boldog Húsvétot!

Adományokat szívesen fogadunk az IBAN: NL46 RABO 0360 2028 10, számlára, t.n.v.: VERENIGING RK HONGAREN
Ezen szám összeállításán közreműködött Dencz Zsuzsa, Leo Elshout, Szabó Gyöngyi.
Szerkesztő: Tápai Katalin, formai szerkesztő: Frits van Gaans.
e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com.
A hírlevél letölthető: www.hollandiaimagyarkatolikusok.net


