
                Istentiszteleti terv  

 

                                                         (2022– I. félév) 

 

        Magyar istentisztelet gyülekezetünkben havonta egyszer van,  

     (általában a negyedik vasárnapon, délután 3 órakor)  

                     - ezzel egy időben (ha lehetséges) van gyermek-istentisztelet is - 

           

 Január 9.          –  ULM               Ökumenikus istentisztelet a Wengen- 

                Kirche-ben (Wengenstr. 1) 

Február 27. – HEIDENHEIM – Istentisztelet az Ökum. Központban  

                                                       (H.Thoma-Str. 50) Utána: 

                szeretetvendégség (ha lehetséges...) 

Március 27.       – ULM               Az Ulmi Magyar Kultúregyesület  

                termében (Unterer Kuhberg 16) 

Április 24.  – DIETENHEIM –  Úrvacsorás istentisztelet (húsvétra) 

            az evangélikus templomban 

                (Carl-Otto-Str. 3 –Dietenheim/Iller) 

 Május  21. – HEIDENHEIM –  Konfirmációi istentisztelet  

                (H. Thoma-Str. 50) 

 Június  6 (!) – STUTTGART -   Nemzetközi istentisztelet a Stifts- 

                Kirche-ben 11.00 órától (utána  

                műsor 16.00 óráig) 

      

                   MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK   

              ISTENTISZTELETEINKRE ÉS GYÜLEKEZETÜNKBE  

      (függetlenül a felekezeti hovatartozástól!)  

 

      Örvendünk, ha gyülekezetünk tagjai vendégeket is hoznak magukkal! 

 

     HONLAPUNK címe: www.ulmi-protestansok.de 

 

 

Banki számlánk: Paul Varga – Ungar. Gemeinde Ulm                     

IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34  BIC: SOLADES1ULM 

Az adományról igazolványt állítunk ki a Finanzamt számára 
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 A lelkipásztor címe:  

Varga Pál 

74074 Heilbronn, Geibelstr.5 

Tel: 07131-1242154 



  Adventi és karácsonyi gondolatok 2021-ben 

 

 Kedves Olvasóink, 

   

 Idén adventre és karácsonyra úgy készülünk, hogy nem tudjuk, 

találkozhatunk-e a megszokott formában az istentiszteleteinken és a 

szeretetvendégségen? Találkozhatunk-e a családtagokkal és ünne-

pelhetünk-e együtt karácsonyt? Az előző gyülekezeti levelünk be-

vezetőjében írt “ bizonytalanság” sajnos továbbra is elkísér minket. 

 

 Az ilyen helyzetben élő híveket erősíti és reménységgel töltheti el 

Jézus vígasztaló üzenete: “…én veletek vagyok minden napon…” 

és már a próféta is így jövendölt Isten gondoskodásáról: “…ti, akiket 

születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: Vénségetekig 

ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, 

én hordozlak és mentelek meg.” (Ézs. 46, 3b-4 versei) 

Bízzunk tehát Isten megőrző szeretetében, s az Ő Fia jelenlétében, mert 

advent és karácsony éppen erre kell minden évben emlékeztessen 

minket: Isten e világba jött és jön, s itt van Lelke által közöttünk! 

 

 Az adventi készülődésünk és a karácsonyi örömünk fénye így 

takarja be – Isten Igéje által -  a körülöttünk levő világ terheit és a 

mindennapjaink sok bizonytalanságát. 

 

 Reméljük, hogy a következő istentiszteleteinket is megtarthat-

juk és majd az új évben is találkozhatunk Vele és egymással. Igy ké-

szült az új év első felére az istentiszteleti tervünk is (lásd a műsorun-

kat) és így lépjünk reménységgel az Úr 2022. esztendejébe! 

Mindenkinek áldott adventi készülődést, békés és családias karácsonyt 

és már most eredményes újesztendőt kívánok:  

 

Varga Pál lelkipásztor 

Adventet ünneplünk Ulmban 

   a “Haus der Begegnung” kápolnájában 

 

Ulmban  a mi magyar gyülekezetünk évente három-négy    

alkalommal találkozik. Minden év januárjában – általában a 2. 

vasárnap délutánján – ökumenikus istentiszteletet tartunk az ulmi  

magyar katolikus gyülekezettel együtt a Wegen-templomban. 

Márciusban az Ulmi Magyar Kultúregyesület fogad be minket és ott 

együtt emlékezünk az istentisztelet után március 15.-re. 

További alkalmainkat Ulmban eddig a Haus der Begegnung (eredeti 

neve: Dreifaltigkeitskirche) kápolnájában tartottuk meg – általában 

egyszer egy nyári hónapban és egyszer novemberben. Miután a 

Haus der Begegnung renoválása befejeződött, idén november 28.-án 

15.00 órakor ott ünnepelhetjük advent 1. vasárnapját – s ha az 

egészségügyi rendelkezések megengedik, a szokásos szeretetven-

dégséget is. Figyeljünk ezzel kapcsolatban az újabb előírásokra. 

A Haus der Begegnung képe: 

 

 

 



   Beszámoló a gyülekezetünk közgyűléséről 
 

 Az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet közgyűlését 

2021.X.24.-én tartottuk meg Heidenheimban. 

Ezen 26 egyháztag vett részt és kb. 50 perc alatt zajlott le. 

 

Két nagyobb témánk volt, mégpedig a gyülekezet jelenlegi helyzete, illetve 

a gyülekezet jövőjének kérdése. 

Az első témát lelkipásztorunk, Varga Pali, bővebben kifejtette. Az EKD-tól 

pillanatnyilag a mi gyülekezetünk  - a Németországi Magyar Protestáns 

Gyülekezetek Szövetségén keresztűl -  kb.3000-4000 euró évi támogatást 

kap. Ez a támogatás a következő 3 évben évente 25%-al csökkenni fog és 

2025-től teljesen megszűnik. 

Az új helyzetre a megoldás ez lehet: a magyar gyülekezet tagjai önkéntesen 

hozzájárulnak az évi költségvetéshez. Ezt egészítené ki esetleg a Kárpát-

medencei anyaegyházak támogatása ( a magyar kormány által nekik adott 

diaszpóra segélyből). 

 

Gyülekezetünk jövőjének kérdése ezuttal többnyire anyagi hátterünket 

érintette. Ha gyülekezetünk tagjai kívánják, hogy az eddigi formában 

továbbra is legyen lelkigondozás, akkor a tagok egy önkéntes évi 

adománnyal kell a gyülekezet fennmaradásához hozzájáruljanak. 

Kb. 25 család van, akik rendszeresen látogatják istentiszteleteinket és ha 

abból indulunk ki, hogy 2022-től kb.1000-1500 eurót kellene saját forrásból 

kigazdálkodni, akkor ez kb. 50 eurós hozzájárulást jelentene családonként 

egy évre. Természetesen ez egy írányár, a nehezebb anyagi helyzetben 

lévők annyit fizetnek, amennyit tudnak. De a gyülekezet kiadásaihoz 

kérjük, hogy azok is járuljanak hozzá - egy tetszőleges adománnyal -, akik 

ritkábban látogatják az alkalmainkat, de a magyar gyülekezethez tartozónak 

érzik magukat. 

A mi gyülekezetünk évi költségvetését mindenképpen csökkenteni fogjuk. 

Szó volt a közgyűlésen egy "szolidaritási alap"-ról is, ami azt a célt 

szolgálná, hogy a magyar lelkigondozást minden németországi magyar 

protestáns gyülekezetben biztosítsuk, még ott is, ahol a gyülekezetek 

saját hozzájárulásuk ellenére sem tudják finanszírozni a költségveté-

süket. Ehhez kellene  a Szövetségünk minden gyülekezete - a tagjainak 

száma szerint – egy bizonyos összeggel hozzájáruljon. Erről a kérdésről 

a németországi magyar gyülekezeteink idei közgyűlése fog dönteni. 

Ezután kérdések hangoztak el, ami egy nyílt beszélgetésbe torkolt. ( Pl. 

„miért fizessünk mi a magyar gyülekezetbe is, ha fizetjük a német 

egyháznak az egyház-adót?...vagy: „kik vehetik majd igénybe a 

szolidaritási alapot?”...)  

A lelkipásztor választ adott a felmerült kérdésekre. 

 

Szavazásra került 2 kérdés: 

 

1. legyen-e a gyülekezetünkben továbbra is havi egy istentisztelet és 

lelkigondozás az eddigi formában, illetve 

2.  hozzájárulnak-e a gyülekezeti tagok egy önkéntes évi adománnyal 

(egyelőre családonként évi 20-tól 50 euróig) az évi költségvetésünkhöz? 

Mindkét kérdést igen-nel válaszolta meg a közgyűlés  - egyhangúlag 

megszavazva ezt. 

Az önkéntes adományról a Szövetség egy igazolványt fog kiállítani az 

adóhivatal számára – azoknak, akik ezt igénylik.. 

 

Továbbá javaslatok hangoztak el: 

Székely-Andrási Enikő kérte, hogy már az idei karácsonyi perselypénzt 

az ulmi gyülekezet jövőjének anyagi tartalékára szánjuk. Nagy Mónika 

szorgalmazta, hogy használjuk a modern média lehetőségeit (Facebook, 

Youtube,...) új tagok toborozására. 

A presbitérium 2022-ben újra elemzi a gyülekezet anyagi helyzetét, s ha 

szükségesnek látja, ismét egy közgyűlést hív össze. 

 

Ferenczy-Vass Éva, presbiter 

  



Tervezett találkozások 2022-ben 

 

 

              A korona-vírus terjedése és veszélye által okozott bizonytalanság  

                 ellenére is tervezzük az egyházi konferenciáinkat és találkozóinkat.    

         Az alábbiakban ezekről alkothatunk képet: 

 

1. Presbiteri konferencia Holzhausenben: 2022 ápr. 8-10-ig 

    Téma: A válság és a váltság bibliai üzenete 

    Előadó: Dr. Kató Szabolcs, Kolozsvár 

 

2. Ifjúsági Konferencia (EMEIK) Holzhausenben ápr. 9-15-ig 

 

3. EPMSZ – Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem – 

Akadémiai Napok Délvidéken - május 29 - június 4.. 

 

4. A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége  

évi közgyűlése és konferenciája: Nürnbergben, szeptemberben 

 

5. A Németországi Magyar Prot. Gyülekezetek Szövetségének köz- 

gyűlése – 2022 november 28. 

 

Természetesen a gyülekezeti tagjaink számára a mi saját  

istentiszteleteink és az itteni lelkigondozás a legfontosabbak! 

Az istentiszteleteinket látogassuk rendszeresen, vegyük igénybe a  

keresztelés, konfirmáció, egyházi esküvő és a magyar egyházi  

temetés lehetőségeit itt a diaszpórában! 

 

Látogassuk a fenti konferenciákat is, ahol egymástól tanulhatunk  

és egymás hitét erősíthetjük. 

 

 

Karácsonyi istentisztelet 2021 

 

Reménységgel készülünk az idei karácsonyra. Mint már 

legalább 25 éve minden évben, idén is a heidenheimi 

Ökumenikus Központban tartjuk ünnepi istentiszteletünket. Erre 

a karácsony előtti vasárnapon, advent 4. vasárnapján, 2021 

december 19.-én kerül sor 15.00 órától. Tervezzük egy kis kórus 

fellépését az istentiszteleten és utána szeretnénk találkozni egy 

közös szeretetvendégségen is. 

 

Ha istentiszteleteket tarthatunk az adventi és karácsonyi 

időben, akkor mindenképpen lesz magyar karácsonyi isten-

tiszteletünk is Heidenheimban. Ennek perselypénzét már 

befektetjük egy „tartalék-alapba”, gondolva arra, hogy a 

gyülekezetünknek gyüjtenie kell a „szűkösebb esztendőkre”. 

Szeretettel várjuk tagjainkat erre az istentiszteletre a szép 

heidenheimi Ökumenikus központba és örvendünk, ha az ünnepi 

műsorhoz többen is hozzájárulnak. 

 

 
  

 


