
              

 

     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) 

              Július 24.        ULM                     Haus der Begegnung (Grüner Hof 7) 

      

                   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 

      FACEBOOK oldalunk neve: Ulmi Magyar Protestánsok 

 

 

Banki számlánk: Paul Varga – Ungarische Gemeinde Ulm                  

IBAN: DE15 6305 0000 0002 2166 34  BIC: SOLADES1ULM 

Az adományról igazolványt állítunk ki a Finanzamt számára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Varga Pál 
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A lelkipásztor címe:  

74074 Heilbronn, Geibelstr.5 

Tel: 07131-1242154 



 

 

Nyilatkozat helyett... 

 

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, 

 

Több magyar gyülekezet itt Németországban kér a tagjaitól egy  

hivatalos „belépési nyilatkozatot” arra vonatkozóan, hogy a magyar 

gyülekezet tagja kiván-e lenni és hordozza ennek a terheit is. Így meg lehet 

állapítani, hogy egy gyülekezetnek hivatalosan hány tagja van. 

 

A mi, Ulm-környéki magyar gyülekezetünk már több mint 40 éve létezik és 

a levelezés céljából a lelkipásztor vezet egy címlistát, amit mindegyre 

megújit ill. kiegészít. Ezen a listán 2022 elején 55 postai cím van, ami  

hozzávetőlegesen 80 protestáns (református, evangélikus, unitárius vagy 

szabad-egyházi) személyt jelent – ha a katolikus családtagokat leszámítjuk. 

(bár ők is mindig szívesen látott vendégek a mi istentiszteleteinken, de ők 

hivatalosan a helyi magyar katolikus gyülekezetek tagjai!). 

 

Egy „belépési nyilatkozat” helyett, a mi presbitériumunk most arra kéri a 

gyülekezetünk régi és új tagjait, hogy 2022-től járuljanak hozzá a gyüle-

kezetünk anyagi költségeihez egy évi önkétes adománnyal (kb. 20-50 euró 

között), amit a gyülekezet kontójára kérünk átutalni (ennek adatai mindig 

megtalálhatók „A HAL” utolsó oldalán). Emlékeztetünk itt a 2021-es évi 

közgyűlésünkre, amin szavazásra került 2 kérdés: 

1. Legyen-e a gyülekezetünkben továbbra is havi egy istentisztelet, alkalmi 

szolgálatok és lelkigondozás az eddigi formában? 

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

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

Mindkét kérdést igen-nel válaszolták meg a közgyűlésen résztvevők  - 

egyhangúlag megszavazva ezt a gyülekezet tagjai nevében. 

 

 

 

E döntés szerint tehát ezuttal kérjük a gyülekezet tagjait az Ulm-

környéki Magyar Protestáns Gyülekezet anyagi támogatására is, mivel 

az eddigi támogatást a német egyház 2022-től csökkenti majd 2024 

végével teljesen beszünteti. 

Ezt az önkéntes, éves adományt kizárólag a mi gyülekezetünk kapja – 

nem a Szövetség, vagy egy német gyülekezet – és e bevételek felhasz-

nálásáról a mi presbitériumunk gondoskodik, az általa megszavazott évi 

költségvetés szerint. 

Itt ismertetem az évi költségvetésünket – csupán a nagyobb tételekben: 

 

Kiadásaink: lelkészi szolgálatokra: 750 euró, útidíjakra: 1.500 euró, 

gyülekezeti rendezvényekre: 300 euró,  terembérekre: 200 euró, irodai 

költségekre 150 euró, honlap, facebook, postaköltségek : 150 euró stb... 

Összkiadás: 3.500.- 

 

Bevételeink: Támogatás a Szövetség központi kasszájából: 2.000 euró, 

évi perselypénz: 500 euró,  a gyülekezet saját, önkéntes adománya 2022-

ben: 1.000 euró 

Összbevétel: 3.500.- 

 

A német egyház támogatását a mi Németországi Magyar-ajkú Protestáns 

Gyülekezeteink Szövetsége kapja meg – a központi kasszába utalja ezt 

az EKD. Ugyancsak oda érkezik a magyarországi egyházak diaszpóra-

támogatása is – s innen kap a mi gyülekezetünk 2022-re (még) 2.000 

euró támogatást, ami a következő években egyre csökkeni fog.  

Tehát a gyülekezet fennmaradásához szükségünk lesz a jövőben a tag-

jaink önkéntes és rendszeres hozzájárulása. 

Köszönjük a hűséges tagok támogatását és megértését. 

                 A presbitérium 

 



 

 

Gondolatok egy új év elején… 

 

 

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, 

Kedves Olvasóink, 

 

Ezt az esztendőt sem kezdhettük “gondtalanul”, mivel a korona-fertőzések 

száma nem csökkent, hanem még növekedett is Németországban az új u.n. 

“omikron-variánssal”. 

Mégis van okunk a reménységre és a helyzet javulásában való bizakodásra, 

különösen, ha az ez évi bibliai Igére (u.n. Jahreslosung 2022) figyelünk: 

 

“Akit  nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön – mondja Jézus – és  

aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el. (Ján. 6, 37) 

 

Sok vigasztalás, bátorítás és reménység sugárzik ki ebből az Igéből. 

Eltereli a gondolatainkat a korona-járványról és elvezet Jézushoz... 

Jézus, miután megvendégelt egy nagy tömeget a pusztában (a Ján. ev. 6. 

fejezetében olvashatjuk ezt a történetet) a tanítványaihoz fordult ezekkel a  

szavakkal: …”én nem küldöm el azt, aki hozzám jön…”, de ez előtt még 

hangsúlyozza: mindazt, akit az Atya – a Szentlélek által – Jézushoz küld. 

Igen, mert az “indittatás” – az “elindítás” mindig Isten dolga. Az első lépést 

Ő teszi meg, nem mi emberek! – erre jó figyelni már egy újév elején… 

Igy lépjünk be reménységgel ebbe az új esztendőbe is… és készüljünk 

most, a passió idejében már a szenvedő Jézus követésére, hogy vele együtt 

ünnepelhessük az új életre való feltámadás, a húsvét örömünnepét is. 

 

Jöjjünk minél többször Hozzá, mert  “…Ő nem fog elküldeni” minket! 

 

 

 

 

 

                  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 

    Téma: Keresztyénség és közélet 

 

3. EPMSZ – Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem – 

Akadémiai Napok Szabadkán/ Délvidéken - május 23-28 között 

 

4. A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége  

évi közgyűlése és konferenciája: Nürnbergben, szept. 1-4. 

 

5. A Németországi Magyar Prot. Gyülekezetek Szövetségének  

közgyűlése – 2022 november 28.( a helyet még közöljük) 

 

       Figyelem: Nehány időpont változott ill. azt pontosítottuk.  

       Ha a járvány miatt valamelyik konferenciát élőben nem tarthatjuk  

       meg, akkor ennek közvetítése interneten lehetséges lesz!  

       A bekapcsolódás lehetőségét és módját is közölni fogjuk. 

Ezeken a konferenciákon minden érdeklődő részt vehet. 

 

 



  
 

  Meghívó a 19. Nyugat-Európai Presbiteri Konferenciára 

 

  Reménység szerint ismét megrendezhetjük Holzhausenben, 

          (a németországi Siegerlandban – Frankfurt és Dortmund között) 

 2022 ápr. 8-tól 10-ig a 19. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri  

         Találkozót. (rendező a Nyugat-Európai Magyar Prot. Gyülekezetek 

         Szövetsége). A konferenciai ház címe: Familien-Ferienstätte Holzhau- 

         sen, Blau-Kreuz-Heim-Str. 1, 57299-Burbach-Holzhausen. 

Miután 2021-ben csak internetes közvetítéssel vehettünk részt a 

18. ilyen továbbképzőn – bár annak is nagyon örvendtünk, hogy ehhez 

kb. 60  résztvevő csatlakozott több országból – idén bízunk abban,  

hogy a korona járvány április elejéig annyira enyhül, hogy egy 

személyes résztvétel lehetséges lesz. 

 Minden presbitert különös szeretettel hívunk erre a találkozóra, de  

nyilván bárki jelentkezhet erre, aki meg szeretné ismerni e találkozók  

témáját és közösségét. Idén az előadónk – a  mi gyülekezetünkben is jól 

ismert – Dr. Kató Szabolcs, volt doktorándus, jelenleg a kolozsvári pro-

testáns teológia adjunktusa lesz. 

Előadásának címe: „Assziria rabjai – a reménység foglyai... egy ókori  

politikai válság mai tanulságai“. A válság és a váltság ma is időszerű 

témája lesz tehát az idei presbiteri konferencia központja, amiről az 

előadás nyomán a résztvevők csoportokban is beszélgethetnek. 

Tudnivalók: (ezen a honlapon van a meghívó: www.credo-hu-we.org) 

Jelentkezési határidő 2022 március 27. A jelentkezést – egy kitöltött 

„Jelentezési Ív“ által - erre a mail-címre kell küldeni:  

iren.jasko@gmail.com  (további tájékoztatást ad a lelkipásztor is...). 

A konferencia költsége teljes időre és teljes ellátással: 

Egyágyas szobában: 75 euró, kétágyasban személyenként: 60 euró. 

A konferenciát támogatja anyagilag a Magyarországi Evangélikus és a 

Magyarországi Református Egyház (ezért ilyen kedvezők a költségek). 

A jelentkezőknek – kérésre - útleírást is küldünk. 

 

 

   Meghívó a  62. EMEIK – konferenciára 

 

Az EMEIK rövidítés – a kevésbbé járatosak számára – ez: 

Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia – s erre a 

hagyományos találkozóra is – amelyet 1960 óta szervez egy bizottság  

- idén szintén Holzhausenben kerül sor – a Presbiteri Konferenciát 

követően –  április 9-15 között (szombat estétől nagypéntek reggelig). 

Jelenkezni erre már március 15.-ig kell, éspedig ezen a mail-címen: 

emeik1960@gmail.com – ezt a szervezést is Jaskó Irén végzi. 

A műsor idén is nagyon gazdag: A témát – „Keresztyénség és 

közélet“ - több előadó dolgozza fel;  4 délelőtt lesz bibliatanulmány 

és előadás, s külön foglalkozás a gyerekekkel és fiatalokkal több 

csoportban. Délután a résztvevők csoportokban beszélik meg a napi 

témát és lesz egy délutáni közös kirándulás is. Esténként kulturális 

műsor várja a résztvevőket, majd a nagycsütörtök estéjén egy „vi-

gilia“ emlékezik a Jézus szenvedésére – és az úrvacsora is része 

ennek az esti áhítatnak. 

A konferencia teljes műsora itt  található meg:  

www.church.lutheran.hu/emeik (facebook csoport neve: EMEIK) 

 

A két konferencia kapcsolódik is egymáshoz a virágvasárnapi közös 

istentisztelet által. Már szombaton este (ápr. 9.-én) együtt vehetnek 

részt a konferenciákra jelentkezettek egy irodalmi esten. 

E konferencia kiadásait is támogatja a két – említett -

magyarországi egyház, így a résztvétel idén itt is kedvezőbb: 

Felnőttek: napi 52 euró (2-ágyas szobában) – 67 euró egyágyasban 

Egyetemisták: napi 30 euró,Fiatalok: (13-17 év között): napi 21 euró 

Gyermekek: (7-12 év között): napi 18 euró 

6 éves korig a résztvétel ingyenes. 

További tájékoztatást a lelkipásztor szívesen ad az érdeklődőknek 
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