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Ahogy fény-ezredéveket

átalrepül egy kis sugár,

s régi csillagtörténetet

távcsőbe diktál egy 

kvazár,

soknemzedéknyi téten át

idefénylik egy kisgyerek,

akik didergő éjszakák

istállójában született.

Remény született áltata:

Isten fia a csecsemő,

akineg hideg jászola

szalmáján szunnyad 

az idő.

Mezey Katalin: 
AHOGY FÉNY-EZREDÉVEKET

Istentöl Áldott, Boldog Karácsonyt és Békés, Szeretetteljes Újesztendöt 
kívánunk Minden Kedves Olvasónak!

Boros Attila – A születés
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Visszatekintés

Augusztus 20.....
Erdélyben születtem, gyermekkoromat is ott töltöt-
tem. Emlékszem, tudtuk, hogy Szent István ünnepe 
van, voltak akik az új  kenyér ünnepének hívták, de 
a lényeg az volt, hogy anyai nagyapám születésnapját 
ünnepeltük.

1980-ban anyukámmal és bátyámmal Budapesten 
jártunk, ott ért minket Szent István ünnepe. Emlék-
szem, hogy este édesanyám és a bátyám valamelyik 
hídról csodálta volna a  tűzijátékot, ellenben én 
egész idő alatt nyafogtam és idegesítettem őket. Attól 
féltem ugyanis, hogy a hídról a Dunába esik a gyö-
nyörű, új, bőr papucsom, amit néhány nappal azelőtt 
kaptam. Talán megbocsájtható az ilyen viselkedés 
egy mindössze hat éves kislánynak. 

Később, a Ceausescu rendszer iskoláiban nem sokat 
tanultunk Szent Istvánról. Szerencsére olyan szüleim 
voltak/vannak, akik számára fontos volt, hogy meg-
tanuljuk saját történelmünket (az igazit).  S mivel ott-
hon hatalmas könyvtárral rendelkeztünk (több mint 
3000 kötet), tudásszomjunk nem maradt oltatlan.
Később, már Magyarországon, felnőtt fejjel valahogy 
természetes volt az aug. 20-i ünnepségsorozat. 
Igazából itt Hollandiában ért el hozzám ennek az 

ünnepnek a mélysége. Majdnem úgy, mint a Him-
nuszunk; Erdélyben hálát adtunk az Istennek, hogy 
énekelhettük, Magyarországon természetes volt, itt 
pedig egyedülálló, különleges érzéssel tölt el minden 
alkalommal, amikor meghallom.

Idén talán másként ünnepeltük Szent István Kirá-
lyunk ünnepét; más volt a helyszín, a wassenaar-i 
Szent József templomban, de a lelkesedés egyáltalán 
nem lankadt; szép számban jelentek meg idősek és 
fiatalok Hollandia egész területéről. Havas István 
atya és Sólyom Uzonka tartottak közösen ökumeni-
kus Istentiszteletet. John van Leeuwen zongorázott, 
Kirkósa Orsolya énekelt.
Az Istentisztelet után, mindenki hivatalos volt az 
A.G.A.P.-ra, ahol Urbán Ákos úr , a Hollandiai 
Magyar Szövetség elnöke rövid beszédével vezette 
fel az ünnepség történelmi részét. Ezután Havas 
István atya egy nagyon kellemes, sok újdonsággal és 
fényképpel tarkított előadást tartott első keresztény 
királyunkról. Élvezettel hallgatta mindenki és bizo-
nyára sokat is tanultunk belőle. Kár hogy nem ilyen 
tanárok tanítanak az iskolákban. Ezek után közösen 
költöttük el ünnepi ebédünket és a kötetlen együttlé-
tet csakis az idő szűke miatt kellett rövidre fogni.

Kirkósa Orsolya

Szerző: Szerk. - 
2018. szeptember 14.

A hollandiai magyar katolikus egyházközösségben 
Szőcs Csaba szászfenesi plébános, meghívott előadó 
vezetésével lelkigyakorlattal egybekötött szentmisére 
került sor szeptember 8-án Vianenben. Szőcs Csaba 
szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális 
Egyesület igazgatója, a lelkigyakorlatot azzal a többek 
által megfogalmazott gondolattal indította, miszerint 
a vallásokat két részre lehet osztani. Az egyik felfogás 
szerint, az a fontos, mit tesz az ember az Istenért, a 
másik felfogás azt tartja meghatározónak a vallásban, 
hogy mit tesz Isten az emberért.

Természetesen a második jellemzi jól a keresztény 
vallásfelfogást. Amit az ember tesz, már egyfajta 
válasz Isten megelőző szeretetére, tetteire. Ahogyan 
Jézus egykor a kereszten, valóságosan kiszolgáltatta 
magát a bűnös embernek, úgy az ostyában is kézzel-
foghatóan kiszolgáltatja magát; szó szerint a bűnös 
ember kezébe teszi le életét. Mi honnan tudhatjuk, 

mi a helyes válasz? Mi a helyes tett? Mi az igazi 
szeretet? Legtisztábban a főparancs mutatja meg ezt 
nekünk. Emellett a búcsúzkodó Jézus új parancsot is 
ad tanítványinak, a szeretet új mértékét saját példá-
ján keresztül mutatva meg nekik: Új parancsolatot 
adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 
(Jn 13,34.)

Vendégségben Vianenben
„Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” 

(1Kor 2,9)
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Az Onbevlekt Hart van Maria Templomban, a Hágai 
magyar katolikus csoport elsö tagja kapta
meg december 2-án katekumen kenetet. Magyaror-
szágon ma már nem nagyon alkalmazzák
itt Hollandiában igen. Felnött keresztelése elött 
adják, melynek alakjában áldást és
megerösítést jelent. Ugyanakkor elsö hivatalos lépés-
nek tekintendö a keresztelés elött, de
ezzel már a keresztény közösség tagjává vált testvé-
rünk.

Katekumén megkenés

Az elsö magyar oblátus Hollandiában

Zárógondolatként elhangzott, hogy a keresztény 
élet egyfajta útonjárás, ahol nem vagyunk egyedül; 
egymás mellett haladunk, mindenki egy irányba, de 
mindenkinek megvan a saját útja. Ami a legfonto-
sabb ezen az úton Jézus mindig velünk van, mivel ő 
maga az út.
A lelkigyakorlatot záró szentmise előtt még részletes 
és élménydús beszámolót hallhattunk a három plébá-
nián, (Szászfenes, Magyarfenes és Gyalu) folyó mun-
kák mindennapjairól, a gyermekek között végzett 

áldozatos és kreatív misszióról, valamint a családok 
alapját jelentő, házaspároknak tartott, rendhagyó 
programról.
Ennek a délutánnak valamennyi élményével, áldásá-
val, ajándékaival feltöltődve, megrakodva már csak 
egy kérdés maradt. Mikor jöhetünk legközelebb 
vendégségbe Vianenbe?

Forrás: Némethné Scherman Piroska Mária/Kőrösi Csoma Sán-
dor Program

A Bencés Obláció (angolul Benedictine Obla-
tes) egy katolikus lelkiségi mozgalom, melynek 
tagjai olyan világi hívek, akik a bencés szerzetes-
rend közösségéhez tartozva, a világban töreksze-
nek Nursiai Szent Benedek Regulája szellemében 
élni. Jogilag a bencések harmadik rendje.

Szeptember 15-én Doetinchemben egy rendkívül 
különleges eseménynek lehettünk szem- és fültanúi. 
A Bencés Apátságban nyolc oblátus és obláta jelöltet 
avattak fel. A szentelésnek és tudomásunk szerint az 
egész rendnek egyetlen magyar tagját, Udvarhelyi 
Tivadart köszönthettük elsöként ezen a veröfényes 
délelöttön. Az elökészítö tanulmányok után végre 
elkövetkezett a nagy nap. A ceremónia után Tivadar 
boldogan, büszkén és elégedetten állt a fényképezö-
gép lencséje elé. Megérkezett, otthon van ebben a 
közöségben. Tîvadarnak egyetlen célja van még: a 
Szent István Alapítványon keresztül a Kárpát Meden-
cében élö beteg és szegény gyermekek támogatása, 
felkarolása. Az Aalapítványt Tivadar kedves feleségé-
vel, néhai Batári Edio Isten kísérje lépteidetttel hozta 
létre 1992-ben.

Kedves Tibor Szívböl gratulálunk, a jó Isten örizzen 
még sokáig!!!
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Az elmúlt hónapban Molnár-Gál Béla állandó dia-
kónus sürü teendöi között szakított idöt két rovid, 
de rendkívül termékeny hollandiai látogatásra. 
Hagyományainkat ápolván újra meglátogatott 
minket. Beteglátogatások, Istentiszteletekés lalkigya-
korlatok dúsították programját, mi pedig örömmel, 
nagyérdeklödéssel vártuk mondandóját, hogy tölte-
kezhessünk az adventben. Elmondhatjuk, hogy szép 
számmal gyültünk össze minden aktivitáson. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az eindhoveni csoport is 
gyarapodik. Köszönjük Ildikó Schepens-Nagy-nak a 
szervezést!
A Magvetö Kiadó kávéházába november 19-én 
beszélgetésre hívta meg. Ebböl ollóztunk egy kicsit:

....”A moderátor hamar átadta a szót Molnár-Gál Béla 
kazincbarcikai iskolaigazgatónak és diakónusnak, 
négy gyerek édesapjának, aki a borsodi Balajton 
végzett cigánypasztorációs tevékenységéért részesült 
Jószolgálat díjban. Hogy hogyan ismerik őt a cigá-
nyok? Béla atyának – válaszolt a feltett kérdésre derű-
sen a díjazott. Egy borsodi kis településen élt, római 
katolikusnak keresztelték, de később, mélyen hívő 
görögkatolikus felesége révén talált rá a hitre. Érezte, 
hogy valami többről szól az élet, és ezt kereste – így 
beindult egy folyamat, melynek első állomásaként 
hittantanárnak tanult. Eredetileg távközlési műsze-
rész volt, egy évig azonban benzinkutasként is dolgo-
zott – egy türelmi zóna mellett, ahol sokszor éjszakai 
műszakot vitt, s ahol egy számára megdöbbentő 
világot ismert meg. Szerette volna megérteni, hogy 
kerülnek emberek ilyen helyzetbe; sokat beszélgetett 
a „lányokkal” és az őket futtató férfiakkal is.
Később hittantanár, majd idővel igazgató lett Kazinc-
barcikán a Don Bosco-iskolában, ahol elsősorban a 
periférián élő gyerekekkel foglalkoznak. Közben egy 
görögkatolikus szerzeteshez járt lelki beszélgetésekre, 
s egyszer egy levélben azt írta lelkivezetőjének: legszí-
vesebben odamenne minden emberhez, és megrázná 
a vállát, hogy „értsd már meg, a Jóisten szeret téged!” 
Mire a szerzetes megkérdezte, nem akar-e állandó 
diakónus lenni.

Don Bosco módszere kapcsán Molnár-Gál Béla 
kiemelte az első találkozást, ami mindig meghatározó 
és jellemző: bement a misére készülő Don Boscó-
hoz egy fiatalember, de miután kiderült, hogy nem 
tud ministrálni, a sekrestyés elzavarta. Don Bosco 
pedig visszahívta, elbeszélgetett vele, kereste a közös 
nevezőt. Elsősorban az értelemre, a szeretetre és a 
vallásosságra épített – magyarázta a diakónus. – Egy-
ben nézte az embert, és látta, hogy mindenkiben van 
valami tehetség, valami érték.
A beszélgetés ezután a cigánypasztoráció kérdéseire 
tért át, s „Béla atya” elmondta, amikor kiment ebbe 
a kis faluba, nem az volt benne, hogy ő cigányokkal 
akar foglalkozni – de ők voltak nyitottak (mint 
egy korábbi interjúban mondta: ők voltak „lelkileg 
éhesek”). „Az érinthetetlenek lelki gondozása” – így 
írhatná le, mit is jelent ez a szolgálat. Azt viszont 
hangsúlyozta, hogy nem célszerű összemosni a 
cigányságot és a szegénységet, „a cigányokra sok 
olyan jegyet teszünk rá, ami nem a cigányságé, 
hanem a szegénységé”.”

Második éven jártam immár Hollandiában, hogy az 
itteni keresztény magyarokkal találkozzam. A tavalyi 
évhez képest annyiban volt más, hogy most úgy érez-
tem, mintha haza jöttem volna. Az itt élő magyarok 
megteremtik azt a milliőt, hogy Hollandiában egy 
kis  keresztény Magyarország éljen és virágozon. Az 
emberek most is, mint tavaly kedvesek, barátságo-
sak és vendégszeretők voltak. Nagy élmény volt a 
hágai magyar kórust hallgatni vasárnap a szentmi-
sén. Köszönöm, hogy itt lehettem és hirdethettem az 
evangéliumot és köszönöm, hogy voltak, akik befo-
gadták. Magammal viszem a szép és jó emlékeket, az 
emberek mosolyát és a csillogó mosolygós szemeket. 
Különösen köszönettel tartozom a vendéglátóim-
nak Katának és Fristnek, akik nem csak kitettek 
magukért, hanem lehetővé tették számomra, hogy a 
feleségem is velem jöhessen. Köszönet Leonak, aki 
végig kísérőm volt és megannyi hasznos információ-
val ellátott. Isten áldása legyen mindazokkal, akikkel 
találkoztam és szeretteikkel, akik most valamiért 
nem tudtak eljönni.

Molnár-Gál Béla állandó diakónus 

Fotó: Lambert Attila
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Magyar szemmel

A Mikulás hagyománya a titokban ajándékot vivő 
Szent Miklóshoz kapcsolódik.
A magyar néphagyomány szerint, a Mikulás decem-
ber 5. éjjelén meglátogatja a gyerekeket, és hogyha 
jól viselkedtek az elmúlt évben, akkor ajándékot ad 
nekik.
A hiedelem szerint a Mikulás Lapp-földön lakik, 
szánon érkezik, amit rénszarvasok húznak, kísérői a 
Krampuszok, akikre azért van szükség, mert Ők hoz-
zák a virgácsot azoknak a gyerekeknek, akik rosszul 
viselkedtek.
A Mikulás napi ajándékok eredetileg az ősz termései 
voltak: alma, dió, szelídgesztenye, szárított szilva. 
Az alma, a narancs és a mandarin is hagyományos 
Mikulás-ajándéknak számítanak: az aranygömbökre 
utalnak, melyeket Miklós a legenda szerint három 
szegény, eladósorban lévő lánynak ajándékozott.

A Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus 
születésnapja.
Napjainkra a szeretet, az összetartozás, az ajándéko-
zás ünnepe lett.

December 24.
Karácsony vigíliája
Hagyományosan ezen a napon állítják fel a kará-
csonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egymást 
a családtagok Magyarországon. Az ajándékozás 

szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a 
Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a 
csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehem-
ben.

Karácsony csodája
Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos 
momentuma lett az ünnepnek, mégis a karácsony 
éj misztikuma, csodája nem múlt el. Karácsony este 
minden elcsendesedik, ha olyan szerencsénk van, 
hogy hó is esett, a csend még teljesebb. Míg advent 
a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a 
megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó szüle-
tésének napja.

Karácsonyfa állítás
A karácsonyfa állítás előzménye a pogány hagyomá-
nyokban a termőág, zöldág házba vitele, és annak 
díszítése volt. Magyarországon a zöldág általában 
rozmaring ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága 
volt. A gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, 
piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszí-
tették. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a 
gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a szalma pedig a 
betlehemi jászolra emlékeztet.
A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit 
szintén a házba vittek, és különféle módon díszí-
tettek. Átvitt jelentése a hagyományosan pirossal 
ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre 
megújulása, körforgása. A fán látható girland a 
paradicsomi rosszra csábító kígyót jelképezi, az alma 
a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet 
(ennek mintájára alakultak ki később a piros, arany-
nyal díszített üveggömbök), a gyertyák pedig a fény, a 
nap, keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai.

Mikulás Hollandiában

A Mikulás ünnepe a holland kultúrában az egyik 
legfontosabb esemény a holland nép életében. 
Sinterklaas. Szent Miklós püspük, r.k. mirai püspök 

Mikulásra, Karácsonyra készülödünk
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volt. Ki ne ismerné tv-böl, rádióból és a sajtó egyéb 
forrásaiból. Megérkezéséböl és itt tartózkodásából 
fesztivál nagyságrendü esemény. Hajón érkezik 
Spanyolországból, egész udvartartásával a Fekete 
Péterekkel. A Fekete Péterek egész hada kíséri útján, 
akiknek különbözö feladataik vannak: kémény-
seprö-Peter, segítö-Péter stb. Egy azonban közös 
bennük: Szeretik a gyerekeket és mindenkinek adnak 
speciális Mikulás-édességet, mint a pepernoot, 
kruidnoot, schuimsnoep, vignegums. Ez utobbit 
strooi-goed-nak, azaz “szóró-anyag”-nak nevezik, 
jutazsákban a vállukon hordják és valóban szórják, 
dobáljak a gyerekek között. (Kisgyermekes szülök 
figyelem: egy-egy repülö cukorka eltalálhatja az erre 
nem számító apróságot!)
A Mikulás Fehér repülni is tudó paripáján jár a ház-
tetökön át, a jó gyerekekhez, akik már a kályhához 
készítették cipöcskéiket, répával és más finomsá-
gokkal töltve. Éjszaka a Fekete Péterek a kéményen 
keresztül (ezérty lettek Fekete-k!!!) becsúsznak a 
lakásokba es behelyezik a lábbelikbe a finomságokat, 
ajándékokat.
December 5-én aztán összejön a család, ahol a már 
elöre elkészített ajándékban, a hozzá tartozó verssel, 
a sorsolás alapján kihúzott szerencsés megkapja az 
ajándékot. December 6-án pedig mar vissza is ment 
Sinterklaas Spanyolországba, hogy ott végezze tovább 
feladatait.

Kárácsony Hollandiában
A Karácsony ünneplése sokkal másabb, mint a 
Mikulás. December 24-ét a katolikusok kivételevel 
szinte senki sem ünnepli. Éjféli misére is csak a 
katolikus tartományokban, illetve a kisebb települé-
seken jártak, 30 évvel ezelött. Ez a kép az EU-n belüli 
népvándorlással nagyon megváltozott. A karácsonyfa 
állítása bizonyos keresztyén felekezeteknél nem is 
hagyomány. A holland “kisember” csak az ajándéko-
zást és a finom étkek készítését/elfogyasztását látja 
benne. Ehhez nagyban hozzájarul az üzletek kész-
letének szinte mérhetetlen ajánlata, a konkurrencia, 
és, föleg, hogy gyakrolatilag már szeptember végétöl 
lehet Mikulás/Karácsony jellegü árucikkeket kapni.
Miután Sinterklaas kitette az ajtón a lábát, már fel 
is öltöztették a Karácsonyfát, feldíszïtették a lakást, 
erkélyt, kertet, udvart, söt versenyeket is indítanak, 

kié szebb, illetve jobb, azaz drágább.
Karácsony elsö napja általában családi körben zajlik, 
ajándék osztás, társas játékozás és rengeteg esze-
iszom közepette. A második napon már minden 
üzlet nyitva van. Ekkor a bevett programok közé 
tartozik a bútor üzletláncok, IKEA és hasonlók meg-
tekintése. A cirkuszlátogatás is a bevett programok 
közé tartozik, illetve színhaz, mozi, koncert látoga-
tása.
A karácsonyfat mar 27-en, de legkésöbb december 
31-én lebontják, hogy az örömtüznek becézett mág-
lyára tehessék, sok lakó és a rendörség bosszantására, 
aggodalmára.



Magyar nyelvü katolikus rádió- és 
TV müsorok Hollandiában

A Hágaí Magyar Énekkar
Karácsonyí koncertje

Szent istván Rádió:                   
www.szentistvanradio.hu
Magyar Katolikus Rádió:
www.katolikusradio.hu
Mária Rádió:
mariaradio.hu
Erdélyi Mária Rádió:
www.mariaradio.ro
Bonum Televízió:
www.bonumtv.hu

Ezúton is köszönjük Nickl Károly együtt-gondolkozá-
sát velünk.

A Hágai Magyar Énekkar és Gyermekkar Karácsonyi koncer-
tjének két pillanatát örökítettük meg. A
koncert a Vredeshuis színháztermében osztatlan sikert aratott. 
Ezúton is köszönet Kovács Kata
kórusvezetönek, a kórustagoknak és a Magyar Szövetségnek.
Barkaszi Morjemke fuvola, Barkaszi József pedig gitár játékával 
varázsolta el a hallgatóságot.

Archívum/Archív események
Aranyossy Mihály
2018. október 19.

Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az Alpha és az 
Omega, a világmindenség Királya, aki jelen van 
az Oltáriszentségben. Őt fogjuk dicsőíteni az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 2020-
ban Budapesten.

Erre az ünnepre készülve a Budapest-Belvárosi Nagy-
boldogasszony Főplébánia-templom is csatlakozik 
2018. november 24-én a Krisztus Király előestéjén 
megszervezésre kerülő világméretű szentségimádás-
hoz. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
Titkársága által koordinált eseményhez a tavalyi 
évben 18 országban, 840 helyszínen 30.000 hívő 
csatlakozott.
Abban a szerencsében volt részünk ezen a napon, 
hogy diakónusunk és akolituszunk beleszötte az 
Ima- és Áldozási Istentiszteletbe a szentségimádást. 
Külön köszönet érte. Egy rendkívül megható, lelket 
simogató megtapasztalásban részesülhettünk.

Görög Katolikus hírek
A Szent Liturgia végén az újonnan alapított, az 
egyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Szent Mik-
lós-díjat osztotta ki a főpásztor. A 
A két legelső kitüntetett 2018-ban Lakatos László 
nyugalmazott görögkatolikus lelkipásztor, aki egy 
díszes mellkeresztet kapott Szocska Ábel püspöktől, 
valamint dr. Gyulai Gábor elnök, aki egy Szent Mik-
lós-ikont kapott az elismerés mellé. 
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A Hágai Marlot kerk megközelítése:
Onbevlekt Hart van Maria templomban (Marlotkerk).
Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
A templom elérhető: A Hágai Központi Pályaud-
varról 

(CS Den Haag) a 24, 43-as autóbusszal. Leszállás a 
Hofzichtlaan megállónál.
Autósoknak a parkolás ingyenes.

Miserend 2019. január - augusztus

Hága 
Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk) Bloklandenplein 15. 2594 CK Den Haag
Január 8 12.30 Szentmise Ton Peters atya
Február 3 12.30 Szentmise Ton Peters atya
Március 3 12.30 Szentmise Ton Peters atya
Április 7 12.30 Szentmise Mustó Péter atya
Április 22 12.30 Húsvéthétfő, Nagymise Havas Istvan atya
Május  5 12.30 Szentmise Ton Peters atya
Június 10 12.30 Pünkösd hétfő Nagymise Havas Istvan atya

Amszterdam 
Obrechtkerk Jacob Obrechtstraat 30 1071 KM Amsterdam
Április 13 17.00 Szentmise Mustó Péter atya

Vianen 
Magyar Otthon, bejárat a Langeweg 145. sz. házzal szemben
Április 6 14.00 Lelkigyakorlat Mustó Péter atya
 16.00 Szentmise    Mustó Péter atya

Helmond 
H. Pauluskerk, Paulus Potterlaan 2, 5702 CW Helmond
Április 14 13.00 Szentmise Mustó Péter atya

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!!!

Wassenaar, St. Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar (bejárat a park felöl!)
Augusztus 25. Vasárnap, 12.00 óra Ökumenikus Szentmise és Istentisztelet – Havas István atya
Államalapító Szent István Király ünnepe

Ezen számunk összeállitásában közremüködött: Leo Elshout, Horváth Márta, Kirkósa Orsolya, Molnár-
Gál Béla, Nagy Beatrix, Németh Piroska, Nickl Károly, Tápai Katalin, Udvarhelyi Tivadar. Föszerkesztö:
Tápai Katalin, formai szerkesztö: Frits van Gaans.
e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag


