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Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvét vasárnap!

Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak.

Benedek Elek: 
Húsvéti ének
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Ferenc pápa: Ne másokét, hanem saját bűneinket valljuk meg! 

2018. január 3. szerda 15:32
Január 3-án a Szentatya folytatta a szentmiséről 
elkezdett katekézissorozatát. Ezúttal a mise eleji bűn-
bánati cselekményről elmélkedett. Ferenc pápa kate-
kézisének fordítását teljes terjedelmében közöljük.
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Folytatjuk az eucharisztikus ünneplésről megkezdett 
katekéziseket. Ma a bevezető szertartások keretében 
a bűnbánati cselekményt vesszük szemügyre. 
Józanságában a bűnbánati cselekmény elősegíti 
azt a magatartást, amelyet fel kell vennünk a szent 
misztériumok méltó megünnepléséhez, vagyis el kell 
ismernünk bűneinket Isten és testvéreink előtt, el kell 
ismernünk, hogy bűnösök vagyunk. A pap felhívása 
az egész imádkozó közösséghez szól, mert mind-
nyájan bűnösök vagyunk. Mit adhat az Úr annak, 
akinek szíve már tele van önmagával, saját sikerével? 
Semmit, mert az öntelt képtelen a megbocsátás befo-
gadására, tele van, mint az ő elképzelt igazságossága. 
Gondoljunk csak a farizeusról és vámosról szóló 

példabeszédre, amelyben csak az utóbbi – a vámos 
– tér haza megigazultan, vagyis bűnei bocsánatával 
(vö. Lk 18,9–14). Aki tudatában van saját nyomorú-
ságainak, és alázattal lesüti szemét, az érzi önmagán 
Isten irgalmas tekintetét. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
csak az számíthat megértésre és bocsánatra mások 
részéről, aki képes elismerni botlásait és bocsánatot 
kérni értük.

Ha csendben meghallgatjuk lelkiismeretünk hangját, 
az lehetővé teszi annak felismerését, hogy gondo-
lataink távol vannak Isten gondolataitól, szavaink 
és cselekedeteink pedig gyakran világiasak, vagyis 
az evangéliummal ellentétes döntések vezérlik 
őket. Ezért a mise elején elvégezzük közösségileg a 
bűnbánati cselekményt, mégpedig általános bűn-
vallomással, amelyet egyes szám első személyben 
mondunk. Mindenki megvallja Istennek és testvé-
reinek, hogy „sokat vétkeztem gondolattal, szóval, 
cselekedettel és mulasztással”. Igen, mulasztással is, 

2017. december 26-án, Karácsony második napján feledhetetlen szentmisén vettünk részt a Marlot templomban, 
melyet Havas István atya cebrált. Hálás köszönetünk érte. A Hegyi Család apraja-nagyja gyönyörü Betlehemes 
játékával újra elkápráztatott bennünket. A Horváth Márta készítette Betlehembe meghatódva vetettük tekin-
tetünket. A Kovács Kata szervezte és a Hegyi-Markolt Orsolya vezette Hágai Magyar Énekkar tette teljessé a 
karácsonyi hangulatot. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a részvételt!
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vagyis elmulasztottuk megtenni a jót, amit megte-
hettünk volna. Gyakran jónak gondoljuk magunkat, 
mert – azt mondjuk – „senkinek sem ártottam”. 
Valójában azonban nem elég nem ártani felebaráta-
inknak, hanem a jó megtétele mellett kell döntenünk, 
meg kell ragadnunk a kedvező alkalmakat, s ezáltal 
szépen tanúsítani, hogy Jézus tanítványai vagyunk. 
Érdemes hangsúlyozni, hogy bűnös voltunkat mind 
Istennek, mind a testvéreknek megvalljuk. Ez segít 
megértenünk a bűn nagyságát: miközben elszakít 
Istentől, a testvéreinktől is eltávolít, és megfordítva. 
A bűn elvág: elvágja a kapcsolatot Istennel, elvágja a 
kapcsolatot testvéreinkkel, elvágja kapcsolatainkat a 
családban, a társadalomban, a közösségben. A bűn 
mindig elvág, elszakít, eltávolít.

Az ajkunkkal kimondott szavakat a mellverés moz-
dulata kíséri: elismerem, hogy saját hibámból és nem 
másokéból vétkeztem. Gyakran megesik ugyanis, 
hogy félelemből vagy szégyenből másokra mutoga-
tunk, másokat hibáztatunk. Nem könnyű elismerni, 
hogy bűnösök vagyunk, de jót tesz nekünk, ha 
őszintén megvalljuk. Megvallani a saját bűneinket. 
Emlékszem egy anekdotára, amelyet egy öreg misszi-
onárius mesélt el egy asszonyról, aki elment gyónni: 
elkezdte sorolni férje bűneit, aztán folytatta anyósá-
nak a bűneivel, aztán a szomszédjaiéval. Egy ponton 
megkérdezte a gyóntató: „Asszonyom, befejezte? 
Nagyszerű, befejezte a többiek bűneinek felsorolását, 
most pedig kezdje mondani a sajátjait!” Tehát a saját 
bűneinket mondjuk!
A bűnvallomás után kérjük a Boldogságos Szűz 
Máriát, az angyalokat és a szenteket, hogy imád-
kozzanak az Úrnál értünk. Itt is megmutatkozik a 
szentek közösségének értéke: vagyis e „barátainknak 
és példaképeinknek” (prefáció november 1-jén) a 
közbenjárása támogat minket utunkon az Istennel 
való teljes közösség megvalósulásáig, amikor a bűn 
végérvényesen megsemmisül.

A „Gyónom”-on kívül más megfogalmazásokat is 
lehet használni a bűnbánati cselekményre, így pél-
dául: „Urunk, könyörülj rajtunk. / Mert vétkeztünk 
ellened. / Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságo-

dat. / És add meg nekünk az üdvösséget” (vö. Zsolt 
123,3; 85,8; Jer 14,20). Különösen vasárnap végezhető 
a víz megáldása és a szenteltvízzel való meghintés 
keresztségünk emlékére (vö. RMÁR, 51), ami az 
összes bűnünket eltörli. Arra is van lehetőség, hogy 
a bűnbánati cselekmény részeként a Kyrie eleisont 
énekeljük: ezzel az ősi görög kifejezéssel az Úrhoz 
(Kyrios) kiáltunk, és irgalmáért esedezünk (uo., 52).
A Szentírás ragyogó példákat nyújt „bűnbánó” embe-
rekre, akik egy bűn elkövetése után magukba szállva 
bátorságot találnak arra, hogy levegyék álarcukat és 
megnyíljanak a szívet újjáteremtő kegyelem előtt. 
Gondoljunk Dávid királyra és a neki tulajdonított 
szavakra a zsoltárban: „Könyörülj rajtam, Istenem, 
hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgal-
madban töröld el gonoszságomat!” (Zsolt 51,3). 

Gondoljunk az apjához hazatérő tékozló fiúra; vagy 
a vámos könyörgésére: „Istenem, légy irgalmas 
hozzám, bűnöshöz!” (Lk 18,13). Gondolhatunk akár 
Szent Péterre, Zakeusra vagy a szamariai asszonyra. 
Megmérettetni az agyag törékenységével, melyből 
gyúrtak minket, olyan tapasztalat, amely megerősít 
minket: miközben számot vetünk gyengeségünkkel, 
szívünk megnyílik és Isten irgalmáért esedezik, mely 
átalakít és megtérít minket. Ez az, amit teszünk a 
bűnbánati cselekményben a mise elején.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: ANSA, Magyar Kurír

Tradícionálisan újra ellátogatott Mustó Péter jezsuita 
atya hozzánk a nagyböjti idöben. 2018. március 
10-én Vianenben a Magyar Házban, március 
14-én és 15-én pedig Hágában az Onbevlekt Hart 
van Maria templomban tartott lelkigyakorlatot. A 
körülményekhez képest szép számmal vettünk részt. 
Mustó atya újra útravalót adott nekünk. Lelkileg 
elcsendesültünk, feltöltödtünk. Legújabb könyvéböl 
az „Ahol otthon vagy” címüböl olvasott fel mélyen-
szántó gondolatokat, ami után mindenki elmond-
hatta véleményét. Ezúton is hálás köszönetünk érte!

Lelkigyakorlat Hagaban 2018. március 14-én es 15-en
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A jó szülők példája – Brenner János boldoggá avatására készülünk 

2018. február 18. vasárnap 19:58
„Brenner József nagyprépost, Brenner János 
testvére írásával folytatjuk havonta megjelenő 
rovatunkat, amellyel Brenner János vértanú május 
elsején Szombathelyen sorra kerülő boldoggá ava-
tására készülünk.

Édesapám a híres szombathelyi Brenner családból 
származott. Nagyapám, Brenner Tóbiás polgármes-
ter volt, de korábban is Szombathely szolgálatában 
látott el különböző feladatokat. Édesapám, Brenner 
József műszaki egyetemet végzett, 1940-től a pécsi 
iparfelügyelőségen dolgozott, aztán visszahelyezték 
Szombathelyre. Legkisebbként, tizedik gyerekként 
született, testvérei közül ő volt a legjámborabb, 
diákkorától kezdve naponta járt szentmisére és 
rózsafüzért imádkozott. Édesapám vallásossága 
meghatározó volt papi hivatásunk szempontjából. A 
nagymamám is nagyon vallásos volt. Látva legkisebb 
fia jámborságát, mindenhogyan papnak akarta őt, de 
édesapámnak nem volt papi hivatása. Édesanyám, 
Wranovich Julianna felvidéki lány volt, rokonokhoz 
látogatott Szombathelyre, itt ismerkedett össze 
édesapámmal. A házasságkötésnél a legfontosabb a 
párválasztás. Ez nem hirtelen érzelem, felbuzdulás, 
hanem a társ megismerése, hogy a választottnak 
milyen a felfogása, vallási nézete, természete. A 
házasulandóknak meg kell ismerniük egymást. Ők 
jól választottak. Mindazonáltal jól imádkozott a 
nagymama is, mert öt unokája pap lett, mi hárman, 
és még két unokatestvérem.

Szüleim 1926. szeptember 23-án kötöttek házasságot 
a szombathelyi székesegyházban. Brenner nagymama 
az őt körülvevő nagycsaládban helyet szorított a fiatal 
házasoknak is. Ebben a helyzetben mindnyájan bizo-
nyították, hogy „aki jól tud imádkozni, helyesen tud 
élni” (Kempis). Házasságkötésüket követően közös 
otthonukban nevelték három fiúgyermeküket, köztük 
engem is. Édesapám iparfelügyelőként tevékenyke-
dett, s csak szakértelmének köszönhette, hogy három 
pap gyermeke és napi szentmisehallgatása ellenére a 
helyén maradhatott. Mindig elvégezte a napi rózsafü-
zér imádságát, s velünk is gyakran vitázott teológiai 
kérdésekről. Szüleim – imádságos és szeretetteljes 
házasságuk gyümölcseként – minden második évben 
ott térdelhettek az újmisés oltárnál, ahol testvéreim-
mel együtt álltunk, egymásnak asszisztálva. Biztos 
vagyok abban, hogy sokat imádkoztak papi életün-
kért és hűséges hivatásunkért.

Édesanyánk sok mindenen keresztülment. A sors 
legnagyobb csapása azonban János fia hirtelen, 
gyötrelmes elvesztése volt. Három évvel később pedig 
szembesülnie kellett azzal, hogy férje halálos beteg, 
és már csak fél éve van hátra az életből. Édesapám 
békével viselte a betegségét.  Szent Ágoston  írja a 

lelki békességről: „A béke a lélek vidámsága és nyu-
galma, a szív egyszerűsége, a szeretet köteléke.” Ami-
lyen mély lelki életet élt édesapánk, olyan buzgón 
készült a Jóistennel való találkozásra is. Édesapám 
életében betöltötte az Istentől neki szánt hivatást, ami 
számára a példás családi élet beteljesítését jelentette. 
Mindhárom gyermeke célba ért. „A nyugodt lélek 
vidámsága és derűje a szenvedélyek minden zivatarát 
és viharát elűzi!” – írja Szent Jeromos. Ez a szellemi-
ség jellemezte édesapámat is.

Édesanyánknak nagy volt a hite, Istenbe vetett 
bizalma, és férjéhez hasonlóan mindig buzgón 
imádkozott. Nem kapnánk teljes képet a személyisé-
géről, ha nem emlékeznénk meg jótékonykodásáról. 
Ismeretes Szent Ágoston mondása: „A szeretetnek az 
a természete, hogy másokkal megosztva növekszik. 
Amilyen bőséggel árad ki másokra, olyan mértékben 
gyarapszik önmagában” (Serm. 206). Édesanyám 
önzetlen szeretete nagy hatással volt az egész 
családra. János rövid papi életét kutatva rájöttem, 
honnan vette a testvérem a példát, amikor olyan, 
sokgyermekes családokat segített, amelyek fiai anyagi 
okok miatt nem tudtak volna a papi pályára készülni. 
De mit is láttunk édesanyámtól? Tízgyermekes csalá-
dot segített azzal, hogy elvállalta a keresztanyaságot. 
A „komaasszony” gyakran megjelent nálunk. Mi, 
fiúk nem lelkesedtünk „a lelki rokonság” megnyil-
vánulásáért, édesanyánk azonban mindig jóságos 
maradt. Támogatott egy állásából kidobott pedagó-
gus házaspárt is. Hogy mennyi mindent osztott szét, 
arról fogalmam sincs. Csak azt tudom, hogy a mi 
dolgainkat, félretett játékainkat is elosztogatta. Özve-
gyként ráért mindennap szentmisére járni a ferences 
templomba. Ezeket az utakat bevásárlással kötötte 
össze. Még ma is sokan emlegetik a fürge, mindenki-
vel kedves mamánkat, akinek mindenkihez volt egy 
kedves szava. Őt 1991-ben, szenteste szólította el a 
jóságos mennyei Atya.
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Helyes útra terel – Csengerbe érkezett a missziós kereszt 

2018. március 12. hétfő 12:05
A határon túlról is érkeztek a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Csengerbe március 8. és 10. 
között. Mintegy 1800 zarándok fejezte ki tiszteletét 
a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus missziós keresztje előtt országjáró 
körútjának harmadik állomásán.

A missziós kereszt ezúttal egy nem szokványos 
szakrális térbe érkezett: a csengeri görögkatolikus 
templom külső angyalszárnyai és a templomközép 
óriási gömbkupolája is a mély imádságot segítik. A 
három nap alatt mintegy 1800 zarándok imádkozott 
a kereszt előtt, közülük több mint százan a határon 
túlról érkeztek. A Csengeri Esperesi Kerület minden 
egyházközségéből is jöttek hívek és lelkipásztorok, a 
vendéglátó egyházközség pedig igazi ünnepként élte 
meg a kereszt érkezését – akárcsak épp három évvel 
ezelőtt a Könnyező Szűzanya máriapócsi képének 
látogatását.
Görög- és római katolikus hívek, egyházmegyei 
hivatali dolgozók, gyermekek és pedagógusok 
látogattak el a csengeri görögkatolikus templomba, 
köztük Szocska A. Ábel nyíregyházi apostoli kor-
mányzó is. Hittanórák, felnőtt katekézisek, a szentek 
és boldogok életét bemutató diavetítések és rengeteg 
imádságos alkalom, nagyböjti szertartás várta a 
zarándokokat.
Március 9-én, pénteken az Előszenteltek Liturgiáját 
ifj. Pallai Béla peleskei parókus vezette, aki elmélke-
désében a kereszt jeléről beszélt. Nap mint nap jelek 
vesznek körül minket, melyek utat és irányt mutat-

nak – a kereszt is elkísér minket a születésünktől a 
koporsónkig, helyes útra terel és megvéd, hogy ne 
tévedjünk el. Utunk végén pedig valaki tárt karokkal 
vár. „A kereszt vízszintes szára arra emlékeztet, 
hogy Jézus magához ölel, a függőleges arról biztosít, 
hogy a föld összeköttetésben van az éggel” – mondta 
szentbeszédében a parókus. A nagyböjt közepén a 
kereszthódolás ünnepe is egy jel, útjelző; a szenvedés 
kertjéből a nagypénteken át vezet az út abba a kertbe, 
melyben üres a sír: a feltámadás örömébe.
rókus egy történetet idézett fel egy almafáról, mely 
egy kertben állt. A paradicsom közepén álló fáról 
nem ehetett Ádám és Éva, erről azonban ehetett 
a történet főhőse, egy gyermek, aki együtt nőtt és 
öregedett a fával, újra és újra felkeresve azt, tanácsot, 
vigaszt, támogatást kérve tőle. Ez a fa sokkal inkább 
emlékeztet a keresztfára. „Ott van, amikor szük-
ségünk van rá, jól érezzük magunkat a közelében, 
az árnyékában megpihenhetünk, szükségünkben 
mindig szívesen fogad, de ha egyszer sem látogatjuk 
meg, ha egyszer sem eszünk róla, ha egyszer sem 
érintjük meg, akkor nem lesz sem jel, sem útirány, 
sem fogódzó.” Ehetünk erről a kétezer éves fáról, 
mely egyáltalán nem száradt ki, hiszen minden egyes 
szentáldozás ezt teszi lehetővé.

Jó, hogy itt van ez a missziós kereszt és azok a boldo-
gok és szentek, akiknek ereklyéit elhelyezték ezen a 
kereszten, mert tudatosítják bennünk, hogy ha nekik 
sikerült eljutni az örök dicsőségbe, mert jó jelet 
követtek, akkor nekünk is érdemes ezt az útjelzőt 
követnünk – tette hozzá ifj. Pallai Béla.
Ignácz András, a vendéglátó közösség parókusa meg-
köszönte a jelenlétét a híveknek és paptársainak egy-
aránt. A feladatot, hogy fogadják a missziós keresztet, 
úgy élték meg, „mint a pogány százados a parancsot 
nagypénteken, aki teljesítette a feladatát, és közben 
eljött a felismerés pillanata számára, és kimondta: ez 
valóban Isten fia volt” – vallotta meg.

Forrás és fotó: Polyákné Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye
Magyar Kurír

Brenner János rábakethelyi káplán (született 1931. 
december 27-én) az Oltáriszentséget védelmezve 
halt meg 1957. december 15-én. Ferenc pápa 2017. 
november 8-án hatalmazta meg Angelo Amato bíbo-
rost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát a 
boldoggáavatási dekrétum közzétételére.
A Szombathelyi Egyházmegye mindenkit szeretettel 
hív Szombathelyre, a boldoggá avatásra. Május 1-jén 
9 órától lelki ráhangolódással készülnek a hívek és a 
papság a 11 órakor kezdődő boldoggáavatási szertar-
tásra. A szentmise főcelebránsa Angelo Amato bíbo-
ros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa 

lesz. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek. 14 órától tanúságtéte-
lekkel, Brenner János életéről készült színdarab-be-
mutatókkal folytatódik az ünnepség. Lehetőség lesz 
egyéni szentségimádásra, illetve imádságra Brenner 
János sírjánál. Kérjük a zarándokcsoportokat, illetve 
a szentmisén celebrálni kívánó paptestvéreket, hogy 
előzetesen regisztráljanak a www.brennerjanos.
hu oldalon.” --

Fotó: Brennerjános.hu
Magyar Kurír”
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2018. március 6. kedd 18:31
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
magyar finanszírozásban felépült iskolát adott át 
március 5-én az észak-iraki kurd régió székhelyén, 
és szintén magyar támogatással újjáépült lakóhá-
zakat adott át egy keresztények lakta faluban.

A miniszter emellett gyógyszer-finanszírozási 
megállapodást is aláírt az erbíli Szent József-klini-
kán. Balog Zoltán az MTI-nek telefonon nyilatkozva 
elmondta, hogy a kurd autonóm kormány oktatási 
és megbízott vallásügyi miniszterével, Pistivan 
Szádikkal, valamint a káld katolikus egyház erbíli 
püspökével, Basár Matti Vardával együtt avatta fel 
a káld katolikus egyház által fenntartott iskolát, 
amely a magyar állam és a Magyar Katolikus Egyház 
együttműködésében, összesen 200 millió forintos 
támogatással épült fel.

A Szűz Máriáról elnevezett iskola több száz gyer-
meknek ad lehetőséget a tanulásra. Közöttük vannak 
eredetileg ott élő és máshonnan elmenekült gyerekek 
is. A fiatalok helyben maradásához a legfontosabb az, 
hogy meginduljon itt az oktatás, hiszen az a célunk, 
hogy itt segítsük őket, és ne a bajt vigyük Magyar-
országra a tömeges migrációval – jelentette ki Balog 

Zoltán. – Segítünk a menekülést fontolgató családok-
nak abban, hogy itt tudjanak maradni, illetve ha már 
elmenekültek, visszatérhessenek otthonukba.
A Szent József-klinikán aláírt megállapodás arról 
szól, hogy a magyar állam a következő hat, illetve 
nyolc hónapban támogatja a klinika működését. 
Ebben a térségben ez az egyetlen krónikus betegeket 
ingyen ellátó egészségügyi intézmény, és több ezer, 
részben helyi, részben menekült beteget látnak el 
itt. „Ez szintén a helyben maradást segíti elő az 
észak-iraki kurd autonóm régióban” – jegyezte meg 
a miniszter, akinek programjában szerepelt még egy 
látogatás a keresztények lakta Telszkuf faluban, ahol 
a magyar állam segítségével, a Magyarország Segít 
(Hungary Helps) program keretében ezer családnak 
építették újjá az otthonát, valamint a közösségi házat 
és a templomot, és bár nagyon közel van a háborús 
frontvonalhoz, a lakosok már vissza tudtak térni a 
településre.

A program nem valamelyik nagy nemzetközi szer-
vezeten keresztül, hanem közvetlenül juttatja el a 
segítséget a rászorultakhoz – mondta Balog Zoltán.

Forrás: MTI
Magyar Kurír

Ton Peters atya pappá szentelésének 50. évfordulója

Május 21-én, Pünkösd hétföjén ünnepeljükaz 
Ombevlekt hart van Maria templomban (Marlot-
kerk) Ton Peters atya ofm. pappá szentelésének 50. 
évfordulÓját (arany mise).
Ton Peters atya nem ismeretlen a hágai és rotterdami 
hívek számára. Amikor már sem László atya, sem 

Bajzáth atya nem jött Hollandiába, még nagyobb lett 
az igény “egy“ papra, aki nekünk misézik. Szükség 
esetén itt-ott tartottunk Ima- és Áldozási Istentiszte-
letet, de szerencsére Leo Elshout régi jó barátja volt 
olyan kedves a Magyar Közösség szolgálatára lenni, 
ha nem volt papunk. Hollandiai magyarok számára 
sokáig Kwaaitaal atya volt a megmentönk, de a 
misézés egyre nehezebb lett számára. Így tartotatta 
meg Ton Peters atya (29-10-1941, Hága) elsö miséjét 
2013 február 3-án és 2013 június 2-tól beoszthattuk 
misézni, ha nem volt magyar papunk.
Ton Peters atya 1941. Október 29-én született. 
Középiskolába a leideni Bonaventura College-be 
jaart. Annak elvégzése után a Franciskánusok rend-
jébe lépett be 1961. szeptember 8-án. 1968. május 
23-án Alfrink Kardinális szentelte pappá. 

Felszentelése után egy évig gyakorlatra ment a De 
Slinge parókiára Rotterdamba. Ezután tanulmányait 
a nijmégeni Katolikus Egyetemen folytatta, ahol 
“Liturgia és liturgikus pasztorizáció”-ból doktorált.
Peters atya az Elshout családdal és az ö kapcso-
lataikon keresztül ismeretséget kötött a magyar 
Ferencesekkel, igy nem volt idegen számára a magyar 
szentmise a nyelvi nehézségek ellnére sem. Eszter-
gom, Budapest, Szécsény és Vác azok a városok, 

Magyar egyházi és állami támogatással épült katolikus iskola Észak-Irakban

Ton Peters atyát Alfrink Kardinális pappá szenteli



Szentmise Wassenaar-ban
2018. március 18-án szentmisén vettünk részt Wasse-
naar-ban a Goede Herder templomban. A szentmisét 
Mustó Péter atya celebrálta. Szép számmal összejöt-
tünk ezen a vasárnapon is, annak ellenére, hogy nem 
a megszokott “helyünkön” voltunk. A Himnusz után 
elhangzott a Nemzeti dal, amivel az 1948-as forrada-
lom és szabadságharc höseire emlékeztünk meg.
Ezzel a szentmisével véget ért Mustó atya közel 
kéthetes hollandiai látogatása. A hollandiai R.K. 
magyarok nevében ezúton köszönjük meg a beteg-
látogatásokat, a betegek szentségének két ízbeli 
kiszolgáltatását, a lelkigyakorlatokat és szentmiséket 
Hollandia egész területén. Március 19-én visszautazik 
Magyarországra. Isten veled Péter atya, jövöre talál-
kozunk!

ahová rend-társával Herman Piek-kel rendszeresen 
ellátogatott. Varga Kapisztrán pappá szentélésén és 
elsö miséjén is jelen voltunk. 
Pappá szentélése után Ton Peters atya elsö miséjét 
a Szent József templomban, Wassenaarban tartotta, 
mivel Wassenaarban lakott szüleivel és két fiútestvé-
rével. Innen ismerik egymást Leoval, és ő volt a lel-
kész Marki Antallal együtt  (Marki Antalt kitelepítet-
ték Kübekházára), aki Leo és Anna házasságát a váci 
Fehérek Templomában megkötötte és megáldotta.
Pünkösd hétföjén 12.30 órai kezdettel ezt fogjuk az 
esemény fontosságához méltóan megünnepelni, és 
reméljük, hogy Önök már most bejegyzik naptá-
rukba ezt a napot!!!

A körlevél munkatársai voltak Frits van Gaans és Tápai Katalin.

A körlevél elsödleges célja a Hollandiában élö magyar katolikusok életét bemutatni az EKT összes csoportjának. Kérjük 
aktív közremüködésüket a körlevelek anyagának összeállításában. Következö számunk 2018. augusztusában fog megje-
lenni. Cikkek, képek beküldési határideje: 2018. július 1.
e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag

Ton Peters fogadalom tétele, szerzetessé avatása
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Miserend a 2018. évre

Hága    Onbevlekt Hart van Maria Templom (Marlotkerk) Bloklandenplein, 2594 Den Haag
Április 2  12.30  Húsvét második napja
  Nagymise Havas István atya

Május 6  12.30  Szentmise Ton Peters ofm.

Május 21  12.30  Pünkösd második napja
  Szentmise Ton Peters atya 50 éves Papszentelés jubileuma Havas István atya

Július 1  12.30  Szentmise, iskolai évzáró ünnep Ton Peters ofm.

Szeptember 2  12.30  Szentmise Ton Peters ofm.

Október 7  12.30  Szentmise Ton Peters ofm.

November 4  12.30  Szentmise Ton Peters ofm.

December 2  12.30  Szentmise Ton Peters ofm.

December 26  12.30  Karácsony második napja Nagymise Havas István atya

Vianen 
Augusztus 19  12.00  Szent István nap: Ökumenikus Ünnep
Római Katolikus templom Brederodestraat 2 4132 VP Vianen Havas István atya
Utána ebéd és megemlékezés Szent István királyról a Vianen-i Magyar Házban,
bejárat a Langeweg 145 számmal szemben

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!!!

A Hágai Marlot kerk megkö-
zelítése:
Onbevlekt Hart van Maria temp-
lomban (Marlotkerk).
Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK  
Den Haag.
A templom elérhető: 
A Hágai Központi Pályaudvarról 
(CS Den Haag) a 24, 43-as autó-
busszal. Leszállás a Hofzichtlaan 
megállónál.
Autósoknak a parkolás ingyenes.

Rotterdami magyar katolikusok
2018. január 4-én váratlanul hallottuk a hírt, hogy 
Rotterdamban a Karel Doormanstraat-i klastrom 
eladásra kerül, ezért a kápolna ezentúl nem áll a 
Rotterdam- és környéki magyar katolikusok rendelke-
zésére. Szívböl köszönjük a rotterdamiak nevében is a 
De Regt Házaspárnak fáradhatatlan, áldozatos munká-
ját! Itt mondunk köszönetet a szerzetes-rend vezetösé-
gének és tagjainak, hogy éveken keresztül helyet adtak 
közösségünknek! Ezentül a rotterdami csoport a hágai 
csoporthoz tartozik és ebböl az alkalommal szívböl 
köszöntjük öket és szeretettel várjuk minden szentmi-
sére és más rendezvényre!


