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Mért fekszel jászolban, 
ég királya?

Visszasírsz az éhes 
barikára.

Zenghetnél, lenghetnél 
angyalok közt:

mégis itt rídogálsz, 
állatok közt.
……………

Szeress hát minket is, 
koldusokat!

Lelkünkben gyujts  pici 
gyertyát sokat.

Csengess éjünkön át, 
s csillantsd elénk

törékeny játékunkat, 
a reményt.

Babits Mihály: 
 Karácsonyi ének
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Ez a nap számunkra a legnagyobb magyar ünnep, 
mivel ekkor emlékezünk államalapitó királyunkra.  
Szent István a magyar történelem egyik legfon-
tosabb személyisége: az első keresztény magyar 
király, a magyar állam megalapítója és a magyar 
keresztény egyház megszervezője.
Hagyományankhoz hiven, Hollandiában  a leg-
nagyobb nemzeti ünnepünket minden évben az 
augusztus 20-át követő legközelebbi hétvégén tartot-
tuk. Az ünnep egyben az összes itteni magyar együvé 
tartozását is jelképezi – ennek szellemében közös 
római katolikus szentmisén és református úrvacso-
rán vettünk részt a vianeni templomban, melyet 
Havas István katolikus atya és Sólyom Uzonka refor-
mátus lelkész közösen celebrált. Igy - a felekezeti 
különbözöségeken felülemelkedve - megtaláltuk 
a legfontosabbakat,  amely összeköt bennünket– a 
közös származás, a múlt, a hagyományok és a keresz-
ténység.

Ezután a Vianeni Magyar Házban pompás ebéd 
fogadott bennünket – köszönet illesse a Magyar 
Ház önkénteseit –, majd Tápai Katalin, a hollandiai 
magyar katolikus közösség elnöke helyettese tartott 
az alkalomhoz illő ünnepi beszédet. Az elöadás fény-
pontja Erkel Ferenc: Hunyadi László címü operájából 
Szilágyi Erzsébet áriája volt Kirkósa Orsolya opera-
énekesnö elöadásában. Zongorán kísérte John van 
Leeuwen. Az előadás – némileg formabontó meg-
közelitésben – augusztus 20.-a, az ünnep  történetét 
ismertette hazánkban az elmúlt ezer év folyamán.  

A teljesség igénye nélkül kiemelve néhány érdekes 
részletet: Nagy Lajos uralkodásától kezdve egyházi 
ünnep. István kultusza Európa-szerte elterjedt, de a 
királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban 
nyilvánította szentté XI. Ince pápa. Mária Terézia 
elrendelte a Szent István-nap megtartását, és nemzeti 
ünnepként a naptárakba is felvétette. A szocializmus 
alatt az új kenyér ünnepe majd az alkotmány napja. 
Végül az elöadást egy személyes élménnyel zárult 
– az István, a király cimü rockopera előadása 1984 
nyarán a szegedi Dóm téren, melyen Katalin is részt 
vett. Az előadás átütő sikert aratott, innen indult a 
rockopera diadalútjára és egy egész nemzedék him-
nuszává vált.
Itt köszönjük meg mégegyszer A Kirkósa-Van 
Leeuwen házaspárnak ragyogó fellépését, Tápai 
Katalinnak pedig értékes elöadását!

Ferenc pápa: A keresztények harcolnak a lélek betegségei ellen
2017. október 26. csütörtök
Jézus arra hív minket, hogy változtassuk meg éle-
tünket, lépjünk új útra, térjünk meg. Ez azzal jár, 
hogy harcolunk a rossz ellen, a szívünkben is. Ez a 
harc nem hagy nyugton minket, mégis békével tölt 
el – magyarázta a Szentatya a Szent Márta-házban 
bemutatott szentmisén október 26-án reggel.

A pápa homíliájában a mai evangéliumi szakasz-
ról elmélkedett (Lk 12,49–53), amelyben Jézus azt 
mondja, azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön.
Ez a tűz változást sürget. Meg kell változtatni a 
gondolkodásunkat, az érzékelésünket. A szív, mely 
világias, pogány volt, most kereszténnyé válik 
Krisztus erejével: a változás a megtérés. Változtatni 
kell a cselekvésben is: tetteinknek is változniuk kell. 
Ez a megtérés magával ragad mindent, testet-lelket 
egyaránt – mutatott rá Ferenc pápa. – Egy változásról 
van szó, ami azonban nem külső kozmetikázás révén, 
hanem belülről, a Szentlélek által történik. Nekünk 
pedig hozzá kell tennünk a magunkét, hogy a Szent-
lélek működhessen. És ez harcot jelent.
Nem léteznek nyugodt keresztények, olyanok, akik 
nem harcolnak. Ők ugyanis nem keresztények, ők 
langyosak. A nyugodt alváshoz elég egy tabletta, 
a belső békére azonban nincsenek pirulák. Csak a 
Szentlélek adhatja meg azt a lelki nyugalmat, ami 
erőt ad a keresztényeknek. És nekünk segítenünk 

Vianen, 2017. augusztus 20 
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kell a Szentlelket azzal, hogy helyet készítünk neki 
a szívünkben – hangsúlyozta a Szentatya. – Ebben 
pedig nagy segítség a lelkiismeret-vizsgálat: harcol-
junk a lelki kórok ellen, amelyeket az ellenség hint 
el, és amelyek a világiasság betegségei. A harc, amit 
Jézus hozott az ördög, a rossz ellen, nem valami 
régmúlt dolog, hanem nagyon is modern, minden-
napjainkat érintő valóság. A tűz ugyanis, amit Jézus 
hozott el nekünk, a szívünkben van. Ezért hagynunk 
kell Őt belépni az életünkbe. Tegyük föl mindennap 
magunknak a kérdéseket: Hogyan jutottam el a 

világiasságtól, a bűntől a kegyelemig? Helyet készítet-
tem-e a Szentléleknek, hogy működhessen bennem?
Életünk nehézségeit nem oldhatjuk meg úgy, hogy 
felhígítjuk a valóságot. Az igazság ez: Jézus tüzet és 
harcot hozott a világba. Mit teszek én? A megtéréshez 
nagylelkű és hűséges szív kell. A nagylelkűség mindig 
a szeretetből jön, a hűség pedig az Isten szavához 
való hűség – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc 
pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: News.va, Magyar Kurír

Ferenc pápa: Az Egyház megtisztítását magunkon kell kezdeni

2017. november 9. csütörtök

Építeni, óvni és megtisztítani az Egyházat – ezekre 
az irányelvekre alapozta homíliáját november 9-én 
reggel Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájá-
ban bemutatott szentmiséjén.

Ezen a napon emlékezünk Róma székesegyháza, 
a lateráni bazilika felszentelésére, amely „minden 
egyház anyja”. Ez a cím nem a büszkeségre, hanem a 
szolgálatra és a szeretetre vonatkozó indok.
Mindenekelőtt építeni kell az Egyházat. Mi azonban 
az Egyház alapja? Jézus – emlékeztetett a pápa. Jézus 
a sarokköve ennek az épületnek. Jézus Krisztus 
nélkül nincs Egyház. Miért? Mert hiányzik az alap. 
Ha pedig alapzat nélkül építünk egy egyházat, egy 
templomot, mi történik? Összedől, minden összeom-
lik. Ha az élő Jézus Krisztus nincs az Egyházban, 
összeomlik.
És mi mik vagyunk? – tette fel a kérdést a pápa. Élő 
kövek – hangzott a válasza. Nem vagyunk egyfor-
mák, mindannyian különbözőek vagyunk, mert ez 
az Egyház gazdagsága. Mindenki az Istentől kapott 
adományok szerint épít. Nem gondolhatunk egy uni-
formizált Egyházra, az nem Egyház. Tehát meg kell 

óvni az Egyházat Isten Lelkének figyelembevételével, 
aki bennünk él.
Ma hány keresztény tudja, hogy ki Jézus Krisztus, ki 
az Atya, amikor imádkozzák a Miatyánkot? – hang-
zott a Szentatya kérdése. Amikor a Szentlélekről 
beszélünk, azt mondják: „Ja, igen, az a galamb”, és 
ezzel el van intézve. A Szentlélek azonban az Egyház 
élete, a te életed és az én életem! Mi a Szentlélek 
temploma vagyunk, és meg kell őriznünk a Szent-
lelket, ahogy Szent Pál tanácsolja a keresztényeknek, 
hogy ne keserítsék el a Szentlelket. Tehát ne visel-
kedjünk úgy, hogy az szemben álljon a harmóniával, 
amelyet a Szentlélek teremt bennünk és az Egy-
házban. Ő a harmónia, ő teremti meg a harmóniát 
ebben az épületben.
Végül Ferenc pápa kiemelte: tisztítsuk meg az 
Egyházat, de magunkon kezdjük: mi mindannyian 
bűnösök vagyunk. Ha közületek valaki nem az, az 
emelje fel a kezét, mert az szép meglepetés lenne – 
szólt a jelenlevőkhöz. Ezért folyamatosan meg kell 
tisztítani magunkat és a közösséget is: az Egyház egy-
házmegyei közösségét, a keresztény és az egyetemes 
közösséget, hogy növekedni tudjon az Egyház – zárta 
csütörtöki homíliáját a pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió Fotó: News.va Magyar Kurír
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Molnár-Gál Béla állandó diakónus látogatása

Molnár-Gál Béla a kazincbarcikai Don Bosco 
Iskola igazgatója. Az iskola már a kezdetektől a 
hátrányokkal, nehézségekkel küzdő diákok fel-
zárkóztatását, számukra az iskola befejezését, az 
életben való elindítást próbálja sikeresen megvaló-
sítani. Az iskolában jórészt roma diákok tanulnak, 
sokan közülük más oktatási intézményekből 
maradtak ki. Béla az egyházi rend fokozata szerint 
állandó, nős diakónus négy gyermek édesapja. A 
balajti cigányok között viszont Béla atya. Balajt 
pedig az a kis borsodi település, ahol a cigányok 
között csodát termett a szeretet.

Béla tiz napot töltött körünkben Hollandiában a 
katolikus közösség lelki épülését támogatva.
Két hétvégén a sűrű program legfontosabb részét Ton 
Peters atyával közösen katolikus szentmise és igeli-
turgia celebrálása képezte a hivek részére az amszte-
rami, hágai, rotterdami és helmondi templomban.  
Hétköznapokon pedig a betegek látogatása kereté-
ben gondoskodott számukra lelki ellátásáról, hogy 
a rászorulóink így is találkozhassanak a szentségi 
Jézussal.
A vianeni Magyar Házban lelkigyakorlatot tartott 
számunkra, hogy a tőle ismert szuggesztivitással a 
mindennapi élet történéseit  hátrahagyva vallásunk 
elmélyítésével foglalkozhassunk. A Bibliából vett 

három jól ismert történetet beszéltük át, elemezve a 
benne rejlő emberi motivációkat, a szereplők gondo-
latait és cselekedeteit, a Teremtő szándékát és a meg-
búvó  tanulságokat. Megdöbbentő volt számunkra, 
hogy a jól ismert elbeszélések mnnyi réteget rejtenek 
magukban, milyen általános érvényü útmutatást 
találunk bennük.

Kis kikapcsolódásként amszterdami városnézés és 
Kirkósa Orsolya opera koncertje tette Béla prog-
ramját szinesebbé. Hálásan köszönjük látogatását és 
reméljük hogy a jövőben még lesz alkalmunk talál-
kozni vele!

Köszönetnyilvánítás
Itt szeretnénk megköszönni dr. Ternyák Csaba Egri 
Érsek Atya hozzajárulását ahoz, hogy Molnár-Gál 
Béla, edelényi állandó diakónus hollandiai látoga-
tását engedélyezte. Reménykedünk abban, hogy 
ezzel a látogatással egy kedves, hasznos, de főleg 
lelkiség-központú hagyomány alapkövét raktuk le. 
Az egész Hollandiai Magyar R.K. közösség nevében 
köszönet és hála! Talán a jövöben Érsek Úr is tisztele-
tét teszi körünkben!
Ugyanitt szeretnénk megköszönni a Szalézi Intéz-
mény Fenntartó Pedagógiai Igazgatójának, Koblencz 
Attila Urnak pozitív hozzáállását Molnár-Gál Béla 
iskolaigazgató hollandiai útjához és annak messze-
menö támogatását.

Hollandiában jártam
Már jártam itt évekkel ezelőtt a családommal, de 
akkor turistaként, de most, mint a Magyar Római 
Katolikus Egyház képviseletében érkeztem, hogy az 
itteni magyarokkal találkozzam és magyar nyelven 
hirdessem az evangéliumot, azaz az örömhírt. A szá-
lásom Hágában és Wassenaarban volt, amit nagyon 
köszönök a vendéglátóimnak azt a barátságos, test-
véries, Istentől átjárt szeretet, amit a vendéglátóimtól 
kaptam, bár hozzá kell tenni, hogy ez jellemző volt 
minden magyar közösségre ahol jártam. Hollandia 
mind a két alkalommal lenyűgözött a rendezettsé-
gével, kreativitásával, gazdagságával a maga szépsé-
gével, de most az emberek közvetlensége, szeretete 
valami mást adott, mert nem csak én közvetítettem 
az Isten szavait, nem csak én adtam lelki támaszt, 
hanem kaptam is méghozzá százszorosan.
Lelkileg feltöltődve, örömteli szívvel jöttem haza és 
ha legközelebb meghívást kapok örömmel megyek, 
mert már nem külföldre, hanem úgy érzem mintha 
haza mennék.
Molnár-Gál Béla diakónus
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Advent
A különböző népek és felekezetek 
más és más jelentést adnak a gyer-
tyáknak. Vannak, akik a gyertyák 
meggyújtásakor a hit, remény, 
szeretet és az öröm értelmén gon-
dolkodnak el. Mások az Ádám-
nak és Évának, a zsidó népnek, 
Keresztelő Jánosnak és Máriának 
adott ígéretekre gondolnak. Sokan 
a karácsonyi történetre emlé-
keznek úgy, hogy az első gyertya 
meggyújtásakor a próféciákat 
olvassák föl, amik megjövendölték 
Jézus születését. A második héten 
Józsefért és Máriáért adnak hálát, 
akik felnevelték Jézust. A harmadik gyertyánál a 
pásztorokra gondolnak, akik először tudhatták meg, 
hogy megszületett a Megtartó és végül a bölcsekről 
emlékeznek meg, akik olyan hosszú utat tettek meg, 
hogy találkozhassanak az új királlyal.
 
Advent első vasárnapja
Időpontja évről évre változik, Szent András napjához 
(november 29.) legközelebb eső vasárnapon ünne-
peljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szertar-
táson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az 
adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe 
is lila.
Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk 
azokat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét előre 
meghirdették. Isten annyira szeret minket, hogy 
már jóval a születésünk előtt gondja volt ránk. Jézus 
bennünket helyettesítő áldozatát előre hirdették a 
próféták. Hangzik ma is, utólag ez az örömhír: hogy 
úgy szereti Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen (János evangéliuma, 3. fejezet).
Az első vasárnapon a Hit gyertyáját gyújtjuk meg, 
amikor elgondolkodunk, felkészülünk a következö 
gyertyagyújtasra. Amikor szembesülünk önmagunk-
kal, és emberi gyarlÓságainkkal komolyan szembe-
nézünk. Lila gyertya.
 
Advent második vasárnapja
Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagy-
böjti időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi 
liturgiában. Számos helyen a karácsonyt megelőző 
hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünne-
pet megkülönböztessék egymástól.
A második adventi gyertya jelentése
A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy 
az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az 
örömhírt, hogy ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.
Mások szerint a kék angyal szállt a Földre, aki a 
reményként jött el, hirt adni a békéröl, a világbékéről 
(Kékmadár – irodalom)

Advent harmadik vasárnapja
Gaudete (örvendjetek!) 
vasárnap kiemelkedik a többi 
közül, ádvent második felének 
kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, 
amely az örömöt szimbolizálja.

A harmadik adventi gyertya 
jelentése
A harmadik héten, amikor 
felgyulladnak immár három 
gyertya lángjai, arra a vilá-
gosságra gondolhatunk, ami a 
pásztorokat is megvilágította. 
Eljött a világ világossága, és a 

sötétségből szabadulást hozott mindannyiúnknak.
Az  öröm gyertyája, ami azt jelenti, hogy mit tudnánk 
tenni, hogy másoknak örömet szerezzünk, de főleg 
Jézusunknak.

A negyedik adventi gyertya jelentése
Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, 
eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető bet-
lehemi csillag ragyogása. Ha tehát már mindegyik 
gyertya ég, ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony: 
boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a 
nekünk adott végtelen Szeretetet. Ez a negyedik láng 
a szeretet gyertyáján gyullad meg, hogy a betlehemi 
Kisjézus elhozza nekünk a szeretet, és az áradjon 
reánk. Elsösorban nem azért, hogy mi kapjunk, 
hanem, hogy adni tudjunk, mindennek, mindenki-
nek.
Ezekkel a szavakkal kívánok mindannyiunkak nyu-
godt, szép, mély gondolatoktól kísért Adventet! 
Ámen!

Foto Hagai Magyar Énekkar
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2017. december 14. csütörtök

Sajtótájékoztatót tartottak december 14-én a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) buda-
pesti székházában, amely egy rövid időutazást is 
magában foglalt.

A sajtótájékoztatón eleven színekkel festették elénk 
a most már kevesebb mint három év múlva, 2020. 
szeptember 13-án induló, egyhetes ünnepségso-
rozatot, majd nagy lelkesedéssel számoltak be az 
előkészítő munkálatokról, amely a húszezer fős kórus 
verbuválásához és ezzel a Guinness-rekordhoz szük-
séges.
Először Fábry Kornél, a kongresszus főtitkára beszélt. 
Eucharisztikus kongresszus: az emberek többsége 
nem érzi érintve magát, amikor ezt a kifejezést 
meghallja, leginkább azért, mert sem azt nem érti, 
hogy eucharisztikus, sem azt, hogy kongresszus, 
vélekedett. Az első feladat ezen változtatni, és vonzó, 
ökumenikusan nyitott, Jézust a középpontba állító 
ünnepségsorozatként beszélni róla, amelynek a 
hitéletin túl jelentős kulturális tartalma is lesz, és egy 
„mini világifjúsági találkozóval” is össze fogják kötni.
A Guinnes-rekord érdekében teendő erőfeszítések 
bizonyára tömegeket mozgatnak majd meg – erről 
már Rück Zsolt, az Örömteli Magyarország Ala-
pítvány elnöke beszélt, de csak miután bemutatta 
Szemerédi Bernadett közreműködésével készült 
imázsfilmjüket. Szemerédi Bernadett a sajtótájé-
koztatón is jelen volt, és két vallásos tartalmú dallal 
segítette hozzá a jelenlevőket, hogy a zene és a hitben 
való megerősödés kapcsolatáról élményszerű tapasz-
talatuk legyen.
Az imázsfilmben egy lány mindenütt okostelefonozó 
emberekbe botlik, akik még köszönni sem hajlandók 
neki, de aztán egy kis csellel kimozdítja őket a zom-
biüzemmódból. „A célunk, a víziónk egy örömteli 
Magyarország, és ehhez szerintünk az éneklés 
nagyban hozzájárulhat. Annak a húszezres gospelkó-
rusnak az éneke az egész országban hallatszani fog. 
Örömhírt akarunk a zene, méghozzá az örömzene 
révén átadni” – mondta Rück Zsolt, majd a toborzás 

részleteiről, terveiről beszélt. Elsősorban az ifjúság 
megmozdítására törekednek, ezért iskolákkal veszik 
fel a kapcsolatot, „road-show-jukat” már meg is 
kezdték. Agárdi Szilvia, a látássérült énekesnő segít 
nekik: minden iskolában énekel, és elmondja, mit 
jelent számára, hogyan segítette élete során a zene. 
A verbuválást a kórusvilágban és egyházi berkekben 
is folytatni fogják, és nagyon számítanak a határon 
túli magyarok közreműködésére. Abban bíznak, 
hogy a kórus építése során hidakat is építhetnek, 
például a különböző felekezetek közötti kapcsolatok 
erősítésével. A karitászban és a misszióban ugyanis 
mindannyian egyek vagyunk, tette hozzá az alapít-
vány elnöke.

A sajtótájékoztatót Szemerédi Bernadett éneke zárta. 
A dal szövege szintén a jövőbe, sőt egyenesen az 
abszolút jövőbe tekintett, az előadása pedig arról 
tanúskodott, hogy a zene, az ima képes felemelni, 
átsegíteni életünk sötét óráin. Kifelé menet a jegyze-
tünkből mi is megpróbáltuk eldúdolni a dal sorait: 
„Töltsd meg szívem fényeddel! Hozzád szól a dal, 
mit senki más nem hall. S ha egyszer végül elsötétül 
minden, te vagy, ki vársz, és elrepítesz innen.”
Fotó: NEK Média
Kiss Péter/Magyar Kurír

Töltsd meg szívem fényeddel!” – Rekordkísérlet lesz a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson

A Betlehemi Kisjézus önzetlen szeretetével 
kívánunk Minden Kedves Olvasónknak Áldott, 

Meghitt Karácsonyt valamint Bort, Búzát, 
Békességet a 2018-as esztendöre!
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Hírek innen-onnan

Udvarhely Tivadar és a Bencés rend
Tivadar ez évben összesen hat alkalommal vonult/
vonul be a doetinchemi Bencés Kolostor Iskolájába. 
A tervek szerint 2018-ban tehet majd  fogadalmat és 
fogja megkapni az “OBLAAT” Bencés címet. Oblaat 
jelentése: A régi szerzetesrendek világi résztvevöje 
(nevezetesen a Bencések), akiket XIII. Leo pápa a 
Harmadik Rend tagjaival egyenrangúvá nyilvánított. 
Kívánunk Tivadarnak sok türelmet és kitartást tanul-
mányához, valamint sok sikert és Isten áldását célja 
eléréséhez!

Tápai Katalin ünnepi beszédet mond a vianeni, 
augusztus 20-i  megemlékezésen

Lázas készülő-
dés Betlehemes játék-
kal a Hágai Magyar 
Iskolában 

Kirkósa Orsolya 
novemberi fellépése 
Maassluis-ben

Elhunyt dr. Ir. Urai János
Méy megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, 
miszerint Dr. Ir. Urai János 2017. november 
… megtért teremtöjéhez. János, Urai Hilda 
férje évtizedeken volt közösségünk tagja. János  
nemcsak Mennyei Atyjához, hanem szeretett 
Hildájához is megtért. Az örök Világosság 
fényeskedjék nekik!
Kivánságára szük családi és baráti körben 
helyezték örök nyugalomra. Nyugodjék béké-
ben!

A körlevé munkatársai voltak:  Frits van Gaans - formai szerkesztö, Leo Elshout - miserend, Nagy-Gattyán Hedvig - 
cimlap ötletek, Korcsma István - szerkesztö-munkatárs, Tápai Katalin - föszerkesztö.

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. húsvétjára fog megjelenni. 
Cikkek, képek beküldési határideje: 2018. Március 10.
e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
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Miserend a 2018. évre

Hága    Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk) Bloklandenplein, 2594 Den Haag
Január   7 12.30 Vizkereszt, Főünnep Ton Peters ofm.
Február  4 12.30 Szentmise Ton Peters ofm.
Március  4 12.30 Szentmise Sztanko Attila atya
Március 14 17.30 Lelkigyakorlat Mustó Péter atya
Március 15 17.30 Lelkigyakorlat Mustó Péter atya
Március 18 12.30 Szentmise
Goede Herder templom, Wassenaar, Stoeplaan 4 - Mustó Péter atya
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

ROTTERDAM    Una Sancta kápolna Karel Doormanstraat 337, 3012 GH Rotterdam
Január   7 15.00 Vizkereszt, Főünnep Ton Peters ofm.
Február  4 15.00 Szentmise Ton Peters ofm.
Március  4 15.00 Szentmise Sztanko Attila atya
Március 18 15.00 Szentmise Mustó Péter atya
Május 6 15.00 Szentmise Ton Peters ofm.
Szeptember 2 15.00 Szentmise Ton Peters ofm.
Október   7 15.00 Szentmise Ton Peters ofm.
November  4 15.00 Szentmise Ton Peters ofm.
December  2 15.00 Szentmise Ton Peters ofm.

AMSTERDAM    “O.L.Vr. van de Rozenkrans” templom (Obrechtkerk) Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam
Március  3 17.00 Szentmise Sztanko Attila atya
Március 17 17.00 Szentmise Mustó Péter atya

VIANEN        Magyar Ház, bejárat Langeweg 145 szemben
Március 10 13.00 -16.00 Lelkigyakorlat MustÓ Péter atya
   Szentmise Mustó Péter atya

Augusztus 19 12.00 Szent István nap: Ökumenikus Ünnep
  Római Katolikus templom Brederodestraat 2 4132 VP Vianen Havas István atya

HELMOND    Pauluskerk    Paulus Potterstraat 2 5702 CW Helmond
Március 11 13.00 Szentmise Mustó Péter atya

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

Herzogenrath - Németország Josef-Lambertz-Str. 72, 52134 Herzogenrath-Kämpchen 

További információ a: www.ungarnzentrum.de/szentmisek/oesszes-szentmise 
honlapon olvasható!!!

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.


