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“Mit láttál, szent asszony a sírnál?”

Búcsú Budavári Gábortól 
2015 január 8-án békésen elszenderült Budavári Gábor Emil, a szeretett férj, 
“fogadott nagypapa” és bölcs jóbarát, 2006 óta a Magyarország Lovagkereszt 
Érdemérem viselöje, a hágai, de az egész hollandiai magyarság jól ismert szemé-
lyisége. Gábor évtizedeken keresztül volt vezetöségi tagja a Mikes Kelemen Kör-
nek és a Pax Románának, majd a mini Pax Románának. Gábor segítségére, józan 
tanácsára mindig számíthattunk. 2015 január 15-én vehettünk végsö búcsút töle 
az Onbevlekt Hart van Maria Templomban. Nyugodjék békében!
Februári szentmisénken imádkoztunk Gábor és szerettei lelki üdvéért. Részletes 
búcsúztatóját a fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag honlapon olvashatják. 

Köszönetnyilvánítás
Mint ismeretes, új szerkesztöség vette át a hírlevél készí-
tését Nickl Károlytól, akinek ezúttal is hálás köszönetünk 
14 éven tartó fáradhatatlan munkájáért. Ugyanakkor sze-
retnénk megköszönni az új köntösbe bújtatott kiadvány 
fogadtatását. Örömmel olvastuk az elismerö szavakat, 

dícséreteket a körlevél tartalmára és formájára vonatko-
zólag. Továbbra is szeretettel várjuk véleményüket, építö 
jellegü megjegyzéseiket, valamint aktuális fotókat, íráso-
kat a következö körlevelekhez.

A feltámadt Krisztus szeretetével kívánunk minden kedves olvasónknak Boldog Húsvétot!



Sztankó Attila atya látogatása
Hagyományainkhoz híven ezév februárjában is elláto-
gatott hozzánk Sztankó Attila atya Vácról. Országszerte 
tartott szentmisét, Viánenben pedig lelkigyakorlatot.

A februári misén  Hágában és Rotterdamban Balázs-
áldásban is részesültek a megjelentek. Ezúton is köszönjük 
Sztankó atya látogatását és szívesen látjuk a jövöben is!

A világhírű könnyező ikont délben, a püspöki szent 
liturgiát követően bocsátják útjára, és várhatóan március 
24-én tér vissza a máriapócsi kegytemplomba.
Tizenhat állomásból álló országjáró körútra indul vasár-
nap a máriapócsi Szűz Mária kegykép.

A világhírű könnyező ikont délben, a püspöki szent 
liturgiát követően bocsátják útjára, és várhatóan március 
24-én tér vissza a máriapócsi kegytemplomba. A szentké-
pet naponta más-más település egyházközségébe viszi el 
a Hajdúdorogi Egyházmegye, így számos szabolcs-szat-
már-beregi település mellett Miskolcon, Veszprémben, 
Budapesten, Győrben, Pécsen, Szegeden és Debrecenben 
is megtekinthetik majd a hívek.

A különleges eseményt a máriapócsi görög katolikus 
templom zarándokhellyé válásának háromszáz éves évfor-
dulója alkalmából szervezi az egyházmegye.

A szabolcsi kisváros híres búcsújáró helyén kiállított kegy-
képet eddig két alkalommal, 1715-ben és 1905-ben látták 
könnyezni.

A Borsod-megyei Edelénybe érkezett a máriapócsi Köny-
nyezö Szüzmária 2015 március 13-án. A város és a járás 
lakossága öszinte örömmel és készülödéssel várta a nagy 

napot. Iskolások, nyugdíjasok, a vidék apraja, nagyja igye-
kezett megtekinteni az ikont. Ez a bensöséges esemény az 
itt közzéttett fotókon keresztül is érzékelhető.

Országjáró körútra indul a máriapócsi Szűz Mária kegykép



Magyar Szentmisék – Lelkinapok 2015 április 5-töl szeptember 1-ig

Hága: április 5   Húsvét Fö Ünnep!
 vasárnap  Görög Katolikus Húsvéti Liturgia, magyar nyelven
   12.30   ‘Onbevlekt Hart van Maria’ -  Lakatos László atya
    Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag (C.S 43-as busz Hofzichtlaan)
 május 3    12.30  A SZENTMISE ELMARAD!!!
 május 25   Pünkösd. másnapja Fö Ünnep! Szentmise
 hétfö    12.30  ‘Onbevlekt Hart van Maria’ -  Havas István atya
    Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag 
     Hármas keresztelö és az Imádkozni Tanulok növendékeinek évzáró ün-

nepsége Protestáns testvéreinkkel együtt.
 június 7  12.30   Szentmise - ‘Onbevlekt Hart van Maria’ -   Pater A. Peters
 vasárnap     Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag
 július 5  12.30    Sszentmise - ‘Onbevlekt Hart van Maria’ -  Pater A.Peters
 vasárnap  Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag

Rotterdam: május 3   15.00   Szentmise - ‘Una Sancta Kápolna  -  Egging Antoon atya
 vasárnap  Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 június 7   15.00   Szentmise - ‘Una Sancta Kápolna’ - Pater A. Peters
 vasárnap   Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 július 5  15.00 ó   Szentmise - ‘Una Sancta Kápolna’ -  Pater A. Peters
 vasárnap  Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum

Utrecht/Vianen: aug. 23    Államalapitó Királyunk Szent István napja.
 vasárnap  12.00   Ökuménikus Istentisztelet a viáneni római katollikus templomban.
    Brederodestraat 2,  4132 VP Vianen - Havas István atya

Eindhoven: május 30   15.00  Szentmise - ‘Sint Joriskerk’ - Egging Antoon atya
 szombat    St. Jorislaan 51 5614 AA Eindhoven (van C.S. buslijn 17 Parktheater)

Helmond: május 31   12.30  Szentmise - Pauluskerk - Egging Antoon atya
 vasárnap  Paulus Potterstraat 2 5702 CW Helmond

Eisden (Belgium) május 3  11.00   Szentmise - St. Barbara Kápolna -  Dobai Sándor atya
 aug. 2    11.00   Szentmise - St. Barbara Kápolna -  Dobai Sándor atya

Genk (Belgium) május 3   9.30  Szentmise - Hoevezaveli Kápolna - Dobai Sándor atya
 aug. 2  9.30  Szentmise - Hoevezaveli Kápolna -  Dobai Sándor atya

Aachen (Németország) Minden hónap 4. vasárnapján 10.30-kor. Lukácsi József atya misézik
 Április 26, május 24 Pünkösd és június 28.
 A Szentmiséket József atya kölni lelkész, az Aacheni Dom-közeli
 Jakobstrasse 19sz. alatti növérek kápolnájában tartja.

Miserend

Püspöki Konferencia
A Szentatya megalapította a bizánci rítusú 
katolikusok számára a Magyarországi 
Sajátjogú Metropolitai Egyházat.

Március 20-án Ferenc pápa a Magyar 
Katolikus Egyházon belül a bizánci rítusú 
katolikusok számára megalapította a 
Magyarországi Sajátjogú Metropolitai 
Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét, 
Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, amely-
nek első metropolitájává Excellenciás és Főtisztelendő 
Kocsis Fülöpöt nevezte ki, aki jelenleg a Hajdúdorogi 
Egyházmegye püspöke.

A Miskolci Apostoli Exarchátust egyház-
megyei rangra emelte, megtéve a Hajdú-
dorogi Metropolitai Szék szuffragáneus 
egyházmegyéjévé, amelynek első püspökévé 
Excellenciás és Főtisztelendő Orosz Atanázt 
nevezte ki, áthelyezve őt a Paniumi címzetes 
székből.
Megalapította a bizánci rítusú katolikusok 
számára a Nyíregyházi Egyházmegyét, a 
Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott 

területből, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragá-
neusává téve, Apostoli Adminisztrátorává (Sede Vacante) 
pedig kinevezte Orosz Atanáz püspököt.
 a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága  



Születések
2014 legutolsó napján, december 31-én,  megszülettek 
Füzy Dóra és Lothar Wijnand gyermekei, Ferenc  és 
Valentijn. Az ikreket azóta már megcsodálhattuk a már-
ciusi szentmisén. Isten hozta Öket, és áldja meg minden 
lépésüket egész életükön keresztül Szüleikével együtt!

Nagyböjt
Március 25-én és 26-án ismét részt vehettünk a Mustó 
Péter atya által tartott lelkigyakorlatokon. Mindkét 
alkalommal a Nagyböjthöz méltó mély, ugyanakkor a 
mindennapi élettel kapcsolatos és abban központi szerepet 
kapó témákról volt szó.  Mustó atya elhozta nekünk új 
könyvét, Megszereted, ami a tiéd címmel. 
“Nem tudom Istent másként látni, mint úgy, hogy min-
den töle jön. “Hogy is maradhatna meg bámi, ha te nem 
akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna 
létre?” (Bölcs 11,26)
S ha minden töle származik, akkor nemcsak tudomásul 
veszi azt, ami van, hanem számít is rá.
Ha komolyan veszem, hogy Isten mindannak, ami van, 
akarja a létét, és minden létezöben talál kedvelnivalót, 
akkor radikálisan megváltozik a hozzáállásom önmagam-
hoz, a másik emberhez. Istenhez is.”
Szerdán este tízen, csütörtökön tizenegyen voltunk jelen. 
Ezúton is nagyon köszönjük Atyának, hogy megosztotta 
velünk ezeket a gondolatokat.

Március 29-én, vasárnap Virágvasárnapot ünnepeltünk a 
Goede Herder Templomban, Wassenaarban. A szentmisét 
Mustó atya celebrálta. Kántorunk Fülep Máté volt, akinek 
kezdeményezésere és vesetésével elhangzott  a Virágva-
sárnapi Passió. Ez még ünnepélyesebbé tette az áhitatos 
szertartást. Mindenkinekinek szívböl köszönjük a lelkes 
közremüködést!
Az eseményen részt vett Darai Levente a Duna World TV 
hollandiai munkatársa, aki a misét, illetve az AGAPE-t is 
filmre vette. A Duna World Húsvét vasárnap, 19.30 órai 
kezdettel fogja sugározni az adást.
Húsvéti Görögkatolikus szentmise Húsvét vasárnapján 

Lakatos László görögkatolikus atya életkorára való tekin-
tettel utoljára fog misét mondani nekünk Hollandiaban, 
Hágában. Ezúton is szívböl jövö hálával köszönjük meg 
László atya odaadó fáradozását  értünk! Egyben szeretettel 
köszöntjük Hornyák András atyát körünkben, aki elkí-
sérte László atyát erre az útra.

Figyelem Püspöklátogatás!
2015 november 13 és 15 között Hollandiában fog 
tartózkodni Kocsis Fülöp Hajdúdorogi görögkatolikus 
püspök. Jegyezzük be már most a naptárunkba ezt a 
dátumot, mert országos találkozót is tervezünk erre az 
alkalomra. Részletekröl bövebben, késöbb tájékoztatjuk 
olvasóinkat.

Az Imádkozni tanulok vallási előkészítŐ foglalkozás növendékei húsvétra készülődnek


