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Kívánunk Mindenkinek Áldott Karácsonyt és Kegyelmekben Gazdag Boldog Újévet!

Köszönetnyilvánitás az új szerkesztőség nevében

Kiadványunk a Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács hírle
vele. A hírlevél 2001 januárjában jelent meg elöször és a beköszöntő szám szerint 
a célkitűzés a keresztény/katolikus szellemiségű hírek közzététele a hollandiai 
magyarság számára. A hírlevelet a kezdetektől fogva Nickl Károly szerkesztette és 
az elmúlt tizennégy év során negyedévenként megjelent kiadások sokunk számára 
szolgáltak aktuális információkkal a hollandiai, magyarországi és világegyházzal 
kapcsolatban.  A 2014 októberi EKT gyülésen Nickl Károly bejelentette hogy más 
elfoglaltságai miatt szeretné a hírlevél szerkesztésének feladatát átadni, így a hír
levél következő számainak szerkesztését az EKT hágai csoportja veszi át.
Ezúton köszönjük meg Nickl Károlynak az elmúlt tizennégy évben kifejtett áldoza
tos munkáját, a mindannyiunkat érintő fontos hírek közzétételét. A képekkel gaz
dagon illusztrált hírlevél fontos elemként szolgál a hollandiai magyarság tájékozta
tásában.  Szándékaink szerint a hírlevél a jövőben is feladatának tartja a hollandiai 
magyarság számára jelentőséggel bíró, illetve érdekes hírek megjelentetését. Árpádházi Szent Erzsébet

Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden 

lélek.

Minden ember 
Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 

A Messiás 
Boldogságot szokott 

hozni.

A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, 
szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Ady Endre: Karácsony



A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
2014. évi Szent Erzsébet-napi körlevél

Kedves Testvérek!
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra szólít fel 
bennünket, hogy ne csak ünnepeljük és csodáljuk benne a szol
gáló szeretet példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmuta
tását is. A mindössze 24 évet élt magyar királylány felismerte és 
radikálisan megvalósította az evangéliumi felebaráti szeretetpa
rancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó szentek sorából, 
mert a saját történelmi korában az uralkodók között nem volt 
példa arra, ahogyan ő a rászorulókat minden téren segítette.

Számunkra a példája útmutatás és személye égi közbenjárást 
is jelent, hiszen a Katolikus Karitásznak, a Katolikus Egyház 
hivatalos segélyszervezetének a védőszentjeként tekintünk rá. 
Amikor közbenjárását kérve emlékezünk rá, tettekre sarkallnak 
Erzsébet szavai: „Tegyétek boldoggá az embereket!”
E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a 
diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a 

sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben 
és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és 
segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és szolgáljuk.” 
(2014 Nagyböjti üzenete)
Magyarországon a Karitász munkája során kiemelten foglal
kozik az idősekkel és betegekkel, a gyermekes családokkal, a 
hajléktalanokkal, a szenvedélybetegekkel, a testiszellemi fogya
tékkal élőkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a menekültekkel és a 
bevándorlókkal.

Negyedik éve működik a Karitász Krízissegély programja, 
amellyel az egzisztenciálisan kritikus helyzetbe került családokat 
támogatják gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, bútorokkal, 
rezsi hozzájárulással, lakbérrel, fűtéssel, lakhatással. Ott van a 
katasztrófáknál, hogy segítsen az életkörülmények helyreállítá
sán. Mindezt az Egyház nevében és az evangélium szellemében 
teszi.
Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárását kérjük mindnyá
junkra, hogy lelkesítsen és erősítsen bennünket a jóban!

Budapest, 2014. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén

November 12én és 13án 
került sor hagyományos adventi 
lelkigyakorlatunkra, amelyet 
ebben az évben Havas István 
atya, a brüsszeli magyar kato
likus közösség lelkipásztora 
tartott. A hágai Onbevlekt Hart 
van Maria templom közösségi 
termében gyülekeztünk, majd 
imával kezdtük az elmélkedést. 
Az adventi lelkigyakorlat egyik 
célja, hogy újra felszítsuk 
magunkban az öröm és a 
lelkesedés tüzét, nehogy a meg
szokottság, az egyformaság unalma erőt vegyen rajtunk. A hívő 
ember jól tudja, hogy Isten nagy ajándéka az idő. Vigyáznunk 
kell rá, értékelnünk kell minden percét. Nem halogathatjuk ten
nivalóinkat, nem halaszthatjuk jó elhatározások meghozatalát, 
sem azok végrehajtását. A keresztény ember nem mondhatja: 
majd, majd. Jelszava: ma, most, ebben a pillanatban. A jelenben 
kell élnünk, a jelen pillanatait kell értékekkel megtöltenünk. 

Magatartásunk, döntéseink, cselekedeteink értékét lelkiis
meretünk vizsgálja. Mi a lelkiismeret? Rousseau szerint az 
ördög találmánya, csak azért van, hogy gyötörjön minket. 
A Biblia szerint Istentől való szövétnek az ember lelke, hogy 
megvilágítsa a szív minden rejtett zugát. A lelkiismeret részben 
velünk születik, részben neveltetésünknek megfelelően alakul. 
Alakítható, finomítható, de el is rontható. Szoros kapcsolatban 
áll az értelemmel, az akarattal, a hittel. Eredeti szépségét és 
tisztaságát a hit, a hívő gondolkodás adja vissza. Ismételten át 
kell gondolnunk Isten törvényeit, hogy ezek fényében tisztuljon 
lelkiismeretünk. 

Adventi időszakban gyakrabban vegyük kézbe Isten üzenetét, 
a Szentírást. Nem szükséges hosszasan olvasgatnunk, egyegy 

rövidebb részt végigolvasta 
gondoljuk végig, mit üzen 
vele számomra az Úr. Ez a 
gondolkodás már imádság. 
Ima közben ne féljünk a 
csendtől. Nem kell állandóan 
beszélnünk, hagyjunk időt az 
Úrnak, hogy válaszoljon. Ő 
csak a csendben tud hozzánk 
szólni. Ám nemcsak szóbeli 
ima létezik. Imádság a kellő 
áhítattal végzett keresztvetés, 
imádság lehet a legegyszerűbb 
jócselekedet is.

Az adventi előkészület időszakában arra is törekednünk kell, 
hogy szeretet, türelem és tapintat vezéreljen minket minden
napjainkban azokkal szemben, akikkel egy családban, egy fedél 
alatt élünk. Néha megfogalmazódik bennünk, hogy épp azoktól 
nem kapunk elég szeretet és elismerést, akikkel együtt élünk. 
Sőt! Mintha másokkal könnyebben tudnánk jó viszont kialakí
tani. Ez nyilvánvalóan tévedés. Annyi bizonyos, hogy a minden
napi együttlét sok esetben ellentétek forrása lehet. Emlékezzünk 
Szent Pál apostol tanácsára: „Viseljétek el egymást szeretettel”. 
Végezetül álljon itt egy szép imádság: 

Fogd két kezem kezedbe, s vezess, Uram,
a sírig s majd a mennybe minduntalan. 

Egy lépést sem tehetnék tenélküled, 
de hol te jársz, szeretnék menni Veled. 
S habár erődet éppen nem érzem is, 

Veled a célhoz érek sötétben is. 
Fogd hát kezem kezedbe, s vezess, Uram,

a sírig s majd a mennyben minduntalan. Ámen. 

Lelkigyakorlat Hágában 
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Az árral szemben
Ezzel a cimmel irt üzenetet Dr. Cserháti 
Ferenc, a külföldi magyar lelkipásztori 
szolgálatért felelős püspökének 9. körle
velében a külföldön élő magyar, illetve 
magyarul beszélő Hívekhez és Lelkipász
torokhoz, 2014. Karácsonya alkalmából.  
Az üzenetböl kiemelnénk a gyermekek 
katolikus oktatásáról szóló részt: 
A gyermekek hitoktatásáról és valláser
kölcsi neveléséről éppúgy nem feledkez
hetünk meg, mint a magyar írásolvasás, 
irodalom, földrajz és történelem, vagy 
éppen a cserkésztörvények, a népdalok és a néptáncok áldoza
tok árán is vállalt tanításáról, mert a krisztusi hit a legfőbb és 
legfontosabb kincsünk, amit gyermekeinknek adhatunk.
Tisztelettel és szeretettel kérem külföldi magyar Testvéreimet, 

hogy ahol csak lehetséges, szervezzük meg az egyházköz
ségi hitoktatást, még ha jól tudom, hogy a külföldi magyar 
diaszpórában gyakran adódnak olyan helyzetek, ahol ez nem 
megvalósítható. A hit továbbadásáról és gyermekeink erkölcsi 
nevelésről azonban, még ebben az esetben sem mondhatunk 
le. Ilyenkor még inkább, mint egyébként áll: „a legfontosabb a 
családban folytatott nevelés”.
Ezért most emlékeztetni szeretnék arra, hogy a külföldi magya
rok etnikai, kulturális, nyelvi és vallási azonosságának védelme, 
ápolása és átörökítése, nem csak az egyház, néhány elkötelezett 
civil szervezet, egyesület, kulturális követ, hivatásos nevelő, vagy 
lelkipásztor feladata, hanem az egyének, a szülők, a családok 
személyes hivatása is, és ez a hazai tájakon éppúgy érvényes, 
mint külföldön.
A teljes cikk megtalálható az alábbi weboldalon: 
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2130

SZENT FABIOLA özvegy
December 27. +Róma, 400.
Már a neve is elárulja, hogy a Fabiusok régi római patrícius 
nemzetségéből származott. Egyik őse volt Quintus Fabius 
Maximus, a Hannibal elleni harc híres hadvezére, aki Vergilius 
szerint: „... egyedül tartotta meg számunkra az államot meggon
dolt késlekedésével''.
Szent Jeromos (lásd: A szentek élete, 552. o.) egy Oceanushoz 
intézett levelében írta le a szent életét. Gyermekkoráról semmit 
sem közöl. Életének döntő eseményével, egy előkelő rómaival 
kötött házasságával kezdi történetét. Férje olyannyira bűnös 
szenvedélyű lehetett, ,,hogy még egy szajha sem'' tudta volna 
vele elviselni a közös életet. Fabiola ezért a polgári jog szerint 
elvált tőle. Fiatal volt, szíve szeretetre vágyott; s amikor alka
lom kínálkozott rá, a keresztény törvények ellenére még férje 
életében másodszor is házasságot kötött. Még nem tudta, hogy 
másvalaki, teljesen más választotta ki magának, és bár még nem 
kereste őt, az már meg is találta. Össze is törte földi szeretetét, 
amikor második férjét a halál által vette el tőle.
Fabiola mélyen megrendült. Magába szállt, vezeklőruhát öltött, 
és ,,egész Róma szeme láttára'' felvétette magát a Lateráni 
bazilika vezeklőinek seregébe. ,,Kibontott hajjal, sápadt arccal 
és ékszer nélküli kezekkel alázkodott meg. Az Úr templomába 
nem lépett be, hanem mint Mária, Mózes nővére elkülönülten, 
a táboron kívül tartózkodott, míg az őt kizáró pap vissza nem 
hívta.''

Vágya arra irányult, 
hogy teljes szegénység
ben éljen. ,,Nem arra 
vágyódott már, hogy 
ő adjon alamizsnát 
másoknak, hanem hogy 
Krisztusért ő maga 
fogadjon el adomá
nyokat.'' Hogy meg
szabaduljon a birtoklás 

,,nagy terhétől'', megmaradt vagyonát azoknak a szerzeteseknek 
ajándékozta, akik meghívására érkeztek mindenfelől. Ez rövid
del halála előtt történt. Kívánsága szerint Fabiola minden földi 
tehertől mentesen hunyt el, s ,,a keresztények magasztalták, a 
pogányok csodálták, a szegények pedig meggyászolták''. Sírbaté
telére az egész városból összegyűlt a nép. ,,Zsoltárok hangzottak 
fel, s a templom aranyozott mennyezetén visszhangzott az 
alleluja. Itt fiatalok kórusa, amott őszeké, s dicsőítették e nő 
tetteit'', így írja le Jeromos  Vergilius Aeneiséből vett szavakkal 
 Fabiola ünnepélyes temetését. Az egész valami győzelmi 
ünnephez hasonlított. Az emberek ujjongással teltek el annak a 
nőnek üdvösségén, ,,akinek hazatérésén még a menny angyalai 
is örvendeztek''.
Jeromos a Római levélből vett szavakkal zárja nekrológját: 
,,Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem'', és hozzá
fűz még az Úrnak Lukácsnál található szavaiból is egy részletet: 
,,Sok bűne bocsánatot nyer annak, aki nagyon szeret''.

Elhunyt
BártfaiKeczeli Mészáros Margit   (Manci), Tünde és Attila 
édesanyja, 2014 november 7én visszaadta lelkét Teremtöjé
nek. 1927 junius 18án született …. Bártfai Sándor özvegye 
volt, aki 1999 május 30án Amerikában autószerencsétlenség 
következtében elhunyt. Sándor éveken keresztül volt a Hágai 
Csoport titkára. A Feleségéért mondott gyászmise valamint 
hamvasztás elötti búcsúztatása november 13án, 12.00 óra
kor az Ockenburghi Krematórium kis aulájában megtörtént, 
ahol a Hágai katolikusok neveben jelen volt és a kegyelet 
virágait elhelyezte Leo Elshout.

ir. Landesz Károly (Karel), aki 1927 junius 27én született 
Pécsett, 2014 november 22én (pontosan egy évre Felesége, 
Györgyi temetésének napján) hirtelen elhalálozott. Mónika 
és Stefan édesapja, Adrienne, Zoë, Max és Peter nagypapája. 
Búcsúztatásakor, november 26án a hágai közösség nevében 
virágot vittünk. Temetésén, 28án a csoport elnöke és több 
tagja is jmegjelent.

A decemberi szentmisén imádkoztunk mindkét megholt és 
szeretteik lelki üdvéért.



Magyar Szentmisék-Lelkinapok. Januar-februar-marcius 2015

Hága jan. 4 12.30 ó szentmise: ‘Onbevlekt Hart van Maria.’ Pater A. Peters 
 vas.  Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag. (C.S. bus 43 Hofzichtlaan) 
 febr. 1 12.30 ó  szentmise: Onbevlekt Hart van Maria. Sztankó Attila atya 
 vas.  Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag. (C.S. bus 43 Hofzichtlaan) 
 márc. 1  12.30 ó  szentmise: ‘Onbevlekt Hart van Maria.’ Pater A.Peters 
   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag (C.S. bus 43 Hofzichtlaan) 
 márc. 25+26 19.00 ó  lelkinap Onbevlekt Hart van Maria. Mustó Péter atya 
   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag (C.S. bus 43 Hofzichtlaan) 
    (2 hétköznapi este/ 2 doordeweekse avonden, szerda és csütörtök,  

wo en do.)
 márc. 29  Virágvasárnap 12.30 ‘De Goede Herder’ Mustó Péter atya 
 vas.  Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar (C.S. bus 43 Stoeplaan) 

Rotterdam jan. 4  15.00 ó  szentmise: Una Sancta Kápolnában Pater A.Peters 
 vas.  Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum 
 febr. 1 15.00 ó   szentmise:Una Sancta Kápolnában Sztankó Attila atya 
 vas.  Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum 
 márc. 1  15.00 ó  szentmise: Una Sancta Kápolnában Pater A.Peters 
 vas.        Karel Doormanstr. 337 Rotterdam 
 márc. 29   Virágvasárnap 15.00 Una Sancta Kápolnában Mustó Péter atya 
 vas.         Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum 

Utrecht/Vianen jan.31   10.00 ó  Lelkinap Sztankó Atilla atya             
 szom. 14.00 ó  Szentmise 
 márc. 28  10.00 ó Lelkinap Mustó Péter atya  
 szom. 14.00 ó   Szentmise 

Amsterdam jan. 31 17.00 ó  Szentmise O.L.Vr. v.d. H. Rozenkrans Sztankó Atilla atya 
 szom.  Jacob Obrechtstraat 30 1071 KM Amsterdam (C.S.tramlijn 2, Obrechtkerk) 
 márc. 28   Virágvasárnap 17.00 O.L.Vr. v.d. H. Rozenkrans Mustó Péter atya 
 szom.  Jacob Obrechtstraat 30 1071 KM Amsterdam (C.S.tramlijn 2, Obrechtkerk) 

Eindhoven jan. 24  15.00 ó  Szentmise Sint Joriskerk Sztankó Atilla atya 
 szom.   St. Jorislaan 51 5614 AA Eindhoven (van C.S. buslijn 17, Parktheater) 
 márc. 21  15.00 ó  Szentmise Sint Joriskerk Mustó Péter atya 
 szom.  St. Jorislaan 51 5614 AA Eindhoven (van C.S. buslijn 17, Parktheater) 

Helmond jan. 25  12.30 ó  Szentmise Pauluskerk Sztankó Atilla atya 
 márc. 22 
 vas.  12.30 ó Szentmise Pauluskerk Mustó Péter atya 
   Paulus Potterstraat 2 5702 CW Helmond

Eisden (Belgium) jan. 4   11.00 ó  Szentmise St. Barbara Kápolnában  Dobai Sándor atya 
 márc. 1   11.00 ó  Szentmise St. Barbara Kápolnában Dobai Sándor atya 

Aachen   Minden hó 4. vasárnapján 10.00kor. Lúkács József atya 
(Németország)   József atya a Kölni lelkész misézik az Aacheni Domközeli 
   Jakobstrasse 19sz. alatti növerek kápolnájában.

Miserend 
Misrooster

GYŰJTÉS HARANGSZÓRA
hogy megszólaljon a békesség hangja!

Nagy tervünk, hogy a 300. születésnapot Máriapócson új 
haranggal ünnepeljük.

1715. augusztus 1jén a Bécsbe szállított máriapócsi kegykép 
másolata csodálatos módon szintén könnyezni kezdett. Ettől 
kezdve mind a mai napig zarándokok sokasága látogat ide, s 
emiatt ezt a rendkívüli eseményt tekintjük a Kegyhely szüle
tésnapjának. Erről a 300. évfordulóról kívánunk méltóképpen 
megemlékezni 2015ben, s ennek keretében egyéb jelentős 
rendezvényünk mellett, egy 15 mázsás harangot is szeretnénk 
elhelyezni a bazilika üresen álló tornyában. 



Attila cserkészcsapat
"A hollandiai Attila cserkészcsapat minden évben rendez kará
csonyi ünnepséget a Zeisti Rambonnet cserkészotthonban. A 
szülők, vendégek, de nem utolsó sorban maguk a cserkészek 
emlékeznek ilyenkor a betlehemi Kisded születésére. Ő igazi 
szeretetet hozott, ebbe a rohanó, önző világba, csak észre kell 
venni, hogy megérkezett.
A cserkészek énekkel, verssel, történetekkel szerepeltek a kis 
pásztorok pedig szaporán csörgették a csörgő pásztorbotokat.

Az idei ünnepségnek két különlegessége volt. Egyik az, hogy 
nem csak a pásztorok voltak igazi kucsmában és igazi bárány
bekecsben, de az összes tőbbi résztvevőt is magyar népviseletbe 
öltöztette a vezető és szervező Urbán Emőke. Készlete olyan 
nagy, hogy még az anyukáknak is jutott népviselet, aminek ők 
talán még jobban örültek mint a gyerekek... 
A másik rendkívüli történés volt, hogy a CsanádyFarkas 
házaspár gordonkahegedű játékkal kísérte az énekeket, ami 
rendkívül emelte az ünnep hangulatát. 
Végül egy kis hazai szaloncukrot kapott mindenki ízlésesen 
becsomagolva egy celofán tölcsérbe.
Cserkészek az esti tábortüzet "szeretetkörrel" zárják, melynél 
minden  jelenlévő, cserkész, szülő vagy vendég kezetfogva, nagy 

kört alkotva eléneklik a "Szellő zúg távolt" 
Most is így tettek.
Szép volt. Köszönjük ezt a fáradozóknak, és főleg annak Aki 
megszületett... "

A Magyar Iskola Imádkozni tanulok-os 
gyermekei december 13-án Horváth Már-
ta és Tápai Katalin veztésével Betlehemes 
játékot adtak elö.
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