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Palánki Ferenc ünnepélyes megyéspüspöki beiktatása 
2015. november 14-én, szombaton délelőtt fél 11-kor 
kezdődik a debreceni Szent Anna-székesegyházban – tájé-
koztatta szerkesztőségünket az egyházmegye sajtószolgá-
lata.
Ferenc pápa szeptember 21-én Palánki Ferencet a Debre-
cen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte 
ki. Ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegyét Bosák Nán-
dor püspök mint apostoli kormányzó vezeti. 

“Reményséegünk vagyon 
benned s Máriában,

Mint Magyar hazánknak 
hü királynéjában,

Még éltedben minket néki 
ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt 
föláldoztál.”
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Tanévzáró szentmise
2015 május 25-én, Pünkösd hétfön került sor a Hágai 
Magyar Óvoda és Iskola Imádkozni Tanulok-os növendé-
keinek tanévzáró ünnepélyére. A szentmisét Havas István 
atya celebrálta, aki Brüsszelböl látogatott el hozzánk. 
Ezúton is hálás köszönet érte.

Ugyanezen a napon felnött keresztelön is részt vehettünk. 
Hosszas várakozás és alapos felkészülés után a Keresztség 
és az Elsö Áldozás Szentségében részesült Füzy Dóra. 
Megható pillanat volt, amikor tudatos választása meg-
erösitést nyert az egyházban.  Kedves Dóri, Isten hozott 
közénk és tartson meg nekünk sokáig!

Születésnap Rotterdam-
ban
2015. május 14-én ünnepelte a 
rotterdami katolikus közösség 
Tasnádi Tibor születésnapját. A 
kellemes, napsütéses idöjárás és a 
jó hangulat még ünnepélyesebbé 
tette ezt a családias összejövetelt! 
Köszönet a szervezöknek és 
ezúton is, utólag is Isten éltesse 
Tibort !
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2015 június 6-án Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
ellátogatott Hollandiába, hogy megismerkedjen az itt élö 
magyar katolikusokkal. Püspök atya évek óta gondos-
kodik rólunk. Neki köszönhetjük többek között,  hogy 
Sztankó Attila atya rendszeresen eljön hozzánk, hogy 
szentmisét mondjon az ország egész területén. 
Június 7-én az Onbevlekt Hart van Maria templom telje-
sen megtelt  az ország minden részéböl érkezö hívekkel a 
Püspöki Nagymise alkalmából.  A szentmise elött Tápai 
Katalin az EKT Hágai csoportjának elnöke köszöntötte a 
Püspököt (Lásd: fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag). 
A szentmisén Püspök Atya ikreket keresztelt, valamint 
három személyt részesített a bérmálás szentségében. 

Jövetelének fö célja az volt, hogy átnyújtsa Leo Eshoutnak 
a következö dícséretet: „Oklevél Leo Elshout részére a 
Hollandiai Magyar Katolikus  Egyházközség és a Váci 
Egyházmegye közötti gyümölcsözö kapcsolatok ápolásá-
ért.” E dícséret természetesen az Elshout házaspárt illeti!
Leo-és Anni évtizedek óta fáradhatatlanul munkálkodnak 
a hollandiai magyar katolikusok érdekében. Ima- és 
Áldozási Istentiszteletek megtartása, vendéglelkészek 
meghívása, elszállásolása, ellátása, jótékonysági gyüjtések, 
egyébirányú segítség. Csak töredékét tudjuk felsorolni 
annak a sok jónak, amit az Elshout házaspártól kaptunk és 
kapunk a mai napig. Szívböl köszönjük! Adjon az Úr sok 
eröt, jó egészséget és szeretetet további munkájuk végzé-
séhez! Öszinte szívvel kívánjuk, hogy sokáig lehessenek 
közöttünk a család, a barátok és ismerösök nagy örömére! 
A szentmisén Fülep Máté orgonált és vezetésevel közre-
müködött alkalmi énekkarunk is.
A nagymise utáni szeretetvendégség kellemes hangulat-
ban  telt. Püspök Atya igyekezett minél több résztvevövel 
megismerkedni, mindegyikükhöz volt egy-egy kedves 
szava, mosolya. Az ezt követö estebédet a Château de 
Bleu-ben Szíjjártó Orsolya Excellenciás Asszony, Magyar-

ország Hollandiai Nagykövete nyitotta meg 
pohárköszöntöjével. 
Vígh Szabolcs a Vigilia és az Egyházfórum c. katolikus 
folyóiratokban 2008-2011-ben megjelent cikkeit adta át 
szellemi ajándékként volt növendéktársának, akivel 40 év 
óta nem találkozott.
A délután további része is családiasan oldott hangulatban 
zajlott.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a püs-
pöklátogatás szervezésében és lebonyolításában kifejtett 
tevékenységét, mindennemü hozzájárulását! Külön köszö-
net illeti Nagy-Gattyán Hédyt, akitől a látogatás ötlete 
származott és aki az első kapcsolatfelvételt kezdeményezte 
a püspökséggel, majd aktivan résztvett a látogatás szerve-
zésében. Az ő érdeme hogy ez a szép gondolat valósággá 
lett és a hollandiai magyar hívek egy életre szóló élményel 
gazdagodtak. Szívböl köszönjük, Hédy!
A 24 órás villámlátogatás mindannyiunk számára feledhe-
tetlen marad.
További fotók és film: www. fritsvangaans.wix.com/ekt-
den-haag
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Minden csoda három napig tart”
2015.08.21. 10:06 (péntek)
...tartja a mondás. A pócsi könnyező kegykép csodája 
azonban már éppen 
háromszáz éve. 
Háromszáz éve fog 
össze bennünket, 
görögkatolikusokat . 
Csodájával gyűjtött 
egybe, hívott ma is az 
Istenszülő mindann-
yiunkat Máriapócsra, 
hogy közösen ünnepel-
jünk a könnyezés 300. 
évfordulóján. Az ünnepélyes Szent Liturgiát Szvjatoszlav 
Sevcsuk bíboros, ukrán nagyérsek celebrálta. Külön öröm 
volt számunkra John Michael Kudrick püspök jelenléte, 
aki a legmesszebbről, az Amerikai Egyesült Államokból 
érkezett ma hozzánk. Egyházmegyéje idén velünk örvend, 
hiszen ott is van egy Máriapócs nevű zarándokhely, mely 
ebben az esztendőben ünnepli születésének hatvanadik 
évfordulóját. Vendégeink voltak még Ternyák Csaba 
és Márfi Gyula érsekek, Mayer Mihály, Bosák Nándor, 
Veres András, Beer Miklós, Schönberger Jenő püspökök, 
Palánki Ferenc segédpüspök, Milan Šašik munkácsi 
görögkatolikus püspök és Szlovákiából Milan Lach 
eperjesi segédpüspök, valamint az állami szervek számos 
képviselője. Imádkozó zarándokok ezrei érkeztek Magyar-
országról és határainkon túlról is. Szentbeszédében Kocsis 
Fülöp metropolita atya azzal a gondolatával biztatta a 
jelenlévő több ezer hívőt, hogy bármilyen támadás ér is 
bennünket, bízhatunk Isten nekünk ajándékozott erejé-
ben:
„Amikor eljövünk Máriapócsra, mindjobban meg tudunk 
bizonyosodni arról, hogy mit vár tőlünk az Isten, aki meg 
akar ajándékozni minket. Az Isten az Ő erejével akar 
megajándékozni minket, hogy hűségben meg tudjunk 
maradni Mellette. Azért hívott most ide bennünket, hogy 
ebben megerősödjünk. Egy zarándokút során átérezzük 
gyengeségünket, de ugyanakkor azt is megtapasztaljuk, 
hogy az Isten szeretete isteni erővel ajándékoz meg 
minket. A bűneink bocsánata nem csupán azt jelenti, 
hogy nem haragszik ránk, hanem ennél sokkal többet ad 
nekünk: az Ő erejét, az Ő isteni életét. Az isteni erővel 

tudjuk fölvenni a harcot a gonosz cselvetései ellen. Bármi 
is történjék velünk ezen a világon, helyt tudunk állni, 
mert az Isten ereje van bennünk. Fogadjuk hálás szívvel 
az Ő ajándékát!”
http://www.mariapocskegyhely.hu/?q=node/1570 linkre 
kattintva megtekinthetöek a további felvételek 

Augusztus 20.
Augusztus 23-án, vasárnap 12.00 órai kezdettel a vianeni 
Római Katolikus templomban ökumenikus Istentisztele-
ten vettünk részt, amelyen Igét hirdetett Sólyom Uzonka 
tiszteletesasszony illetve Havas István atya celebrált. Az 
ezt követö közös ebédre a vianeni Magyar Otthonban 
került sor. Államalapító Szent István Királyunkra emlé-
kezve Nagy-Gattyán Hedvig mondott ünnepi beszédet. 
Hangsúlyozta  István sorsdöntö és determináló szerepét 
Magyarország, mint állam és a magyarság történelmének 
alakulására. Mondanivalóját a magyar irodalom gyöngy-
szemeivel tüzdelte. 
Szent István királyunk ünnepének alkalmával magas 
állami kitüntetésben része-
sült Dr. Tóth Miklós (Hága), 
jogász és református lelkész, 
a hollandiai magyarságért 
kifejtett több mint 60 éve 
tartó áldozatos munkájáért.
Semjén Zsolt miniszterelnök 
helyettes augusztus 19-én 
Budapesten az Országház-
ban ünnepélyes keretek 
között nyújtotta át neki a 
´Külhoni Magyarságért 
Díj`-at.
A Hollandiai Magyar Szö-
vetség, a Hollandiai Mikes 
Kelemen Kör, a Hollandiai 
Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat, a 
Mikes International Alapítvány (melyeknek mind alapító 
tagja és jelenleg is aktív napszámosa) nevében is hálás 
szívvel köszönjük meg neki az értünk, hollandiai magya-
rokért végzett önzetlen munkáját. Szívböl köszönjük az 
ökuméniában kifejtett tevékenységét, mely mindannyiunk 
számára hatalmas jelentöséggel bír!

Cserkészet
Az  Attila cserkészcsapat a Vianeni Magyar Otthon  
területén táborozott 2015. június 27-28-án.
Az ‘újkori’ csapatnak az ez évi, már a hatodik sátortábora 
volt Hollandiában. A cserkészet nem magyar iskola, 

de kiegészíti azt élménypedagógiai neveléssel. Ez 8-10  
az iskolai tantárgyaktól eltérő témakört jelent, melyek 
dokumentációja mára nagy részben a világhálón, a weben 
elérhetők.
Az Attila csapatnak nagy múltja van. 1956 után alakult 

4



először az akkor többnyire magányosan kimenekülő fiata-
lokból. Akkor hímezte egy lelkes “zászlóanya” (mellékelt) 
csapatzászlónkat, így az  már több mint 50 éves. Az ala-
pító korosztály később munkaviszonyok miatt szétszéledt. 
Ezután alakult  a “második” Attila csapat menekült szülők 
gyermekeiből. Ez egy nagylétszámú nagyon aktív csapat 
volt, táborhelyük a Maarsbergen-i bárói kastély parkjában 
volt, ahol több közös európai nagytábor is megrende-
zésre került. Amikor ezek a fiatalok is elérték a főiskolás 
korosztályt, már nemzetközi táborokba is jártak, bele-
értve a tengerentúli csapatlátogatásokat. Eközben ők is 
családalapítások korába jutottak, csak a táborokba tudtak 
már járni. Ettől kezdve alig jöhettek létre magyar-magyar 
házasságok, ahol a nyelv nem volt probléma. 
Igaz, minden időben voltak hollandus férjek, akik nagy 
megértéssel fogadták a kétnyelvű nevelést, de a harmadik 
generációnak a magyar nyelvet csak szórványosan tudták 
tovább adni és csak ritkán  anyanyelvi szinten.

Újkori csapatunkat a Kárpát-medencéből rövidebb-
hosszabb időre Hollandiába költözőtt vagy itt házasodott 
szülők gyermekei képezik. A mellékelt vianeni tábori 
képen ez a generáció látható, mögöttük a nagyon lelkes 
fiatal “anyukák őrsével”. 
A csapatnak egy központi helyen (Zeistben) erdőszélen 
található többtermes igazi cserkészház ad otthont, ahol 
még a “tábortüzeket” is lehet az otthonban tartani. Népes 
nyári sátor tábor ott viszont nem lehetséges, ezért azt vagy 
a mierloi terjedelmes cserkésztanyán vagy Vianenben 
szokta a csapat rendezni.
A csapatéletről már 8 éve rendszeresen beszámolunk az 
“Attila Hírlevélben” (http://home.kpn.nl/nickl001/acsk.
html) melynek Archívum-ában visszalapozhatók a csapa-
gyűlések és táborok beszámolói. Ez ad leginkább részletes 
információt és egyben kedvcsinálót a mai fiataloknak a 
csatlakozáshoz. 

Váratlanul értesültünk arról, hogy Hegyi Bernadett 
és Fülep Máté visszatelepültek Magyarországra, így 
többé nem lesznek közöttünk a hágai szentmiséken.  
Énekükkel és Máté orgonakíséretével az elmúlt évek 
során sok alkalommal tették szebbé és emelték magas 
müvészi szinvonalra a hágai magyar nyelvű szentmiséket 
és Istentiszteleteket.  Máté kiváló szervezökeszségének 
és szakmai tehetségének köszönhetöen létrehozott egy 

alkalmi kórust, amely rendszeresen színesítette a ceremó-
niát. Szivélyességük és közvetlenségük mindnyájunkat 
lenyügözött. Sajnos az évek gyorsan rohannak, de máig 
megmaradó emlék Bernadett két évvel ezelötti diplo-
mahangversenye a hágai királyi konzervatóriumban. 
Búcsúzóul ezúton kivánunk sok sikert, boldogságot és 
eredménnyel teli éveket magánéletükben és müvészi 
pályájukon egyaránt!

Aktuális hírek
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Kitüntetés
Állami kitüntetést kapott Dr. Beer Miklós, a Váci Egy-
házmegye püspöke Kimagasló szakmai munkájának 
elismeréseként, Szent István király és az államalapítás 
ünnepe alkalmából, a Magyar Érdemrend Középkeresztje 
polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Beer Miklós, 
a Váci Egyházmegye püspöke. A kitüntetést Áder János 
Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, 
Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere adta át 
megyés főpásztorunknak, augusztus 19-én, szerdán, a 
Parlamentben.

Keresztelö
Június 7-én a keresztség szentségében részesültek Lothaar 
Wijnand és Füzy Dóra ikrei, akik a Valentijn István illetve 
a Ferenc Wicher keresztneveket kapták. Isten áldja és óvja 
öket egész életükön keresztül szüleikkel, keresztszüleikkel 
és nagyszüleikkel együtt! 

Bérmálás
2015 június 7-én a bérmálás szentségének megerösítését 
kapta Ihász Dávid Béla, Füzy Dóra Mária és Tápai Katalin 
Margit Erzsébet. Kérjük Isten áldását rájuk, kereszt- és 
bérmaszüleikre, hogy fogadalmuk szerint élhessenek.

Halálozás
Mély megrendüléssel fogadtuk a szomorú hirt, miszerint 
Dr. Véber Gyuláné, született Gasparovics Gizella 2015 
szeptember 9-én visszaadta lelkét Teremtöjének. Lelki-
üdvéert mondott gyászmise 2015 szeptember 16-án volt 
Maldenben, a H. Antonius Abt parochiekerk-ben. Magyar 
nyelvü búcsúztatója itt olvasható, melyet Dr. Ágoston 
István tartott:
Gizi és Gyula magyarországi családtagjait szeretettel 
üdvözlöm.

Messziröl jöttetek erre a szomorú összejövetelre.
Búcsúzunk Gizi nénitöl, tiszteljük emlékét.
Gizi néni mint egy kedves, szerény, gondos, okos asszony 
és házastárs él emlékezetünkben. 
Otthoni foglalkozását - tanítónö volt - 1956-os menekü-
lésük után nem folytathatta. A háttérben viszont fontos 
szerepe volt Gyula bátyátok sikeres hollandiai pályafutá-
sában. Többek között résztvett az elsö Holland-Magyar 
szótár szerkesztésében. 
Gizi néni hosszú külföldi tartózkodása ellenére magyar 
sajátosságait megörizte. Magyarul beszélt a legszívesebben 
és a legjobban. Legendás volt magyaros vendégszeretete. 
Ezt még Gyula bácsi egyetemistái is tapasztalhatták.

A rendszeres, többnyire hosszú magyarországi látoga-
tások és a sérfenyöszigeti ház sokat jelentettek számára. 
Magyarországon fellélegzett, ahogy többször mondta, 
még a levegö is jobb volt szülöfalujában és Magyaróváron.
A textilmüvészet már otthon is foglalkoztatta, tehetségét 
itt tovább fejlesztette. Többnyire magyar témái voltak, 
munkái közül ismert Kodály Zoltán arcképe. Több kiál-
lításon nyert díjat, Magyarországon és Hollandián kívül 
Olaszországban, Franciaországban, valamint Lengyelor-
szágban.

Gizi néni mélyen hívö katolikus volt, természetes, hogy 
ebben a Római Katolikus templomban búcsúzunk töle.
Tisztelettel emlékezünk rá: hollandok, hollandiai magya-
rok és rokonai Magyarországon.
Isten nyugosztalja.

Malden, 2015. Szeptember 16.

Tanévnyitó Istentisztelet
2015 szeptember 20-án, a református Istentisztelet kere-
tén belül évnyitót tartottunk a Magyar Óvoda és Iskola 
Imádkozni Tanulok-os növendékei számára. 
A gyermekek verssel, énekkel és virággal köszöntötték 
Dr. Tóth Miklóst 90. születésnapja alkalmából, melyet 
augusztus 6-án töltött be. Házasságuk 60. évfordulóját is 
ekkor ünnepeltük. Farkas Flórián megható szavai után 
gratuláltak a jelenlevök a Tóth házaspárnak. Éltesse öket a 
Teremtö sokáig jó eröben, egészségben és szeretetben!
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Erdő Péter bíboros Paskai Lászlóra 
emlékezik
„Megrendülten értesültünk Paskai László bíboros úr 
haláláról. Nehéz években vezette az Esztergomi, majd az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét, olyan időszakban, 
amikor megváltozott az ország és az egy-
ház egész élete. Ez az az időszak, amikor 
a rendszerváltozással új intézményes 
lehetőségek nyíltak az egyházak előtt is, 
amikor hazatért Mindszenty bíboros úr, és 
újratemették Esztergomban. Ez az időszak, 
amikor kétszer is pápalátogatásra került 
sor Magyarországon: először 1991-ben, 
aztán 1996-ban. Ez az időszak, amikor 
rengeteg új egyházi intézmény kezdhette 
meg ismét a munkáját. Olyan idők voltak 
azok, amelyek mindenkitől állóképességet, 
nyitottságot, új ötleteket kívántak. Olyan 
személyes tulajdonságokat, amelyek való-
ban különlegesek. Paskai bíboros úr egyébként tanárként, 
filozófiatanáromként is emlékezetes és kedves személyi-
sége volt a felnövekvő papi nemzedékek történetének. 

Szemináriumi elöljárói munkájában éppen úgy, mint 
tanári tevékenységben, azt hiszem, nagyon sok szép emlé-
ket hagyott sokakban.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye és a Veszprémi Főegyház-

megye, valamint a Főszékesegyházi Káptalan 
és a magam nevében is megrendült lélekkel, 
de Isten akaratában megnyugodva tudatom, 
hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gye volt főpásztora, Dr. Paskai László Pacifik 
OFM bíboros, nyugalmazott prímás-érsek 
életének 89., rendi fogadalmának 66., áldozó-
papságának 65., püspökségének 38. évében, 
2015. augusztus 17-én az örökkévalóságba 
költözött.
Elhunyt korábbi főpásztorunk lelki üdvéért 
2015. augusztus 22-én, szombaton 10.00 óra-
kor – végakaratának megfelelően – koporsója 
előtt rózsafüzért imádkozunk, majd 10.30 

órakor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Főszé-
kesegyházban.”- tudósított a Magyar Kurír. Bövebben a 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/elhunyt-paskai-laszlo-
biboros linkre kattintva lehet olvasni.
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Miserend

Sztankó atya kinevezése
2015 júniusával zebegényi plébánossá nevezte ki Sztankó Attila atyát dr. Beer Miklós váci püspök. Gratulálunk az új funkcióhoz! A 
kezdeti sok tennivaló miatt el kellet halasztania hollandiai látogatását a jövö évre.

Magyar Szentmisék, Istentiszteletek 2015 szeptembertöl december 31-ig

Hága: Szept. 6 12.30 Szentmise – ‘Onbevlekt Hart van Maria’ templom – Anton Peters atya
 vasárnap  Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag (C.S bus 43 Hofzichtlaan)
  Okt. 4  12.30 Ima- és Áldozási Istentisztelet – ‘Onbevlekt Hart van Maria’ templom – Leo Elshout
 vasárnap    Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag (C.S bus 43 Hofzichtlaan)
 Nov. 1   Mindenszentek napja
 vasárnap  12.30  Onbevlekt Hart van Maria’ templom - Anton Peters atya
   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag
 Dec. 6 12.30  Szentmise - ‘Onbevlekt Hart van Maria’ templom – Anton Peters atya
 vasárnap   Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag
 Dec. 26 12.30  KARÁCSONY - Szentmise- ‘Onbevlekt Hart van Maria’ templom
   Havas István atya
   Bethlehemes játék

Rotterdam: Szept. 6 15.00 ‘Una Sancta Kápolna’ – Anton Peters atya
 vasárnap  Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 
 Okt. 4 15.00   Ima- és Áldozási Istentisztelet – Leo Elshout - ‘Una Sancta Kápolna -vasárnap  Karel 

Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 Nov. 1 15.00  Mindenszentek napja - ‘Una Sancta Kápolna’ – Anton Peters atya
 vasárnap   Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum
 Dec. 6 15.00  Szentmise - ‘Una Sancta Kápolna’ – Anton Peters atya
 vasárnap   Karel Doormanstr. 337 3012 GH Rotterdam centrum

Utrecht/Vianen:  Okt. 10 14.00 Ima- és Áldozási Istentisztelet
   Magyar Otthon – Langeweg 145 Vianen.

Eindhoven:  Szept. 26  15.00  Szentmise - ‘Sint Joriskerk’ – Havas István atya
 szombat   St. Jorislaan 51 5614 AA Eindhoven (van C.S. buslijn 17 Parktheater)
   Helmond: zie Eindhoven

Eisden (Belgium)  Nov. 1 11.00  Szentmise - St. Barbara Kápolna - Dobai Sándor atya

Genk (Belgium)  Nov. 1 9.30  Szentmise - Hoevezaveli Kápolna - Dobai Sándor atya

Aachen (Németo.) Szept. 27  11.00 Szentmise a Szent Hubertus Templomban
 vasárnap  Handelstrasse 6, 52074 Aachen
   Website: www.ungarnzentrum.de 
 Okt. 25 11.00 Szentmise a Szent Hubertus Templomban
   Handelstrasse 6, 52074 Aachen
   Website: www.ungarnzentrum.de  

A 2015 november 14-én rendezendö Magyar Nap és a november 15-én tartandó Püspöki Nagymise elmarad és egy késöbbi 
idöpontban lesz megtartva. Ennek oka Dr. Palánki Ferenc debreceni és nyíregyházi megyéspüspök beiktatása, melyre november 
14-én kerül sor Debrecenben. 

Szerkesztette:
Leo Elshout, Frits van Gaans, Korcsma István, Tápai Katalin
A hírlevél letölthető: fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag
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