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Világtörténelem Szent Gellért Magyar Misszió Magyar történelem 

1945. május 9. A II. 
világháború vége. A 
legyőzött Németországot a 
győztes hatalmak zónákra 
osztották fel, és több millió 
népi németet kellett 
befogadnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1947. február 10. A párizsi 
környéki békeszerződések 
aláírásával zárult le a 
második világháború 
Magyarország, Finnország, 

A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye „Szent 
Gellértről” elnevezett Magyar Katolikus 
Egyházközsége a valamikori Stuttgarti és a 
Weingarteni Magyar Katolikus Missziók 
összevonásából ered, és története gyakorlatilag 
a II. világháború végére nyúlik vissza. Első 
tagjai azok a menekültek voltak, akik ez idő 
alatt Magyarországot elhagyták, és – egy időre 
vagy végleg – Németországban telepedtek le. A 
zömük Ausztriában és Bajorországban élt. De 
Baden-Württembergbe is sok magyar katolikus 
érkezett.  
 
Ezek pasztorálására 1945 szeptembere táján 
Dr. Nyika Béla görög-katolikus paptanár kapott 
engedélyt Johann Baptist Sproll (1870-1949) 
rottenburgi püspöktől. Nyika kezdetben 
Biberach, Calw, Friedrichshafen, Hechingen, 
Konstanz, Münsingen, Ravensburg, Reutlingen, 
Saulgau, Tettnang, Tübingen és Überlingen 
magyarjait látta el.  
 
Dr. Nyika Béla István 1901. április 6-án született Egyeken. 
Miután teológiai tanulmányait is befejezte, majd 
megnősült, 1925. december 6-án  Nyíregyházán pappá 
szentelték. Pappászentelése után Vajdácskán volt 
segédlelkész 1936-ig. 1936. június 24-én paróchus lett 
Sárospatak-Végardón, ahol 1938-ig teljesített szolgálatot. 
1938. április 30-án hitoktatóvá nevezték ki  Debrecenbe. 
1945 nyarán menekült nyugatra püspöke, Dr. Dudás  
Miklós, engedélyével. 1950 elején Kaiserslautenbe hívták, 
ahol egy szakiskolában tanított. Majd Amerikába 
vándorolt ki... 

 
(Isten Szolgája, Johann Baptist Sproll 
rottenburgi püspök, a magyarok jó barátja – 
1870-1949) 
 
 
 
 
1947. április 12. 
A Magyar Karitász vezetője Rozsály Ferenc 
piarista atya, és a Vatikáni Misszió Magyar 
megbízottja, Kótai Zoltán főlelkész Münchenből  

1945. május 29. Mindszenty 
József veszprémi püspök és 
Shvoy Lajos székesfehérvári 
püspök  visszatérnek 
székhelyükre Sopronkőhidáról, 
ahol a nyilasok fogva tartották 
őket.                
július-október Szlovákia 
magyar lakta területeiről 86 
magyar papot kiutasítanak, 21 
ellen eljárás indul. 
augusztus 19-20. A budapesti 
amerikai misszió Salzburgból 
visszahozza Budapestre a Szent 
Jobbot. Tízezrek vesznek részt 
a Szent Jobb körmeneten. 
október 7. Mindszenty József 
székfoglalása az esztergomi 
bazilikában 
november 14. Mindszenty 
József körlevélben tiltakozik a 
szlovákiai magyarság üldözése 
miatt. 
1946. február 1.  A 
nemzetgyűlés Magyarországot 
köztársasággá nyilvánítja.  
Megszűnik az egyház közjogi 
szerepe. 
február 18. XII. Piusz pápa 
Mindszenty Józsefet bíborossá 
kreálja.  
augusztus 1. A köztársaság 
kikiáltása; a Baloldali blokk 
létrehozása; a forint bevezetése;  
augusztus 18.  Feloszlatják a 
Magyar Cserkészszövetséget és 
más katolikus egyesületeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1947. február 10. Párizsi 
békeszerződés aláírása, a 
Trianoni határok visszaállítása. 
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Bulgária, Olaszország és 
Románia számára. 
A békeszerződést a 
Külügyminiszterek 
Tanácsának ülésén 
fogalmazták meg, és 
egyszerre írták alá. Ezek 
alapelveikben hasonlóak 
egymáshoz, mely elveket az 
1945-ös potsdami 
konferencia során 
fogalmazták meg. A magyar 
békeszerződést az 1947. évi 
XVIII. törvény hirdette ki, 
1947. február 10-én. Ezzel 
visszaálltak a trianoni 
békeszerződésben kijelölt 
határok. 
1947. június 5,  Marshall-
terv, Trumann-doktrina 
 
 

 
 
 
 
 

 (Marienheim – Hauskapelle 
-, az első magyar nyelvű 

szentmisék helye) 
 
 
1948. március 1.  
Tito szakít a Szovjetunióval;  
május 14.  Izrael 
megalakulása, június 16.  
Berlini válság kezdete. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1947. május 13. 
Sproll püspök D’André Károly atyát nevezte ki 
az egyházmegyéje területén élő magyarok lelki 
gondozásával.  
Ez a dátum a Stuttgarti Magyar Katolikus 
Misszió születésének a napja.  
 

 
(D’André Károly atya – jobbra - híveivel) 
 
1947 decemberében mintegy 40.000 magyar élt 
Németország területén. A katolikusok száma 
28.000, őket 40 pap látta el. Mintegy 1.000 hívő 
jutott mindegyikükre, és 15.000 km²-nyi terület 
tartozott hatáskörük alá. A 40 pap közül 15 népi 
német volt, a többi színmagyar.  
A papok igen nehéz anyagi helyzetben éltek. A 
Vatikáni Misszió három havonta küldött nekik 
csomagot. A Szentatya 1946-ban szintén küldött 
mindüknek egy-egy ruhaneműt tartalmazó 
csomagot. A müncheni Magyar Káritász évi 250 
DM-val támogatta utazási költségeiket.  De a 
hívek helyzete is válságos volt. Mintegy 10.000-
en lágerben éltek. A papság gigászi küzdelmet 
folytatott azért, hogy ne vesszenek el. 
 
1956-ig a következő lelkészek működtek még 
Baden-Württemberg területén (zárójelben azok  
a helységek, ahova misézni jártak): 
Dr. Nyika Béla (Biberach, Calw, 
Friedrichshafen, Konstanz, Münsingen, 
Ravensburg, Reutlingen, Saulgau, Tettnang, 
Tübingen és Überlingen) 
Bakos István (Balingen, Donaueschingen, 
Ebingen, Ehingen, Engen, Freundenstadt, 
Hechingen, Horb, Rottweil, Schramberg, 
Sigmaringen, Singen, Stockach, Villingen és 
Tuttlingen)    
Kreisz Mihály (Lindau és Wangen) 
Hímesi Károly (a francia zóna vezető lelkésze: 
Bad Krozingen, Baden-Baden, Bühl,  
Emmendingen, Freiburg, Kehl, Lahr, Lörrach, 
Müllheim, Neustadt, Offenburg, Rastatt, 
Säckingen, Waldshut és Wolfach) 
D’André Károly - Stuttgart és környéke  
 

 
 
D’André Károly minorita atya 1878. 
július 22-én született Marosillyén 
(Erdély). Rómában szentelték pappá 
1902. március 29-én. Budapesten, 
Pancsován, Aradon majd Bukarestben 
működött a szórványban élő magyarok 
között. 1943. július 20-án 
Magyarországra jött. Előbb a kalocsai 
majd a veszprémi egyházmegyékben 
szolgált. 1945 márciusának végén a 
front elől előbb Ausztriába, majd 1945 
októbere végén Németországba 
menekült. 1946. július 8-tól 
Stuttgartban találjuk. Egészen haláláig 
a német pasztorációban működött. 
1947. május 13-tól azonban ő látta el a 
stuttgarti és Stuttgart környéki 
magyarokat. A magyar menekültek 
fáradhatatlan, buzgó apostola volt. 
Ajtaja és szíve mindig tárva volt hívei 
előtt.  
 
 

 
(D’André Károly hívei körében) 
 
 

 
(Az első szentmisék egyikén 
készült fénykép) 
 
 
 
1948. február 21-23. Létrejön 
a Román Munkáspárt; főtitkára 
Gh. Gheorghiu Dej. 
augusztus eleje  A püspöki kar 
levélben kéri a magyarországi 
németek kitelepítésének 
beszüntetését. augusztus 31. 
Országgyűlési választások. 
április 17.  Életbe lép a Román 
Népköztársaság alkotmánya, 
amely elméletileg lelkiismereti 
és vallásszabadságot biztosít.                                    
június 12. Rákos Mátyás az 
MKP vezetői előtt tartott 
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(Egy „Rucksackpriester”, 
aki az Ostpriesterhilfe 
segélyszervezet 
motorbiciklijével  több 
helyen tartott szentmisét.) 
 
 
 
 
1949. január 25. KGST 
megalakulása. 
 
április 4, NATO,  
május 23. NSZK, NDK 
létrehozása;  
október 1. Kínai 
Népköztársaság kikiáltása, 
Mao Ce-Tung az 1.  elnöke. 
A szovjetunió atomhatalom. 
 
1950. június 25. a koreai 
háború - Kim Ir Szen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1952. február 6. II. Erzsébet 
lesz Anglia uralkodója.  
1953. január 20. az U.S.A. 
elnöke Eisenhower lesz.  
március 6. meghal Sztálin, 
Hruscsov lép a helyére.  
1955. május 14.  Létrejön a 
Varsói Szerződés.  
október 9. Meghal XII. 
Piusz pápa. 
 

Dr. Babich László (1945 őszétől rendszeresen 
járt motorbiciklivel Heidelbergből Stuttgartba.    
Rohrer István és  Zwickl József (alkalmilag 
látták el a magyarok lelkigondozását) 
Furtner Mátyás (a Bad-Cannstatt-i láger 
lelkésze volt) 
P. Fenyvessy Jeromos domonkos atya (az 
unterjettingeni magyar közösség lelkésze)  
P. Neuberger Bunaventúra atya (Sindelfingen, 
Ulm és Heilbronn)  
Kőmíves János (1956-tól egész Baden-
Württemberg, Friedrichshafen) 
 

 
(Kőmíves János atya) 

 
 
 
 
 
 
1950 A németországi magyarok főlelkésze Dr. 
Szölgyémy József. 
 
 
1950. július 12. XII. Piusz pápa kinevezi Zágon 
Józsefet a menekült katolikus magyarok 
apostoli vizitátorává. Székhelye Róma, 
hatásköre az európai szabad világ. Feladata a 
magyar katolikus lelkigondozás irányítása.  
 

 
(Zágon József) 

 
 
 

1952 – 1978 A németországi magyarok 
főlelkésze Ádám György. 
 
 

beszédében bejelenti a döntő 
harcot a „klerikális reakció” 
ellen Magyarországon.  
június 17. A román kormány 
felmondja a Vatikánnal kötött 
konkordátumot. Elkezdődik az 
államosítás. 
augusztus 3-4.  Érvénybe lép a 
Román Népköztársaság 
kultusztörvénye.  
szeptember 3. Tíz katolikus 
püspök közül 7 börtönbe vagy 
kényszerlakhelyre kerül.  
december  26. Letartóztatják 
Mindszenty hercegprímást. 
december 30. Kikiáltják a 
Román Népköztársaságot.  
1948-49 A sztálinista 
egypártállam megszilárdítása 
Magyarországon. 
1949. február-szeptember 
Mindszenty-per, a budapesti 
népbíróság életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítéli őt. 
június 21. Márton Áron 
gyulafehérvári püspököt 
letartóztatják. 1949-1951-es 
években  a román hatóságok a 
béke-mozgalom nemes 
jelszavát arra használják fel,  
hogy a katolikus papságot és 
híveket szembeállítsák a 
püspökkel és a pápával.  
augusztus Romániában 
feloszlatják a szerzetesrendeket. 
november 3. államosítják a 
katolikus kórházakat. 
1950 szeptemberében 
Magyarországon megvonják a 
szerzetesrendek működésének 
engedélyét. 
1951. A főbb egyházi tisztségek 
csak az Elnöki Tanács 
hozzájárulásával tölthetők be. 
Mindenütt békepapokat 
helyeztetnek a püspöki irodákba 
helynöknek, irodaigazgatónak 
és titkárnak.  
július 30. Romániában Márton 
Áront életfogytiglani börtönre 
ítélik. 
1952. augusztus 14. Rákosi 
Mátyás lesz a minisztertanács 
elnöke.  
A papnevelő intézetek 
feloszlatása.  
 
 
 
 
 



1956. október 23-án kitör a 
forradalom Budapesten.  
Novemberben az orosz 
csapatok leverik.  
Kádár János kerül hatalomra  
október 29. Kitör a szuezi-
válság.  Izrael megtámadja 
Egyiptomot  
 

 
(A forradalmat orosz tankok 
verték le) 
 
Fekete Bertalan Géza (Kisvárda, 
1913. február 28. – 2006. április 
12.) 1930-ban lépett be a 
ferencesek rendjébe. A filozófiát 
Pápán, a teológiát pedig 
Szombathelyen végezte, ahol 1936. 
június 21-én pappá szentelték. 
1940. augusztusában behívták 
katonának, és tábori lelkész lett. 
1945. március 29-én, elhagyta 
Magyarországot. A hozzá hasonló 
és lelkes magyar katolikus 
papokkal és világiakkal karöltve – 
magyar intézményeket kezdett 
alapítani. Az őt ismerők szerint 
„határozott egyéniség, 
igazságszerető ember volt“. 
 
1958. október 28. Az 
Egyház új pápája XXIII. 
János. 
 

 
(XXIII. János pápa) 
 
 
 
 
 
1958 novembere De Gaulle 
lesz Franciaország elnöke. 
1959. január 1. Fidel Castro 
megdönti Batista 
diktatúráját. 
 

1956. október 23 
A forradalmat követően több mint 180 ezer 
magyar menekült lépte át a magyar-osztrák 
határt. Ebből 1959-ig 162.000 fő más nyugati 
országokba távozott. Baden-Württembergben a 
Menekültügyi Minisztérium 2.100 menekültet 
vett fel. 
A menekültek megsegítésére a németországi 
magyar katolikus papok is azonnal akcióba 
léptek. A Baden-Württembergben letelepült 
magyarok lelkipásztori ellátása különösen 
nehéz, mert egyetlen egy főállású papjuk van: 
Hímesi Károly. A  főlelkész Ádám György 
ezért új papot nevezett ki Hímesi atya mellé P. 
Fekete Géza személyében. 
 
P. Fekete Bertalan Géza OFM (1956-1959) 
Fekete atyára mindenképp szükség volt, nem 
csak azért, mert D’Andrè Károly atya igen idős 
volt, de azért is, mert ebben az időszakban a 
Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió 
alkalmankénti lelkészei közül egyedül Kőmíves 
János járt át Augsburgból, amikor erre alkalma 
nyílott. 
P. Fekete Géza OFM tehát 1957. február 1-jén 
vette át a Stuttgarti Magyar Missziót, kivéve 
Stuttgart városát. 
 

 
(P. Fekete Géza II. János Pál pápával) 
 
Azonnal munkához is lát. Szomorúan állapítja 
meg, hogy munkáját többnyire az új menekültek 
érdektelensége kíséri. Továbbá probléma, hogy 
az ifjúsági otthonokban durván kezelik a 
magyar fiatalokat, ezért szorgalmazza a 
„Magyar Otthonok” létrehozását, amelyekben 
maguk a magyarok gondoskodhatnának 
konyháról és kultúrlehetőségekről. Gondot okoz 
az is, hogy a balos német politikai pártok 
megpróbálják maguknak megnyerni a 
gyökértelen magyar fiatalokat, szállást és 
szabadidős lehetőségeket ígérve a pártba történő 
belépés fejében. 
 
 
1958. február 18.-tól vette át Károly atyától a 
stuttgarti egyetemisták lelki gondozását.  
 
 
 
 
 

1956. október 30.  Mindszenty 
József bíboros kiszabadul 
fogságából. Felfüggeszti a papi 
tevékenységtől a 
békemozgalom 11 vezetőjét, és 
Budapest azonnali elhagyására 
utasítja őket. 

 
(Mindszenty bíboros rádió-
szózatban szólt a nemzethez) 
 
november 4.  A bíboros a 
budapesti amerikai követségen 
kér menedékjogot. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A megtorlás elől ezrek és ezrek 
menekültek nyugatra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1959 júniusa Magyarországon 
újra fellállítják az Állami 
Egyházügyi Hivatalt. 
Kormányrendelet jelenik meg 



 
 1960. január 20. John 
Fitzgerald Kennedy lesz az 
USA elnöke. 
 
1961. augusztus 13.  a 
berlini fal építésének 
kezdete; 
október 14 – 28. a kubai 
válság.  
1962-1965 a II. Vatikáni 
Zsinat. 
 
1963. június 3. meghal 
XXIII. János pápa. Utóda 
VI. Pál. 
1964. október 15. 
Brezsnyev kerül a 
Szovjetunió élére. 
november 24. az USA 
bekapcsolódik a vietnami 
háborúba. 
1965. március 22. 
Ceaușescu lesz a román 
Kommunista Párt első 
titkára. 
 

 
 

 
(P. Szőke János Mindszenty 
bíborossal) 
 
1967. június 5–10. A 
„hatnapos” háborúban Izrael 
legyőzi Szíriát. 
1968. június 6.  megölik 
Robert Kennedyt. Nixon lesz 
az U.S.A. elnöke;  
augusztus 21.  kommunista 
ellenes felkelés Prágában. 
1969. szeptember 1. 
Líbiában Kadhafi kerül 
hatalomra. 
1970 szeptembere Chilében 
Allende kerül hatalomra.  

1959 elején azonban, a magyar katolikusok 
közötti súrlódás miatt elhagyja Stuttgartot.  
Ezt követően a stuttgarti magyaroknak nincs 
saját papjuk, mert D’Andrè Károly atya német 
szolgálatban van. Havonta mindössze egy 
alkalommal mond misét a magyaroknak, sőt 
1956 októberében le is mond róluk. A mintegy 
200 magyar egyetemista lelki gondozása is abba 
maradt. 
1959. augusztus 11-én P. D’André Károly 
meghalt. Ádám György főlelkész a Misszió 
vezetését Dr. Cserjés Sándornak ajánlja fel. 

 

 
(Ádám György főlelkész és Dr. Cserjés Sándor) 
 
Dr. Cserjés Sándor (1959-1967) 
már 1958 ősze óta besegített. 1960. január 28.-
tól vette át hivatalosan a Stuttgarti Magyar 
Katolikus Misszió vezetését. Tevékenységéről 
sajnos nem sok dokumentum maradt fenn. 
 
Ránk maradtak viszont azok a levelezőlapok, 
amelyekkel – névre szólóan – a híveket 
szentmisére hívogatta. 
 
 
P. Szőke János (1967-1975) 
1965. szeptember 2-án már az új pap tűnt fel 
Stuttgartban: P. Szőke János SDB szalézi 
szerzetes. Egy ideig ketten dolgoztak Cserjéssel. 
Cserjés maradt a Misszió vezetője, de területét 
felosztották egymás közt. Cserjés azonban élete 
vége felé már alig misézett. Így vette át P. 
Szőke, a Misszió vezetését 1967. január 2-án.  
 
 
P. Szőke, a Misszióval együtt 1967. július 7-
től a Werastr. 63-ba költözött. Backnangban, 
Böblingenben, Crailsheimben, Esslingenben, 
Göppingenben, Neckarsulmban, Horbban, 
Freudenstadtban, Künzelsauban, Leonbergben, 
Ludwigsburgban, Mergentheimben, 
Nürtingenben, Reutlingenben, Rottenburgban, 
Schwäbisch-Gmündben, Schwäbisch-Hallban, 
Vaihingenben, Waiblingenben és Weil der 
Stadtban tartott hol rendszeresen, hol pedig csak 
alkalmanként szentmisét.  
 
 
 
 

 az egyházi állások betöltéséhez 
szükséges állami hozzájárulást 
újra szabályozó törvényrendelet 
végrehajtásáról. 
1960 november – február - A 
Belügyminisztérium emberei 22 
papot, 25 szerzetest, valamint 
38 világit tartóztatnak le. 76 főt 
ítéltek el 1-12 évig terjedő 
börtönbüntetésre, további 180 
főt vádolnak meg, közülük 120 
ellen kezdenek büntető eljárást. 
1963. március 7-9. 
Közkegyelmi rendelet nyomán 
54 pap szabadul.  
1964. szeptember 15. Agostino 
Casaroli, a Rendkívüli Egyházi 
Ügyek Kongregációjának 
titkárhelyettese és Prantner 
József, az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnöke aláírja a Magyar 
Katolikus Egyház és a magyar 
állam közötti jogi és ténybeli 
kérdéseket rendező részleges 
megállapodást 
 
 
Cserjés Sándor  (Győr, 1903. 
november 11. – Stuttgart, 1967. május 
17.) A középiskola után belépett a 
jezsuita rendbe. 1933. július 26-án 
szentelték pappá Innsbruckban. 1949-
ben otthagyta a rendet, veszprémi 
egyházmegyés pap lett belőle. 1958 
elején nyugatra távozott. Előbb a 
bécsi, majd a Sankt Pölteni egyház-
megyékben volt lelkipásztor.  
 
 
 
 
Szőke János a Békés megyei 
Csorváson született 1927. február 13-
án. A szalézi rendbe történt belépése 
után előljárói teológiai tanulmányokra 
Rómába küldték. 1954-ben szentelték 
pappá. Előbb Ausztriában, majd 1956-
tól Svédországban lelkipásztorkodott. 
1965. szeptemberében stuttgarti 
kisegítő lelkész lett.  
 
 
 
1967. augusztus 20.  Rómában 
felavatják a Szent Istvánról 
elnevezett magyar katolikus 
zarándokházat. 
 
 
 
 
 
 
1970. augusztus 20.  A püspöki 
kar a Szent István-bazilikában  
megnyitja a Szent István-évet. 



1971. május 3. Erich 
Honecker kerül a NDK élére.  
 
1972. június 17. kitör a 
Watergate-botrány, Nixon 
elnököt lemondatják. 
1973. szeptember 11. 
katonai puccs Argentínában 
Pinochet vezetésével. 
 
 

 
(Mindszenty bíboros magyar 
gyermeket bérmál) 
 

 
(Mindszenty bíboros a főpapi 
szentmisén) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temesi László – Budapesten 
született 1929. február 14-én. 
1952. június 7-én szentelték 
pappá Esztergomban. Az 
Erzsébetvárosi plébániára 
került. 1960-ban letartóztatták 
és két éves börtönbüntetéssel 
sújtották. 1963-ban szabadult. 
1967 elején Nyugat-Német-
országba jött, és a Rottenburgi 
Egyházmegyébe kérte felvételét. 
 
 
 
 
 
 
 

Szőke atya nevéhez fűződik az ún. Hétvégi 
Magyar Iskola megszervezése is. Mintegy 50 
magyar gyermeket tanítottak rendszeresen a 
tanítók és nevelők magyar nyelvre és kultúrára.   
A Magyar Iskolából kinövő Cserkészetet is ő 
karolta fel 1971-ben.  
 
 
 
A legörömtelibb eseményre azonban 1974. 
június 30-án került sor: Mindszenty József 
bíboros meglátogatta stuttgarti magyar híveit. 
2000 ember töltötte meg Stuttgart  legnagyobb 
katolikus templomát: a St. Eberhardot, ahol Karl 
Josef Leiprecht püspök, Anton Herre 
segédpüspök és Hans Filbinger miniszterelnök 
köszöntötte, méltatta és ünnepelte őt.  
Szentbeszédében Mindszenty hangsúlyozta, 
hogy több hívőnek kellene látogatnia a magyar 
szentmiséket. „Le kell tenni a kényelmet – a 
vasárnap Istené és a halhatatlan léleké. Aki 
mozogni tud, legyen ott a szentmise áldozaton. S 
ha közelebb van is egy német templom, menjetek 
a magyar misére... Kérve kérlek benneteket, 
folytatta tovább, minden szál magyar gyereket 
vigyetek el a Magyar Iskolába...” 
Azt is elmondta, hogy mennyire helyesli a II. 
Vatikani Zsinat rendelkezését, amely 
megnyitotta a nemzeti nyelvek számára az utat. 
„Az anyanyelvében van az ember legjobban 
otthon“. Majd bérmált, és utána nyilatkozott a 
sajtónak és a televíziónak, hogy felvilágosítson 
mindenkit a kommunisták isten- és embertelen 
tetteiről. 
 
P. Szőke János 1975. március 31-én egy 
nagynevű nemzetközi segélyszervezet, az 
Ostpriesterhilfe osztályvezetőjévé nevezték ki.  
 
 
 
1967 júliusában nyílik meg a Rottenburg-
Stuttgarti egyházmegye területén a második  
Magyar Misszió: Weingartenben.  
Az első kinevezett weingarteni magyar lelkész 
Temesi László volt, aki a gornhofeni plébánián 
működött, és mint német plébános kapott 
megbizatást a magyar lelkipásztori teendők 
átvételére. Tudjuk azonban, hogy ennek a 
Missziónak a területén is tevékenykedtek 
Magyar papok. Ulmban, Fejős Ottó, 
Konstanzban és Singenben Kőmíves János, 
Donaueschingenben, Engenben, Lindauban 
Stockachban, Überlingenben Villingenben és 
Wangenben pedig Kreisz Mihály atya. 
László atya kinevezése után 800 magyar 
családot kartotékozott fel. Német paptársai 
azonban nem jól szemmel nézték működését, 
hisz Temesi híveinek nagy része ún. „dunai-
sváb” volt. Ezért havonta helységenként csak 
egy szentmisét tarthatott. 2003 körül halt meg.  

 
1971. szeptember 28. 
Mindszenty József bíboros 
elhagyja az Amerikai Egyesült 
Államok budapesti 
nagykövetséget és Bécsbe, a 
Pázmáneumba költözik. 
1973. december 18. VI. Pál 
pápa az esztergomi érseki 
széket megüresedettnek 
nyilvánítja.

 
(VI. Pál pápa és Mindszenty 
József bíboros) 
 

 

Bad Niedernau, ahova - P. 
Szőke óta - 2014-ig jártak a 
híveink Áldozócsütörtököt és 
utána baráti együttlétet tartani) 
 
 
 

 
(A 14 Nothelfer-Kapelle, ahol a 
weingarteni magyar katolikusok 
szentmiséiket tartják) 
 
 
 
 



 
(Pribus György atya) 
 
 
 
 
 

 
(Kreisz Mihály atya Gyurás 
István atyával) 
 
1974. december 8. 
Görögországban kikiáltják a 
köztársaságot. 
 

 
(Ft. Fejős Ottó Borsos 
Endrével) 
 
1975 Szentév Rómában. 

1970. szeptember 22-én Pribus György vette 
át a stafétabotot.  
 
Pribus atya 1972 januárjában egy nehéz 
operáción esett át, de az operáció után röviddel 
újból munkájához látott. 1972. szeptember 3-án 
reggel kocsijában az út mellett halva találták. 
Akkor is hívei után járt... Szívinfarktus végzett 
vele. Temetésére messze földről tömegesen 
jöttek el volt hívei.  
 
 
 
1973. január 1-től Bárány József vette át a 
Weingarteni Magyar Missziót. 
 
Bárány atya Varsányban született 1935. április 26-án. Az 
esztergomi papnevelő elvégzése után 1960. június 19-én 
szentelték pappá Esztergomban. 1972-ben elhagyta 
Magyarországot, és Németországba jött.  
 
Leiprecht püspök 1973. január 1-jén őt nevezte 
ki a Misszió lelkészének. Fejős Ottó stuttgarti 
magyar lelkésztől átvette az ulmi magyar 
közösséget, majd Munderkingent. 1973. 
december 31-én elbúcsúzott híveitől. 
Mindszenty bíboros személyesen küldte őt Dél-
Afrikába az ottani magyarok felkarolására. 
 
Bárány atya távozása után Kreisz Mihály atya 
látta el a lelkipásztori feladatokat. Ez majdnem 
két esztendeig tartott. Kreisz Mihály 1986-ban 
bekövetkezett megbetegedéséig mindig a 
magyar menekültek szolgálatában állott. Először 
Lindau és Wangen magyarjait pasztorálta, majd 
1948-ban Donaueschingen, Engen, Stockach, 
Villingen és Überlingen magyar katolikusait is. 
1974 januárjában pedig átvette még Ulmot, 
Konstanzot, Singent és Munderkingent.  
 
 
 
Stuttgartban: Fejős Ottó (1975-1986) atya 
1975. március 31.-én vette át a Magyar 
Missziót. Szőke atyától a Magyar Iskolát, a 
Cserkészetet, a Kastl-i Gimnázium számára 
rendezett gyűjtéseket, a protestáns testvérekkel 
közös március 15-i és október 23-i Nemzeti 
Ünnepeket, valamint a Bad Niedernaui Úrnapi 
Családi Napot örökölte. Azután ugyanazokra a 
helyekre járt szentmisére, mint ő, vagyis: 
Böblingenbe, Eislingenbe, Heilbronnba, 
Ludwigsburgba, Schwäbisch-Gmündbe és 
Stuttgartba.  
Fejős atya nem csak az osztrák tapasztalataira 
épített, hanem a helyi adottságokat és 
szükségeket is figyelembe vette.  
 
Az egyik legszebb és legmaradandóbb alkotása 
a Misszió havi lapjának az életbehívása. A 
„Barátom” első száma 1976 januárjában látta 
meg a napvilágot.  

Pribus (1968-1972) a zemplénmegyei 
Bodrogszerdahelyen született 1907. 
január 3-án. Kassán szentelték pappá. 
1935. június 18-án. 1944-ben elhagyta 
Magyarországot, 1950-ben Caracasba 
(Venezuela) ment. 1966-ban Sao 
Paulo-ba vonult el, az ottani magyar 
bencésekhez. 1967 nyarán azonban 
visszatért Európába, előbb Zürichbe, 
majd Ravensburgba, ahol 1968 
júliusában elvállalta a magyar lelkészi 
posztot. Fáradhatatlanul járta híveit és 
hívogatta őket a magyar szentmisére. 
Ő vezette be Biberachban is a magyar 
nyelvű szentmisét.  
 
 
 
 

 
(Bárány József atya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejős Ottó 1936. június 16-án született 
Budapesten. Október 23-án őt is  
„barikádra“ sodorta. 1957. elején 
előbb Svédországba, onnan Ausztriába 
menekült. 1964. június 29-én szentelték 
pappá. 1975. március 6-tól a 
magyarok lelkésze lett Stuttgartban. 
1986. április 1-től müncheni 
másodlelkészi kinevezést kapott, s mint 
ilyen a rosenheimi és dachaui magyar 
hívek lelkipásztora lett. 1986. október 
9-től magyar főlelkész lett 
Németországban. Szolgálatának 
fókuszában a fiatalok nevelése állt. 
  
 
 
1975. május 6. Életének 83. 
évében Bécsben elhunyt 
Mindszenty József bíboros, akit 
Máriazellben temetnek el. 



augusztus 1. Helsinki 
értekezlet. 
november 20. Francisco 
Franco halálával véget ér a 
fasiszta diktatúra; 
János Károly kerül 
Spanyolország trónjára.  
 
 
 
 
 
1976. szeptember 19. 
meghal Mao Ce-tung.   
 
1977. január 20. Jimmy 
Carter lesz az U.S.A. elnöke.  
 
1978. augusztus 6. meghal 
VI. Pál, utóda I. János Pál; 
szeptember 28. meghal I. 
János Pál pápa. Utóda  
II. János Pál pápa. 
 

 
(Szent II. János Pál pápa) 
 
1979. december 24.  A 
szovjet csapatok bevonulnak 
Afganisztánba. 
1980. május 4, meghal Tito.  
 

 
(Márton Áron gyulafehérvári 
püspök) 
 
1981. február 11.  Jaruzelski 
tábornok miniszterelnök lesz 
Lengyelországban.  
Lech Walesa vezetésével 
megalakul a Szolidaritás.  

 
Ugyanilyen nagysikerűnek bizonyult másik 
kezdeményezése: a Stuttgarti Magyar Bál.  
 
Szintén ő hozta létre  a Kalocsai Hímzőkört  
(1976. 02.7-től 1981-ig); 
és ő szervezte az első a zarándoklatokat (a 
legelső 1976. 05.29-30-án volt Máricellbe). 
Célja elsősorban az volt, hogy a híveit 
összehozza, közösséggé kovácsolja.  
Összefogta a stuttgarti művészeket is, akik a 
Stuttgarti Alkotók Köre (1976 júniusa – 
júliusa) néven ének, zene, tánc, irodalom és 
képzőművészet területén egymást segítették; 
megalakította a Kodály Kórust (1976. 05. 10);  

 
 
a Stuttgarti Magyar Táncegyüttest (1976. 
február);   

 
ő tartotta az első Bibliakört (1976. 10. 20); 
a húsvéti lelkigyakorlatokat (1977. 03. 29); 
mint ahogyan a Szeniorok Klubja (a későbbi 
Barátságklub - 1978. 08. 2-án); 
a steinhaldenfeldi temetőjárás (1978. 11. 1); 
a Színjátszó Kör (1982) az ő fejéből pattant 
elő.  
Ezen kívül Irodalmi- és Film Estet szervezett, 
és ha kevesen is jártak a hívek ezekre a 
rendezvényekre, s ezért egyik-másik kört 
szüneteltetnie kellett is, az alapokat ő rakta le! 
 
 
 
 
 
1982 februárjában a Magyar Missziónak – 28 
év után – el kellett hagynia a Marienheimi 
kápolnát és a közösségi termet. A St. Paul im 
Lehenben kaptak helyet. Itt már több 

 
 
1976. február 10. VI. Pál pápa 
Lékai László apostoli 
kormányzót kinevezi 
esztergomi érsekké. 
 

 
(Lékai László bíboros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1980. szeptember 27-28. Szent 
Gellért születésének ezredik 
évfordulója alkalmával 
Agostino Casaroli bíboros, 
szentmisét mutat be az 
esztergomi bazilikában.   
szeptember 29. Életének 84. 
évében elhunyt Márton Áron 
erdélyi püspök.  
október 8. II. János Pál pápa 
felszenteli a római Szent Péter-
bazilika altemplomában a 
magyar kápolnát. 
 
 
 
1981. november 25.  Árpád-
házi Szent Erzsébet halálának 
750. évfordulóján a Szentatya 
levelet intéz a Magyar 
Katolikus Egyházhoz. 



november 4. Ronald Reagan 
lesz az Egyesült Államok 
elnöke.  
1982. november 10. Meghal 
Brezsnyev, utódja Andropov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1984. február 9. Andropov 
halálával Csernyenkó lesz az 
SZKP elnöke;  
október 31. meggyilkolják 
Indira Gandhit.  
1985. március 11.  Mihail  
Gorbacsov kerül a 
Szovjetunió élére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Tarnay Búnó atya Palágyi 
Natália nővér és a hívek 
körében) 

helyiséggel és lehetőséggel is rendelkeztek. 
Ezen túl havonta kétszer tarthatott Stuttgartban 
szentmisét Fejős atya. 
 

St. Paul im Lehen (Stuttgart) 
 
1982. május 29-én volt az első (rendszeres) 
szentmise Reutlingenben. 
 
1984-ben nyitotta meg kapuit a Könyvtár.  
 
 
 
1985. május 12-én Fejős atya felállíttatta a 
Mindszenty-szobrot. Elkészítésére Dákay 
Ferenc szobrászt kérte fel. 
 
1986 februárjától átköltözik a misszióval 
együtt a St. Martinus kápolnába, majd átveszi az 
„Életünk” (a nyugat-európai magyar katoliku-
sok folyóirata) szerkesztését. Egy darabig 
Stuttgart és München között ingázik. Teendői 
azonban igencsak meghatványozódtak. 1986. 
nyarán aztán végleg elbúcsúzik, utódja Ft. 
Horváth János lesz. 
 
 
 
 
 
 
Weingartenben: 1975. június 15-től ismét 
Bárány József vette át a Magyar Misszió 
vezetését. Székhelyét Ravensburgból 
Weingartenbe tette át és Markdorfban is 
elkezdte a rendszeres szentmisék tartását.  
Az ő idejére esett az 1975-ös Szentév, amelyet a 
külföldre menekült magyarság római 
zarándoklattal szentelt meg. Mivel Bárány atya 
és hívei nem tudtak Rómába menni, ezért 1975. 
augusztus 17-én külön zarándoklatot rendeztek 
Ravensburgban és Weingartenben. 
Bárány atya nevéhez fűződik a (Weingarteni) 
„Értesítő” kiadása (a későbbi „Weingarteni 
levél”). 
1976. július 31-én aztán ő is tovább ment. Előbb 
Hamburgban, majd Nürnbergben, végül – 
nyugdíjaztatása után rövid ideig – Augsburgban 
volt magyar lelkész. Jelenleg Budapesten él. 
 
Utóda – 1976 júniusa és 1981 júniusa között 
P. Tarnay Brúnó OSB bencés szerzetes lett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1983. május 21. II. János Pál 
pápa kinevezi Irányi Lászlót  
püspökké, és megbízza a 
külföldön élő magyarok lelki 
gondozásával. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarnay Pál Brúnó Budapesten született 
1924. november 25-én. Teológiai 
tanulmányai mellett elvégezte a latin-
magyar tanári szakot. 1949-ben pedig 
pappá szentelték. Mivel a rendeket a 
kommunista Magyarországon is 
feloszlatták, 1953-tól már csak 
kántorként dolgozhatott. S közben 
doktorált teológiából. 1962-től 
taníthatott Pannonhalmán a 
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(Gyurás István atya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Ft. Horváth János atya) 
 
1986. április 26. felrobban a 
csernobili atomerőmű.  
 
 
 
 
 

Időközben a Rottenburgi Egyházmegye 
vezetősége is felismerte, hogy a Misszió 
munkáját egy lelkipásztori erő nem képes 
ellátni. Ezért Tarnay atya mellé egy második 
munkaerőt is kinevezett Palágyi Natália 
kedvesnővér személyében. Ezt követően Brúnó 
atya tevékenységét Tettnangra és Tuttlingenre is 
ki tudta terjeszteni. 
Brúnó atya nemcsak erejét, de egészségét is 
túlbecsülte lelkipásztori fáradozásában. Beteg 
lett. 1981 nyarán elhagyta a Missziót és 
hazament. 2007. szeptember 30-án halt meg. 
Natália nőver is visszatért rendi közösségébe, az 
Egyesült Államokbeli Buffalóba. 
 
Tarnay atyát ekkor, 1981. szeptember l-jén 
Gyurás István jezsuita atya követte. 
Kinevezésekor talán ő maga sem gondolta, hogy 
21 évig fogja vezetni a Weingarteni Magyar 
Missziót (1981-2002). Natalia nővér helyébe 
Major Zsuzsanna asszony lépett. 
 Páter Gyurás működése alatt indult el a 
menekült áradat. A Misszió tevékenysége az 
idő folyamán nem szorítkozhatott egyedül a 
liturgiára és a szentségek kiszolgaltatására, 
adódott ez a menekültek különös igényeiből és 
sajátos helyzetéből. Az istentiszteletet mindig  
intenzív beszélgetések és tettek követték. A 
létrejött magyar csoportok ily módon 
gyakorolták a felebaráti szeretetet és a liturgikus 
szolgálatot kiegeszítettek a „diakonia“ 
szolgálatával. 
 
 
Stuttgartban: Ft. Horváth János (1986-2002) 
A Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió 
következő lelkésze Ft. Horváth János volt, aki 
1986. augusztus 1-től 2002. július 31-ig 
vezette a Stuttgarti Magyar Katolikus Missziót. 
  
Nagy kihívás volt az „emigrációs 
lelkipásztorkodás” - vallott stuttgarti éveiről 
János atya. A Misszió szakavatott titkárnője, 
Drács Ingeborg tudással és tapasztattal látta el 
az irodai teendőket, és sokban támogatta a 
frissen érkezőket a hivatalokban való 
eligazodásban. A misék utáni összejövetelek 
megszervezésében Stuttgartban Wahr Éva, 
Tripa Vera és Orgonás Mihály jeleskedtek. A 
heilbronni misék utáni összejöveteleket a 
Csikós család szervezte nagy tapasztalattal és 
energiával. Böblingen a Huber család, 
Ludwigsburgban Pálfyék, Reutlingenben a 
Barta család volt az, akiknek a neve fontos, 
hogy az utókor számára is megmaradjon. 
Nagy kihívás volt a Misszió számára a 80-as 
évek végén megszerzett magyar „világútlevél”. 
Sok fiatal vette nyakába a világot és döntött a 
szabad világ mellett. Ezek közül nem kevesen 
kerestek segítséget Missziónál.  
Horváth atya legfőbb feladata az volt, hogy a 

gimnáziumban és a rendi főiskolán. 
1970-ben kaliforniai tanulmányútra 
utazott, majd 1972 nyarának végén egy 
németországi útjáról nem tért vissza, 
hanem menedékjogot kért. Előbb 
Münchenben működött magyar 
egyetemi lelkészként, majd 1973 és 
1976 között megbízott előadója volt a 
Salzburgi Egyetem hittudományi 
karának. 
 
 
 
 
 
 
Gyurás atya 1937. október 4-én 
született Barcs közsegben. 1957-1963-
ig teológiai tanulmányokat folytatott 
1963. június 23-án szentelték pappá. 
1966-ban Nyugatra távozott. Előbb 
Svédországban, aztán Norvégiában élt. 
1967. július közepén a magyar jezsuita 
tartomány növendékeként belépett az 
Észak-Német Jezsuita Provincia 
noviciátusába. 1968-1971-ig filozófiai 
tanulmányokat folytatott Pullachban a 
jezsuiták főiskolájában. 1971-1974-ig 
az innsbrucki egyetem teológiai 
fakultásán teológiát tanult, közben 
mintegy háromnegyed évet kisegítő 
magyar lelkészi szolgálatot végzett 
Stockholmban, majd egyetemi lelkész 
volt Erlangenben. 1980-1981-ig 
Kastlban a fiúinternátus vezetője és 
hittantanár. Onnan jött Weingartenbe.  
 
 
 
 
 
Horváth János 1949 augusztus 6-án 
született Szatmárnémetiben. Teológiai 
tanulmányait a Gyulafehérvári Pap-
nevelő Intézetben végezte. Pappá 1973. 
április 29-én szentelte Isten Szolgája, 
Márton Áron, aki Erdély nagy hitvalló 
püspöke volt. Szaniszlón, Nagybányán, 
Nagysomkúton majd Nagykárolyban 
szolgált, majd 1985-ben Német-
országba jött. 1986. április 1-jén 
kinevezték a Rottenburg-Stuttgart-i 
egyházmegye második magyar 
lelkészévé.  
 
 

 
(Paskai László bíboros) 

 
1987. március 3. II. János Pál 
pápa Paskai Lászlót esztergomi, 



 
(Moser püspök a Misszió 
titkárnőjével, Boronás 
Annával és családjával 
beszélget) 
 
1988 júniusa Kádár János 
visszavonul, utódja Grósz 
Károly, a miniszterelnök 
Német Miklós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1989. január 20. George 
Bush lesz az USA elnöke;  
szeptember 11. A magyar 
kormány megnyitja a határt;  
október 3, leomlik a berlini 
fal;  
október 5. lemond 
Honecker;  
október 23. Magyar-
országon kikiáltják a 
köztársaságot;  
november 10. leváltják 
Zsivkovot;  
december 17. kitör a 
romániai forradalom; 
december 25. kivégzik 
Ceaușescut. 
1990. május 23. a 
parlamenti választásokon az 
Antall-kormány kerül  
Hatalomra;  
augusztus 1.  kitör az Öböl-
háború.  
1991. január 17. Helmut 
Kohl lesz az egyesített 
Németország Kancellárja;  
december 8. szétesik a 
Szovjetunió. Létrejön a FÁK  
1991-2001, a délszláv 
háború.  
 

Misszió „mindenki missziója” legyen, ugyanis a 
hívek a Kárpát-medence egész területét 
képviselték. 
 
1987 júniusában meglátogatta a Missziót 
Moser püspök. 
 
Működött a Cserkészet, egy Irodalmi Kör havi 
rendszeres összejövetelekkel Török Gyula, 
Boronás Barnabás és Dr. Konthur Bertalan 
szervezésében – az ’56-os volt diákok baráti 
társaságának folytatásaként. 
 
Az erdélyiek a 80-as évek vége felé egyre 
jobban tornyosuló gondját egy Dr. Konthur 
Bertalan által külön alapított „Erdélyi 
Világszövetség” vitte a nagynyilvánosság elé.  
 
A havonta megrendezésre került Bibliakör is 
nagyban hozzájárult a magyar ajkú hívek 
összetartásának sikeréhez. 
 
 
1990. március 4-én költözött át Missziónk a 
Werastrasséból a Pfizerstrasséba. Ez új 
fejezetet jelentett a közösség életében. Boronás 
Anna új titkárnő buzgósága révén hetente 
Barátság Klub néven szeniorok találkozhattak, 
és értékes előadásoknak örvendhettek. 
 

 
(Minden pénteken Barátságklub) 

 
A kommunizmus otthoni bukása az élet „itteni” 
normalizálódásának kezdete volt. Aránylag 
rövid időn belül Stuttgarti Magyar 
Kulturintézet, majd Magyar Konzulátus 
létesült.  
 
 
1991. május 4-én volt Mindszenty József 
bíboros újratemetése. Híveink is ott voltak.  

 

.  

Seregély István egri érsekké 
nevezi.                   

 
(A stuttgarti Dobó István 81. 
cserkészcsapat) 
 
 
 
1988. június 28. II. János Pál 
pápa bíborossá kreálja Paskai 
László esztergomi érseket.                  
augusztus 20. A budapesti 
Szent István-bazilika előtti 
téren mintegy százezer ember 
jelenlétében szentmisét tartanak  
Paskai László bejelenti, hogy II. 
János Pál pápát a magyar 
kormánnyal együtt meghívta 
Magyarországra.   
október 5.  Magyar nemzeti 
zarándoklatot tartanak Rómába, 
több ezer hazai és sok száz 
külföldi magyar részvételével. 
Negyven éve először 
ünnepelnek együtt a hazai és az 
emigrációban élő hívek. 
1989. szeptember 15. Németh 
Miklós miniszterelnök levélben 
javasolja Agostino Casaroli 
bíboros államtitkárnak, hogy 
hivatalos tárgyalások 
kezdődjenek a diplomáciai 
kapcsolatok rendezéséről. 
 
 
 
 
 
 
1990. május 18. A Fővárosi 
Bíróság  semmisnek nyilvánítja 
a Mindszenty József és vádlott-
társai ellen hozott népbírósági 
ítéletet. Ez évben II. János Pál 
pápa magyarországi apostoli 
nunciussá nevezte ki Angelo 
Acerbi érseket. Több 
szerzetesrend ismét újjáalakul. 
1991. július 10. Az 
Országgyűlés elfogadta az 
egyházi ingatlanok rendezéséről 
szóló törvényt.                
augusztus 16-20. II. János Pál 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A Bruder Klaus templom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999. december 31. Lemond 
Borisz Jelcin, Vladimir 
Putyin kerül Oroszország 
élére. 
 
 
2001 szeptember 11. 
Terrortámadás az USA ellen. 
Az afganisztáni  háború 
kezdete, a NATO és 
szövetségeseinek  
beavatkozása.  
A délszláv háború vége. 
 
 
 
2002 forgalomba kerül az 
Európai Unió hivatalos 
valutája, az euró. 
 
 
2003 Irak megszállása 
A színes forradalmak néven 
ismertté vált sorozatok 
kezdete (Ukrajna, Grúzia, 
Kirgizisztán, Libanon). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1995. június 5-én a Bruder Klaus templomban 
találtunk új otthonra – és a Mindszenty 
szobort is áthozhattuk Dieter Müller helyi német 
plébános jóvoltából. 
 
 

 
( Bruder Klaus belseje) 
 

 
(A Közösségi Terem) 
 
 
 
 
P. Gyurás István SJ idején (2002-2008) 
2002. szeptember 1-én P. Gyurás István 
jezsuita atya lépett a távozó Horváth János 
örökébe: a Rottenburgi Egyházmegye ugyanis - 
a Weingarteni Misszió mellett – a Stuttgarti 
Magyar Misszió vezetését is őrá bízta.  
Gyurás atya talán maga sem gondolta, hogy 
milyen nehéz dolgot vesz magára, amikor 
egyedül vállalja azt a lelkipásztori munkát, amit 
azelőtt két pap végzett. Szerencsére népes 
csoport segítette munkáját. 
 
István atya idejében nyert megoldást egy már 
régebb óta vajúdó ügy: a Stuttgarti Magyar 
Misszió egyházközséggé válása.  
A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye már 
régebb óta kereste a megoldást arra, hogyan 
kösse be a más nemzetiségek „misszióit” az 
egyházmegye vérkeringésébe? Azok ugyanis 
addig olyanok voltak, mint különálló szigetek. 
Erre leginkább az a megoldás látszott 
alkalmasnak, hogy „egyházközség” rangjára 

pápa Magyarországra látogat. 
1993. május 30-án kelt a 
"Hungarorum Gens" Apostoli 
Konstitúció, amelyben II. János 
Pál pápa új határokat húzott az 
egyházmegyéknek. 
1994. A második szabad 
választásokon győznek a 
szocialisták, megalakul a Horn-
kormány. 
1997. A gazdasági fellendülés 
első jelei. 
Döntés születik arról, hogy 
Magyarországot felveszik a 
NATO-ba. 
1998. Megkezdődnek a belépési 
tárgyalások az EU-val. 
A választásokon győz a 
jobbközép koalíció, Orbán 
Viktor alakít kormányt. 
1999. Magyarország a NATO 
teljes jogú tagja. 
2000.  Ezer éves a magyar 
állam. Millenniumi ünnepségek 
az ország falvaiban és 
városaiban az egész év 
folyamán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002.  A választásokon győz a 
szocialista–liberális koalíció, 
Medgyessy Péter alakít 
kormányt. 2004-ben kilenc 
másik országgal együtt 
Magyarország is tagja lehet az 
Európai Uniónak.  
 
2003.   Beiktatják tisztségébe 
Erdő Péter esztergom-
budapesti érseket.  
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2004 Az Európai Unió 
bővítése 10 állammal; 
madridi terrortámadás 
Athéni olimpiai játékok; 
Indiai-óceáni szökőár, 230-
280 ezer fő áldozat. 
2005. április 2. elhunyt II. 
János Pál papa; 
április 19. a konklávé 
Joseph Ratzinger német 
bíborost választja, aki a XVI. 
Benedek nevet veszi fel. 
2005. július 7. Londoni 
robbantások; 
Franciaországi zavargások. 
 
2006 Montenegró elnyeri 
függetlenségét, és az ENSZ 
192. tagja lesz. 
október 23. magyarországi 
zavargások. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 - Bulgária és Románia 
az Európai Unió tagja lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 - Gazdasági 
világválság robban ki; 
Orosz–grúz háború; 
Pekingi olimpiai játékok; 
Nargis hurrikán (Mianmar), 
138 ezer áldozat; 
Szecsuani földrengés (Kína), 
70-80 ezer áldozat. 

emeli, és besorolja őket egy bizonyos területen 
fekvő, több egyházközséget magába foglaló 
képződmény, az ún.  Lelkipásztori Egység 
kebelébe.  
Ezzel a más anyanyelvű egyházközségek ezután 
is megőrzik sajátosságukat de éppen úgy részei 
az egyházmegyének, mint a többi német 
anyanyelvű egyházközségek, továbbá ezekkel 
szorosabban fognak együttműködni. 
 
Az Egyházmegye püspöke, Dr. Gebhard Fürst 
2006. február 1.-jén „Egyházközségi” rangra 
emelte a Stuttgarti Magyar Katolikus Missziót. 
 

 
(XVI. Benedek pápa) 

 
2006 szeptember-december 
A Pfizer Strasse 5. sz. alatti Iroda is átköltözött 
a Bruder Klaus plébánia épületeiben (Albert-
Schäffle-Str. 30.) jelölte ki.  
Az egyik legnagyobb probléma a helyszűke lett. 
A Cserkészet és a Magyar Iskola végül az 
altemplomban kapott helyet, a Könyvtár csak 
egy év után költözhetett be jelenlegi helyére, a 
Vitakörnek, a Fiatalok Klubjának és a 
Tánccsoportnak pedig egyáltalán nem jutott 
megfelelő terem.  
 
2007. július 22-én meglátogatta Missziónkat 
Dr. Gebhard Fürst püspök. 
 

  
(Dr. Gebhard Fürst püspök P. Gyurás Istvánnal 
és Dieter Müller plébánossal) 
 

március 23, II. János Pál pápa 
boldoggá avatja  Batthány-
Strattmann Lászlót. 
2004. Ünnepi szentmise az 
európai uniós csatlakozásunk 
előestéjén.  
II. János Pál papa boldoggá 
avatja IV. Károly osztrák 
császárt és magyar királyt.  
A MKPK felhívással fordul a 
katolikus hívőkhöz, hogy 
vegyenek részt a december 5-i, 
kettős állampolgárságról szóló 
népszavazáson és szavazzanak 
igennel. 
 
 
2006. XVI. Benedek pápa 
elfogadja Miklósházy Attila 
püspök, az emigrációban élő 
magyarok püspökének 
lemondását. Helyébe Dr. 
Cserháti Ferencet nevezi ki.  

 

  
 
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke 
találkozik a négy történelmi 
felekezet vezetőivel. A volt 
miniszterelnök  kormányra 
kerülése esetén partneri 
viszonyt ígér az egyházaknak;  
Salakházi Sára boldoggá 
avatása.   
A választások után a Gyurcsány 
Ferenc kormány gazdasági 
megszorító intézkedéseket 
jelent be. A kormányfő szűk 
körben elhangzott beszédének 
kiszivárgása zavargásokhoz 
vezet. 
2007. november Árpád-házi 
Szent Erzsébet születésének 
800. évfordulója alkalmából 
meghirdetett jubileumi év 
záróünnepsége Sárospatakon. 
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2009 - Életbe lép az Európai 
Unió Lisszaboni szerződése; 
Barack Obama lesz az USA 
44. elnöke. 
2010 - Ajkai vörösiszap-
katasztrófa; 
Haiti földrengés. 
2011 - Az arab tavasz nevű 
forradalmak; 
Líbiai polgárháború, a szíriai 
polgárháború kezdete; 
Dél-Szudán elnyeri 
függetlenségét, és az ENSZ 
tagja lesz; 
Fukusimai atomerőmű-
baleset; 
Az oslói terrortámadás. 
2012 - Schmitt Pál 
köztársasági elnök 
lemondása; 
Londoni olimpiai játékok. 
2013 - Edward Snowden 
által kirobbantott lehallgatási 
botrány. 
2014 - Ukrajnai forradalom 
(Euromaidan); 
Krím-félsziget orosz 
bekebelezése és a kelet-
ukrajnai háború kezdete. 
2015 - Nagyarányú 
migrációs válság kezdete 
Európában; 
a déli határkerítés 
megépítése Magyarországon; 
Párizsi terrortámadás. 
2016 - Brüsszeli 
terrortámadás; 
Riói nyári olimpiai játékok; 
Berlini terrortámadás. 
2017 - Donald Trump az 
USA 45. elnöke; 
az Egyesült Királyság 
elindítja az EU-ból való 
kilépési tárgyalásokat 
(Brexit). 
 
2017 - Robbantás a 
manchesteri arénában 2017. 
május 22-én Ariana Grande 
teltházas kkoncertjén. 22 
halálos áldozat és 59 
sebesült. 
 
Angela Merkel újráz az őszi 
választásokon 

A Misszió jelene 
Dr. Tempfli Imre atya 

(2008-2020) 
 

2007. július 1-től a Stuttgarti Egyházközség 
lelkészének Dr. Tempfli Imre atyát nevezték ki, 
majd az egyházközség vezetését Gyurás Atyától 
2008. október 31-től  vette át. 
  
Dr. Tempfli Imre Atya 1954-ben született a Szatmár 
megyei Kaplonyban. Középiskolai tanulmányait Nagy-
károlyban, a teológiát 1973–1979 között a gyulafehérvári 
Római Katolikus Hittudományi Főiskolán végezte. 1979. 
június 24-én szentelték pappá. 1990-től teológiai tanár és 
fegyelmi prefektus lett a gyulafehérvári teológián. 1991–
1993 között Rómában egyháztörténelmet tanult. 1994 
áprilisában kinevezték Königsteinban a Kirche in 
Not/Ostpriesterhilfe katolikus nemzetközi segélyszervezet 
osztályvezetőjének. Ebben a minőségében Albánia, 
Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Románia 
katolikus egyházainak segélyezését vezette. 
1994-ben a budapesti Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémián teológiából doktorált. 2001. május 1-jétől 
Reizer Pál szatmári püspök haláláig (2002. április 18.) a 
Szatmári Egyházmegye püspöki helynöke volt. 
2007. július 1-jétől a Stuttgarti Magyar Katolikus 
Egyházközség lelkésze, 2008 decemberétől plébánosa. 
 
Imre atya 2009. szeptember 1-jétől kisegítő 
lelkészt kapott Ft. Gegő István személyében, 
aki 2011. július 31-ig marad. 
2011. október 1-jétől Ft. Pilis György atya lett 
kisegítő lelkész, aki 2014. november 30-ig 
marad. 
Jelenleg, 2015. szeptember 1-jétől Ft. Merlás 
Tibor atya a kisegítő lelkész. 
 
Imre atya 2020. augusztus 1-jével visszavonult. 
Helyette a Misszió vezetését Tibor atya vette át. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Események képekben 2017 és 2022 között 

 

 

 

2009.   Első alkalommal látogat 
magyar prímás a Szentföldre 
Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek személyében. 

2010. Orbán Viktor második 
kormányalapítása. A szentatya 
által jóváhagyott dekrétum 
elismeri Scheffler János 
szatmárnémeti püspök 
vértanúságát. (Boldoggá avatás 
2011 júliusában);  
Erdő Péter bíboros a nagyváradi 
Szent László-székesegyházban 
boldoggá avatja Bogdánffy 
Szilárd püspököt.  
86 éves korában elhunyt Frank 
Miklós, az ÉLETÜNK 
szerkesztőbizottságának tagja, a 
Szabad Európa Rádió katolikus 
műsorának egykori 
szerkesztője, a Magyar Karitász 
egykori vezetője. 
 
2017. január 21-én tizenhat 
magyar diák hunyt el egy 
autóbusz balesetben. Erdő 
Péter, bíboros és Veres András, 
győri püspök január 23-án 
nemzeti gyásznapot rendelt el. 
 
 
Szent László-év megnyitása 
2017. február 17-én 
 

 
 
Március 25-én új 
megyéspüspököt kap a 
Kaposvári Egyházmegye Varga 
László személyében 
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2018 – Putyin hatalmas 
fölénnyel újabb hatéves 
mandátumot szerez. 
 

 
 
Donald Trump és Kim 
Dzsong Un csúcstalálkozója 
június 12-én. 
 

 
 
 Oroszországban rendezett 
futball-vb. Franciaország 
válogatottja nyer: 
 

 
 
 
Július 27-én a 21. század 
leghosszabb teljes 
holdfogyatkozása: 
 

 
 
November 30-án, 94 éves 
korában elhunyt George 
H.W. Bush, az Amerikai 
Egyesült Államok 41. 
elnöke: 
 

 
 
 

 
Zarándoklat a Benelux államokba 2017. 
május 22 – 28 
 

 
Gyalogos zarándoklat a Hohenzoller várhoz 
2017 októberében 
 

 
Összmagyar zarándokalt - Aachen – 2017. 
október 29. 
 
 
 

 
Farsang – Stuttgart – 2018. február 4. 
 
 
 
 
 

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia tagjai ad limina 
látogatáson vesznek részt 
Rómában. 
 

 
 
2018. április 8. – a Fidesz-
KDNP egymás után harmadszor 
szerezte meg a választásokon a 
parlamenti helyek kétharmadát. 
 

 
 
2018. május 1. – Brenner János 
vértanú pap boldoggá avatása 
Szombathelyen.  
 

 
 
Bár lassan, de folyamatosan nő 
a születendő gyermekek száma 
Magyarországon, köszönhetően 
a magyar kormány által 
meghirdetett és képviselt 
családpolitikának. Folyamatos 
bejelntések a kormány részéről, 
amelyek az új családpolitika 
tartó pillérei. 
 
 

 
 
 



2019 – Elnökké tette 
Vologyimir Zelinszkijt a 
világ leghosszabb 
kampányfilmje: 

2020. március 11. – A 
koronavírrust (COVID19) 
világjárvánnyá 
nyilvánította a WHO. 

Black Lives Matter 
mozgalom születése: 

November 7. – Joe Biden és 
Kamala Harris választási 
győzelme: 

December 8-án Angliában 
beadják az első koronavírus 
oltást: 

Nemzeti Összetartozás Vasárnapja Stuttgart 
2018. június 3. 

Nagyzarándoklat Lourdesbe – 2018. május 
21 – 27 között 

Cserkészadvent Stuttgart – 2018. 

Farsang Stuttgart – 2019. február 3. 

2019. február – Orbán Viktor 
miniszterelnök úr hét pontos 
családvédelmi akciótervet 
jelentett be. Mindez a család 
védelmét, tovább a születendő 
gyermekek védelmét szolgálja.  
Örvendetes továbbá, hogy 
2019-ben és 2020-ban is tovább 
emelkedik a gyermekek 
születési száma mintegy 3,4 
százalékkal. 

2019. – október 13-án 
önkormányzati választásokat 
tartanak Magyarországon. A 
társadalom nagyfokú 
polarizálását lehet tapasztalni. 
Egyben ez ideológiai 
megosztottságot is jelent.  

2020 

Magyarország a koronavírús 
árnyékában 

Hatalmas kihívás előtt az 
ország. Családok biztonságának 
és a munkahelyek 
megőrzésének kérdése. Közben 
versenyfutás az idővel. Oltás 
pártiak és oltás tagadók 
„harca”. 
Közben november hónapban 
Novák Katalin, a családokért 
felelős tárca nélküli miniszter 
bejelenti a 2021-ben induló 
otthonteremtési programot.  



December 21. – 800 év után 
ismét karácsonyi csillag 
ragyog fel – (Jupiter és 
Szaturnusz közel került 
egymshoz): 
 

  
 
2021. – Afganisztán bukása 
és a nyugati csapatok 
kivonulása: 
 

  
 
Tokiói Nyári Olimpia, 
amelyet egy év csúszással 
rendeztek meg a koronavírus 
miatt: 
 

 
 
 
December 8-án távozik 
elnöki posztjáról Angela 
Merkel négy ciklust 
követően: 
 

 
 
 
2022 – Téli Olimpia 
BEIJING  
 

 

 
Szíjjártó Péter miniszter úr látogatása 
Egyházközségünkbe – 2019. március 5. 
 
 

 
 
 

 
Gyalogos zarándoklat Herrenbergbe – 2020. 
júniusa 
 

 
 
 

 
 
Az Egyház is keresi az új 
válaszokat a kialakult 
helyzetben.  
Megjelennek a különböző jó 
megoldások, melyek célja, hogy 
a járvány idejében lehetőséget 
kínáljunk a szentmisék 
„látogatására”.  
Online szentmisék: 
 

 
 
Miközben Németországban 
mintegy 250.000-en lépnek 
ki az Egyházból, 
Magyarországban biztató a 
helyzet.  
 
2020. szeptembere 
 
A meghirdetett 52. NEK 
jövőre, 2021. 
szeptemberében lesz 
megtartva. 
 

 
Ezen esztendőben hívő 
emberként különösen is 
megtapasztaljuk az imádság 
meghtartó erejét.  
 



2022. február 24. – 
Oroszország hadműveletet 
indít Ukrajna ellen. A 
legnagyobb katonai 
konfliktus Európában a II. 
Világháború óta, illetve a 
legnagyobb eszkaláció az 
orosz-ukrán háború 2014-es 
kezdete óta. 
 

 
 
 
 
 

 
(Sportklub) 
 

 
(Erasmus Akadémia) 
 
 

 
(Kis-zarándoklat) 

 
(Családi Nap) 

 
Elsőáldozás Stuttgart – 2021. július 11. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson lészült képek 2021. szeptember 
5 és 12 között. 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
Még mindig a koronavírús 
árnyékában telik életünk.  
Közben a kormány folytatja 
család- és munkahely 
megőrző programját. 
Továbbá minden lehetőséget 
megragad, hogy minél 
nagyobb számban a lakosság 
beoltassa magát. 
 

 
 

2021. szeptember 5 – 12 
 

52. Nemzetközi 
Eucharisztikus 

Kongresszus Budapest 
 

Nagy öröm, hogy egy év 
késéssel, de meg lehet tartani 
a találkozót.  
 

 
 

2022 
 

Az Ukrajnából érkező 
menekültek fogadása 
 

 
 

 
 



 

 
Az első bicaj-zari 

 
 
 

 
Húsvét Stuttgart 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Böblingen 
 

 
Friedrichshafen-Berg 
 
 

 
Karácsony 2021 – Stuttgart – gyermekek 
előadása 
 

 
 

 
2022. április 30. – 47. Stuttgarti Magyar 
Katolikus Jótékonysági Bál. 
 
 
 
A 15 Magyar Katolikus Rész-Egyházközség 
 
A Szent Gellértről elnevezett Magyar Katolikus 
Egyházközségnek jelenleg 15 misézőhelyen 
mintegy 15.000 híve van a történelmi 
Magyarország minden tájegységéről... 
 

 
Biberach an der Riss 
 
 

 
(Nagy-zarándoklat) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eislingen 
 

 
 
Ludwigsburg-Hoheneck 
 
 



 
Reutlingen 

 
Tuttlingen 
 

 
Weingarten 
 
 
 

 
Heilbronn-Horkheim 
 
 
 
 
 
 
 
Ezek a hívek mind vallják a 
jubileumi ima ezen sorát: 
„minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy a keresőknek 
fáklya, az otthontalanoknak 
otthon és mindenkori 
híveinknek állandó erőforrás 
lehessünk.”  
 
Isten adja, hogy így legyen – 
még nagyon sokáig!  
 
 
 

 
Heidenheim an der Brenz 
 

 
Schwäbisch-Gmünd 
 

 
Ulm 

 

 
Stuttgart 

 

 

 
 

 
 
Munderkingen 
 
 

 
 
Balingen-Frommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállították: 
Brune Györgyi Marietta 
Schultheis Éva 
Imre atya 
Kiegészítette 2017-től 
Tibor atya 
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