
Idegenben is otthon – talán így lehetne jellemezni azt a légkört, mely a
magyarokat fogadja Bécsben az Ausztriai Református Egyházon belül működő
Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat istentiszteletein és
programjain. Karvansky Mónika református lelkész 2008-óta biztosítja a magyar
anyanyelvű hívőknek Bécsben és Linzben, hogy az „otthoni“, megszokott
körülmények között gyakorolhassák a hitüket.

Programokban gazdag volt az elmúlt év, de a 2014-es hónapok is újdonságokban bővelkednek.

Karvansky Mónika szolgálatához két gyülekezet, Bécs és Linz tartozik.

A lelkésznő rádiónknak elmondta, hogy az egyházi alkalmak mellett a bécsi magyar

reformátusoknak lehetősége volt két határontúli gyülekezetet is vendégül látni. A felvidéki

Dunamocsról és a magyarországi Szegedről érkeztek református hívők Bécsbe.
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Karvansky Mónika

Októberben a reformáció jegyében a Heidelbergi kátének a 450. évfordulójának alkalmából

tartottak istentiszteletet. Az adventi ünnepkörben a családi istentisztelet keretében a

gyülekezethez tartozó gyermekek adtak elő műsort. Már hagyománnyá vált az Európa Clubbal

közösen megtartott adventi est is, mely szintén nagy sikert aratott. A szépkorúakról sem

feledkeztek meg, az idősek adventjét aranyvasárnap ünnepelték.
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Református istentiszteleten

Három ökumenikus alkalmon is részt vett a református gyülekezet. Először februárban a bécsi

magyar római katolikus gyülekezet szervezésében az ökumenkius imahét alkalmából, majd

júniusban az összetartozás napjának szellemében és novemberben Bad Deutsch Altenburgban

megtartották az ökumenikus imaórát a magyarok szimbólikus sírjánál.

2013 pünkösdjén négy magyar fiatal tett vallást hitéről és konfirmált Bécsben. Májusban új

presbitériumot, azaz vezetőséget is választott a református szolgálatnak. Ők segítik a lelkészt a

szórványmunkában és próbálják ennek jövőjét biztosítani. Voltak esküvők és keresztelők, de

temetések is a bécsi magyar református gyülekezet köreiben.

Karvansky Mónika rádiónknak elmondta: „Legyen áldott a mi Urunk, hogy így gondoskodik a

diaszpórában a szórványban élő magyar reformátusokról és kirendeli azt, hogy a mindennapi

kenyér mellett a lelki kenyeret is anyanyelvünkön hallgathassuk!”

Idén is megtartják a hagyományossá vált programokat

A 2014-es terveket illetően a lelkésznő hozzáfűzte: ugyanazokat az alkalmakat szeretnék

megtervezni, amik már hagyománnyá váltak. Például ilyen a júniusi ökumenikus istentisztelet,

ami most a katolikusoknál lesz. De a gyülekezetben nagyon fontos az évente két alkalommal

megrendezendő családi istentisztelet anyák napján és adventkor, amikor a gyerkek

szerepelhetnek.

A magyarnyelvű református istentiszteleteket a hónap első vasárnapjának kivételével minden

vasárnap 17:00 órakor tartanak az első kerületben található Dorotheergasse 16. szám alatt lévő

református templomban. A magyartól például eltérő az osztrák liturgia, az osztrák lelkész Luther-

kabátot visel, míg a magyar palástot.

Jelenleg egy átlag vasárnapon 50-70 személy van jelen a magyarnyelvű református

istentiszteleteken Bécsben, ünnepi alkalmakkol pedig akár 100-150 hívő is hallgatja anyanyelvén

az igét.
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