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Barátom

A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség
Havilapja
Boldog Újévet!

Az új esztendő első napja sokak számára csupán egy ünnepi ebédet vagy
pedig a szilveszteri mulatság utáni „másnapot” jelenti... Nem vagyok az élet
ellensége, magam is szívesen mulatok szilveszterkor, nálam is hozzátartozik a
szilveszteri családi vagy baráti együttléthez egy jó vacsora és egy pezsgő. Viszont
ez valahogyan nekem túl kevés. Inkább azokhoz tartozom, akiknél az Újév – az
ünnepi ebéd és a TV-koncert mellett - a visszatekintés és jófeltételek napja is.
Minden új évben én is előbb mérleget készítek, hogy lássam, mit kellett volna
jobban tennem. Ugyanakkor elhatározom, hogy a jövőben ezt vagy amazt jobban
fogom csinálni.
A keresztény hagyományban is ez az ünnep
igazi tartalma. Valamikor nagyon régen az
Újévet nem január 1-jén, hanem szeptember 1jén ünnepeltük, mint a Teremtés és az Ítélet
napját. A hagyomány szerint ugyanis Isten ezen
a napon (újév) teremtette a világot, és Jézus
ezen a napon fog majd visszajönni a világ
végén, mint Király, Bíró és Megváltó.
Újévkor Isten, mondja a keresztény hagyomány ráül trónusára, kezében az
Élet Könyvével, amelybe minden ember tettei fel vannak jegyezve. Isten kinyitja
ezt a könyvet, és megnézi, mi áll benne rólunk pl. az elmúlt 2019-es
esztendőben? Egyidejűleg beírja minden egyesünkről azt, ami a 2020-as
esztendőben reánk vár. Ezen kívül azt is beírja, hogy milyen célja van velünk
ebben az új évben. Ezek az Ő céljai a boldogságunkra irányulnak. Ezeket a
célokat kellene felfedeznünk és magunkévá tennünk az újesztendőben.
Ha majd körülöttünk egy kissé minden tűzijáték, pezsgőbontás, zajos mulatság
elcsendesül, áldásos lenne, ha megpróbálnánk felfedezni Isten velünk
kapcsolatos céljait. Mert ettől függ az új évi, de örök boldogságunk is!
Ebben az értelemben kíván minden egyes Hívének áldott, boldog, békés, új
célokkal és tervekkel teli Újesztendőt – Imre atya
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Adjon Isten minden jót!
Átlépve az új év küszöbén, azonnal elhagyja az első jókívánság a szánkat.
Megszokásból, illemből, szép magyar hagyományainkat éltetve, se szeri se száma az
elhangzó jóknak. De vajon mennyire tudatosan fogalmazunk? Ismerjük-e, hogy
szavainknak teremtő ereje van? A jókívánság az szent cselekmény, áldás is egyúttal,
amit Isten nevében teszünk. Jókívánság: amint a nevében is benne van, megnyitjuk
szívünket és jót kívánunk a másiknak. Kívánjuk, óhajtjuk mindazt a sok kegyelmet,
amely elhangzik.
A jó kívánság személyre szabott, hiszen nem ugyanarra van szükségünk
mindannyiunknak. Van akinek egészségre, vagy békére, vagy szeretetre van
szüksége. A jókívánságot át kell tudni adni, s a másik félnek tudnia kell elfogadni. Egy
kézszorítással, egy öleléssel, egy bátorító, kedves mosollyal belenézni egymás
szemébe. Az igazi jókívánságok szívtől szívig érnek. „Fogadjátok el jó szívvel, Mit jó
szívvel nyújtok én.” (Forrás: Magyar Köszöntőkönyv)
Élő és igazi legyen a jókívánság! Hányszor vagyunk felületesek, szép napot
kívánva másoknak, miközben elsuhanunk egymás mellett, sokszor a szemkontaktust
is kerülve.
Mennyi szép alkalom van, amikor
őszintén gyakorolhatjuk szeretteinknek a jót
kívánni: az új év, a születésnap, a névnap, az
új pár esküvője, a gyermek születése, a
betegnek
gyógyulást
kívánunk,
a
nyugdíjasoknak és szépkorúaknak szóló
kívánságaink, egy új élethelyzet, új otthonba
való költözés.
Tudatosan válogassuk össze szavainkat,
amelyekkel
a
jókívánságainkat
megfogalmazzuk, egy pillanatra sem felejtve,
hogy Istenhez fohászkodunk és tőle kérjük az
áldást.
Rákészülni arra a pillanatra, amikor
meghitt hangulatban azt a jót kívánom
valakinek, amire épp szüksége van, a csodás
alkotás percei. Ünneplőbe öltöztetem a
lelkem, amikor rá gondolok, a legszebb
érzések kerülnek a felszínre, s ebben a hangulatban fogalmazom meg jókívánságaim,
amelyeket majd csokorba kötve átnyújthatok neki. Teremtő Istenünket hívjuk
segítségül, hisz ő a nagy titkok tudója, ő ismeri a legjobban az énünket s azt is, hogy
mire van szükségünk. Isten éltessen sokáig! – röpke fohászba öntjük kívánságunk,
bízva a Jó Istenben, hogy meghallgatja kérésünk.
Székely Enikő
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Nagy Gáspár: Hótalan hegyek inge
Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség; fehér paplan,
se hó, se hold nem világol -amíg fölragyog a jászol
Hordjuk szívünk szakadatlan,
kormos arcot, száz darabban,
nincs ajándék, semmi tömjén -rí Boldizsár, Menyhért meg én.
Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van,
hótalan a hegyek inge -el kell érnünk Betlehembe

Szabó T. Anna: Szilveszter
Lehullt az óév, végre ott a kotta
végén a jel, hogy elvégeztetett.
Én mégis azt dúdolnám el naponta,
a megszokott, a régi éneket.
Mint téli erdőn egyedül dalolgat
az ember, ha már ijesztő a csend,
érzem én is, hogy volt leszek
maholnap,
és holtnak a múlt semmit sem jelent.
Évek és ének... Élni elfeledtem,
kupacba gyűltek elhullt dalaim,
az évek sorra múlnak el felettem,
s úgy eltűnök, mint letűnt eleim.
De mért vágynék rá, hogy az újra
feldúlt
év avarában zöld levélre leljek –
nem hull le ismét, elmúlt, ami elmúlt,
s az elmúlásról minek énekeljek?
Mind elmúlunk, és elmúlik az ének,
el a visszhangja, emléke is el,
de él majd, aki konok ütemének
dobogására új ént énekel.
Schultheis Éva
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A HÓNAP SZENTJE
SZENT SEBESTYÉN

Itt van Ő, a Pásztor! - mondja a főszereplő Petr Weigl
1984-ben bemutatott Szent Sebestyén vértanúsága című
filmben. Megkapóak azok a jelenetek,amelyekben Jézus
szemléli Sebestyént. Elmerengek, ahogy a kikötözött
Sebestyén felfedezi a távolabbi dombon álló, nyakában
bárányt tartó Jézust, akinek szeméből béke, melegség
sugárzik, ahogy mosolyog. Vajon Jézus ezzel a tekintettel
néz bennünket is? Ez a tekintet elsepri a halálfélelmet. Őt
már a pásztor várja! A film zenéjét Debussy szerezte.
Nemcsak a zeneszerzőket, hanem számtalan festőt és
költőt is megihletett Szent Sebestyén története. A 3.
században élt ifjú a római császár tisztje volt. Jó szónok
hírében állott, aki katolikus hitét adta tovább társainak. Maximianus és Diocletiánus
társcsászárok uralkodásának idején kiszivárgott, hogy hívő keresztény. Ezért
oszlophoz kötöztették, majd megparancsolták, hogy nyilazzák le! Testét szinte
beborította a sok nyílvessző. Halottnak hitték és magára hagyták. Egy római özvegy
gondoskodott róla. Felépült és mintegy a halálból tért vissza, hogy megfeddje a
császárokat a Krisztus szolgái ellen elkövetett bűnök miatt. Újfent elfogták és
bunkókkal ütlegelték halálra.
Tisztelete gyorsan terjedt. A nyilak a görög és zsidó hagyományban is szimbolikus
jelentést hordoznak: a betegséget, halált testesítik meg. A VII. századtól már egész
biztosan kérték oltalmát a pestis nyilai ellen. Tiszteletét a Kárpát-medence térségében
elsősorban a német ajkú lakosság terjesztette. A középkori szárnyasoltárok, pestisoszlopok elengedhetetlen szereplője lett. Emléknapja január 20., éppúgy, mint Szent
Fábiáné. Juhász Gyula Szent Sebestyén című verse sejtesse meg velünk, milyen
gondolatai vannak egy vértanúnak.
Nyilazzatok: a seb rózsát terem,
Mely nyílni fog az örök kertbe fenn!
Nyilazzatok: minden nyíl szárny nekem
Feléd, örök hazám, ó végtelen!
Nyilazzatok: bíbor dísz lesz sebem,
Mely hirdeti: halálon győzelem!
Nyilazzatok: kínom megszentelem
Isten vitéze én, az Úr velem!
Nyilazzatok: én már emelkedem
Túl hegyeken és túl fellegeken.
Nyilazzatok: koronát küld nekem
Örök Cézárom, égi jegyesem.
Tóth Márta
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ZARÁNDOKHELYEINK
MÁRIATÖLGYES
Nyitra megyében a Vág folyó mentén található Máriatölgyes, szlovákul Dubnica
nad Váhom. Ez a ma mintegy 24.000 fős szlovák város két járáshoz tartozik; egyik
része Trencsénhez, másik része Illavához. 1919-ig a Magyar Királyság szerves részét
képezte.
Múltjára visszatekintve egy 1193. évi oklevél „terra Dubnicza“ néven említi, majd 80
évvel később már egy Szent Jakab tiszteletére szentelt templomról tesz tanuságot az
esztergomi káptalan oklevele.
A 16. század végén az evangélikusok elfoglalják a tölgyesi plébániát.
Illésházy Gáspárnak, Trencsén és Lipót örökös főispánjának utódai a 17. század
közepén visszatértek a katolikus hitre. Illésházy György a templomot 1657-ben
visszajuttatta a katolikusoknak. Sőt, mint a Mária-kongregáció vezetője, egy fából
készítetett Mária-szobrot is adományozott a trencséni várkápolnának. Ezt Illésházy
Miklós 1723-ban a plébániatemplomnak adományozta. A holdsarlón álló Mária feje
fölött a 12 csillag, jobbján Jézuskáját tartja, aki gyengéden érinti édesanyja arcát.
Kezeikben jogar és országalma, fejükön
pedig korona.
A templomot 1754-ben újjáépítették.
Berendezése, oldalfalainak kiképzése szép,
egységes barokk stílusú.
Mivel a szobornak tulajdonított csodák
hatására egyre több zarándok érkezett,
kegytemplommá emelték. A kegyszobrot a
díszes, barokk főoltárra helyezték. Az oltár
egy négy oszlopos, óriási Szent Koronát
tartó baldachin alatt helyezkedik el. A
templombelső tervezői, alkotói azt a
szépséges történelmi eseményt jelenítették
meg, mikor István király Máriára ajánlja fel
az országot, a korona őt illeti Mennyben és
Földön egyaránt. Szent István hitében
kapaszkodva,
bölcsességében
bízva
hagyatkozzunk Patrónánkra, tőle kérjünk
segítséget az alábbi énekkel:
„Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, Segéld meg áldásra magyar
nemzetedet. Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény
magyarokról!”
Tóth Márta
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Mit ér a jókívánság? Avagy, "csak legyetek boldogok!"
Hogyan lehetne a hétköznapok monoton zakatolásába gyógyírként élet-igenlő,
ész-szép-érveket belopni? Népmeséink lényeges, visszatérő eleme, hogy jótett
helyébe jót várunk. Három kívánságot teljesít, jutalmaz az ügyeletes tündér.
Jótett és jókívánság. Mit ér az egyik, mit a másik? Kezdjük mindjárt az utóbbival,
hiszen a gondolat mindig megelőzi a tetteket. Kívánságaink listáján halmozottan ott
szerepel az egészség, a boldogság, a jólét, a szépség, minden, amit megálmodunk.
Különleges alkalmakkor személyre szabott kívánságvariációkban, szándékosan
határtalan méretetkben gondolkodunk, minden egyes barátunkat személyes szavakkal
köszöntünk.
Ünnepnapokon
csakis
különleges
kívánság
dukál.
Átlagosak
a
hétköznapokra. Pedig, ha jól átgondoljuk,
egy teljesen szokványos "legyen szép
napod" vagy "Isten veled“ máris átlagon
felüli töltekezési lehetőséget hordoz
magában. Ezzel megelőlegezhetjük a
szándékot, igazi kölcsönösségben máris
tehetünk valamit azért, hogy jó napunk
legyen. Ritkán gondolkozunk el a szavak
valódi értelmén, monotonul elmotyogunk
egy
köszönömöt,
aztán
sietősen
továbbmegyünk, holott egy egyszerű
"jóreggelt"
is
lendülettel
bírhat,
kihasználhatjuk az ajándékba kapott tiszta
szavak erejét.
A
világháborúk
idején
tábori
levelezőlapokon számos megrázó emberi
sors, számos jókívánság indult el a szélrózsa minden irányába. „Kedves lejányom,
tudatlak hogy még élek és egészséges vagyok, kívánok sok jó szerencsét az újévben,
értem hogy küldeni akartok valamit. Nem kérek semmit csak legyetek Boldogok!" A
sorok írója nem érte meg a háború végét, 1917-ben hősi halált halt, öt gyermeket
hagyva maga után. Sajnos a sok jókívánságot gyakran felülmúlja az élet és a sors. Mit
ér a jókívánság, ha süket fülekre talál bennünk?
Mit érhet a jókívánság, amikor bizonyos helyzetekben elfogynak a szavak?
Ilyenkor jól jön egy szoros ölelés, sok-sok tapintat hallgatással, hathatós segítség és
nem utolsó sorban, cselekvés, mert a jószónál a tett mindennél előbbre való.
Észérvek helyett szívérvként csempésszünk be egyre több mosolyt, kiadós
nevetést vagy bármi más szívderítő gesztust. A másságban pedig már ott találjuk
egymást, mindenkit, aki úgy érzi, lélekben hozzánk tartozik.
Schultheis Éva
6

2020. január

KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK
Stuttgarti programjaink
Péntekenként 18.00 órakor szentmise. Keretében Pénteki Egyetem – azaz:
Beszélgetések a katekizmusról. A híveket január 10-én, 17-én, 24-én és 31-én várjuk.
A Barátságklub tagjai is ugyanezeken a napokon találkoznak 16.00 órától.
*

Január 5-én, vasárnap, a szentmise után, 16.00 órakor zarándok-találkozó!
*

Január 10-én, pénteken 19.00 órától Imakör, 17-én és 31-én Sportklub, 24-én pedig
Bibliakör.
*

Január 25-én, szombaton 19.00 órakor kezdődik a 45. Stuttgarti Magyar Katolikus
Jótékonysági Bál a fellbachi Schwabenlandhalle-ban (Guntram-Palm-Platz 1). Jegyek
elővételben január 2-tól az Egyházközség irodájában kaphatók.
Ulmi programjaink
Csütörtökönként, azaz január 9-én, 16-án, 23-án és 30-án 17.30 órakor rózsafüzér
imádság, utána szentmise. Keretében: Beszélgetések a katekizmusról.
Weingarteni programjaink
Péntekenként, azaz január 10-én, 17-én, 24-én és 31-én 17.30 órakor rózsafüzér
imádság, utána szentmise. Keretében: Beszélgetések a katekizmusról.

Szent Patrik áldása
Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.

hogy megvigasztaljon, ha szomorú
vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád
rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.

Az Úr legyen tebenned,
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SZENTMISÉINK
Balingen
Munderkingen
Schwäbisch Gmünd
Stuttgart
Friedrichshafen
Weingarten
Ulm
Ludwigsburg
Stuttgart
Heidenheim
Reutlingen
Biberach
Böblingen
Ulm
Eislingen
Heilbronn

január
január
január
január
január
január
január
január
január
január
január
január
január
január
január
január

4.
5.
5.
5.
11.
12.
12.
19.
19.
25.
25.
26.
26.
26.
26.
26.

szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap

17.00
9.00
9.30
15.00
17.00
10.00
15.00
9.30
12.00
15.30
16.30
8.45
9.30
12.00
15.00
15.30

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

Régi ír áldás
Legyen időd a munkára – ez a siker ára.
Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek – ez isteni kiváltság.
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