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Barátom  
A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség 
Havilapja 
 

Újratervezés… 

„Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.” (Róm 8,28) 

„A dolgok néha nem úgy alakulnak, ahogyan eltervezed, hanem úgy, ahogyan 
történniük kell.” (W. Bruce Cameron) 

Lényegében ugyanarról szól mind a két idézet, az első a hit szemüvegén keresztül 
tekinti életünk megannyi eseményét, míg az utóbbi az elfogadást tekinti elsődlegesnek.  

2015. szeptember 1-jén érkeztem ide hozzátok, 29 év lelkipásztori tapasztalatával 
tarsolyomban, szatmári egyházmegyés papként. Wass Albert Előhang című írását 
hívtam akkor segítségül, melynek üzenete egyfajta biztatás is volt számomra. Bármi 
történjék is életemben, a legfontosabb, hogy hittel szívemben fogadjam a mindennapok 
kínálta eseményeket. 

Visszatekintve az elmúlt öt esztendőre, mely olyan volt, mint egy hullámvasút, 
magasságokkal és mélységekkel, igazat kell adnom 

Cameronnak, a dolgok nem úgy történnek, ahogyan 
eltervezem, hanem úgy, ahogyan történniük kell. S így 
van ez jól!  

Egyházközségünk honlapjának nyitó oldalán így 
vallunk magunkkal kapcsolatosan: „Stuttgarti Magyar 
Katolikus Egyházközségünket 1947. május 13-án hozta 
létre Isten Szolgája, Dr. Johann Baptist Sproll 

rottenburgi püspök. Jelenleg mintegy 13 ezer híve van a 
történelmi Magyarország minden tájegységéről. 

A 15 misézőhely mindegyikében minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a keresőknek 
fáklya, az otthontalanoknak otthon és mindenkori híveinknek állandó erőforrás 
lehessünk.” Imre atyával együtt e fenti gondolatok jegyében voltunk jelen magatok 
életében. (folyt. 8. old.) 
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Különleges birtokos eset 
Minél sötétebb az éjszaka, annál világosabbak a csillagok. 

Minél mélyebb a fájdalom, annál közelebb van Isten. /Fjodor Dostoievski/ 

Talán a gondviselés műve, talán a pillanaté. Felnézek és meglátom az égbolt kékjén 
a felhőket rózsaszínbe bugyolálva. A nap átsugárzik a tünékeny párafolton, amely 
mintha egyedül csak arra lenne hivatott, hogy befogadja és átragyogja annak a felsőbb 
erőnek az üzenetét, amely őt magát is a világba küldte. Olyan ez, mint a kivételesen 
tiszta embereken átható isteni fény. Az égre nézéssel Isten mindenhatóságába tekintek. 
A hatás és az áthatás perceiben a Teremtő iránti feltétlen ragaszkodás érzése tölt el. 
Minden áron közelebb szeretnék férkőzni a szeretet Kútfejéhez.  

Drámai események közepette az első emberpár először megtapasztalja a 
számkivetettséget, aztán megszületik benne a kívánság az elveszett éden 
visszaszerzésére. Lényünk legmélyéből fakadó, olthatatlan szomjúság ez, amely ritka 
pillanataiban megérti, hogy a boldogságot csak az isteni szeretet tökéletességében 
lehet megtalálni. Kincs, amelyhez más út vezet, nem kell érte nagy távolságokat 
legyőzni, ölre menni, életet írtani. Saját magunk megismerése a tét.   

Ez a különleges állapot sajnos néha 
csak az idő tört részére korlátozódik. A 
hétköznapi rutin mintha megölné a 
szárnyalást. “Sablonos” keresztényként 
a kegyelmi pillanatok ritkák, ezért aztán 
annál vágyottabb ennek a különleges 
harmóniának a megélésre. Talán a 
megtérés sorsfordító mozzanata, talán 
a nagyon boldog, bensőséges vagy 
megrendítően szomorú események, 
talán a halál pillanata, amikor egyes 
egyedül szembesülünk Teremtőnkkel..., 
talán gyónás után a bűnbocsánat 
percei, melyeket aztán ismét csak az 
élet ír sajátságosan hétköznapi 
forgatókönyvre.  

 A szentek titka, hogy ezt a 
különleges, Istentől áthatott állapotot 
végtelen dimenziókra képesek tágítani. 
Nyári elmélkedésemet, amely a belső 

lelki szabadságról szólt, egyik kedvencem életbevágó felismerésével zártam. Avillai 
Szent Teréz életútja ragyogóan bizonyítja, Isten egyedül elég a boldogsághoz.  Elég, ha 
megcsodáljuk Gian Lorenzo Bernini márvány kompozíciójában a misztikus szent 
magával ragadó tekintetét, mindent megértünk az Isten és ember közti tökéletes 
harmóniáról. 
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Edit Stein egész életében kereste az igazságot, végül Teréz önéletrajzát olvasva 
megtalálta Istent. Továbblépve a mennyei transzcendeciákon, ráébred arra is, hogy ez 
a különleges egység nem lehet öncélú: „Abban a korszakban, amely közvetlenül 
megelőzte megtérésemet, és még utána is hosszú ideig, azt gondoltam: élni a vallást 
azt jelenti, hogy elvonatkoztatunk mindattól, ami földi, hogy egyedül Isten dolgainak 
éljünk. De fokozatosan megértettem, hogy mást kérnek tőlünk ezen a világon, és hogy 
még a leginkább szemlélődő életben sincs jogunk elvágni a világhoz fűződő 
kapcsolatot; sőt azt hiszem, hogy minél mélyebben Istenbe vonzódunk, annál inkább ki 
kell lépnünk önmagunkból, vagyis a világ felé menni, hogy oda elvigyük az isteni életet.”  

Néha elég, ha felfedezzük és megértjük magunkban a szándékot, amely oda mer 
hajolni, képes letenni a botlást, a hibás döntést, besározott múltat, legalább a 
Krisztussal való egység pillanatában fel meri vállalni saját magát.  Mindenki számára 
eljön az idő, előbb vagy utóbb ráébredünk, milyen kevés dologra van szükségünk, 
gyakorlatilag csak egyetlenegyre, a Jóisten közelségére.   

Ha tiéd Isten, tiéd a lehetőség, amely a mindent átható szeretet jegyében teszi a 
dolgát, tiéd a szenvedés, a kereszt vállalása, talán a legszorosabb kötelék, az igazi 
átragyogás, amely bátorságról tesz tanúságot a krisztusi szeretet aurájában. Ha tiéd 
Isten, tiéd az örök élet bizonysága. Ha tiéd Isten, tiéd már minden. Mert Isten egyedül 
elég. 

Schultheis Éva 

Katymári Vanda: Isten hintája 

 

Isten hintáján ülök  
az élet nevű játszótéren. 
 „Magasra, fel!” Nem is kell kérnem:  
szállok nevetve, s kezem  
már egy csillagot ér el! Lágyan  
meglök a Hold – az égen  
ezüst ívet rajzol a lábam.  
Suhanok hátrafelé,  
hajam a szél hozza utánam.  
Átpördülök. A világ  
fejtetőn áll egy pillanatra.  
Ámulva elképzelem,  

 

milyen lenne, ha így maradna... 
Kiáltok újra: „fel, még!” S akár egy éber szülő, 
a lég szelíden enged, de már  
súgja: pihenni kéne lassan.  
A hála, mint kürt harsan  
szívembe hirtelen: „köszönöm,  
hol most vagyok, Istenem!” 
Így ringat el a hinta.  
Ezt a mesét az élet írta.  
Ha szédülsz, lenézni nem szabad!  
Ott lent elsüllyedt a múlt,  
mint a mély tóba hullt kődarab... 
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Kép forrás: www.magyarkurir.hu 

A HÓNAP SZENTJE 
AVILAI NAGY SZENT TERÉZ 

Októberi szentünk Spanyolországban Avilában 
született 1515. március 28-án. Teresa Sánchez de 
Cepeda y Ahumada 11 testvérével együtt nevelkedett. 
Az idő múltával Teresa nővérei férjhez mentek, ő maga 
is szemrevaló nővé serdült. Olvasmányai és hite 
azonban őt másfelé szólították. Kénytelen volt 
megszökni otthonról, mert apja nem adta beleegyezését 
18 éves lányának a kolostorba vonulásához. A 
kolostorban ez idő tájt 130-180 szerzetes élt. A 
következő 18 évet viszonylag kényelmesen élte átlagos 
apácaként. Negyven évesen tapasztalta meg, hogy 
Isten áthatja, hogy Isten benne él, és ő Istenben 
elmerülhet. E meghatározó élmény után minden vágya 
az volt, hogy összehangolja szívét Krisztuséval. 
Misztikus magasságokba emelkedett lelki élete. Kérte 
Istent vegye el tőle a kegyelem külső 

megnyilvánulásának jegyeit; többször látták ugyanis egy méteres magasságban lebegni 
és arcából fény sugárzott ki.  Nővértársai kikezdték, látomásait az ördögnek 
tulajdonították. Keresztes Szent János és más szentek tettek mellette tanúságot és 
támogatták tevékenységét. Teréz kiábrándulva a kármeliták életviteléből engedélyt kért 
és kapott a pápától új kolostor alapítására. 1562-ben nyitotta meg kis kolostorát. 
Sarutlan kármelitaként, az eredeti, 12. századi Kármel-hegyi Miasszonyunk Rendje 
szabályzatát kívánta követni. A rend karizmája a szemlélődő imádság. Haláláig 17 női 
és 15 férfi kolostort alapított. Isten nagy erővel munkálkodott benne és cselekvő 
szeretetre majd írásra ösztönözte. Írásaiban az isteni kinyilatkoztatásokat, az ima 
módokat, saját magunk megismerésének útját próbálja szavakba foglalni, leírni a 
leírhatatlant. A belső várkastély című írása hangos könyvként is elérhető. Ebben a 
műben a mai világtól oly távoli fogalmat, mint az alázat, teszi meg alapnak. Testünk 
csupán egy értéktelen foglalata annak a csodálatos palotának, amely bennünk 
található, ahol Isten lakozik. Feladatunk, hogy ennek a palotának a termeibe belépjünk, 
általa önmagunkat és Istent megismerjük. Szeressünk, de a cselekedeteinkkel Istent 
óhajtsuk szeretni! Keressük, hogyan építhetjük egyházát, hogyan lehetünk támaszai 
elsősorban közvetlen környezetünknek, családunknak, barátainknak, közösségünknek! 

Teréz 1582.október 4-én halt meg. 1622. március 12-én avatta szentté XV. Gergely 
pápa. Spanyolország védőszentjének ünnepe október 15.  

"Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad 
ugyanaz. A türelem mindent elér. 

Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: Isten egyedül elég!" 
Tóth Márta 
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Kép forrás: https://bucsujaras.hu 

ZARÁNDOKHELYEINK 
MÁRIAVÖLGY/ MARIATHAL/ MARIANKA (FELVIDÉK) 

Máriavölgy (a pozsonyiaknak Mariathal, szlovákul Marianka), Pozsonytól néhány 
kilométerre északnyugatra fekszik. 

Ezt a kegyhelyet számos legenda övezi. A legismertebb szerint már Szent István 
király uralkodása idején remeték éltek az itteni erdőben. Ebben az időben egyikük egy 
Szűz Mária szobrot faragott magának, hogy ezelőtt imádkozzon. Majd amikor megint 
üldözték a keresztényeket, a remete elrejtette a szobrot egy odvas fába, hogy 
megvédje az esetleges pusztítástól. Évekkel később egy rettegett rabló kezére jutott a 
szobor. Ennek több torzszülött gyermeke 
született. A rabló jámbor felesége ezt a 
csapást Isten büntetéseként könyvelte el. De 
egy percig sem keseredett el, kitartóan 
imádkozott és a Szűzanya közbenjárását 
kérte. Csodával határos módon a férj egy idő 
után megszelídült és megfogadta, hogy 
megjavul. Álmában megjelent neki a Szent 
Szűz, aki arra késztette a rablót, hogy menjen 
ki az erdőbe. Ott egy odvas fa tövére mutatott, 
amely mellett patak csobogott. A férfi nekilátott 
ásni és a patakban megtalálta a hajdan 
elrejtett Szűz Mária szobrocskát. A Szűzanya 
buzdítására aztán megfürdette a gyermekeit a 
forrásban és ezek meggyógyultak. A rabló 
hálából a gyermekek gyógyulásáért egy 
kápolnát építtetett erre a helyre. Ez a csoda a 
hagyomány szerint II. Endre uralkodása idején 
történt. A csodálatos gyógyulásnak gyorsan 
elterjedt a híre, s a zarándokok jöttek is szép 
számban, hogy a Szent Szűz közbenjárását kérjék. 

Nagy Mária-tisztelő királyunk, Nagy Lajos is ellátogatott Máriavölgybe. 1377-ben az 
egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak adományozta a kegyhelyet. 
Kolostort és templomot is építtetett itt számukra. Mikor felépült a Szűz Mária 
születésének tiszteletére a templom, a király személyesen helyezte el a kegyszobrot a 
főoltárra, ahol máig is áll.  

A gótikus stílusban épült, egyhajós templom történetéhez tartozik az is, hogy I. Lipót 
király, aki a törökök alól való felszabadulás után itt újra felajánlotta Magyarországot 
Szűz Máriának.  

Máriavölgy ma is kedvelt kegyhelye magyaroknak, szlovákoknak egyaránt. Néhány 
éve a Getszemáni Vigasztaló Testvérek Kongregációjának (CCG) tagjai működnek itt. 

 Takács Gabriella 
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Fotó: Székely Enikő 

Életérzés 
Nemrég a Bodeni tó hullámai ringatták hajónkat, a nyár utolsó napsugarai 

simogatták arcunkat, és az én lelkemben egy mélységes nyugalmat éreztem, egy olyan 
boldogságot, amely teljesen kitölt. Lelassult a gondolkodásom, mégis becsempészte a 
szívembe a szó magát: életérzés. Ez az! Ezt keressük mindannyian.  

Ízlelgettem a szót, mit rejt magában, s rájöttem, hogy a lelki nyugalmat mindenki 
másképp keresi és találja meg. Van, akinek fiatalon sikerül, s van, akinek évekbe telik, 
netalán egész életében keresi. De ha megtalálta, az mindig állandó, nem változik 
sosem, nem határozzák meg divathullámok, érdekek... Mi a titka? 

Látszólag sok kört lehet futni, sok év telhet el haszontalan, semmitmondó 
próbálkozásokkal. Mígnem egyszer csak találkozol Istennel! Belép életedbe az, aki 
mindig is ott volt, rád várt. Életed átlényegül, új fejezet kezdődik. Ha Istennel éled 
mindennapjaid, nem az állandóan változó értékek szerint tervezed életed, hanem az 
örök értékek szerint. Isten nélkül életünk üres, kicsinyes, mindig a jobb életre várunk. 
Jézus, maga a nagybetűs Élet, azt mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen.” (János 10,10)  

Ha tiéd Isten, akkor életed értelmet nyert, 
mindegy, hogy hová helyezett az Úr, mindegy, hogy 
milyen feladatot bízott rád. Isten a tenyerén hordoz, 
ha szívedbe engeded. Ha megtaláltad Istent, ő lesz 
a bátorítód, a kapaszkodód, a reményed.  

Ha tiéd Isten, embertársaidnak ajándék leszel. 
Nem fölényesen a többletet sugárzod ki magadból, 
hanem a lelked nyugalmát, a ragyogást, amely 
szemmel látható.  

Ha tiéd Isten, akkor úgy érzed, hogy 
megérkeztél, nem keresel többé, hisz megtaláltad a forrást. S ebből a forrásból 
szeretettel adsz, hisz tudod, hogy kiapadhatatlan.  

Ha tiéd Isten, akkor nálad van az iránytű, elég Rá figyelni, hogy tudd, hogy a jó úton 
haladsz. Mint egy világító torony, amelynek fényét követheted, s hánykolódásaid után 
partot érsz.  

Bizalommal helyezd életed Isten tenyerébe, ő gondodat viseli, számon tart és tervei 
vannak veled. Mindent betöltő szeretete lelkednek nyugalmat ad. Mint a hajó, amely 
gyengéden ringat, úgy érezheted magad Isten tenyerén.  

Keresd és találd meg Őt, az igazi Életérzést - ezt kívánom a kedves olvasóknak! 
 

Ne félj, ne aggódj! Ne sírj, ne bánkódj! 
Ha tiéd Isten, tiéd már minden. 

Ne félj, ne aggódj! Ne sírj, ne bánkódj! 
Elég Ő néked! 

Székely Enikő 
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KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK  

Stuttgarti programjaink 
Péntekenként 18.00 órakor októberi ájtatosság, majd szentmise. A híveket október 
2-án, 9-én, 16-án, 23-án és 30-án várjuk. A Barátságklub tagjai is ugyanezeken a 
napokon találkoznak 16.00 órakor a közösségi teremben. 

* 
Október 2-án az esti szentmise után imakör, 9-én és 23-án Sportklub és Kórus, 16-
án a szentmise után Bibliakör. Számítunk rátok! 

* 
Október 18-án vasárnap, Nemzeti Ünnep. 12.00 órakor ökumenikus istentisztelet, 
utána rövid megemlékező kultúrműsor.  

Ulmi programjaink  
Csütörtökönként, azaz október 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én és 29-én 18.00 órakor 
rózsafüzér imádság és októberi ájtatosság. Október 1-jén, 15-én és 29-én 
szentmise is lesz. A többi csütörtökön a kedves hívek találkoznak közös imádságra 
a Wengen Kirche-ben. 

* 
Október 11-én, vasárnap, Magyarok Nagyasszonya ünnep, Ulm-i templombúcsú. 
15.00 órakor szentmise. Ágápé megtartására még nincs lehetőség. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

Weingarteni programjaink 
Szerdai napokon, azaz október 7-én, 14-én, 21-én és 28-án, a 14 Nothelfer 
Kapelle-ben 18.00 órakor rózsafüzér imádság és októberi ájtatosság. Október 7-én 
és 21-én szentmise is lesz. A többi szerdai napon a kedves hívek találkoznak 
közös imádságra. 
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Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt Jézus Krisztusnak, a jó Pásztornak, 
hogy az elmúlt esztendők nehéz pillanataiban gyengeségeim ellenére megtartott 
szolgálatában. Köszönet a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegyének, Imre atyának, s 
természetesen e közösségnek, mert életem olyan szakaszában szavaztatok bizalmat 
és fogadtatok be véglegesen, amikor elsősorban magam korlátaival voltam elfoglalva.  

Ez az esztendő megterhelő mindannyiunk számára. Jobban, mint korábban, sok, 
elbizonytalanító érzés kerített hatalmába. Feloldani ezeket a nyugtalanító érzéseket 
csakis hittel a szívünkben lehet: akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.  

Imre atya éppen jó Pásztor vasárnapján jelezte számunkra, hogy az Egyházmegye 
püspöke elfogadta kérését, és augusztus 1-jével felmentve eddigi szolgálatából, beteg-
nyugdíjba vonul.   

A búcsú-szentmisén egy kép üzenetét osztotta meg velünk, melynek lényege, hogy a 
közösség hasonlít egy autóbusz utasaihoz. Erre a buszra fel lehet szállni, együtt 
utazunk vállalt célunk felé. Megtisztelő számomra a bizalom és feladat, mely egyben 
kötelez is. Távozásával a busz kormánykerekét átadta, s célunk továbbra is ugyanaz..  
 – Tibor atya 

 
S Z E N T M I S É I N K 

 
Balingen október 3. szombat 16.00 óra !!! 
Schwäbisch Gmünd október 4. vasárnap 9.30 óra 
Stuttgart október 4. vasárnap 15.00 óra 
      

Bieberach (Dreifaltigkeitskirche) október 10. szombat 16.00 óra 
Weingarten (Marienkirche) október 11. vasárnap 11.00 óra !!! 
Ulm  október 11. vasárnap 15.00 óra  
      

Heidenheim október 17. szombat 15.30 óra 
Ludwigsburg október 18. vasárnap 9.30 óra 
Stuttgart október 18. vasárnap 12.00 óra 
Eislingen október 18. vasárnap 15.00 óra 
      

Reutlingen október 24. szombat 16.30 óra 
Böblingen október 25. vasárnap 9.30 óra 
Heilbronn október 25. vasárnap 15.30 óra 

Avilai Szent Teréz reggeli imája 
Uram! A reggeli csendben békéért, bölcsességért és erőért imádkozom. A szeretet 
szemével akarom nézni a világot: türelemmel, megértéssel és kedvesen. Úgy látni 
gyermekeidet, ahogyan Te látod őket, csak a jót venni észre mindenkiben. Tégy 

süketté a pletykákra, némává a rosszindulatú beszédre. Hadd legyek olyan 
készséges és vidám, hogy a közelemben az emberek megérezzék a Te jelenlétedet. 
Uram, öltöztess engem a Te szépségedbe, hogy egész nap Téged hordozhassalak! 

Ámen. 
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