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Fotó: Merlás Tibor 

Barátom  
A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség 
Havilapja 
 

Őszi falevelek üzenete… 
Évekkel ezelőtt történt. Gyönyörű őszi vasárnapon Reizer Pál szatmári püspök atyát 

kísértem el Máramarosszigetre bérmaútja során. Kora reggel indultunk, s a ragyogó 
napsütésben gyönyörködtünk az Avas hegység szépségében. Az erdő fái ezernyi 
színben pompáztak, a kelő nap sugarai átfurakodtak, utat törtek maguknak, szinte 
kérleltek, álljatok meg, pihenjetek, szívjátok magatokba az ősz illatát.  Igyekeznünk 
kellett, így hát nem álltunk meg, de megfogadtuk, dolgunk végeztével, visszafelé 
megállunk és időzünk egy kicsit. 

Így is történt. Bár délutánra szelessé fordult az idő, a nap is készült esti pihenőjére, 
a látvány ennek ellenére magával ragadó volt. Nem tudtunk betelni a bennünket fogadó 
látvánnyal. Az autót magára hagyva, beljebb merészkedtünk az erdőben, puha, terített 
és gazdagon díszített falevél szőnyeg fogadott minket. Mintha csak minket vártak volna. 
S ekkor Pál püspök atya megszólított. 

Nézd csak, az aranysárga és vörös színeinek kavalkádját! Igen, látom – 
válaszoltam.  

Beszélgetésünk többi részére már nem 
emlékszem, talán nem is volt fontos. Egy 
idő után ismételten autóba ültünk, 
folytattuk utunkat. Időként még a 
visszapillantó tükörbe néztem, s láttam az 
autó által keltett örvényben a faleveleket. 
Integettek, s hívogattak: jövőre újra 
találkozunk. Gyertek, igaz mi már nem 
leszünk, de ugyanígy várnak majd 
benneteket mások. Mi elmegyünk, elhaló 
avarként továbbadjuk az Életet. Esztendő 

fordultjával, ha erre jártok, ismét puha szőnyeget terítünk utatokba. Gyertek! 
(folyt. 8. old.) 
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Fotó: Danka Erika 

Többszöri meghalásaink 
Életünk veszteségek sorozata. Elveszítünk helyzeteket, lehetőségeket, amelyekről 

tudjuk, hogy soha nem jönnek vissza. Volt egy álmunk magunkról, elképzeljük 
magunkat szülőnek, tanárnak, papnak. S a terveink nem mindig sikerülnek. Volt 
reményünk, álmunk, de összetört. Veszítettünk.  

Mi történik, ha egy házasságban az egyik fél kimondja a legfélelmetesebb mondatot: 
„Nem adok több lehetőséget!” Mit kezdünk ezzel a sok-sok veszteséggel? Úgy teszünk, 
mintha nem volna? Eltitkoljuk, vagy szembe nézünk vele?  

Kudarcaink tengerén olyan könnyen elveszítjük a belső tartásunkat, elveszítjük a 
hitet Istenben és az élet értelmében. Mily sokszor élünk meg mélységeket a 
családjainkban, vagy a munkahelyünkön? Élünk, küzdünk, de már nem reménykedünk. 
Kicsúszott a kezükből minden és nem tudjuk a hétköznapi megszokásainkat élettel 
megtölteni. Úgy megyünk tovább, ahogy az emmauszi úton a tanítványok.  Lehajtott 
fejjel, szomorúan ballagunk. Az ember életútja nagyon hasonlít az ő életükhöz. Az 
álmaink összetörnek, és azt érezzük nincs tovább.  

Ilyenkor arról beszélgetünk, amiről az emmauszi tanítványok. A saját 
szomorúságunkról. Olykor csak a napi politikai-, társadalmi- vagy egyházi botrányokról 
beszélünk. Gondolatainkban semmilyen érték nem jelenik már meg. S a veszteségben 
csak panaszkodunk, nem látunk semmit, nem érint meg minket semmi. Nincs bennünk 
köszönet és hálaadás, cél és remény, csak a nyomorúság, csak a panasz.  

Mit kezdhetünk ezzel a 
veszteséggel? Megszülethet 
bennünk a harag, a keserűség és 
a sértődöttség. Haragszunk a 
világra, mert becsapott. 
Haragszunk a másik emberre, a 
társra, a barátra, a családra, a 
közösségre, mert csalódtunk 
bennük. Elveszítettünk 
lehetőségeket. A veszteségekből 
adódó sértődöttség, nagyon 
ártalmassá válhat bennünk, 
akkor, ha ezzel ballagunk tovább.  

De, hozhat ez a válság valami 
mást is. A gyászt. A gyász azt 

jelenti, hogy szembe nézünk önmagunkkal, a történtekkel, azzal, hogy miket 
veszítettünk el ebben az életben, mi csúszott ki a kezünkből. A gyász elvezet 
gyengeségeinkhez és megtörtségünk fájdalmas igazságaira. Életünk nagy szakadéka 
szélén állunk, ahol minden bizonytalan. Miért érezzük mi keresztények azt, hogy nincs 
mibe belekapaszkodni? 
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Fotó: Schultheis Éva, freskórészlet,  
Maria-Trost-Kirche Meran 

A megtört szív képes az Isten kegyelmét befogadni, képes kinyílni az istenszeretetre, 
s azt mondani, hogy: de, lángolt a szívünk. Nem tudtuk, hogy ki ő, nem tudtuk, hogy 
miről beszélt, de valahol mégis csak eljutott a szívünkhöz az a szeretet, az a jóság, ami 
ott van az életünkben. És akkor megértjük, hogy ebben a veszteségben, ebben a 
szomorkás emmauszi útban is van boldogság, van erő és van remény.  

Bármit is veszítettünk az életben, s bármekkora nagy is a felelősségünk ebben a 
veszteségben, Krisztus újra és újra mellénk szegődik, velünk jön, és már nem vagyunk 
egyedül. Isten nem ott van, ahol lenni szeretnénk. Isten ott van, ahol vagyunk. Ha 
felismerjük őt egy mosolyban, a szavakban, az üzenetekben, ismét örvendezhetünk 
lángoló szívvel. Azt az erőt kell megtalálnunk Istenben és egymásban, mely tud 
erősíteni és segíteni. Lelkesedéssel és nyitott szívvel kell nekünk is egymás mellé 
szegődnünk, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, a másikhoz, Istenhez, a szép élethez. 

Danka Erika 

 

 Schultheis Éva: Hol vannak ők? 
 

 

A szívünk múzeumában elrejtve, 
mint komód fiókjában 

a százesztendős párnahaj, 
világháborús ajándék  

egy menekült katonától szépanyámnak, 
ládafiában őrzött, gótbetűs 
imakönyv a dédanyámtól, 

nagyanyámtól a porcelánok, lábasok 
és a fazekak. Értük adta uzsorás 

kofáknak zsebóráját a nagyapám. 
Illatos konyhai ködben anyósom 
kötényében időzőm ebéd után. 

 
 

Kelméje békebeli, 
benne régi ízek, zamatok emlékei. 

Ismerős hang gyermekdalban, 
anyja szaván lánya mondja, 

hantját arcáról az ősz lebontja... 
Vonásait most is látom 

s valahányszor híre járja, kik mentek el 
hirtelen vagy hosszú szenvedés után... 

Az Úr adta, az Úr alkotta, 
jogos tulajdonát vette vissza... 

Megtehette, de amíg emlékszünk, 
halhatatlanokká lesznek, 

itt, a szívünk múzeumában mindörökre! 
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Kép forrás: www.magyarkurir.hu 

A HÓNAP SZENTJE 
NAGY SZENT LEÓ PÁPA 

Leó 390 körül született Toszkánában.  Mély, alapos 
teológiai ismereteinek alapja a szemlélődésre való hajlama. 
Ezen kívül olyan személyiséggel, lelkülettel, Isten által 
áthatott belső izzással rendelkezett, amely tekintélyt szerzett 
neki. Így történhetett meg, hogy már elődei idejében 
felfigyeltek rá. I. Celesztin pápa idejében Róma 
diakónusaként tevékenykedett.  Majd III. Szixtusz pápa 
fődiakónusának nevezte ki. Feladatai közé tartozott, hogy 
képviselje őt a helyi zsinatokon továbbá egyházi ügyekben a 
bíróságon.  

Életműve és munkássága olyan sokrétű, hogy méltán 
kapta a „Nagy“ jelzőt neve elé. Ha csak két fontos dátumot 
emelhetnénk ki életéből, akkor az egyik mindenképp pápává 
választásának dátuma 440. szeptember 29. Kormányzásának 

idejét végig meghatározza az az elv, hogy a pápa Péter utódja. Mint méltó utód, a 
szemét arra a viszonyra irányítja, hogy az élő Isten fia, Krisztus hogyan építi Egyházát 
a kősziklának nevezett Péterre. Kidolgozza a pápa jogkörét, a püspökök feladatát, 
kapcsolattartási formáit, meghatározza felelősségüket. A keresztség szentségével és a 
hit révén mindenki felbonthatatlan közösségbe kerül a Mindenséggel. A 
keresztényeknek méltósága van. Azt tartotta: több gazdagság van a hívők lelkében, 
mint ami az ég csillagaiban fellelhető. Ezen egységes egyház és hit kérdéseit 
megosztani akaró eretnek gondolatok eszmékké nőtték ki magukat, melyekre Leó 
pápának kellett felelnie. Segítette ebben biztos ítélőképessége,  kiváló 
helyzetfelismerése. A manicheusok, a priszciliánusok, a monofiziták eszméit a 
Szentírás alapján elvetette, pontokba szedve megcáfolta. A legveszélyesebb irányzat 
követőit pedig a Khálkédoni Zsinat harmadik napján felolvasott dogmatikus levelében 
figyelmeztette 451. október 10-én. Eutühész követőihez szólt, akik 

kétségbe vonták Krisztus két (emberi és isteni) természetét. Tulajdonképpen magát 
a megváltást kérdőjelezték meg. A hallgatóság értékelése magáért beszélt: „Ez az 
atyák hite, ez az apostolok hite! Péter szól Leó által! Valamennyien ezt hisszük!“ 

A birodalmat, vagy a Róma városát fenyegető ellenséggel szemben, úgy lépett fel, 
hogy 3 napos böjttel készült az ellenség megállítására. Így mentette meg Rómát 452-
ben, amikor kivonult Attila király elé és visszafordulásra bírta.  

461. november 10-én hunyt el, ez egyben emléknapja is. Jelképei a pápai öltözet és 
a tiara. 

Hamvait I. Szergiusz pápa vitette a Vatikáni bazilikába. 
1754-ben XIV. Benedek pápa az egyháztanítók sorába iktatta. „ Mivel Isten a 

szeretet, semmiféle határa nem lehet a szeretetnek, mert nem lehet határok közé 
szorítani az Istenséget.“ 

Tóth Márta 

4 



2020.  november 
 

Kép forrás: https://bucsujaras.hu/szabadka/index.html 

ZARÁNDOKHELYEINK 
SZABADKA – SZENTKÚT (BUNARICS)  

Szabadka Szerbiában, a Vajdaság északi részén, Magyarország déli határától 10 
km-re fekszik. Az immár háromezer éves település fontos közlekedési csomópont volt 
az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonalakon. A térségben gyakori volt a 
népmozgás, a történelem folyamán különböző nemzetiségek találtak itt otthonra.  

A népszerű Nagyboldogasszony búcsújáróhely és Szentkút a város délkeleti 
határában található. Palics délnyugati partján lévő búcsújáróhelyet mindkét nagy vallás 
hívei, a római katolikusok és az ortodox pravoszlávok is látogatják. Ebből kifolyólag 
több elnevezése is van: Bunarić (horvátul), Szentkút (magyarul) és Vodice (szerbül), de 
mindegyik nyelvben egy kis 
forrásra, vagy kútra utal.  

A kegyhelyről nagyon kevés 
információ áll rendelkezésünkre. A 
hagyomány arról nem számol be, 
hogy pontosan mikor is kezdődtek a 
zarándoklatok, minthogy arról sem, 
kapcsolódnak-e bármi legendák e 
helyhez. A hívek állítólag már 
ősidőktől zarándokolnak 
Szentkútra. A nagyzarándoklatra 
minden év augusztus utolsó 
vasárnapján kerül sor. Ugyanakkor 
gyakori jelenségnek számított a 
múltban, hogy különösen újhold 
szombatján édesanyák hozták 
magukkal betegeskedő 
kisgyermekeiket. A Szűzanya 
közbenjárásáért imádkoztak és a 
gyermekeket Isten irgalmába és a 
Szent Szűz oltalmába ajánlották. 
Hogy építészetileg is láthatóvá 
váljon a hely, a 19. század végéig 
kellett várni. 1896-ban megépült az 
első kápolna és ebben az időben kezdődött meg a szertartásos istentisztelet is a 
kegyhelyen. 

A harmincas évek elején a szerb görögkeleti egyház is építtetett egy kápolnát 
Szentkúton. A kegyhely így a keresztény közeledés és egymásra találás helyévé vált. A 
kegyhelyen felépítettek egy szabadtéri oltárt és keresztutat is. 

 
 

Takács Gabriella 
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Országút a Mennyországba - Boldog Carlo Acutis élete és emlékezete 

Közöttünk élt, akár találkozhattunk is volna. 1991. május 3-án született. Vidám 
gyerek volt, rengeteg baráttal, mindennap járt szentmisére, imádkozta a rózsafüzért, 
szentségimádáson vett rész. Édesanyja kezdetben kisfián keresztül közeledett a hithez, 
aki állandóan be akart térni a templomba, hogy virágot vigyen a Szűzanyának. Egy 
napon egy milánói pap megkérte, tartsa ő a felkészítést az elsőáldozásra, ahová 
magával vitte az akkor hatéves fiát. Carlónak olyan érett hite volt, hogy külön 
engedéllyel 7 éves korában neki is kiszolgáltatták a szentséget. Hitét az Oltáriszentség 
és a Szűz Mária iránti különleges tisztelet táplálta. 15 évesen a kisebbek hitoktatója lett.  

Carlo nagyon szerette az internet világát. Meglátta benne az eszközt, hogy közelebb 
vigye az Eucharisztiát az emberekhez. Honlapot szerkesztett és így az Oltáriszentség 
„eucharisztikus csodáinak” lett virtuális világi apostola. Egyik példaképe Steve Jobs volt, 
akit gyakran idézett: „Az idő véges, ne pazaroljátok el azzal, hogy valaki másnak az 
életét élitek.”  

Kereste és megtalálta tinédzserként annak 
lehetőségét is, hogyan tud segíteni a környezetében a 
rászorulókon, hajléktalanokon.  

Folyamatosan formálta magát, igyekezett 
megszabadulni rossz tulajdonságaitól. Az a cél lebegett 
előtte, hogy Krisztust állítsa élete középpontjába. 

Hittel és boldogsággal teli életébe vert éket a 
leukémia. Carlo 2006. október 12-én hunyt el, azonban 
az isteni gondviselés életébe maradandót rejtett.  

Ferenc pápa 2018. július 5-én kelt dekrétumában 
elismerte Carlo különleges erényeit, melyben említ egy 
csodát is: 2013-ban egy hasnyálmirigy gyulladásban 
szenvedő milánói brazil kisfiú állapota olyan súlyos volt, 

hogy már meg sem műtötték. Maradt tehát az ima, 
kifejezetten a fiatal Carlo közbenjárását kérve, melybe a család és a plébánia is 
bekapcsolódott. A gyógyulásról pedig az Úristen gondoskodott... 

Carlo Acutis földi maradványait 2019. áprilisában Assisiben, a Szent Ferenc 
Bazilikában helyezték el. Az exhumáláskor egyben volt a test, de nem volt romlatlan. A 
fiú arcát 14 évvel a halála után hűen rekonstruálták: egy kedves, szeretettel teli, 
gyengédséget sugárzó arc látható – akárcsak a róla készült fotókon. A farmerban, 
rózsafüzérrel a kezében nyugalomra helyezett Carlo Acutist a Szentatya 2020. október 
10-én avatta boldoggá. 

„Az Eucharisztia az országutam a mennyországba” – mesélte gyakran Carlo 
barátainak. Megmutatta, hogy az életszentség mindenki számára elérhető és rajtunk áll, 
hogy életünkkel beteljesítjük-e Isten álmát. 

 
Brune Györgyi Marietta 
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KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK  

Stuttgarti programjaink 
Péntekenként 18.00 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd szentmise. A híveket 
november 6-án, 13-án, 20-án és 27-én várjuk. A Barátságklub tagjai is 
ugyanezeken a napokon találkoznak 16.00 órakor a közösségi teremben. A 
konyhát továbbra sem használhatjuk! 
November 6-án az esti szentmise után imakör, 20-án a szentmise után Bibliakör. 
Számítunk rátok! 

Ulmi programjaink  
Csütörtökönként, azaz november 5-én, 12-én, 19-én, és 26-án 18.00 órakor Ulmi 
délután. November 5-én és 19-én szentmise is lesz, a többi csütörtökön a 
kedves hívek találkoznak közös imádságra a Wengenkirche-ben. 

Weingarteni programjaink 
Szerdai napokon, azaz november 4-én, 11-én, 18-án és 25-én, a 14 Nothelfer 
Kapelle-ben 18.00 órakor weingarteni délután. November 4-én és 18-án 
szentmise is lesz, a többi szerdai napon a kedves hívek találkoznak közös 
imádságra.  
November 8-án Weingartenben Szent Imre templombúcsú, szentmise 11.00 
órakor a Marienkirche-ben. 
November 15-én Eislingenben Skóciai Szent Margit templombúcsú. 
November 28-án Reutlingenben Árpád-házi Szent Erzsébet templombúcsú. 

Október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján tette közzé az Apostoli 
Penitenciária azt a rövid dekrétumot, mely a világjárvány jelenlegi rendkívüli körülményeire 

alkalmazza a Mindenszentek és Halottak napja ünnepeihez kapcsolódó teljes búcsú 
elnyerésének a feltételeit. Az érvényes és kötelező lelki feltételek betartásával az elhunyt 
lelkek javára teljes búcsút lehet szerezni egész novemberben, a testi épséget biztosító 

járványügyi normák figyelembe vételével. 
Az idősek, a betegek és bárki, aki súlyos oknál fogva nem hagyhatja el a lakását – például a 

pandémia miatt elrendelt hatósági korlátozások következtében, hogy elkerüljék a szent 
helyeken a csoportosulás lehetőségét –, teljes búcsút nyerhetnek, ha lelkileg a többi hívővel 
egyesültek, ha teljesen szakítottak a bűnnel és szándékuk szerint készek a három szokásos 
feltételt betölteni, melyek a szentgyónás, a szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett 

imádság, és amiket Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végeznek az elhunytakért 
fohászkodva. Az ima lehet például a Halottak napi reggeli dicséret vagy esti imádság, 
rózsafüzér ima, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére és az elhunytakért végzett egyéb 

imádság, vagy a Halottak napi liturgia által javasolt evangéliumi szakaszok átelmélkedése, 
vagy pedig az Istennek felajánlott irgalmasság cselekedet, felajánlva Neki életünk fájdalmait 

és nehézségeit is. Éljünk ezzel a lehetőséggel! 
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Azóta nem tudok betelni ősszel a sárguló, ezernyi színben pompázó, hulló falevelek 
látványával. Egyszerre magukban hordozzák az elmúlás és a megújulás, az 
újjászületés örök üzenetét. 

Így ősszel, e gyönyörű emlék mellett eszembe jut Szent Pál apostol gyönyörű 
hasonlata az elhaló és bőséges termést hozó búzaszemről is: „Ha a búzaszem nem hull 
a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn 12,24). 

Bennem is sok mindennek el kell halnia csak azért, hogy ráléphessek a lelki 
újjászületés olykor fájdalmas, de annál gyönyörűségesebb útjára. Igazi kaland ez 
számomra, melyre érdemes benevezni! Azzal még talán könnyű szembesülni, ha végre 
valami terhelő és nehezen elviselhető érzés hal el bennem. Nem is kívánom már 
vissza, sőt örülök, hogy végre, nagy nehezen megszabadultam tőle. Mi van azonban 
azokkal a féltett kincseimmel, amelyek hozzám nőttek, vigyáztam is rájuk, igazán 
értékessé is tettek engem?  

Eszembe ötlik az integető falevelek üzenete: Gyertek, igaz mi már nem leszünk, de 
ugyanígy várnak majd benneteket mások. Mi elmegyünk, elhaló avarként továbbadjuk 
az Életet. Esztendő fordultjával, ha erre jártok, ismét puha szőnyeget terítünk utatokba. 
Gyertek! – Tibor atya 

 

S Z E N T M I S É I N K 
 

Schwäbisch Gmünd november 1. vasárnap 9.30 óra 
Stuttgart november 1. vasárnap 15.00 óra 
      

Balingen november 7. szombat 17.00 óra 
Weingarten (Marienkirche) november 8. vasárnap 11.00 óra !!! 
Ulm  november 8. vasárnap 15.00 óra  
      

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) november 14. szombat 16.00 óra 
Ludwigsburg november 15. vasárnap 9.30 óra 
Stuttgart november 15. vasárnap 12.00 óra 
Eislingen november 15. vasárnap 15.00 óra !!! 
      

Heidenheim november 21. szombat 15.30 óra 
Böblingen november 22. vasárnap 9.30 óra 
Heilbronn november 22. vasárnap 15.30 óra 
      

Reutlingen november 28. szombat 16.30 óra 
Munderkingen  
(St. Dionysius Kirche) november 29. vasárnap 9.00 óra 
Tuttlingen november 29. vasárnap 15.00 óra 
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