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Barátom  
A Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség 
Havilapja 
 

Várakozás – készület – születés 
Az istenképiség az ember lényegi sajátossága, mely abból következik, hogy Isten a 

saját képére és hasonlatosságára teremtette őt (Ter 1,26). Ennek jele a teremtményi 
szabadság és az emberi méltóság. Ezek a jegyek egyedivé, értékessé tesznek. Ha 
belegondolok ebbe a teológiai igazságba, szinte megszédülök. A költő, Reményik 
Sándor szavait kölcsönözve, „egy istenarc van eltemetve bennem, tán lét-előtti létem 
emlék-képe”. Mennyire mély és elgondolkodtató ez a kép… 

Rutinszerű cselekedetünk reggelente, hogy tükörbe 
nézve szembesülünk vonásainkkal. Hozzálátva, hogy 
„szalonképessé” tegyük magunkat, másodpercek alatt 
ösztönszerűen ítélkezünk magunk fölött. Napi rutin 
évtizedek óta. Pedig sokkal több van a pillanat kínálta 
találkozásban. Bensőnknek tükröt tartani ugyanis 
egészen más. Többre, én-időre van szükségünk. 
Olykor ezt a tükröt más tartja. Benső, szellemi 
nagyságra vall, ha a másik által tartott tükörben 
magunkra találunk. 

Két évvel ezelőtt én is elvonultam, hogy a magam és mások által tartott tükörbe 
beletekintsek. Kerestem egykori gyermekénem, akit öröm és határtalan felszabadultság 
jellemzett. Rájöttem, hol és mikor veszítettem el mindezt. Közben sokszor fülembe 
csengtek Jézus szavai: „ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az 
Isten országába” (Mt 18,6). Rádöbbentem, hogy vélt és valós sértéseket, sőt, 
ellenszenvet dédelgetek magamban. Igazából nem tudtam mit kezdeni velük, csak 
őrizgettem őket. Fájdalmas és hasznos volt ez a szembesülés.  

Számomra a mostani várakozás, készület, maga, Karácsony ezt jelenti: tükörbe 
tekinteni, az istenarc külső és belső jegyeit felismerni magamon. Aztán másoknak is 
megmutatom azt, ami az enyém, amire valóban büszke vagyok. (folyt. 8. old.) 
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Érték és rend 
Nehéz szavakba önteni, mit jelent számomra általában a kis és nagybetűs 

emberkép. Szécsi Margit megzenésített versét Sebestyén Mártával együtt 
gyerekkoromban nagyon sokat dúdoltam: "…úgy néztem magamra mindig, ahogy 
csodára nézni illik, csodára, az ember fiára, kezeire, nyírott hajára...."  

Értékelnek, tehát vagyok. Descartesi filozófia új felütéssel. Manapság a túlzott 
önértékelések világát éljük, ahogy önmagunkat szeretjük, olyanképp a felebarátnak 
nincs lehetősége beférkőzni a szívünkbe. Mindezeken túl persze nemcsak az 
evangélium szavait fordítjuk ki, az is általánossá vált, hogy kizsigereljük magunkat 
látszat-jóléti haszontalanságok miatt. Agyonhajszol minket a modern társadalmi 
elvárásokból fakadó illúziók sokasága. Hogyan is lehetnénk fontosak és értékesek bárki 
számára, ha nem loholunk, ha nem ragadunk meg minden alkalmat, nem szerzünk meg 
minden tárgyi bizonyítékot, kapcsolatot, tekintélyt és trófeát? 

Érték és rend. Mit ér az első, ha nincs mögötte az utóbbi, csak pusztán megfelelési 
vágy? Mit ér a rend, ha elvesztette értékét az igazi eszme, az igazi szó, az áthallás, ha 
hamis kincsekért odadobjuk saját üdvösségünket? Nem kétséges, persze, nyilván 
mindannyiunkat szeretetéhség hajszol, miközben az ünnep előtti lázas készülődésben 
csakis azzal vagyunk elfoglalva, hogy kitaláljuk, mi lehet a legütősebb meglepetés 
hozzátartozóink számára. Értékrendjeink torzulnak, egyvalami azonban marad.  

Teremtőnk igazi szülőként, öröktől fogva tudja, 
mire van szükségünk, mitől lehetünk igazán 
boldogok. A számára legértékesebbet áldozta fel 
értünk: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.“ /Jn3,16/   

A megváltás földi történetébe Krisztus valódi 
testvérként érkezik. Szeretet-programja másfajta 
életminőség lényegi üzenetét hordozza. Szándékát 
nem köti feltételekhez, túlmutat legmerészebb 
álmainkon is, világokon átívelő, értékmentő jelszót 
tűz zászlajára: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy! „ /Iz43/  Egy minden 

megfelelési kényszertől mentes találkozás ez, a végtelen felé ívelő testvéri kötelék 
legszebb pillanata, amelyben átölel az isteni gyermek. Nem létezik ennél 
hatványozottabb szeretetkiáradás. Mélyre kell néznünk, hogy a bóvli-világ kincses 
ládájában, a felszínen lebegve felfedezzünk valami ehhez hasonlót 

Különleges módon értékelnek minket, legyünk méltók a legtökéletesebb 
Ajándékozóhoz. Tegyük igazán teljessé az ünnepet! Fedezzünk fel valódi értékeket a 
felebarátban! Nincs más választásunk! Fogadjuk szeretteinket ugyanazzal a 
lelkesedéssel, a maguk igazi valóságában, ahogy minket is elfogad a Végtelen 
Szeretet! Boldog karácsonyt mindenkinek! 

Schultheis Éva 
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Fotó: Bittner Abigél 

 
„Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.” 

/Angelus Silesius/ 
 

 

 Schultheis Éva: Téli tónusok 
 

a fény 
a csend 
a lét 
a lent 
az éj 
a sötét 
a szürke 
a kései reggel 
a messzeség 
az elviselhető magány 
az élet 
a remény 
a napfény odafönn 
a kérdés idelenn 
mélységein a tét 
mit ér az ősz 
mit a tavasz 
ha nincs átmenet 
ha elmarad a fagy 

ha elmarad a tél 
mit ér a rend 
ha tar lombok felett 
alkonyi tájban 
kócot tép a szél 
ha kabátunkba bújik 
hajunknál fog nyakon 
ha tombolva földet ér 
ha borongós hajnalon 
mélázó arcokon 
konokul esőcsepp tolong 
ha decemberi jussunk után  
hiába kutatunk 
ha talpunk nyomát 
nem havazza fagypor 
melyen szívünk indulna olvadásnak 
ha egyedül útra kelve 
mersze lenne 
fellelni bölcsőjét ama Királynak... 
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A HÓNAP SZENTJE 
JEANNE-FRANÇOISE FRÉMYOT 

Jeanne-Françoise Frémyot 1572. január 28-án született 
Dijonban. Édesapja parlamenti elnök volt. Családjuk 
katolikus hitben élt. Édesanyját már másfél éves korában 
elvesztette. A szépséges, magyarul Johanna Franciskának 
nevezett hölgy 20 évesen lett de Chantal báró felesége. 
Boldog házaséletük gyümölcseként felvirágoztatták az 
eladósodott birtokot, és közben 6 gyermekük született. 
Házasságuknak egy véletlen vadászbaleset vetett véget. 
Johanna 29 évesen megözvegyült. A fájdalom súlya alatt 
szenvedve Istenhez fűződő kapcsolata elmélyült: a lelki 
tökéletesség útjára lépett. Vonzotta ugyan a szerzetesi élet, 
előbb azonban gyermekeiről kellett gondoskodnia. Közben a 
család megismerkedik Szalézi Ferenc genfi püspökkel, aki 
lelki vezetője lesz Johanna Franciskának. Johanna 

odaadóan ápolta a betegeket, segítette a szegényeket. A dijoni karmeliták szintén 
segítik belső misztikus fejlődésének útját. Elhatározását, miszerint szívét csakis a Jézus 
iránti szeretet hatja át, izzó vassal a szíve fölé égetett „Jézus” felirattal meg is 
pecsételte. Ferenc püspök kiterjedt levelezést folytatott. Johannának kitüntetett 
figyelmet szentelt, mintegy 2500 levelet írt neki! Johanna gyakran kereste lelki 
vívódásaira a feleletet nála. A válasz mindig alapos és szeretetteljes volt. Egy 
alkalommal a lelki békéről és az alázatosság fogalmairól érdeklődött. Ferenc püspök 
kifejtette, hogy ezt a békét az önszeretet és az önbecsülés zavarhatja meg leginkább. 

Annecyben, 1610. június 6-án Johanna Franciska és Ferenc püspök megalapítja a 
már 3-4 éve közösen megálmodott Szűz Mária Látogatásáról nevezett (Vizitációs) 
Rendet. Levelezésük másik vonalát az képezte, hogyan tudja a távolból Ferenc 
Franciskát tanácsokkal ellátni, és a Renddel kapcsolatos ügyekben támogatni. 
Franciska haláláig 41 házat alapított. Kezdetben kijártak szegényeket és betegeket 
ellátni, később pápai klauzúrával rendelkező, szemlélődő szerzetesrenddé formálódtak. 
Szűz Máriát látogatása titkában tisztelik elsősorban. A Rend szellemiségét Szalézi 
Szent Ferenc így fogalmazta meg: "Mély alázat Istennel szemben és nagy szelídség 
embertársaink iránt." 

Franciska 1637-től sokat szenved lelkileg. A moulins-i zárdában 1641. december 13-
án tüdő- és mellhártyagyulladásban halt meg. A két szent lélekben elválaszthatatlanul 
élt. Koporsójukat pedig Annecyben egy oltár köti össze tabernákulummal és Jézus 
szentséges szívének szobrával. Johannát 1751-ben boldoggá avatták, majd 1767. 
július 16-án XIII. Kelemen pápa oltárra emelte. Ünnepét december 12-re tették. 

Jelmondata számunkra is időszerű:  

„A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírtak el, és azokat a 
kéréseket is meghallja, melyeket nem mertek kimondani.” 

Tóth Márta 
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ZARÁNDOKHELYEINK 
FRAKNÓ (FORCHTENSTEIN) – Boldogasszony búcsújáró helye és szent lépcső  

Fraknó község Ausztriában, Burgenland tartományban, a Nagymartoni járásban, 
Nagymartontól mintegy 4 km távolságra fekszik a Rozália-hegység lábánál. Írásos 
emlékek a XIV. század első feléből származnak, viszont a legutóbbi ásatások 
kimutatták, hogy az első vár már valószínűleg a XIII. században állt. A falunak a XIV. 
század közepén már volt temploma. Az évszázadok folyamán a falu ismert családok 
tulajdonát képezte, az Eszterházy család birtokába Fraknó csak a XVII. század első 
felében került. 

A Nagyboldogasszony búcsújárótemplom a XIV. század felében már állt. Az eredeti 
gótikus templomot a XVII. század második felében barokk stílusban bővítették. A 
templom előcsarnoka jóval később, a XIX. században épült. Eszterházy Pál herceg a 
templomot a szervitáknak adta, akiknek a templom mellett kolostort is építtetett. A 
templom főhajója keresztboltozatú, a főhajó pilléreit barokk szobrok díszítik. Az 
oszlopos barokk főoltár 1754-ben készült. A kegyszobor, a fából faragott Szűzanya a 
XV. század közepéről származik és a főoltáron látható. A mellékoltárok és a szószék 
később, a XVIII. század második felében készültek 
– már az akkor aktuális rokokó stílusban.  

A kegyszobor tulajdonképpen a Napba öltözött 
Asszony, kinek bal karján a kisded Jézus látható, 
jobb kezében pedig a jogar. A legenda úgy tartja, 
hogy a Bécs ellen vonuló törökök 1529-ben 
felégették Fraknóváralját. A plébániatemplom 
főoltárát díszítő Szűzanya szobra ekkor sértetlenül 
ellenállt a lángok pusztító erejének. Attól fogva a 
nép minden vészhelyzetben a Szűzanya 
közbenjárását és oltalmát kérte. A XVII. században 
Fraknó már ismert búcsújáró hely volt. Ezen a 
helyen érdemes megemlíteni, hogy egy korabeli 
metszet a Szűzanyát egy holdsarlóval ábrázolja. A 
holdsarlón álló Madonna a török feletti győzelemre 
utal. 

Aki Fraknóra zarándokol, az nem hagyhatja ki a 
Scala Santa-t, vagyis a szent lépcsőt. Ez a templomtól északra található és a XVII. 
század végén építették római mintára. A hagyomány úgy tartja, hogy Jézus 28 lépcsőn 
ment fel Pilátushoz, mielőtt elítélte volna a nép. A szent lépcsőnek világszerte több 
másolata is épült. A lépcsősoron térdelve lehet feljutni. A fraknói szent lépcső eredetileg 
a templomhoz kapcsolódott.  

Végül fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy Fraknó a Közép-Európát átívelő Mária-út 
egy fontos megállója. Így itt is, mint oly sok más zarándokhelyen, a hívek sokasága 
különböző nyelveken köszönti a Szűzanyát. 

Takács Gabriella 

5 
 



2020.  december  
 

Fotó: Danka Erika 

Milyen értékes vagyok, ha Isten megtestesült értem? 

„ És az ige testté lett és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és irgalommal.” 

(Jn1,14)  

Megtestesült a szeretet egy betlehemi jászolban, és isteni személyként jelent meg 
Jézus, hogy feltárja az Isten végtelen szeretetét az emberek iránti.  

Közeledik a Karácsony, szeretteinket a legértékesebb ajándékkal szeretnénk 
meglepni. A boltok kirakataiból ezernyi csillogás kiáltja felénk, hogy én vagyok a 
„legdrágább kincs, én hiányzom az életedből”! Majd elérkezik a Szenteste, amikor 
átadjuk az ajándékainkat.  

De mit adunk át magunkból? Én magam mennyit érek, mennyire vagyok értékes a 
szeretteimnek, az embereknek és Istennek? Nehéz erre válaszolni egy olyan világban, 
ahol sokan már csak a vagyonban vagy a külső, testi szépségekben látják az értéket.  

Értékes-e a szívem? Az a szívem, amelyik az Istené. A szemem sokszor meglátja a 
nyomorúságot, meglátja az emberi gyengeséget, meglátja, hogy rám szorul valaki. És a 
szívem meghatódik-e és készteti-e valami arra, hogy segítsen? Vagy tovább lépek, 
mintha a szemem sosem látta volna meg? 

A szívem, az érzésem, a 
gondolatom, az életem nem az enyém. 
Nem azért van és nem azért adta az 
Isten, hogy „csak úgy” magányosan 
bennem dobogjon, nem is azért, hogy 
engem életben tartson, hanem azért, 
hogy sokan belekapaszkodjanak az 
irgalmas szeretetem jóságába, és a 
hétköznapok magányos, fájdalmas, 
keserű szenvedésében sok szívnek 
segítsek és sokakat emeljek, sokakat 
életben tartsak. Ez a boldogság. Ha 

lerázom magamról a belém kapaszkodókat, ha nincs szemem, amely meglát és nincs 
szívem, amely megindul, akkor én is visszahuppanok a magányos szenvedés keserű 
fájdalmába. De, ha az egyetlen értékemet, a szívem szeretetét merem megosztani, 
önzetlenül, nagystílűen odaajándékozni, akkor megértem és megélem, hogy ezt a 
világot jobbá, szebbé, elviselhetőbbé, emberibbé az a szeretet teszi, amelynek 
nincsenek számításai és érvei, amely csak egyetlen pontból, az isteni és emberi 
irgalmasságból tud fakadni és ezáltal lehetek én értékes, valódi és gazdagító. 

Az ünnepem nem attól lesz boldog, hogy Karácsony estéjén mennyi papírba 
csomagolt ajándékdobozt tudtam a fa alá tenni. A bennem évről-évre újjászületett kis 
Jézust szeretném átadni szeretteimnek is és embertársaimnak is. Nemcsak 
Karácsonykor, hanem az év minden napján. 

Danka Erika 
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KÖZLEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK  

Stuttgarti programjaink 
Pénteki napokon 8.00 órakor róráté-szentmise. A híveket december 4-én, 11-én és 
18-án várjuk.  
December 6-án gyermek-mise az altemplomban és előtte adventi gyertyagyújtás. 
December 20-án a 12.00 órakor kezdődő szentmise után Cserkész-advent Jablonkay 
Lydia szervezésében, a cserkészek részvételével, a jelen előírások megtartása mellett. 
December 18-án, pénteken, 17.00 órakor Karácsonyfa-állítás a templomban. 
December 31-én, szilveszter estéjén, 18.00 órakor Stuttgartban hálaadó szentmise 
lesz. Szentmise végeztével pedig rövid szentségimádást is tartunk. Erre a szentmisére 
is szeretettel várunk, amelyre szintén telefonon keresztül kell bejelentkezni. 
2021. január 1-jén, ugyancsak Stuttgartban, 12.00 órakor lesz szentmise! Isten 
áldásával, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, a béke világnapján örömmel és 
reménnyel szívünkben indulunk el az új Esztendőben. 

Ulmi programjaink  
Csütörtöki napokon, azaz december 3-án, 10-én, és 17-én 18.00 órakor Ulmi délután. 
Ebben a hónapban minden alkalommal lesz szentmise is, előtte rózsafüzért 
imádkozunk. Szentmise keretében pedig katekézis lesz, amely az adventi, illetve 
karácsonyi ünnepkört érinti.  

Weingarteni programjaink 
Szombati napokon, azaz december 5-én, 12-én, és 19-én a 14 Nothelfer Kapelle-ben 
7.00 órakor róráté-szentmise. 
December 19-én a róráté-szentmisét követően Karácsonyfa-állítás lesz.  
December 31-én, szilveszter délutánján, a 14 Nothelfer Kapelle-ben 15.00 órakor 
évvégi hálaadó szentmise lesz.  

A jelenlegi egyházi rendelkezések értelmében próbálunk minden kedves Testvér 
számára lehetőséget biztosítani Stuttgartból és környékéről, hogy karácsonyi 

szentmisére eljussanak. Stuttgarti szentmisékre irodánkban, telefonon (0711-236-
9190) keresztül lehet bejelentkezni. Az egyháztanáccsal közösen egyeztetve kérjük, 
csak egy karácsonyi szentmisére jelentkezzünk! Más időpontban csak akkor, ha 

marad hely. Akik nem jelentkeznek be, csak a templomon kívül tudnak bekapcsolódni a 
szentmisébe. A kihangosítás biztosítva lesz! Mindenben a rendezők útmutatásait kell 
követnünk. Kérjük, a kisgyermekes családok lehetőség szerint a Szenteste 17.00 

órakor kezdődő szentmisére jelentkezzenek. Nehéz szívvel, de szeretettől vezérelve, 
hoztuk meg ezen döntéseinket, melynek szellemében minden Testvér számára 
szeretnénk ajtót nyitni és helyet adni a stuttgarti Bruder Klaus templomban egy 

szentmise erejéig idén Karácsonykor is. Köszönjük szíves megértéseteket. 
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Közben pedig rádöbbenek, hogy mennyire értékes vagyok, ha Isten a betlehemi 
Gyermekben értem is megtestesült. Idei adventi és karácsonyi készületemnek legyen 
ez a mottója! Ismét magamra akarok találni, rá akarok lelni azokra a kincsekre, amelyek 
az enyéim.  

Minden kedves Olvasónak ezt üzenem, s egyben kívánok küzdelmes adventi 
készületet és meghitt, örömteli, békés Karácsonyt, Isten-születést szívetekbe! 

Barátsággal, Tibor atya 

 
S Z E N T M I S É I N K 

 
Balingen december 5. szombat 17.00 óra 
Schwäbisch Gmünd december 6. vasárnap 9.30 óra 
Stuttgart december 6. vasárnap 15.00 óra 
      

Biberach 
(Dreifaltigkeitskirche) december 12. szombat 16.00 óra 

Weingarten 
(Marienkirche) december 13. vasárnap 11.00 óra 

Ulm december 13. vasárnap 15.00 óra  
      

Heidenheim december 19. szombat 15.30 óra 
Ludwigsburg december 20. vasárnap 9.30 óra 
Stuttgart december 20. vasárnap 12.00 óra 
Eislingen december 20. vasárnap 15.00 óra 
      

Stuttgart december 24. Szenteste 17.00 óra 
Stuttgart december 24. Szenteste 19.00 óra 
Weingarten  
(Hl. Geist Kirche) december 24. Szenteste 19.00 óra 

Böblingen december 25. Karácsony I. napja 9.30 óra 
Weingarten 
(Marienkirche) december 25. Karácsony I. napja 11.00 óra 
Stuttgart december 25 Karácsony I. napja 12.00 óra 
Ulm december 25. Karácsony I. napja 15.00 óra 
Heilbronn december 25. Karácsony I. napja 15.30 óra 
Stuttgart december 25. Karácsony I. napja 18.00 óra 
Schwäbisch Gmünd december 26. Karácsony II. napja 9.30 óra 
Stuttgart december 26. Karácsony II. napja 12.00 óra 
Ulm december 26. Karácsony II. napja 15.00 óra 
      

Biberach 
(Dreifaltigkeitskirche) december 27. Karácsony III. napja 10.00 óra 

Eislingen december 27. Karácsony III. napja 15.00 óra 
Stuttgart december 27. Karácsony III. napja 18.00 óra 
      

Weingarten  
(14 Nothelfer Kapelle) december 31. Szilveszter napja 15.00 óra 

Stuttgart  december 31. Szilveszter napja 18.00 óra 
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