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Mindig is magával ragadott a Szent 
Háromnap liturgiája, hiszen annyi cso-
dálatos és mély üzenet, tanítás van 
benne. Egyben bőséggel kínálja kincse-
it mindazoknak, akik kérnek belőle. S 
amióta lelkipásztorként szolgálok, szá-
momra ezek a liturgiák a csúcspontot is 
jelentik egyben. 

Az utolsó vacsora egyik megrendítő 
történése, amikor Jézus kendőt köt és 
sorra megmossa az apostolok lábát.  
Nem tesz kivételt, hiszen az áruló Jú-
dás is részese e nemes és baráti tett-
nek. „Miután megmosta lábukat, fölvette 
felső ruháját, újra asztalhoz ült és így 
szólt hozzájuk: Megértettétek, hogy mit 
tettem veletek?... Példát adtam nektek, 
hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” 
(Jn 13,12.15). 

E gesztus értelme alapvetően kettős: 
egyrészt ugyanazt tenni, amire Jézus 
példát mutatott, másrészt ünnepelni és 
átélni azt a szeretetet, amely Jézus hús-
véti titkának lényege. Ez pedig, üdvös-
ségünkért kiüresítette önmagát, szol-
gává lett, életét szeretetből mindenkiért 
odaadta.

Ebben az esztendőben sajnos nincs 
lehetőség arra, hogy a nagycsütörtöki li-
turgia keretében elvégezzük a lábmosás 
szertartását. Ennek ellenére azonban 

A görög kenózisz szó (önmaga kifosz-
tása) magyarul kiüresítést jelent. Vagyis 
számomra azt jelenti, hogy Jézus Krisz-
tus mindent odaadott szeretetéből, ki-
fosztotta önmagát. Még Júdásnak is, aki 
elég fura módját választotta a hálának. 

Ennek fényében szeretném megosz-
tani veletek a baráti szeretetről vallott 
gondolataimat. Barátok közötti szeretet-

az üzenetet érdemes egy kicsit tovább 
gondolni. 

Számomra megható volt mindany-
nyiszor, amikor megmoshattam az arra 
kijelöltek lábát. S ugyanakkor azt is ta-
pasztaltam, hogy minden alkalommal 
egyénileg őket is mélyen megrendítette. 
A kettős üzenet második részét emel-
ném ki: Jézus Krisztus kiüresítette ön-
magát, életét szeretetből mindenkiért 
odaadta.

folyt. 8. old.

BARÁTI SZERETET NAGYCSÜTÖRTÖK FÉNYÉBEN
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UGYE, MI JÓ BARÁTOK VAGYUNK?

„Én a szívemet adtam neked… és mi 
együtt játszottunk éveken át.“  

   Adamis Anna 

Kedves olvasó, bizonyára mindany-
nyian egyetértünk a dalszövegírók-
kal,  mindig kell egy barát... Hogy miért 
olyan fontos ez, arra is egyöntetű vála-
szokat adhatunk: „...már gyerekkorom 
óta ismerem...  hozzá bármilyen bajom-
ban fordulhatok… senkivel sem tudok 
ilyen őszintén beszélgetni… megosztjuk 
egymással a gondolatainkat és az álma-
inkat...  együtt töltünk minden szabad 
percet... bár az élet úgy hozta, hogy 
nagyon messzire sodródunk, ha össze-
futunk, ott folytatjuk, ahol annak idején 
abbahagytuk...“

A barátság tiszta eszménye korszako-
kon és világokon átívelő iránytű, biztos 
viszonyulási pont, a legcsodásabb em-
berközi kapcsolat. Védőhálója melegeb-
bé, igen, valósággal barátságossá teszi 
számunkra az életet. A legtöbb esetben 
azonnal eldől, közeledünk-e vagy sem. 
Elsősorban az arc és a tekintet a leghaté-
konyabb szimpátiahordozó. Ha a vonza-
lom kölcsönös, már az első beszélgetés 
annyira sokatmondó, hogy attól kezdve 
igyekszünk minél több időt együtt eltöl-
teni. Életünk legvalóságosabb állapota 
ez, amelyben igazán önmagunk lehe-
tünk. A barátságra olyannyira jellemző 
őszinte kitárulkozás ideális alapja lehet 
szerelmi, családi kapocsnak, szülő-gye-
rek viszonynak is. Erre áhítozunk. En-
nek hiányában csak szenvedő alanyai 
vagyunk élethelyzeteinknek.

„Én a fülemet adtam neked, de te 
hallottál valamit rólam, és mi nem be-

szélgettünk éveken át.“ Aztán történik 
valami, talán áthidalhatatlan távolság 
áll közénk, esetleg új kapcsolatok. El-
válnak útjaink, anélkül, hogy rossz érzé-
sünk lenne, ám a legszorosabb egység 
és harmónia is léket kaphat, ha megvál-
toznak az erőviszonyok ... sülve-főve, 
ahogy mondani szokás, végül ki tudja 
miért, talán valami apróság miatt,  - akár 
egy közös munkaviszony kapcsán, ahol 
az elvárások és az érdekek máris felülír-
ják a baráti önzetlenség íratlan szabá-
lyait -  többé nem beszélnek egymással 
a jóbarátok.

„Barátaimnak mondalak benneteket, 
mert amit hallottam Atyámtól, azt mind 
tudtul adtam nektek...”   Szenvedései 
előestéjén a Mester és tanítványai va-
csorához készülődnek. Az alázat és a 
csend asztalánál mindenki együtt van, 
a nyíltan kételkedők, a feltétel nélkül ra-
gaszkodók. És az áruló. Jézus meg-
mossa tanítványai lábát, kivétel nélkül 
mindenkinek. Van ebben a gesztusban 
szerénység, tisztaság, ugyanakkor döb-
benet és megnemértettség is, hiszen ez 
a szeretet mindent felülír és mindenkit 
befogad. „Szeressétek egymást, amint 

Fotó: Schultheis Éva, Otranto tengerpartján
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ECCE HOMO
Schultheis Éva

Fotó: Schultheis Éva, Sacro Monte di Varallo

Mennyire más
mégis, mennyire egy közülünk?
Mennyire ismerős
mennyire élő
mennyire szenvedő
idegen és közeli
mint a fájdalom
és a kiszolgáltatottság?
Mennyire elszánt
mennyire fájó
mennyire  tiszta
megannyi kétkedő
téves látomás közepette
egy lehajtott  fej látványa?

Mennyire más
mégis, mennyire mindig ugyanaz?
Mennyire méltatlan
mennyire más volna
ha nem a halálba indulna
ha megindulna a világ miatta?
Mennyire sértő
szemünknek a ború
mennyire fáj a szomorú?
Milyen szokatlan elmélet
semmisülten teremni új létet?
Mennyire más
Mégis, mennyire ugyanaz?
Az Ember.

én szerettelek benneteket...” A forradal-
mian új parancsok éjszakáján egy más-
fajta barátság van születőben, amely 
öncél helyett mások kedvét keresi. 
„Senki sem szeret jobban, mint az, aki 
életét adja barátaiért.” /Jn 15, 12-15/

Egyéni tapasztalataink lényegi, meg-
ismételhetetlen történetek, közös ben-
nük, hogy magukban hordozzák az élet 
legszebb üzenetét, az összetartozást. 
Húsvét hozzátesz mindehhez valami 
nagyon fontosat. Én a szívemet adom 

neked...legyen ez a dal életünk mottója, 
a legtökéletesebb Barát, Jézus Krisztus 
életszentségének sikeres lekoppintása 
annak érdekében, hogy méltóvá váljunk 
a felebaráthoz, aki nélkül csak tökéletlen 
torzók vagyunk az idő sodrásában. Hús-
vét fényében nyíljon meg a szemünk, a 
mindentudók bölcs mosolyával ragyog-
jon fel tekintetünkben az egymástól ka-
pott, várva-várt örömpillanat. Egymás 
barátságáért cserébe... 

Schultheis Éva
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SZENT KATALIN
A hónap szentje

Katalin az itáliai Sziénában született 
1347 Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepén. Benincasa Jakab és Lapa há-
zasságába 25. gyermekként érkezett. A 
kelmefestő legkisebb gyermeke hogyan 
válhatott Olaszország, Európa társvédő-
szentjévé és egyháztanítóvá? Úgy, hogy 
Isten nagy kegyelmekkel halmozza el, 
akiket útjelzőül választ. Katalinnak már 
kislányként megjelent 
Jézus a domonkosok 
temploma felett Szent 
Péter, Pál és János kí-
séretében. Látomását a 
Szentlélek vezetése kö-
vette. Ima, böjtölés, ve-
zeklés határozták meg 
életét. 16 évesen kérte 
felvételét a helyi domon-
kos nővéreknél. Soha 
nem akart azonban zár-
dába vonulni, hanem 
harmadrendi szerze-
tesként vágyott a sze-
gényeken, betegeken 
segíteni. Otthoni pincéjükbe vonult, ahol 
3 évet töltött Istennel. Jézus megkérte a 
kezét, egy csupán Katalin számára lát-
ható, gyűrűt húzott az ujjára. 

A jegyessé választott Katalin ezután 
lépett ki a világba. Ápolt, segítette a rá-
szorulókat, tanácsokat adott, tárgyalt, 
Isten ügyében fáradozott. Küldetése volt 
ugyanis, hogy a városállamok pápaelle-
nességét feloldja, a pápát Avignonból 
visszahozza Rómába. Tanítványaival 
indult a pápához. A francia állam je-
lentősen beleártotta magát az egyház 
ügyeibe. Egyre égetőbb a török terjesz-
kedése, a szent helyek pusztítása. Há-

rom hónapot töltött Katalin az ideiglenes 
pápai székhelyen. Isten kegyelméből 
látta és érezte a visszásságokat, a bűnt 
bűzként érzékelte. 

Közbenjárása eredményeként XI. Ger-
gely pápa 1377. január 17-én visszatért 
Rómába. Ezzel lezárult egy 70 éves kor-
szak. Katalin közben folyamatosan bé-
kít, járja a városokat. Pestis idején gyó-

gyít, és számtalan csodát is 
tett.  Szándéka, hogy minél 
több lelket megnyerjen az 
örök életre. Csodálatos leve-
leit, melyeket világi és egy-
házi személyeknek diktált 
tollba, már életében gyűjteni 
kezdték. Ezek és a Dialógus 
című írása Istennel folytatott 
párbeszédének lejegyzett 
formája ma is lenyűgözi az 
olvasót.

1375-ben Jézus láthatat-
lan stigmákkal pecsételte 
meg életét. Három évre rá 
VI. Orbán pápa magához 

hívatta Katalint segítségül, mert ellen-
ségei érvényes pápaságát kikezdték és 
elszakadtak tőle. Ő kíséretével Rómába 
vonult. Itt élt 1380. április 29-én bekö-
vetkezett haláláig.  1461. június 29-én 
II. Pius pápa avatta szentté. Gyakran 
ábrázolják hármas koronával, a szüzes-
ség, a bölcsesség és a vértanúság égi 
koronájával.

 „Nem tudod bebizonyítani Istennek 
szeretetedet? Bizonyítsd be felebaráto-
don! Szeretetünk a hitünk mértéke és 
hitünk a szeretetünk mértéke. “

Tóth Márta

Andrea Vanni freskója a 14. századból
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KISBOLDOGASSZONY - BOLDOGASSZONY 
BÚCSÚJÁRÓ HELYE

Zarándokhelyeink

Kisboldogasszony (németül Kleinfrau-
enhaid, horvátul Svetica) Kismartontól 
10 km délnyugatra, Soprontól pedig 20 
km északnyugatra fekszik. 

Az őrvidéki kis község római katolikus 
kegytemplomát Mária Mennybemenete-
le tiszteletére szentelték még 1785-ben. 
Kisboldogasszonynak 
viszont nem ez az első 
temploma. A hagyo-
mány szerint itt már állt 
egy ősi templom, melyet 
különböző források sze-
rint először 1050, majd 
1200, ill. 1261 körül épí-
tettek. Nem a puszta vé-
letlennek köszönhetően. 
A legenda úgy tartja, 
hogy bizonyos Fraknói 
birtokos testvérek, Kon-
rád és Imre, egy vitájukat 
párbajjal akarták tisztáz-
ni. A párbajra egy Frak-
nó és Kismarton közötti 
réten került volna sor Pünkösd másnap-
ján, ha az odaadó jobbágyaik nem kérik 
a Szűzanya közbenjárását, hogy békít-
se ki a két haragost. A legenda szerint 
vérontásra nem is került sor, mivel a 
két testvér még a párbaj előtt megölelte 
egymást és kibékültek. Ezen a helyen 
aztán kápolnát emeltettek a Szentlélek 
tiszteletére. A kápolna mellett később 
templomot építettek a Nagyboldogasz-
szony tiszteletére. A templom 1683-ban 
szemet ütött a töröknek, aki itt hagyta az 
ujjlenyomatát – felégette a templomot. 
Rövid időn belül viszont újjáépítették,  
 

immáron barokk stílusban. Történt ez 
herceg Esterházy Pálnak köszönhető-
en. A templom oromzatos homlokzata 
és a torony már rokokó stílusban tündö-
köl és mintegy száz évvel később épült. 

Mint látjuk, a templomnak mozgalmas 
múltja van. Most vessünk egy pillantást 

a kegyképre. 
A főoltáron látható ke-

gykép a czestochowai Fe-
kete Madonna másolata. 
A másolat állítólag 1460 
körül készült és a festő 
nevét homály fedi, mint 
ahogyan azt is, mi kész-
tette a másolat elkészí-
tésére és hogyan került 
az Esterházy család tu-
lajdonába. Más források 
szerint a másolat a XVII. 
században készült. Egy 
dolog biztos, és pedig az, 
hogy a török veszedelem 
végeztével Esterházy Pál 

nádor hozatta a felújított templomba 
Fraknó várából. Ebben az időben kez-
dődtek a zarándoklatok is. Feljegyzé-
sek szerint voltak idők, mikor 3-4 ezer 
zarándok volt jelen a templomban. A 
Kisboldogasszony kegyképen a Szűza-
nya karján a kisded Jézussal látható, 
mindketten ezüst díszes koronát és gaz-
dagon díszített, színpompás öltözéket 
viselnek.   

A búcsút az alapítás emlékére Pün-
kösdhétfőn és Nagyboldogasszony tisz-
teletére augusztus 15-én tartják.

Takács Gabriella

A czestochowai kegykép
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A SZERETET A LEGNAGYOBB ERŐ
Társas kapcsolataink által éljük meg 

életünk lényeges részeit, ezért termé-
szetes sokunk számára embertársaink 
támogatása, amikor szükséghelyzet-
ben vannak. Isten gondoskodásának az 
alapja a szeretet törvénye, és csak azok 
élhetnek boldogan, akik összhangban 
vannak ezzel a törvénnyel, mondja a 
Szentírás. Amikor azt adjuk meg mások-
nak, amire mi magunknak is szükségünk 
van, akkor kerültünk összhangba ezzel a 
törvénnyel.  Ezt azonban csakis szabad 
akaratunkból, belső indíttatásból érde-
mes megtenni, hiszen csak az őszinte 
segítség hoz áldást számunkra. A szere-
tő ember nem gondolkodik és nem csak 
a feleslegeit osztja meg, hanem erőfeszí-
tések árán is ad. Ez az önzetlen szere-
tet tehet minket az isteni család tagjává. 
„Arról fogja tudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretet van 
köztetek.” – mondja Jézus. (János 13,35)

Önzetlen, felebaráti szeretetét Jézus 
Krisztus is megmutatta, amikor az em-
beriség iránti szeretetét kifejezve, nem 
csak a „felesleget” osztotta meg velünk, 
hanem saját életével váltott meg minket. 
ĺgy szabadított meg a bűntől és a halál 
rabságától. Tettének üzenete éppolyan 
időszerű ma is, mint akkor. Bár ma már 
senki sem kényszerül rá, hogy életét adja 
embertársáért, sok más módot is találha-
tunk, hogy kifejezzük szeretetünket. Ha 
ismerünk rászorulókat, akik akár lelkiek-
ben, akár anyagiakban szorulnak segít-
ségre, súlyos betegeket vagy magányos, 
tanácstalan embereket, cselekednünk 
kell. Ha semmit sem teszünk, vétkezünk 
a szeretet törvénye ellen. Nem ártani az 
embertársunknak, Krisztus tanítása sze-

rint, még közelről sem a jó szándék és a 
felebaráti szeretet jele. Ha módunkban áll 
segíteni, de elmulasztjuk, Isten szemé-
ben pont olyan bűn, mint szándékosan 
ártani.

Fia feláldozásával az Úr megmutatta 
számunkra, hogy milyen fontos minden 
egyes ember megmentése. Ezért, aki az 
Istent szereti, nem viszonyulhat közöm-

bösen felebarátjához.  Szent Pál apostol 
így ír erről szeretethimnuszában: „Szóljak 
bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha 
szeretet nincs bennem, csak zengő érc 
vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen 
bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár 
az összes titkokat és minden tudományt, 
legyen akkora hitem, hogy hegyeket 
mozgassak, ha szeretet nincs bennem, 
mit sem érek.” (1 Kor. 13, 1-3)

Az igazi szeretet nem keresi a maga 
hasznát és mindig van alkalma tevékeny-
kedni. Társas kapcsolatainkban csakis a 
legnagyobb erő, a szeretet által kapcso-
lódhatunk össze. A közösségben megélt 
életben lelkünk érettebbé válik, és éle-
tünk eléri földi célját, hogy egymásban 
megtaláljuk az örök boldogságot.

Pap Melinda

Fotó: congerdesign - pixabay.com
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Stuttgarti programjaink
Április 1-jén Nagycsütörtök, a szentmise 19.00 órakor kezdődik. 
Április 2-án Nagypéntek, szigorú böjti nap. A nagypénteki szertartás 18.00 óra-
kor kezdődik. 
Április 3-án, Nagyszombat, a húsvéti Vigília ünnep 20.00 órakor veszi kezdetét. 
Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd 
szentmise. A híveket április 9-én, 16-án, 23-án és 30-án várjuk. 
Április 16-án a szentmise után imakör, április 30-án Bibliakör. Számítunk rátok! 

 
* 

Ulmi programjaink
Csütörtöki napokon, azaz április 15-én, és 29-én 17.30 órakor Ulmi délután. 
Szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

 
* 

Weingarteni programjaink
Szerdai napokon, azaz április 14-én és 28-án 17.30 órakor Weingarteni dél-
után a 14 Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, kere-
tében katekézis.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

„Delej futott a barna fákon által,
Égremeresztett csontos ujjaik
Mintha megteltek volna már virággal. -
Tudtam: e percben Ő beszélt a fákkal.“

                    Reményik Sándor

Minden kedves olvasójának kegyelemteljes, áldott, békés húsvéti ünnepeket 
kívánnak a Barátom szerkesztőségének tagjai!



Szerkesztők: Schultheis Éva, Takács Gabriella, Tóth Márta, 
Danka Erika, Pap Melinda, Merlás Tibor atya
Tördelő: Pap Lóránt-A. 
Kiadó: Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség
 
Postacím: Albert-Schäffle-Str. 30, 70186 Stuttgart 
Tel: +49/711-236 9190, Fax: +49/711-236 7393 
E-mail: SzentGellert.Stuttgrart@drs.de 

Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de 
Facebook: www.facebook.com/stuttgarti.katolikusok
 
Banki adatok: LB-BW Bank  
Kunden-Referenznummer: Ungarische Katholische Gemeinde 
Kontoinhaber: Kath. Stadtdekanat Stuttgart 
IBAN: DE63 600 501 01 000 46 46 192  
BIC: SOLADEST600

SZENTMISÉK

érzés egyik legcsodálatosabb a világon, hiszen benne van a múlt, a közösen megtett 
út, a közös élmények, de ugyanakkor a fájdalmak, kudarcok úgyszintén. Ez adja a 
baráti kapcsolat lényegét! Éppen ezért barátságot elveszíteni azt is jelenti, hogy 
lemondasz a múltadról, esélyt sem adva a jövőnek. A barátság alapja nem az, hogy 
állandóan hálát, köszönetet, elismerést, esetleges előnyöket várok. Sokkal inkább 
az, hogyan tudom „kifosztani önmagamat” barátom számára. Azaz nem azt nézem, 
hogy mit kapok cserébe, hanem, hogy oda tudok-e adni mindent, semmit sem várva 
érte. Halálos a pillanat, amikor azon gondolkodom, hogy mennyit adtam, s cserébe 
mennyit kaptam. A barátság halála ez!

Kívánom minden kedves olvasónak a barátság és szeretet felemelő és gazdagító 
érzését!

Tibor atya

Stuttgart április 1 Nagycsütörtök 19.00 óra
Stuttgart április 2 Nagypéntek 18.00 óra
Stuttgart április 3 Húsvét vigília 20.00 óra
Schwäbisch Gmünd április 4 Húsvét ünnepe  9.30 óra
Stuttgart április 4 Húsvét ünnepe 12.00 óra
Ulm április 4 Húsvét ünnepe 12.30 óra
Heilbronn április 4 Húsvét ünnepe 15.30 óra
Weingarten (Marienkirche) április 4 Húsvét ünnepe 16.00 óra
Stuttgart április 5 Húsvéthétfő  9.30 óra
Balingen április 5 Húsvéthétfő 16.00 óra
Biberach (Dreifaltigkeitskirche) április 10 szombat 16.30 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) április 11 vasárnap 11.00 óra
Ulm április 11 vasárnap 15.00 óra
Heidenheim április 17 szombat 15.30 óra
Ludwigsburg április 18 vasárnap   9.30 óra
Stuttgart április 18 vasárnap 12.00 óra
Eislingen április 18 vasárnap 15.00 óra
Reutlingen április 24 szombat 16.30 óra
Böblingen április 25 vasárnap   9.30 óra
Heilbronn április 25 vasárnap 15.30 óra


