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MÁJUS KIRÁLYNŐJE!
A hagyományos értelmezésben május
az anyák napjának a hónapja. Számunkra, katolikusok számára, kiemelt jelentősége van május hónapnak, ugyanis a
Szűzanya hónapja. A keresztény ember
az élet bontakozásakor Máriára, Jézus
Krisztus édesanyjára emlékezik. A katolikus ember tudatában az élet a Szűzanyához kapcsolódik, hisz Ő hozta világra az
Életet. Mária az Élet anyja! Jézus Krisztusnak, az Életnek anyja, aki út, igazság
és élet. Aki azért jött, hogy életünk legyen,
mégpedig bőségben áradó élet.
Gyerekkorom nagy élménye volt mindig
a májusi ájtatosság. Estéről estére összegyűltünk szülőfalom templomában, ahol
részt vettünk a májusi ájtatosságon, s
aztán maradt még idő focira, találkozásra.
Ez az élmény elkísért egész életemen át,
gondolok itt a teológiai évekre, azt követően pedig a lelkipásztorkodásban eltöltött időre. Amennyiben valami hiányzik
otthonról, akkor ez is ezek közé tartozik.
Így visszagondolva azt kell mondanom,
volt valamilyen külön varázsa ezeknek az
estéknek. Különösen, amikor Szatmárnémetiben, a Szentlélek plébánián voltam.
Estéről estére összegyűltünk felnőttek és
fiatalok. A felnőttek már rég hazamentek,
a fiatalok pedig maradtak. Sokat tűnődtem azon, miért is voltak fontosak ezek az
alkalmak. Egyike a lehetséges válasznak,
hogy közben mindannyian kivétel nélkül

gyermeknek éreztük magunkat. Eljöttünk,
hogy édesanyánkkal találkozzunk, beszélgessünk. Aztán pedig egymással találkoztunk, beszélgettünk, kicseréltük világmegváltó gondolatainkat, otthon éreztük
magunkat! A közösség teremtő ereje ez!
Ezen túlmenően a nők tisztelete mindig
is jelen volt a világ kultúrájában. Magyarországon 1925-ben ünnepelték először az
anyák napját. Nehéz lenne megmondani,

folyt. 8. old.
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MÁRIA, A MODERN NŐ PÉLDAKÉPE
A nő az otthon melege – mondogatták elődeink. Jelenlétével megteremti
a család belső békéjét, szeretete és
gondoskodása által teljesedik ki a család egyensúlya. A tapasztalatok szerint
a nők könnyebben találnak rá Istenre
és többet imádkoznak, mint a férfiak.
Ezért az ő kitartásuk által megszentelődhet egy házasság vagy egy család.
Az édesanya kiváltsága, hogy először
imára kulcsolhatja gyermeke kezeit.
Ahogyan egy feleség kiváltsága, hogy
egy jó szóval bátoríthat, reménységet
adhat, hogy van a világon más is, mint a
hétköznapi rutin a jólétért folytatott küzdelemben.
Mária, a Biblia egyik legmarkánsabb
női alakja, sok modern nő számára lehet
példaértékű ezen értékek megteremtésében és továbbadásában. Bár élete
nem volt kimagasló, nem volt sem befolyásos sem pedig elismert asszony, az
Úr mégis őt választotta, hogy szíve alatt
hordja a Fiát. Erényei, a hit és az alázatosság, a lelkében voltak. Ez egyértelmű
jel minden modern nő számára, hogy
nem kell ismertnek lennie vagy magas
pozícióban dolgoznia, hogy Isten neki
szánt szerepét a családban beteljesítse.
Ma már tudjuk, hogy Mária az Úr alázatos szolgájaként elnyerte az üdvösséget, de ő maga akkoriban ezt még nem
tudhatta. Csupán az üdvösség ajándékának ígéretében élt, mégis teljesen
odaadta magát a feladatnak. Mi, feleségek és édesanyák, ezt mindenképp életünk mintájának tekinthetjük.
Máté evangéliuma szerint Mária
József, az ács jegyese volt és Gábriel
angyal szólította meg álmában, hogy
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Fotó: Gerd Altmann - Pixabay

elmondja neki, gyermeket fog szülni,
akinek Jézus lesz a neve. Ez élete fordulópontja. Nagy és fontos döntést kell
hoznia, hiszen a váratlan hír hallatára
József el akarja bocsátani a hajadont.
Vajon ma nőként tudjuk-e követni Máriát
ebben a vakmerőségben és önfeláldozásban? Saját jó hírnevét és becsületét
félretéve, akár a számkivetést kockáztatva döntött úgy, hogy belevág élete
legnagyobb és legnemesebb feladatába. Vajon merünk-e ma nőként kiállni a
sorból, és egyszerűen cselekedni azt,
amiről úgy érezzük, hogy az életünk feladata?
Az idő bebizonyította, hogy áldozata,
ami nem volt fájdalommentes, maradandó értéket teremtett és meghozta gyümölcsét, amit az Úr bőségesen meg is
jutalmazott. Kitartásunk és családunkba
fektetett energiánk, Isten kegyelmébe
vetett hitünk ma is ugyanúgy megtermi
a gyümölcsét, mint akkor.
„A föld szépsége és ragyogása vagy
Te, Szent Szűz, a szent Egyház példaképe! Istenanya, általad, egy asszony
által van az élet és a halál megszentelve! Ámen.” (Szent Ágoston)

Pap Melinda
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Várnai Zseni

SZEGÉNY ANYÓKÁK...
Én mindig szánva nézem őket
szegény meghajlott öreg nőket.
Amint tipegve mennek, mennek,
szinte irgalmat esdekelnek.

Anyókánk mintha üvegből volna
átnéznek rajta, sok a dolga
mindenkinek, nem ér rá senki
ilyen kis pontot észrevenni.

Anyámat látom bennük, mintha
Ő suhanna múltból vissza,
Ő is ilyen volt, ilyen félve
várt az útszélén az átkelésre.

Ám, ha akad megértő lélek
szegényke máris újjáéled.
Hervadt képe kivirul, mintha
fonnyadt fűszál harmatot inna.

Mert sok a vén a forgatagban
hol annyi nép zsong szakadatlan,
És mennyi autó, de szörnyű
Jaj átjutni köztünk nem oly könnyű.

Be jó is ülni! Csupa hála,
csak a leszállás gondja bántja..
Lesz-e aki majd a kezét nyújtja?
Öreg szemét a könny befutja.

Mily feladat, mily óriási
a villamosra le-fölszállni
s ha állni kell, anyóka szédül..
körülötte mennyi ifjú nép ül.

Mert olyan magas a lépcső: reszket
hogy a kalauz máris csenget.
s mint vén madár a száraz ágon,
úgy néz körül a nagy világon.

Csak szeme kér, nem mer szegényke
rászólni lányra vagy legényre:
egyik olvas, másik kibámul
de egyik sem állna fel magától.

Óh az öregség baj, betegség..
gyógyítja csak egy kis melegség
szegény anyó is erre vágyik
amíg eljut a végállomásig.

Fotó: Sabine van Erp - Pixabay
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A hónap szentje

BOLDOG APOR VILMOS
Az első megszentelt életű a sorozatunkban, akit boldogként tisztelhetünk.
A Te felelősséged is kedves olvasó,
hogy székely-magyar, báró püspökünket a szentek sorában köszönthessük.
Hogyan járulhatsz hozzá szentté válásához? Először is meg kell fogalmaznod,
hogy mi bánt a világban! Hogy folyik a
szenny a nyugat-európai hittankönyvekből? Hogy az oktatásban nincs benne
Krisztus? Hogy hiányzik az életből - már
fogalomként is - az irgalom és az alázat.
Hogy fogynak Isten hiteles képviselői?
A következő lépésben fogj hozzá egyedül vagy családban mindezekért imádkozni! Ha biztosra akarsz
menni, keress egy szentet! A szentek
olyanok Isten országában, mint a „kiskapuk“ a földi életben! Soron kívül,
hatékonyan! Azzal a különbséggel,
hogy világgá kürtölheted égi segítőid
nevét. Tedd próbára bármelyiket, de a
legjobb lesz, ha rögtön Apor Vilmossal
kezded!
Családja több száz évre visszamenőleg elkötelezetten képviselte nemzetünk
hitét és ügyeit. Vilmos sem tett másként.
Anyja, a jezsuiták, majd az innsbrucki
szeminárium formálta papi énjét. A gyakorlatba átültetett tudáshoz a történelem
írta a forgatókönyvet. Már dúlt az I. világháború, mikor 1915-ben pappá szentelték. Gyulán lett lelkipásztor. Mennyi
derékba tört élet, összeroppant lélek. És
ő ezekért a lelkekért kívánt élni, mindenkinek mindene lenni! Az „elmenvén tanítsatok minden népeket“ Jézusi parancsot
igyekezett beteljesíteni. Esténként egyegy családot látogatott meg, ahol 80-120
ember is bezsúfolódott egy szoba-kony4

hába, hogy tanítását hallgassák, majd
bajaikra tanácsot kapjanak.
Mária-tisztelete híveire nagy hatást
gyakorolt. A II. világháború idején, 1941ben szentelték győri püspökké. Papjaitól szervezett munkát várt, ugyanakkor
mindegyikőjükre személyes figyelmet
fordított. Kiterjedt egyházi, hivatali, rokoni
kapcsolatok révén segélyezett, mentette
zsidók ezreit, bújtatta magyar nők százait. Ifjúkori naplójában a pap boldogságát
az önfeláldozásban látta.
Saját életében ez 1945 nagypéntekjén
teljesedett be, egy orosz katona lövései által, aki katonatársaival nőket akart
megbecsteleníteni. 1945 április 2-án halt
vértanúhalált. 1997. november 9-én II.
János Pál pápa avatta boldoggá. Ha imakéréseid kegyelmet találnak általa, akkor
a Győri Egyházmegyei Hivatalnál jelezd!

Tóth Márta
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Zarándokhelyeink - Abos

(Obišovce)

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJÉNEK KEGYHELYE
Abos egy kis község Kassától 17 km-re
északra. Az ásatások során előkerült leletek azt bizonyítják, hogy Abos a honfoglaláskor már lakott terület volt.
Abos temploma egy eredetileg késő
románkori templom volt,
melyet a hálás katolikus
hívek a 18. században
barokk stílusban átépítettek. Történt ez azért is,
mert úgy ahogyan ez a
16. - 17. században lenni szokott, itt is volt egy
„kényszerszünet” – ezen
a tájon református, nem
török. Ezek után a 19.
században, a kor szelleméhez híven egy neogótikus leheletet kapott a
templom. A templomot a
Rózsafüzér Királynőjének
Az abosi kegykép
szentelték és egy különleges kincset rejt - a Szent Szűz kegyképét,
melyet a főoltáron csodálhatunk meg. A
kegyképhez több legenda is fűződik. Az
egyik szerint a kegykép rejtélyes módon
került ide a lengyel Tarnówból és egy, a
Putnok nevű hegy hársfáján jelent meg.
A kép erős fényét messziről lehetett látni.
Mikor ezt a tarnowiak megtudták, eldöntötték, hogy visszaveszik a képüket. Fel
is rakták a lovaskocsira és már indultak
volna, de a kocsi nem mozdult a helyéről.
Erre befogtak további három pár lovat, de
ez sem segített – a kocsi meg sem mozdult. Ezután a kocsis a lovak közé akart
csapni, de az ostora a Szűzanya arcát
érte. A kegyképen ekkor véres könnyek
jelentek meg. Az emberek egyből megértették, hogy a Szent Szűz Abost válasz-

totta magának lakhelyül. Ezen a helyen
építették a kegytemplomot, ahová azóta
is szép számban zarándokolnak a hívek.
Egy másik legenda szerint a kép egy
eredetileg szász származású, nemesi
rangba emelt Máriássy
család
történetével
fonódik össze. Máriássyak nagy becsben
tartották a Szűzanyát,
amire a családnevük
is utal. Valamikor a 14.
században a Máriássy
család egyik tagja a
zászlóján
tündöklő
kegyképpel indult hadba. Amikor az ellenfél
meglátta a kegyképet,
„jönnek a máriás seregek” kiáltással megfutamodott. A kegyképen ma is látható
vérnyomok utalhatnak különböző véres
összecsapásokra, egy átható vizsgálatra viszont még nem került sor.
Egy további legenda a közeli, az eperjesi járásban található Somoshoz kapcsolódik. A múltban Abos Somoshoz tartozott.
A 16. század végén, mikor a kálvinisták
elfoglalták Somost, az ottani templomból
kidobáltak minden máriás tiszteletre buzdító tárgyat. A Szűzanya kegyképét állítólag olyan nagy csapás érte, hogy véresen
könnyezett. A buzgó hívek ekkor Abosra
menekítették a képet.
A legendák mellett fontos megemlíteni,
hogy a főbúcsút október első vasárnapján
tartják. Aki pedig a fatimai imatalálkozón
szeretne részt venni, azt a nyári hónapok
első szombatján várják szeretettel.

Takács Gabriella
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DRÁGA SZÍV, ANYASZÍV, TEBELŐLED ÉL A GYERMEK
(Szent vagy Uram 185/4)
Amik a Szűzanyával megtörténtek, azok
történnek meg velünk is, mert mi anyák
olyanok vagyunk, mint Mária, ugyanúgy
aggódunk a jövőnk és a gyerekeink jövője
miatt, mint Ő.
Mi is úgy gondoltunk gyermekeinkre, amikor a fogantatásukról értesültünk,
ahogy Mária? Oh, milyen álmaink voltak
magunkról és gyermekeinkről, és ezek az
álmok mily sokszor megváltoztak. Az anyaság első pillanataiban az elfogadást és az
Istenre támaszkodást tanulhatjuk meg

Máriától. Ahogy Mária az első karácsonyon, majd az egyiptomi menekülésben,
úgy mi is rendkívüli próbatételnek voltunk
és vagyunk kitéve. A mai élet is különös és
váratlan helyzeteket teremt, ahogy 2000
évvel ezelőtt.
Az évek telnek és a mi gyermekeink is
gyarapodnak bölcsességben, korban és
kedvességben, s egy szép napon meghalljuk a kérdést: „Miért kerestek?”. Mekkora
fájdalom, amikor nem 3 nap után, hanem
jóval később döbbenünk rá, a gyerekeink
tudtunk nélkül vannak valahol. Elveszítettük őket, nem tudjuk milyen társaságba
6

járnak. A rokonok társasága helyett, az
internet végtelenjében vagy más ingoványos területeken szörfölnek. Ez az első
kiábrándulásunk, mely rejthet még kegyelmi ajándékot is, amikor gyermekeink vis�szatérnek az Isten házába. Ha a hit magját
már kisgyerekkorban jól elvetettük szíveikbe, az nem hullhatott sziklás helyre, tövisek
és gazok közé.
Később, hogy vágyunk arra, hogy a gyerekeink megmutassák a világnak a bennük
rejlő erőt, a talentumaikat, ahogy Jézus
anyja a kánai menyegzőn. Szeretnénk
büszkék lenni rájuk, hogy mások is láthassák a mi gyerekünk tud megoldást bizonyos helyzetekre. Kaptuk-e már ezekre a
helyzetekre azt a választ, hogy: „Asszony,
miért mondod ezt nekem?”, „Mi közünk
ehhez?”
Eljön a várva várt időszak, amikor gyermekeink sikeresek, sokan ülnek körülöttük,
mindenki őket hallgatja és rájuk hallgatnak.
Mi pedig arra vágyunk, hogy legyen még
egy kicsit velünk. Szeretnénk hazavinni
még egy kis időre az atyai házhoz, de az
anyád és testvéreid kint vannak és keresnek üzenetre azt a nem várt választ kapjuk,
mint Mária: „Ki az én anyám, kik az én testvéreim?” Fájó szívvel, de be kell látnunk,
el kell engednünk gyermekeinket, hogy a
saját útjaikat járják.
Miközben az életüket alakítgatják, látjuk,
hogy lesznek, akik majd barátok és ellenségek, akik elárulják őket, és akik letörlik az
arcukat vagy segítenek a kereszthordozásban. De, az életük keresztjét nem tudjuk
helyettük cipelni, akárhogy is szeretnénk
azt a vállukról levenni. Eleséseikből csak
ők tudnak felállni, mi csak bátorítani tudjuk
néma jelenlétünkkel.
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A legnagyobb bánat is érhet egy anyát.
Anyák, akik hangtalanul gyászolják gyermeküket és csak imádkoznak a kimondhatatlan fájdalmukban, soha meg nem értve
azt, hogy az élet miért volt ilyen kegyetlen.
Mária nem csak elengedni tudta a gyermekét, de feláldozni is. Tudta, nem halhatott
meg helyette.

Gyermekeink mellett élünk, de nem élhetünk helyettük, imádkozhatunk érettük, de
nem imádkozhatunk helyettük.
Mária egy igazi anya volt, olyan, mint
amilyenek mi vagyunk. Néha boldog volt,
néha büszke, szorongott és félt, aggódott
és szomorú volt, és mindig volt hite. Hite
Istenben és gyermekében.

Danka Erika

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK
Stuttgarti programjaink
Május 2-án, Húsvét 5. vasárnapján a szentmise kertében Anyák napi ünnepséget
tartunk.
Május 16-án, Húsvét 7. vasárnapján Egyházközségünk alapításának 74. évfordulója.
Az ünnepi szentmise 12.00 órakor kezdődik.
Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd szentmise. A híveket május 7-én, 14-én, 21-én és 28-án várjuk.
Május 14-én a szentmise után imakör, május 28-án Bibliakör. Számítunk rátok!
Ulmi programjaink
Május 9-én, Húsvét 6. vasárnapján a szentmise kertében Anyák napi ünnepséget
tartunk.
Május 13-án, Urunk mennybemenetelének ünnepe. Szentmise 18.00 órakor.
Csütörtöki napokon, azaz május 13-án, és 27-én 17.30 órakor Ulmi délután. Szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.
Weingarteni programjaink
Május 9-én, Húsvét 6. vasárnapján a szentmise kertében Anyák napi ünnepséget
tartunk.
Szerdai napokon, azaz május 12-én és 26-án 17.30 órakor Weingarteni délután a 14
Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, keretében katekézis.
Egyházközségi búcsúünnepek
Május 2-án Schwäbisch Gmündben templombúcsú, Boldog Bajor Gizella ünnepe.
Május 23-án Böblingenben templombúcsú, Dr. Scheffler János püspök, vértanú ünnepe.
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mikorra nyúlik vissza az emberiség történetében az életet magukban hordozó nők, az
édesanyák kultusza. Annyi azonban bizonyos, hogy az ókori görögök tavaszi ünnepünkön Rheával, az istenek anyjával együtt ünnepelték az édesanyákat is.
Köszönet kereszténységünknek, hogy e pogány hagyományt igazi, mély tartalommal
megtöltve, Szűz Máriát (theotokosz = Istenszülő) Isten anyjaként tiszteljük.
A mai gender-ideológia fényében minden viszonylagossá válik, s ez az igazi nagy
gond. Ezen eszme lényegét a francia filozófus, Simone de Beauvoir fogalmazta meg:
Az ember nem születik nőnek, azzá válik. S ebben a pillanatban nagyon veszélyes úton
indulunk el!
Hála a jó Istennek és május hónap királynőjének, Máriának, nekünk van örök mintánk
a Boldogságos Szűz Mária személyében, aki minden édesanya örök mintaképe.
Milyen ez a mintakép? Számomra e kérdésre a választ a maga egyszerűségében és
páratlan mélységében Szent János apostol kánai menyegzőjének története nyújtja (Jn
2,1-12). Gyermekként e történetben édesanyámra is ráismerek!
Isten éltesse az édesanyákat, a mi Máriánkat!

Tibor atya
SZENTMISÉK
Balingen

május 1

szombat

16.00 óra

Schwäbisch Gmünd

május 2

vasárnap

9.30 óra

Stuttgart

május 2

vasárnap

12.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche)

május 8

szombat

16.30 óra

Weingarten (Heilig Geist Kirche)

május 9

vasárnap

11.00 óra

Ulm

május 9

vasárnap

15.00 óra

Heidenheim

május 15

szombat

15.30 óra

Ludwigsburg

május 16

vasárnap

9.30 óra

Stuttgart

május 16

vasárnap

12.00 óra

Eislingen

május 16

vasárnap

15.00 óra

Reutlingen

május 22

szombat

16.30 óra

Böblingen

május 23

vasárnap

9.30 óra

Heilbronn

május 23

vasárnap

15.30 óra

Munderkingen

május 30

vasárnap

9.00 óra

Tuttlingen

május 30

vasárnap

15.00 óra

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

