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Szent Máté evangélista örömhírének 
egyik legfontosabb része az ötödik fejezet-
ben található tanítás a nyolc boldogságról. 
Nyilván nincs most lehetőség arra, hogy 
ennek a csodálatos tanításnak minden 
elemét kivesézzük, nincs is rá szükség. 
Éppen ezért ennek csupán egyetlen ige-
versét veszem alapul, s annak kapcsán 
szeretném veletek megosztani gondola-
taimat, érzéseimet. 
Nos ez az ige így 
hangzik: „Boldo-
gok, akik éhezik 
és szomjazzák az 
igazságot, mert 
majd eltelnek vele”. 
(Mt 5,6)

Éhség és szom-
júság, emberi ér-
zések, amelyekben mindannyiunknak volt 
már része. Éhezni és szomjazni, más a 
mérték mindenkinél. Hányszor hallani, én 
jól bírom mind az éhséget, mind a szom-
júságot. Aztán: a szomjúság elviselhetőbb 
számomra, mint az éhség, s sorolhatnám 
tovább. Nem is teszem, hiszen egyértel-
mű ebből a néhány példából, hogy ezzel 
kapcsolatosan mindannyian ugyanazon 
dolgokról fogalmazunk meg ítéletet, mégis 
másként, a magunk mércéje szerint. 

Mindenekelőtt az emberiség történel-
mében gyakorta visszatérő kérdésre ke-
ressük a választ: Mi az igazság?

Egészen nagy általánosságban azt 
mondjuk igaznak, ami megfelel a valóság-
nak. Napnál világosabb, mondjuk ilyenkor. 
S a gyakorlat egészen mást mutat, hiszen 
ugyanaz a történet két személy kapcsola-
tában másként csapódik le. Kinek van hát 
igaza? A jogban az igazság: a valóságot 
hűen tükröző, neki igazán megfelelő, igazi 
tényállás. Minden más az igazság elferdí-

tése, szubjektív 
m a g a t a r t á s . 
Fogalmazzak 
egyszerűbben: 
Az én igazsá-
gom.

Önként adó-
dik a kérdés: 
létezik-e abszo-
lút értelemben 

vett igazság? Szent Pál apostol erre így 
válaszol: „Most megismerésünk csak töre-
dékes…Ma még csak tükörben, homályo-
san látunk, akkor majd színről színre.” (1 
Kor 13, 9,12). Ebből pedig az következik 
számomra, hogy az igazság nem elvont 
fogalom, hanem a tetteinkben lemérhető 
emberi magatartás. 

Csupán az képes igazságban élni, aki-
nek van kellő önismerete. Aki senki más-
nak, mint önmagának, s ezen keresztül 
annak akar megfelelni, akinél az abszolút 
igazság: Isten. Én így hiszek az igazság-
ban! Erre eljutni nagyon nehéz! Őszinté-

folyt. 8. old.

ÉHEZEM ÉS SZOMJAZOM AZ IGAZSÁGOT
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HÁNY ARCA VAN AZ IGAZSÁGNAK? 

Az az igazság, hogy ezidáig nem kér-
deztem rá a mibenlétére. A mindenkori 
szemlélő bölcsességével kerültem a témát. 
Hozzá fűzött igényeimet magam öntöm 
képmásokba. Általa formázom hétköznap-
jaimat, válok elégedetté, haragossá, eset-
leg reményvesztetté. Egy életen át tartó 
játszma.

 „Szelíd győzelem 
a célom“ mondja a 
polgármester jelölt . 
„Nekem nincsenek 
ellenségeim, csak el-
lenfeleim, akik más 
nézeteket vallanak. 
Egy a feladatom, hogy 
szelíd győzelmet aras-
sak felettük úgy, hogy 
az én igazságom az ő 
igazságukkal legyen 
teljes...“, olvasom egy 
választási kampány jel-
szavát. 

Igaz. Igazad van. 
Sokszor kezdjük így mondandónkat. Aztán 
megtorpanunk. Igaz, hogy... igazad lehet, 
de… és ettől a ponttól kezdve, már felté-
telekhez kötjük. Az az igazság, hogy… és 
újra megtorpanok, a mondatot szándéko-
san nyitva hagyom, mert hajlamos vagyok 
mindig annak igazat adni, akit panaszával, 
sértett igazában beszélni hallok, de oly-
kor saját igazamat is lehetetlen érvényre 
juttatnom, bár kétség sem fér hozzá. Az 
igazságot érezni számomra annyi, mint sa-
ját ítélőképességem tudatában, a legjobb 
feltétellel nem csak gondolkodni, de csele-
kedni is. A kérdés csak az, ki ítéli meg az 
én ítélőképességemet?

Ki mint él, úgy ítél, tartja a mondás. Igaz-

ságképünk szálait azóta szövögetjük, hogy 
a gondolatiság utat nyitott számunkra ma-
gasabb értékrendek felé. Velünk született 
ösztönösség, vagy mi erőszakoltuk ki, mert 
egyedül akartuk dűlőre vinni, saját bőrün-
kön megtapasztalni az igazság terhét? 
Letéptük azt a bizonyos első tiltott gyü-
mölcsöt, hogy saját szenvedésünk árán 

ismerjük fel minden jó és helytelen csele-
kedetünk utórezgését. Időközben terebé-
lyes palettát gyűjtöttünk be igazságelméle-
tekből, beszélünk erkölcsi, etikai, teológiai 
igazságokról, filozofálunk, tudományága-
kat szülünk. Együttélési modellekkel sza-
bályozzuk emberközi kapcsolatainkat. 
Régieket rúgunk fel újabbakért. Teszünk 
mindent jószándékkal egyre élhetetleneb-
bé. Az igazságosság jegyében törvényt al-
kotunk, saját kézbe vesszük, szolgáltatjuk, 
aztán megkérdőjelezzük. Élünk és végül 
visszaélünk vele... áthágjuk...

De sokunk egyöntetű igazában sincs 
egyetértés. Egyívású, azonos szemléle-
tek hajba kapnak, gondolatok mennek ölre 

Fotó: Schultheis Éva
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KEDVTELÉSEINK
Schultheis Éva

Fotó: Schultheis Éva

Értem én, hát hogyne érteném,
a játék kedvét, kedvünk kedvét keresve, 
a változás kedvéért mindig
az ésszerűség kedvére lesve!

Ugyanazt szajkózni az árulás 
komolyra fordított szaván,
a káosz rendjéhez idomulni,
habozva beismerni a valóság látszatát!

Örök torzókat sokszorozva, 
szemtelen illendőséggel ragozva
felemás tudásunk hányadát,
bonyodalmaink együgyűségét…

Háborúságot szenvedve
hamis szabadságokkal betelve, 
igazságunkkal másként szólni mégis,
máshoz kötni a lényeget.

saját igazukért.  Még mindig az igazságról 
beszélek, de ha provokatívabb lennék, ak-
kor azt is kérdezhetném, hány féle képen 
értelmezhető ugyanaz a kereszténység, 
ugyanaz az üdvösség?

Mennyi tolerancia szükséges ahhoz, 
hogy bárkit el tudjak fogadni? Megenge-
di-e a saját, fene nagy igazságérzetem, 
hogy igaza legyen a másiknak is? Meg-
engedi-e az igazságérzetem, hogy oly-
kor-olykor lenyeljem a keserű békát, hogy 
ne akarjak akkurátusan tündökölni a sa-

játommal? Vagyok-e annyira bátor, hogy 
félelem nélkül kimondjam, helyre tegyek 
durva igazságtalanságokat?  Nem fesze-
getem. Sőt, szándékosan kerülöm a be-
csületesség, az emberség fogalmát, mert 
abból indulok ki, hogy ezen normák szerint 
éljük mindennapjainkat. Ha pedig így van, 
nem is értem, miről beszélek... Ha pedig 
így van, joggal kérdezhetném, miért műkö-
dik minden másként a gyakorlatban?

Schultheis Éva

Kibontani mint fény a hajnalt,
szükség a törvényt.
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SZENT ÁGNES
A hónap szentje

Ha Istennek a szentekkel kapcsolatos 
terveit nézzük, akkor azt úgy képzelem, 
hogy kezüket az Úr kezébe teszik, az-
zal a bizonyossággal, hogy Isten sze-
retetébe vonta őket. Ezen a ponton 
Jézus rájuk terít egy köntöst. A köntös 
már most ragyogó, de a hímzés csak 
később jelenik meg. Minden egyes fel-
adat, sérülés, betegség, teher, kereszt, 
amit Istenbe kapaszkod-
va éltek meg, oldottak 
meg, egy-egy motívum 
kivarrását eredménye-
zi a köntösön. Prágai 
Ágnes, III. Béla magyar 
király unokája, 1205. jú-
nius 8-án született. Apja 
a cseh király I. Ottokár, 
anyja Konstancia. Egy 
királylányra már kezdet-
től fogva pompás kön-
tös kerül, de ne essünk 
tévedésbe, nem ez a 
fajta drága kelme a be-
lépő a Mennyországba.  
Ágnest kislányként elje-
gyezték a sziléziai herceggel. Nevelését 
innentől anyósa, Szent Hedvig, vette át 
és a cisztercita nővérekre bízta. A her-
ceg váratlan halála után, a még mindig 
gyermek Ágnes, visszakerült Prágába. 
Apja nem nyugodott. Gazdasági, poli-
tikai terveihez használta volna a fiatal 
lánykát és Jézussal kötött lelki eljegy-
zését figyelmen kívül hagyta. II. Frigyes 
német-római császárnak ígérte lánya 
kezét. 25 éves, mikor apja elhalálozott. 
IX. Gergely pápa segítségével az eljegy-
zést feloldották. Ágnes innentől kezdve 
teljes szívvel követhette az isteni hívást.

Durva darócba öltözött és a külváros 
nyomornegyedébe költözött, egy kis 
házba. A szegények és a betegek tes-
ti-lelki gondozása töltötték ki napjait. 
Minorita szerzetesek érkeztek a város-
ba, akik szintén tanították őt. Egyikük, 
Kuttenbergi Theoderick Ágnesben felis-
merte Assisi Klára lelkületét. Így történ-
hetett, hogy az egymástól 1000 km tá-

volságra élők levelezésbe 
kezdtek. Klára négy fenn-
maradt leveléből lehet 
rekonstruálni lelki fejlő-
désüket, Jézussal történő 
misztikus kapcsolatukat, 
templom-, kolostor- és kö-
zösségépítő munkájukat. 
Klára nővéreiből adott 
Ágnes mellé a klarisz-
sza kolostorba segítőket. 
Tanúskodnak a levelek 
egymás mélységes tisz-
teletéről, egymással való 
lelki összekapcsolódás-
ról, mely, mint egy felfelé 
örvénylő spirál ragadja el 

őket. Klára a lelke felének tartotta Ág-
nest, azaz egymás nélkül sem létezni, 
sem üdvözülni nem tudnának. Ágnes, 
mint egy gyújtópont volt a negyedben. 
Megnyerte testvére, a volt keresztes lo-
vagok, tehetős családok anyagi és két-
kezi támogatását. Hatására 12 gazdag 
lány választotta a vezeklést, a lemon-
dást, a rászorulóban való istenkeresést. 

Hetvenhét éves korában, 1282. már-
cius 2-án fejeződött be köntösének 
varrása. Szentté avatását II. János Pál 
pápa végezte el 1989. november 12-én.

Tóth Márta
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KÁCSIKA - BUKOVINAI NAGYBOLDOGASZ-
SZONY BÚCSÚJÁRÓHELYE

Zarándokhelyeink

Kácsikát (Cacica) Bukovinában, az uk-
rán határtól kb. 50-km-re délre kell keres-
nünk, egy festői vidék közepette. Nemcsak 
a csángó magyarok vagy a bukovinai szé-
kelyek, de ugyanakkor a lengyelek és más 
nemzetiségű zarándokok kedvelt Mária 
kegyhelye. 

Kácsika eredetileg a sóbányáinak kö-
szönhetően lett híres. A 18. 
sz. végén főleg lengyel és 
ruszin telepesek költöztek 
ide biztos megélhetés remé-
nyében. A nehéz életkörül-
mények közepette a hit volt a 
nép támasza a Szűzanya pe-
dig a vigasza. Pont a buzgó 
lengyelek voltak azok, akik a 
19. sz. elején a sóbányában 
egy kis kápolnát építettek, 
röviddel azután pedig egy 
fatemplomot is felhúztak a 
bánya közelében. A templom 
szinte legfontosabb eleme 
volt a Szűzanya kegyképe. 
A kácsikai kegykép az akkor még lengyel 
területen lévő, a lembergi püspökséghez 
tartozó Ivano-Frankivszkból (ném. Stanis-
lau) került ide. Az ottani örmény katolikus 
templom féltve őrzött kincse volt, az ide el-
zarándokolt hívek hálásan terjesztették az 
imájuk meghallgatásának hírét. Amikor a 
kegykép Kácsikára került (a történelmi for-
rások eme részét homály fedi), vele együtt 
jöttek a fogadalmi ajándékok is. Maga a 
kegykép a czestochowai Fekete Madonna 
másolata és fából készült. 

Mint ahogyan az már lenni szokott, eh-
hez a kegyképhez is fűződnek legendák. A 
legismertebbek közé tartozik egy bizonyos 

Campani ezredes története. Campani még 
kis gyermekként édesanyja halála után 
megbénult és beszélni sem tudott. Cam-
pani édesapja újra nősült és a mostoha 
látván a nyomorék fiúcskát, elzarándokolt 
vele Kácsikára. Itt a Szűzanyához imád-
kozott az oltár lépcsőjén mozdulatlanul 
fekvő kisfiúért. Az asszony elmerült az 

imába, egy idő után viszont 
arra lett figyelmes, hogy 
valaki rángatja a vállát és 
szól hozzá: „Anyuka, gye-
re már, menjünk.” Íme a 
Szűzanya közbenjárására 
csoda történt – a gyermek 
beszélt és járt. A gyógyulás 
maradandó volt, Campari 
később katonaként szolgált 
az első világháborúban.

A kegyképet mára a 
20. sz. elején épült neo-
gótikus kegytemplomban 
tekinthetjük meg. Érde-
kességnek számít, hogy a 

kegyhelyen kezdettől fogva a múlt század 
másodig feléig kizárólag lengyel papok 
szolgáltak. Ez aztán megváltozott és bár 
a román katolikus egyház gondozásába 
került a kegyhely, a Nagyboldogasszony 
búcsút hagyományosan több nyelven is 
megülik. 

Végül pedigss még egy fontos tényt 
szeretnénk megemlíteni, és pedig, hogy a 
múltban a zarándokok a Szűzanya arcát 
kendővel törölgették, mert a legenda sze-
rint időnként verítékezik. Hogy ez még ma 
is így van-e, arról győződjön meg a kedves 
Olvasó, amikor ellátogat a kácsikai Szűz-
höz. 

Takács Gabriella

Kép forrása: bucsujaras.hu 
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HÁNY ARCA VAN AZ IGAZSÁGNAK? 
„Én vagyok az út, az igazság és az 

élet.” (Jn 14,6)
 

Jézus lenne az igazság? Milyen igazság 
Ő? Jézus egyszer sem tett igazságot, úgy, 
ahogy azt a földi ember képzeli. Jézus 
egyszer sem szaladt sem a főpapokhoz, 
sem a bírákhoz igazságért, amikor sérelem 
érte vagy bántani akarták, hiszen le akarták 
taszítani a hegyről.  És a bírói szerepet sem 
vette át sohasem. A legkeményebb bíráló 
szava talán az volt, hogy: „Miért látod meg 
a szálkát testvéred szemében, a gerendát 
pedig amely a te szemedben van, nem 
veszed észre?” (Lk 6,41)

Mégis mindig igazságot szolgáltatott a 
hozzáfordulóknak. Jézus csak egy igazsá-
got ismert, a szeretetet, és ami a szeretetből 
fakadt: a megbocsájtást és a békét.

Ítélkezett Ő a bűnös asszony fölött? Nem. 
Csak hagyta, hogy sírjon a lábainál. Hány-
szor játszottunk már el életünk során a gon-
dolattal, hogy majd az a másik, aki megbán-
tott minket, itt fog könyörögni térden állva a 
lábaink előtt? S ha nem is törölgeti a hajával 
a lábunkat, de mégiscsak rájön egyszer, 
hogy milyen vétkes és esdekelni fog a bo-
csánatunkért. És meg sem fordult a fejünk-
ben az, hogy az a másik ugyanezt várja el 
tőlünk, mert ő úgy gondolja neki volt igaza. 
Eszünkbe jut-e ilyenkor? „Bocsássatok meg 
és bocsánatot fogtok nyerni” (Lk 6,37).

Kereste ő a vámos becsületességét? 
Vagy csak annyit mondott: „Kövess en-
gem!”. Ezt követően együtt evett a vámo-
sokkal és más bűnös emberekkel, pedig 
azok meg sem hívták. Mégis elment hozzá-
juk. Előzetes időpontegyeztetés nélkül. Vá-
ratlanul. Nem ítélkezni érkezett, egyszerűen 
csak velük akart lenni. 

Mi mikor toppantunk be utoljára egy régi 

barátunkhoz bejelentkezés nélkül? Csak 
azért mert hiányzott, csak azért, mert egy 
régi gondunkat meg szeretnénk vele be-
szélni, egy véletlen félreértést, vagy csak 
hallgattunk arról, amiről beszélnünk kellene, 
csak legyünk együtt, egy asztalnál, ahogy 
Jézus tette. Igazunk keresése helyett hív-
junk meg vacsorázni valakit, csak azért, 
mert „Amilyen mértékkel mértek, olyan mér-
tékkel fognak visszamérni titeket” (Lk.6,38).

Mondta-e Jézus Péternek, hogy már 
nem építem rád az egyházamat, mert bár 
kemény kősziklának képzeltelek, de ez biza-
lom elporlott amikor háromszor megtagad-
tál? Jézus éreztette Péterrel szükség van 
rá, még akkor is, ha Péter tévedett. Jézus, 
taníts meg minket is arra, hogy tudjunk bo-
csánatot kérni, megbocsájtani és mi is érez-
zük, hogy a hibáinkkal együtt szükségünk 
van egymásra. 

Hány arca van az igazságnak? Csak egy 
arca van az igazságnak, s az nem az én 
igazságom és nem a te igazságod. Az az 
egy arc a SZERETET. Ebben rejlik Jézus 
igazsága is és útja is. Ha megtaláljuk az utat 
a másikhoz, megtaláljuk „az igazságot” és 
a boldogságunkat; az igazi találkozások-
ban, egy „rég láttalak”-ban, egy ölelésben, 
egy együtt elfogyasztott kávéban, egy szál 
virágban, egy  érzésben, „szükségem van 
rád!”.

Danka Erika

Fotó: Danka Erika
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Stuttgarti programjaink

Június 3-án Úrnapja. Ünnepi szentmise 18.00 órakor.

Június 6-án, Évközi 10. vasárnap, a gyermek-szentmise kertében fellép Häfner-Ge-
iger Ildikó és baráti köre. Egyben a Nemzeti Összetartozás Vasárnapja is. 

Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd 
szentmise. A híveket június 11-én, 18-án, és 25-én várjuk. 

Június 11-én Jézus Szentséges Szíve főünnepe, a szentmise után imakör, június 
25-én Bibliakör. Számítunk rátok! 

*

Ulmi programjaink

Június 3-án Úrnapja, szentmise 15.00 órakor.

Csütörtöki napokon, azaz június 10-én, és 24-én 17.30 órakor Ulmi délután. Szent-
mise előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

*

Weingarteni programjaink

Június 3-án Úrnapja, szentmise 11.00 órakor a 14 Nothelfer Kapelle-ben.

Szerdai napokon, azaz június 9-én és 25-ön 17.30 órakor Weingarteni délután a 
14 Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, keretében 
katekézis.

*

Egyházközségi búcsúünnepek

Június 12-én Biberachban templombúcsú, Árpád-házi Szent Kinga ünnepe. 
Június 20-án Ludwigsburgban templombúcsú, Szent László ünnepe. 
Június 27-én Böblingenben templombúcsú, Dr. Scheffler János püspök, vértanú 
ünnepe.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK
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SZENTMISÉK

nek lenni önmagamhoz, nem mások elvárásai szerint élni, cselekedni, megnyilvánulni. 
Megtanulom látni önmagam kívülről. Kell hozzá bátorság, mert rögtön szembesülsz igazi 
lényegeddel, s rá kell jönnöd, olykor csak ripacs szerepet játszol. 

Az önismereti gyakorlatokban van egy nagyszerű „játék”, melynek lényege, hogy helyet 
cserélünk. Érdemes kipróbálni, hiszen a másik által tartott tükörben magadra ismersz. 
Egyszerűbben: soha nem teszek a másikkal olyat, amit magamnak kikérnék! Csupán 
egyszer kell belenézned egy ilyen tükörbe, s soha többé nem lesz bátorságod másokat 
minősíteni, emberi kvalitásait osztályozni, róla ítéletet mondani.

Kedves Barátom, éhezd és szomjazd az igazságot. Közben pedig ne feledd, most 
csak tükörben és homályosan látok, színről színre csakis benne, Istenben. Ekkor az én 
igazságom (szubjektív igazság) célba ér Istenben (abszolút igazság). Minden más ma-
gam gyönge, parttalan emberi erőlködése, mely egyéni megsemmisülésemhez vezet.

Barátsággal Tibor atya

Weingarten június 3 Úrnapja 11.00 óra
Ulm június 3 Úrnapja 15.00 óra
Stuttgart június 3 Úrnapja 18.00 óra
Balingen június 5 szombat 16.00 óra
Schwäbisch Gmünd június 6 vasárnap  9.30 óra
Stuttgart június 6 vasárnap 15.00 óra
Biberach (Dreifaltigkeitskirche) június 12 szombat 16.30 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) június 13 vasárnap 11.00 óra
Ulm június 13 vasárnap 15.00 óra
Heidenheim június 19 szombat 15.30 óra
Ludwigsburg június 20 vasárnap   9.30 óra
Stuttgart június 20 vasárnap 12.00 óra
Eislingen június 20 vasárnap 15.00 óra
Reutlingen június 26 szombat 16.30 óra
Böblingen június 27 vasárnap   9.30 óra
Heilbronn június 27 vasárnap 15.30 óra


