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„Minden forrásom belőled fakad.” 
(Zsolt 87,7)

Egy kiállítás margójára…

2021. szeptember 4-én a Stuttgarti 
Magyar Kulturális Intézet szervezésé-
ben, együtt egyházközségünkkel, az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus Budapest alkalmából elhangzott 
ünnepi nyitóbeszédem néhány gondola-
ta olvasható:

Nemzetünk fővárosa, Budapest szep-
tember 5 és 12 között ad otthont az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusnak. Éppen ezért a mai megnyitót 
úgy is tekinthetjük, mint egy nyitányát 
ezen ünnepségnek itt, Stuttgartban.

1938-at követően immár második al-
kalommal kerül Budapest a keresztény 
világ figyelmének középpontjába. 

Egy történelmi párhuzamra szeretném 
mindannyiunk figyelmét felhívni:

- 1938-ban, a 34. Eucharisztikus Vi-
lágkongresszuson a Hősök terén, Bu-
dapesten a szakadó esőben május 25-
én Pacelli bíboros, a későbbi XII. Piusz 
pápa, a következőket mondta: 

„Az eucharisztikus Krisztussal ma is 
úgy bánnak, ahogyan bántak Krisztus-
sal földi életében. Krisztus szenvedése 
Betlehemtől és a Golgotától az idők vé-

gezetéig tart. Ez a keresztény szív szá-
mára megpróbáltatást és szenvedést 
okozhat, de nem lehet akadálya hitének. 
Hol van ma Heródes és Pilátus? Hol van 
Néró, Dioklécián és Juliánus aposztata? 
Hol vannak az első századok keresz-
tényüldözői? Porrá és hamuvá lettek a 
kereszténység ellenségei. A győztes: 
az Oltáriszentség Krisztusa! (...) Ő lesz 
a győztes továbbra is! Az istentagadás 
és istengyűlölet apostolai hiába akarják 

Krisztus művét, sőt nevét is száműzni 
az államból, a hívek szívéből. (...) Az 
Oltáriszentség az emberiség számá-
ra hitünk foglalata, a szentség iskolája. 
(...) A szentek példáján láthatjuk, milyen 
szoros kapcsolat van az Eucharisztia és 
az életszentség között. Szentekké kell 
lennünk az Oltáriszentség által!“

Aztán tudjuk, hogy mi történt Európá-
ban, Magyarországon. Kelet Európában 
a több évtizeden át tartó kommunista 
diktatúra.

A mostani Kongresszust a tavaly kel-

folyt. 2. old.

AZ EUCHARISZTIA KERESZTÉNY ÉLETÜNK ÉS KÜL-
DETÉSÜNK FORRÁSA
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lett volna megtartani, azonban a világot 
érintő pandémia miatt erre csak most, 
egy évvel később kerülhetett sor. Azt 
kell mondanom aktualitása éppen olyan 
fontos, mint akkor.

A zsoltáros hitből fakadó örömmel 

énekli, hogy mindenek forrása az Isten 
(Zsolt

87,7). Jézus ma is hív mindenkit: „Aki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki 
hisz bennem: belsejéből az Írás szavai 
szerint, élő víz folyói fakadnak” (Jn 7,38).

Tudjuk: „A szentmiseáldozat az egész 
keresztény élet forrása és csúcspontja”

(Lumen gentium, 11). „Az Eucharisz-
tiából, mint forrásból árad belénk a ke-
gyelem,

az emberek megszentelése” (Sacro-
sanctum concilium, 10). Olyan tiszta for-
rás, amelyből mindnyájan meríthetünk 
az Eucharisztia ünneplése által, a szen-
táldozásban és a szentségimádásban.

Olyan világban élünk, ahol sok minden 
elbizonytalaníthat katolikus hitünkben.

Ebben a sajátos légkörben még fonto-

sabb megvilágítanunk, az Eucharisztia 
hogyan alakítja az életet, és így miként 
forrása az evangelizációnak.

A szentáldozás nemcsak Krisztussal 
egyesít bennünket, hanem az Egyház-
zal is.

Az Eucharisztiában való részesedés 
túl azon, hogy az egyházi közösség for-
rása,

a Közép-Európában élő egyház mai 
helyzetében még hangsúlyosabb jelen-
téssel bír, amennyiben elősegíti a népek 
és nemzetek közötti kiengesztelődést és 
egységet.

Hadd hozzam ide végül végül Piero 
Marini érsek üzenetének néhány gon-
dolatát:

- E Kongresszussal a világ minden tá-
járól érkező hívek a mai elvilágiasodott 
és az

öröklét perspektíváját nélkülöző társa-
dalom számára kínálnak olyan eucha-
risztikus ünnepet, amelyben mindenki 
találkozhat Istennel az Úr Jézus ember-
ségében.



45. évfolyam, 458 szám

3

KÖZLEMÉNY

- Itt, Európa szívében, az Úr asztala körül születik Isten új népe; s Isten gyermekei 
kulturális, etnikai és társadalmi különbségeikkel átszőtt, újfajta összetartást mutat-
nak fel a globalizált modern világnak. Itt és ekkor, a különféle tájakról érkező férfiak 
és nők eme szívbéli találkozásában lehet valósággá a szeretet globalizációja, amely 
nemet mond a lekezelő távolságtartásra, az elutasításra és a bezárkózásra.

- Budapest eucharisztikus közössége nem fogadja el, hogy a modern világ hori-
zontjáról eltűnjön Isten, inkább hálát ad a teremtő Atyának, aki az Eucharisztiában 
nem csupán belső erővel ajándékoz meg bennünket, hanem evangéliumi küldetés-
sel is, vagyis olyan létszemlélettel, amely Jézusból száll át a keresztény emberbe, s 
benne megélt életté lesz és szétsugárzik a társadalomban is.

Közösségünk képviseletében 17-en zarándokolunk el Budapestre. Kéréseiteket, 
imaszándékaitokat is magunkkal visszük!

Szeptember 5 – 13 között Egyházközségi zarándoklat az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra, amelynek Budapest ad otthont. 

Stuttgarti programjaink

Szeptember 4-én, szombaton 18.00 órakor a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 
szervezésében egyházközségünkkel együtt egy kiállítást nyitunk meg az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére. Helyszín: Haus der Katholische 
Kirche Stuttgart (70173 Stuttgart, Königstr. 7). 

Szeptember 19-én, vasárnap, 12.00 órakor Szent Gellért egyházközségi búcsúün-
nep. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Ft. Ilyés Csaba, nagykárolyi es-
peres atya. A szentmise keretében két ünnepi mozzanatunk is lesz. 

- Az ünnepi szentmise kezdetén a Szent György Lovagrend Budavári priorátus kép-
viseletében Kaiser Ernő, Kovács Gábor és Dr. Tóthpál Tamás Szent Gellért ereklyét 
ad át közösségünknek.

- Ugyancsak a szentmise keretében megáldjuk a közösség új, Szent Gellért mise-
ruháját.

Szeptember 24-én, pénteken az Ars Sacra Alapítvány segédletével Pilinszky 100 
előadóest Dóczy Péter (színművész) és Csonka Boglárka (klarinét és citera) tolmá-
csolásában a 18.00 órai szentmisét követően. Ezen felül egy képkiállítás is megte-
kinthető lesz Vattay Elemér képeiből.

Tibor atya
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Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd 
szentmise. A híveket szeptember 3-án, 17-én, és 24-én várjuk. 

Ulmi programjaink

Csütörtöki napokon, azaz szeptember 16-án 17.30 órakor Ulmi délután. Szentmise 
előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

Weingarteni programjaink

Szerdai napokon, azaz szeptember 17-én 17.30 órakor Weingarteni délután a 14 
Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, keretében kate-
kézis.

Egyházközségi búcsúünnep

Szeptember 18-án Heidenheimban templombúcsú, Szent István király ünnepe. A 
heidenheimi közösség is új Szent István miseruhát kap, amelyet a szentmise kere-
tében fogunk megáldani. 

Balingen szeptember 4 szombat 15.00 óra
Schwäbisch-Gmßnd szeptember 5 vasárnap 9.30 óra
Stuttgart szeptember 5 vasárnap 15.00 óra
Biberach (Dreifaltigkeitskirche) szeptember 11 szombat 16.30 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) szeptember 12 vasárnap 11.00 óra
Ulm szeptember 12 vasárnap 15.00 óra
Heidenheim – egyházközségi 
búcsú!!!

szeptember 18 szombat 15.30 óra

Ludwigsburg szeptember 19 vasárnap   9.30 óra
Stuttgart – egyházközségi búc-
sú!!!

szeptember 19 vasárnap 12.00 óra

Eislingen szeptember 19 vasárnap 15.00 óra
Reutlingen szeptember 25 szombat 16.30 óra
Böblingen szeptember 26 vasárnap   9.30 óra
Heilbronn szeptember 26 vasárnap 15.30 óra

SZENTMISÉK


