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Hatalmas nagy lelki élmény volt 
számunkra, hogy csoportosan is részt 
vehettünk az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszuson, amelynek 
1938 után ismételten Budapest adott 
otthont. Igaz, csak szeptember 6-án 
tudtunk útnak indulni, így is nagyon 

sok lelki élményben volt részünk. 
Minden nap nagyon gazdag prog-

ramsorozat várt bennünket. Felemelő 
volt a reggeli közös imádság, hitüket 
örömmel felvállaló közéleti személyek 
tanúságtétele, a nap témájához fűzött 

katekézisek, az eucharisztia közös 
ünneplése, a délutáni fakultációk, 
egyéb kulturális programok.

Nehéz bár egyet is kiragadni, s ter-
mészetesen mindenki kedve szerint 
választhatott, hogy neki melyik nap 
volt a legemlékezetesebb. Éppen 

ezért a magam szub-
jektív véleményére 
hagyatkozom a továb-
biakban.

Az előzetes prog-
ramtervezet alapján 
érdeklődve vártam a 
szerdai napot, amiko-
ris Kisboldogasszony 
ünnepe is volt. Déle-
lőtt folyamán Charles 
Maung Bo Mianmar 
első bíborosa kate-
kézisében a türelem 
erényéről beszélt. 
A türelmes ember - 
mondta -, sok fájdal-
mat és szenvedést 

képes panasz nélkül elviselni, lassan 
haragszik meg, azt várja, hogy Isten 
vigaszt nyújtson és megbüntesse a 
bűnt.

Charles Maung Bo bemutatta a bur-
mai egyházat és hazáját, amely az 

folyt. 8. old.

A TÜRELEM A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA –  
MÁRIA A TÜRELEM PÉLDAKÉPE
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EGY ORSZÁG, A SZŰZANYA ÁRNYÉKÁBAN

Gondolatok Magyarok Nagyasszo-
nya ünnepére.

Közel ezer éve, hogy Szent István 
királyunk, országunkat és népünket a 
Boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta.  
Vajon miért történt ez így? Egy bölcs ki-
rály, aki rájön, hogy az „arany mezőket, 
ezüst folyókat” áztathatja a hősök vére, 
de nemzetünk lelke és szíve árván nem 
maradhat.  Egy ország, nem király nél-
kül, hanem védelmező anya nélkül lesz 
árva.

S, voltak nehéz idők. Tatárjárás, török 
hódoltság, s megannyi kor, háborúval, 
természeti csapásokkal, mely kicsiny 
nemzetünk fennmaradását veszélyez-
tette. Néha bujdostunk, néha menekül-
nünk kellett, aztán a vörösterror alatt 
már minden veszni látszott, de Nagyasz-
szonyunk megmentette népünket. Ez a 
parányi nemzet a legnagyobb reményte-
lenségben is szüntelenül fohászkodott. 
Így születtek meg az idők folyamán a 
legcsodálatosabb Mária énekeink is, 
melyeket mindmáig könnyes szemmel 
zengünk: „ Ne feledkezzél el szegény 
magyarokról!” 

Magyarok Nagyasszonya. Ki Ő ne-
künk? Egy anya. Olyan, mint bármelyi-
künk.  Az anya, aki gyerekeit nem tudja 
mindentől megóvni, de segítség tud len-
ni, ha hívják.  Az évszázadok folyamán 
sokszor Mária sem tudott minket minden 
csapástól megvédeni, de a pusztulástól 
meg tudott minket menteni az elmúlt év-
századokban. A tatárokkal, törökökkel 
szemben Jézus és Mária nevét kiáltva 
harcoltak őseink. Ma miért ne tudnánk 
ugyanezt megtenni a mindennapi küz-

delmeinkben? Naponta, egy tized rózsa-
füzér elimádkozásával vagy a fülünkben 
csengő ének refrénjével eléneklésével, 
mely a legszebb könyörgés: „Vigasztald 
és mentsd meg nemzetünk”. Éljen ben-
nünk a bizalom, hogy jelen küzdelmünk-
ben is számíthatunk égi édesanyánkra.

Mert, jönnek még nehéz idők. A jö-
vőben nem a harcmezőn kell a csatáin-
kat megvívni, hanem az otthonainkban. 
Amikor a családanyáknak és családa-
páknak a szeretetük mellett, a hitüket 
és a reményüket kell átadni a gyereke-
iknek.  A hitüket, hogy a megkeresztelt 
gyermekeikben a nemzetünk élni fog. A 
reményünket, hogy hazánk keresztény 
és a miénk marad. 

Fotó: Papp Erika. A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-
társszékesegyház egyik üvegablakának képe.
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Magyar szentjeink, boldogjaink, vérta-
núink élete mind Szent István királyunk 
útjának követői, ahogy az idén, a Ma-
gyarországon megrendezett Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus is ennek 
a szövetségnek megerősítése volt. 

Helyezzük bizalmunkat Máriába, a 
mindennapi fohászainkban kérjük, hogy 
magyar nemzetünket a következő ezer 
évben is óvja meg minden fenyegető ve-
szélytől.

„Nagyasszonyunk, hazánk reménye,  
 Bús nemzeted zokogva esd!  
Nyújts irgalomjobbot feléje,  
Botlásiért, ó, meg ne vesd!  

Mi lesz belőlünk, ha Te elhagysz? 
Ó, árvaságunk sírba hervaszt!  

Minden reményünk csak Te vagy:  
Szent Szűzanyánk, szent Szűzanyánk,  

Ó, el ne hagyj!”

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!

Danka Erika

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké. Ámen.

LOYOLAI SZENT IGNÁC FOHÁSZA
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ALACOQUE MARGIT
A hónap szentje

Alacoque Margit 1647-ben Burgundi-
ában, Lauthecourban született. Apját 8 
évesen veszítette el. Édesanyja klarisz-
sza kolostorba adta. Tíz évesen azon-
ban gyermekbénulás döntötte le lábáról. 
Csodaként élte meg négy évvel későbbi 
gyógyulását. Kislány korától hajlamos 
volt szemlélődve, egyedül imádkozni. 
Mire eladósorba került misztikus voná-
sok jelentkeztek nála: 
belső hangokat kezdett 
hallani és látomásai is 
voltak.

Egy magánkinyi-
latkoztatás hatására 
1667-ben a szerzetes-
ség mellett dönt. 1671-
től Paray-le-Monial 
zárdájában él a vizitá-
ciós nővéreknél. Folya-
matos Krisztus-látása, 
szokatlan viselkedése 
mások számára ide-
gen, ellenséges visel-
kedést váltott ki. Meg-
alázó feladatoknak, 
vizsgálatoknak tették ki.

La Colombiére jezsu-
ita atya (1641-1682) volt 
az első, aki hitelesnek 
tartotta a kinyilatkozta-
tásokat, melyeket Jézus a fiatal szer-
zetesnőre bízott. Margitot kiválasztotta, 
mert maga Margit kérte, hogy szívét 
Szívébe helyezze. Majd egy szív alakú 
lángcsóvát zárt vissza Margit mellka-
sába, akitől Szent Szíve tiszteletének 
terjesztését várta. Szíve fájdalmát en-
geszteléssel, viszontszeretettel, Krisz-
tus követéssel, önmagunk felajánlásával 

enyhíthetjük. Cserébe egy Elsőpénteki 
nagykilencedért (9 egymásutáni péntek) 
12 pontban fogalmazta meg, milyen ke-
gyelmekkel halmoz el.

Margit kegyelmeket kapott? Állandó, 
örök, eleven, égő sebet, a megalázta-
tások általi keresztrefeszítést, valamint 
egy megnevezést „Szent Szívem ked-
ves tanítványa”. Egyik levelében arra int, 

hogy „viseljük 
jól keresztünket, 
szeretettel, hall-
gatagon. Mert 
igen értékes 
kincs a kereszt, 
titokban kell azt 
tartani, hogy el 
ne rabolják .” A 
Szent Szív tisz-
teletének írott 
formában való 
terjesztéséhez 
La Colombière 
és Jean Croiset 
jezsuita atyák 
járultak hozzá.

Margit 1690. 
október 17-n 
súlyos beteg-
ségben hunyt 
el. 1864-ben 

boldoggá avatták. XV. Benedek pápa 
pedig 1920. május 13-án oltárra emelte. 
I. Ferenc József magyar király országait 
1914-ben a Szent Szív oltalmába aján-
lotta, XI. Pius pápa pedig az egész Egy-
házat.

A „kedves tanítvány” ünnepe október 
16.

Tóth Márta

Corrado Giaquinto: Alacoque Margit Mária kontemplációja 
Jézus Szent Szíve előtt (1765)
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CSATKA - AZ IMÁDKOZÓ SZENT SZŰZ BÚCSÚ-
JÁRÓHELYE

Zarándokhelyeink

Az apró, mesebeli Csatkát általában 
csak zsákfaluként emlegetik – nem cso-
da, hiszen vasút ide nem vezet, az út pe-
dig igencsak kacskaringós és zötyögős. 
Így aki ide „téved”, az tudva akarva teszi. 
De mi is a vonzóereje ennek az alig 220 
lélekszámú bakonyaljai kis községnek, 
mely Komárom-Eszter-
gom megye második 
legkisebb települése? 
Elsősorban a gyönyörű 
és védett természeti táj 
számtalan csodálatos 
zugaival, a zajos civilizá-
cióval ellentétben amo-
lyan egészen „más világ”. 
A hívő ember számára 
pedig külön vonzóerőnek 
számít nemcsak a csend 
varázsa, de a falu hatá-
rában található zarán-
dokhely, az Irgalmasság 
Anyjáról elnevezett ká-
polna és Szentkút. 

Történelmi források szerint a XIV. szá-
zad közepén pálos kolostor állt a faluban. 
A pálosok lelkipásztorkodásának - ha-
sonlóan, mint sok más helyen - a mo-
hácsi vész vetett véget. A kolostor egy 
romhalmazzá vált. A későbbiek folyamán 
kapucinusok, szerviták, ciszterciek, fe-
rencesek is foglalkoztak a helyiek lelki 
vezetésével. A mai kápolna a XIX. szá-
zad második felében épült a Szentkút kö-
zelében. Ekkor épült a remetekunyhó is, 
melyet a Szentkutat és a kápolnát gondo-
zó remete lakta, ill. lakja mindmáig. 

A látványosságokat illetően fontosnak 

tartjuk megemlíteni a helyi plébánia-
templomot. A régmúlt idők szerelmesei 
a templom egyes részeiben fellelhetik a 
hajdani pálos templom nyomait. A közép-
kori kolostor köveivel pedig a lakosság a 
saját házai falát egészítette ki. 

Ami a csoportos zarándoklatokat illeti, 
ezek szervezéséről írásos 
feljegyzések csak a múlt 
század végétől léteznek. 
A zarándoklatokkal szo-
rosan összefügg a csodá-
latos gyógyulások témája 
is. Legendák nem marad-
tak ugyan fenn, viszont a 
szájhagyománynak kö-
szönhetően tudjuk, hogy 
egy Meizler Vilmos nevű 
világtalan ember 1792-
ben csodálatosan megy-
gyógyult. A hívek szerint 
a Szentkút vize főleg láb-
fájást gyógyít és bénaság 
ellen jó. A forrás gyógyító 

erejében bízva a zarándokok és az idelá-
togatók palackokban viszik haza a vizet. 

Bár az egyszerű ember évszázadok 
óta zarándokol a csatkai kegyhelyre, a 
veszprémi püspökség csak 1962-ben 
ismerte el hivatalosan és engedélyezte 
a búcsújárásokat. A főbúcsút Kisbol-
dogasszony ünnepén ülik, szeptember 
8-án. A szentmiséket magyarul, németül 
és cigány nyelven tartják. Az elmúlt évek-
ben Csatka a cigányság fő zarándokhe-
lyévé nőtte ki magát. A hívő cigányok a 
búcsún kereszteltetik meg a gyermekei-
ket.

Takács Gabriella

A kép forrása: bucsujaras.hu
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KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

SZENTMISÉK

Balingen október 2 szombat 16.00 óra

Schwäbisch-Gmünd október 3 vasárnap 9.30 óra

Stuttgart október 3 vasárnap 15.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) október 9 szombat 16.30 óra

Weingarten (Heilig Geist Kirche) október 10 vasárnap 10.30 óra

Ulm – egyházközségi búcsú!!! október 10 vasárnap 15.00 óra

Heidenheim október 16 szombat 15.30 óra

Ludwigsburg október 17 vasárnap   9.30 óra

Stuttgart – ökumenikus istentisztelet október 17 vasárnap 12.00 óra

Eislingen október 17 vasárnap 15.00 óra

Reutlingen október 23 szombat 16.30 óra

Böblingen október 24 vasárnap   9.30 óra

Heilbronn október 24 vasárnap 15.30 óra

Munderkingen október 31 vasárnap  9.00 óra

Tuttlingen október 31 vasárnap 15.00 óra
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Stuttgarti programjaink

Október 17-én, vasárnap ökumenikus istentisztelet. Ezt követően Káplán György 
énekművész közreműködésével 1956. október 23-ra emlékezünk.

Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 16.30 órakor Barátságklub, 18.00 órakor ok-
tóberi ájtatosság, majd szentmise. A híveket október 1-jén, 8-án, 15-én, 22-én és 
29-én várjuk. 

Ulmi programjaink

Október 10-én, vasárnap 15.00 órakor Magyarok Nagyasszonya egyházközségi 
búcsú.

Csütörtöki napokon, azaz október 7-én és 21-én 17.30 órakor Ulmi délután. Szent-
mise előtt októberi ájtatosságot imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

Weingarteni programjaink

Szerdai napokon, azaz október 6-án és 20-án 17.30 órakor Weingarteni délután 
a 14 Nothelfer Kapelle-ben. Októberi ájtatosságot imádkozunk, utána szentmise, 
keretében katekézis.



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

elmúlt hetven évben és különösen az 
elmúlt hét hónapban, nagy kihívások-
kal néz szembe. Fegyveres konfliktu-
sok, járvány, gazdasági összeomlás, 
természeti katasztrófák nehezítették 
a mianmariak életét. A dél-kelet-ázsi-
ai buddhista többségű országnak 55 
millió lakosa van, amely 135 különbö-
ző etnikai csoporthoz tartozik. A fiatal 
keresztény közösségük a nehézségek 
ellenére folyamatosan gyarapodik. Az 
elmúlt időszakban számos erőszakos 
cselekmény irányult ellenük, templo-
maikat feldúlták, otthonaikból elűzték 
őket. A bíboros kiemelte, Ferenc pápa 
különös szeretettel viszonyul a bur-

maiak iránt, 2017-ben a peremvidék 
prófétájaként meglátogatta a perem-
vidéken élő 70 ezer burmai katolikust. 
Az elmúlt hónapok politikai zavargásai 
kapcsán a pápa hétszer szólalt meg és 
misét mondott Mianmarért, a türelmé-
ben próbára tett burmai egyházért.

Bo bíboros katekézisében a türelem 
jó példájaként beszélt a Csomóoldó 
Mária tiszteletéről, amelyet a Német-
országban tanult Ferenc pápa tett vi-
lágszerte ismertté. Egy festmény örö-
kíti meg azt, ahogyan Mária oldja a 
csomókat, amelyeket az angyal nyújt 
át neki. Ezeket a teológiai szerint az 
ősszüleink engedetlenségükkel idéz-
ték, azáltal, hogy a gonosz tanácsá-
ra hallgattak. A Szűzanya türelmes 
engedelmességgel oldja ki ezeket a 
csomókat, a megváltás Mária türelme 
által jön el. Bo bíboros beszélt arról is, 
mindannyiunk életében vannak cso-
mók, ezek közül sokat - mások mellett 
-, valójában mi magunk kötünk csap-
dahelyzetbe kergetve önmagunkat. 
Ferenc pápa azt mondta: „Mária által 
szívünk minden csomója, lelkiismere-
tünk minden csomója kioldható. Isten 
irgalmának semmi sem lehetetlen! 
Még a legbonyolultabb csomókat is ki-
oldja az ő kegyelme.”

Magunk egyéni életében is ott van-
nak az oldásra váró csomók. Türelem-
mel és alázattal végzett rózsafüzér 
imádságaink biztos, hogy kiesdik Cso-
móoldó Mária közbenjárását. 

Tibor atya


