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„Ne legyen nyugtalan 
a szívetek!... Én vagyok 
az út, az igazság és az 
élet” (Jn 14,1.6) 

Ragyogó, napsütésben 
fürdő őszi szombat dél-
után. A távolságot sem 
érzékelem, egyszerűen 
csak gyönyörködöm a ter-
mészetben. Nincs időm 
megállni, igyekeznem 
kell, s csak csendben 
konstatálom, nagyszerű 
ajándék ez a délután. Az-
tán a szentmise végezté-
vel néhányan a közelben lévő, turisták 
által kedvelt helyre – Landhotel Wental 
Bartholomä – megyünk, hogy még egy 
ideig együtt lehessünk. Míg a többiekre 
vártunk, megfordultam, s fogadott a lát-
vány, melyet meg is örökítettem.

November hónap hacsak rövid időre, 
de megállít. Arra késztet, hogy vissza-
tekintsek. Így tekintettem én is vissza az 
útra, amelyen megérkeztem. Ekkor öt-
löttek fel bennem Jézusnak János evan-
géliumában megörökített szavai. Tudja, 
hogy mi vár rá, tisztában van azzal is, 
hogy távozása milyen érzéseket vált ki 
apostolaiban. Most csupán bátorítja és 
erősíti őket.

Számomra minden esztendő novem-
bere ezt az üzenetet is hordozza. Visz-
szatekintve látom és érzékelem a vesz-
teségeket, akik távozása személyesen 
is fáj. Közben pedig Jézus szavai gyó-
gyírként hatnak. 

- „Ne legyen nyugtalan a szívetek!” A 
veszteségek jelentette fájdalmamat, a 
bensőm nyugtalanságát csakis a benne 
való hit képes feloldani. Hiszem, hogy 
szeretteim a maguk kanyargós útját kö-
vetően már Nála vannak. Mi több, az 
általuk megtett útban magamra is ismer-
hetek. Mit sem számít, ha nagyon ka-
nyargós ez út. Csak elvezessen a célig!

folyt. 8. old.

NE LEGYEN NYUGTALAN A SZÍVETEK
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AZ ÉLET MÁSHOL VAN

 „Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meg-
halunk, az Úréi vagyunk.“ (Rm 14,7-8) 

Halál angyal vagy élet angyal?  “Ki itt 
belépsz hagyj fel minden reménnyel!” 
mintha Dante isteni színjátékának po-
kol-kapujában ácsorognék, pedig csak 
a temető ismerős magányában, áthi-
dalhatatlan, sokdimenziós közegének 
látható peremén tapogatózom. Bíbor-
ban, bronzban  az örökkévalóság szent 
szépségeibe mártózom. Az angyal bizta-
tóan tárja felém a kezét. Ki itt belépsz, 
hagyj fel a siránkozással! Osztálytársunk 
sírhantjánál  a felhangzó Reményik vers 
hallatán mégis törik a mécses: „Látjátok 
feleim, hogy mik vagyunk?… örökkéva-
ló szent szépség vagyunk. Ahogy haló-
dunk, hullunk nesztelen: Bizony, e világ 
dőre, esztelen”... Véges élet végtelen 
láncreakciókban, pillanat, amelyből ki-
száll a fény, elszáll a lehelet, hívásának 
engedelmeskedve más bolygóközi ott-
hont készítve önmagának. Távozó sze-
rettünk ugyan már az idő végtelenjén át 
megtért Teremtőjéhez, korai halála még 
jó ideig kérdésekre és miértekre készteti 
az ittmaradottakat.

Mi az igazi elmúlás? Orfeusz, a görög 
mondavilág tragikus hőse bemerész-
kedik az alvilágba, mégis örökre elve-
szíti szerelmét, mert látszatra egy trivi-
ális feladaton elbukik. Azóta ő jelképezi 
azokat az elszalasztott lehetőségeket,  
kapcsolatokat, amiket egyetlen apró kö-
rülmény miatt hagytunk elsorvadni. Ám 
bárcsak ennyi volna. Van ugyanis az 
emberi létnek egy sokkal fontosabb, vi-
lágokon átívelő vetülete, amely átsiklik 
a valóság látszatkörülményei fölött, már 

egy másik dimenzióra fókuszál: „Mert 
aki meg akarja menteni az életét, elvesz-
ti, aki pedig elveszti az életét énértem, 
megtalálja.” (Mt 16,25)  A szentírási pró-
fécia ijesztő aktualitás, hiszen a modern 
kori globalizáció csapdájában földhözra-
gadtabbak, önteltebbek már nem is lehet-
nénk, van mindenünk, még sincs sem-
mink. A felhalmozott tudás birtokában 
sem értjük az összefüggéseket, nem 
találjuk az utat, egyre gyötrőbb a kétség 
és a félelem. „Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri, önma-
gát pedig elveszíti“ (Lk9,25).  Az igazi és 
végérvényes halál az,  amikor úgy távo-
zunk, hogy máris feladtunk mindent, ami 
majdan, akkor és ott, az élet utáni igazi 

Fotó: Schultheis Éva



45. évfolyam, 460 szám

3

létben bekövetkezhet. Talán megnyertük 
magunknak a látható világ szépségeit, de 
elveszítettük a láthatatlant, mert a kellő 
időben elszalasztottuk a Krisztussal való 
egység igazi pillanatát.

Mi tehát az igazi élet?  „Egy tájba lé-
pek ki, ahová a másik nem. De azért még 
változatlanul itt vagyok köztetek. Sőt, 
még csak most kezdődik minden.“ vallja 
Mészöly Miklós. „Atyám házában sok la-
kóhely van. Elmegyek és helyet készítek 
nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én 
vagyok” (Jn 14,1-3), búcsúzik a Mester 
tanítványaitól. A halál utáni kiteljesedés 
az atyai házban számunkra még mindig 
viszonyítási alap, átszövik a való élet túl-
csordult pillanatai. Ebből következtetünk 
a másvilágra. Képzeletünk ereje olyanra 
színezi bennünk az örök lakást, amelyet 

a valóságban megálmodunk. Tényleg 
ilyen lenne a mennyország?  „Szem nem 
látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem 
fogta, amit Isten azoknak készített, akik 
őt szeretik. (1 Kor 2, 9) 

Saját színezetű képzeletemben az 
örök élet egy soha véget nem érő, időt 
nem ismerő pillanat, egy másfajta ösz-
szefonódás Isten szerető ölelésében, 
amihez talán ma még nincs, nem is lehet 
igazán szavunk. A titok nyitjának kulcsát 
mindenki kezében tartja. Kódja egysze-
rű. Tökéletesen illik a szeretet nyelvének 
kifinomult zárjába. Ezzel a kinccsel a 
zsebünkben a mennyei Jeruzsálem felé 
vezető úton magától feltárul előttünk 
minden titok-ajtó. 

Feledésbe megyünk.
Olyan egyszerűen
és olyan természetességgel,
mint a tavalyi hó,
mint a sebesen zúduló,
medrét búcsúszó nélkül
elhagyni készülő folyó.
észrevétlenül,
mint a vissza sem néző
szabadságvágy,
mint a feledés maga,
minden magában hordozott tegnappal...

Schultheis Éva

A FELEDÉS TÉNYE

Schultheis Éva

Fotó: Schultheis Éva
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ALEXANDRIAI SZENT KATALIN
A hónap szentje

Az Alexandriai Szent Katalin című verses 
legendában egy Costus nevű igen gazdag, 
hatalmas pogány királyról írnak, kinek ural-
ma alá számtalan népek tartoztak. Mégis 
nagy az ő szomorúsága, nincs utód, kire 
királyságát hagyja. Egy Alphorabius nevű 
bölcs szerint egyik istenség lehet az oka, 
ki a meddőséget adja. Hittel hitte;” Hogy 
ezek közül egy legyen, Ki mind a többin úr 
legyen.” 

Kincstárait megnyitotta, hogy egy bölcs 
mesterrel aranyból a bálvány 
képét kiöntesse. Elkészült a 
kép: „nem lőn bálván szabásó, 
De krucifixom ábrázatú.” Al-
phorabius a királyhoz fordult, 
ezt a mestert az Isten szerette 
s „alkoszik, hogy te es szeres-
sed, Mindeneknek meghirdes-
sed...” A bölcs tanácsát meg-
fogadva kezdte Costus király 
népével együtt Isten kedvét 
keresni. Kilenc hónapra, Kr.u. 
282 körül megszületett, lányuk 
Katalin. Alexandriában, a világ tudományos 
központjában élt és tanult. A tudományok-
ban, az akkori műveltségben, filozófiai 
művekben, a látható világ bölcsességében 
azonban nem találta meg az Egyetlent.  A 
legenda szerint haldokló apja óhaja az volt, 
hogy a kereszten függő Istent mindig tisztel-
je, párjául pedig magához hasonló szép és 
bölcs férfit válasszon! Egy remete segített 
neki az említett jegyest megtalálni. Egy Má-
riát és a kisded Jézust ábrázoló képet adott 
neki, hogy hozzájuk imádkozzon. Felnőtt 
korú megkeresztelkedése után Jézus egy 
gyűrűt húzott Katalin ujjára. Istenhite elmé-
lyült.

Mikor Maxentius császár meglátogatta 

Alexandriát, bálványimádásra kényszerí-
tette a lakosságot. Katalin keresztvetéssel 
mutatta meg vállalt kereszténységét. Ötven 
bölccsel folytatott tudományos hitvitát Kata-
lin. Mindenkit megtérített. A császárt olyany-
nyira elbűvölte tudása, hogy a császárnői 
széket ajánlotta fel neki. Katalin visszauta-
sította, mire megostorozták, börtönbe zár-
ták. Ott megtérített 200 katonát és velük az 
őröket is.  A császár egy késekkel felszerelt 
kínzókerékhez kívánta Katalint köttetni és 

megkínozni. Imái hatására 
azonban a szerkezet szét-
hullott. Mindezt látva a csá-
szárné is megtért. Előbb a 
császárnét és a 200 kato-
nát fejezték le, majd Katalin 
következett. Engedélyt kért 
kivégzőitől, hogy Istenhez 
megfogalmazhassa kéréseit. 
Akik őt tisztelve könyörögnek 
Istenhez, kenyérben és bor-
ban bővelkedjenek, egész-
séges gyermeknek adjanak 

életet, a haldoklók bűnbocsánatot nyerje-
nek! Egy hang az égből jelezte, hogy telje-
sülni fognak kérései. Ebben megnyugodva 
tette fejét a kard alá. Ez Kr.u. 305-ben tör-
tént. A legenda szerint testét angyalok vitték 
a Sínai- hegyre, nyughelyét a Szent Katalin 
kolostor jelzi.

 Katalin egyike a négy leginkább tisztelt 
vértanú szűznek, valamint a tizennégy se-
gítő szentnek. Patrónusukként tisztelik a 
teológusok, a filozófusok. Védőszentje a 
könyvtáraknak, a középkori főiskoláknak, a 
börtönöknek, a nyomdászoknak, a kerékkel 
foglalkozó mestereknek. Attribútumai a ke-
rék és a kard. Emléknapja november 25.

Tóth Márta
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LŐCSE, A SARLÓS BOLDOGASSZONY 
SZEPESSÉGI BÚCSÚJÁRÓ HELYE

Zarándokhelyeink

A történelmi város, melyet pld. Mikszáth, 
Jókai, Krúdy regényiből ismerünk, Kassától 
80 km-re nyugatra fekszik. A mára „tiszta” 
szlovák város arcképét nagy számú cigány 
lakosság egészíti ki. 

Az első írásos emlék IV. Béla király korából 
származik, 1271-ben pedig már városi rangot 
kapott V. István királytól. A 
századok folyamán kü-
lönböző nemzedékek jöt-
tek-mentek, ill. telepedtek itt 
le. A 12. századtól szepesi 
szászok lakták a területet, 
akiknek köszönhetően fel-
lendült a kereskedelem és 
a kézművesség. A mozgal-
mas középkor Lőcsét sem 
kímélte. Volt itt pestisjár-
vány, tűzvész, a husziták is 
támadták a várost (Mátyás 
király innen indult el elle-
nük), és a Rákóczi szabad-
ságharc idején is komoly 
megmozdulások voltak a 
városban. Az 1848-49-es szabadságharc 
idején pedig Görgei Artúrnak volt itt a főha-
diszállása. A lakosság tudatában viszont Lő-
cse mára majdnem hogy kizárólag a műem-
lékeiről és a kegyhelyéről ismert. Mi most a 
kegyhelyet vesszük szemügyre. 

Az ember – eltekintve nemzeti hovatarto-
zásától – a bajban erős közbenjárónál keresi 
a segítséget. Ez alól nem kivétel a hívő em-
ber sem. A lőcseiek a századok folyamán a 
Kálvárián reméltek imáik meghallgatásában. 
A Lőcse felett ágaskodó hegyen már a 13. 
században állt egy kápolna, melyet folyama-
tosan átépítettek. Mivel a hívek száma egyre 

csak gyarapodott, a 17. századra szűknek 
bizonyult a már egyébként is bővített kápol-
na. 1696-ban tehát egy új templom épült az 
„Olajfák hegyén”. Ez a templom is csakhamar 
kinőtte magát, és újabb, nagyobb templom 
tervezésébe fogtak a városatyák a buzgó 
hívek támogatásával. Addigra ugyanis már 

nemcsak a közeli környék-
ről jöttek a hívek, hanem a 
Felvidék távolabb eső köz-
ségeiből is. A ma is látható 
templom Müller Antal lőcsei 
építész tervei alapján épült 
a múlt század elején. Az 
építész figyelembe vette az 
általános kérést, mely sze-
rint a templom hasonlítson 
a lourdesi bazilikára. Az ak-
kori időben nagy vállalkozás 
finanszírozását nemcsak 
az helyi hívek tekintették 
feladatunknak, de az Ame-
rikába kivándorolt rokonok 
is. Az első szentmisét 1914. 

július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén 
mondták. A Rokonlátogató Szűz a főoltáron 
található, egy középkori fafaragó nagyon fi-
nom munkája. Maga a szobor, melyhez a 15. 
sz. második felétől zarándokolnak a hívek, 
148 cm magas, a fejét pedig korona díszíti. 

A főbúcsút július első hétvégéjén tartják. 
Búcsús napoknak számítanak ugyanakkor a 
Mária-ünnepek, mivel sz. II. János Pál pápa 
1984-ben Basilica Minor rangra emelte a 
templomot. Lőcse ugyanakkor tagja a húsz-
tagú Európai Mária-kegyhelyek hálózatának. 

Takács Gabriella
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Pap Melinda

SZERETTEINK A SZÍVÜNKBEN ÉLNEK

Egy kora hajnali telefonhívás általá-
ban nem sok jót vetít előre. Annál rosz-
szabbat azonban, minthogy egy szeret-
tünk halálhírét közlik velünk, nem lehet 
elképzelni. Amikor néhány hónappal 
ezelőtt azzal hívott fel a család, hogy 
nagytatánk az éjjel távozott az élők so-
rából, az idő megállt és a valóság csak 
szemfényvesztésnek tűnt. Hiába tud-
tuk, hogy eljön ez a pillanat, azt nem 
tudhattuk, hogy ennyire fájni fog.

Amikor rá gondolok még mindig egy 
mélyre húzó, szorító érzés fog el. Sze-
retteink elvesztésében nemcsak a tá-
vozásuk által maradt üresség fojtogató, 
hanem a pillanat kiszámíthatatlansága 
is. Az, hogy nem tudjuk, meddig élvez-
hetjük egy számunkra fontos ember je-

lenlétét ijesztő és kiszolgáltatottá tesz. 
Ilyen módon kiszolgáltatottak vagyunk 
az idő hatalmának, az érzéseinknek 
és a ragaszkodásunknak. Saját emberi 
érzéseink és gyarlóságunk csapdájába 
esünk. A kontroll ilyen szintű elvesztése 
legtöbbünk számára ismeretlen, hiszen 
olyan világhoz szoktunk, ahol a legap-
róbb részleteket is gombnyomással irá-
nyítjuk.

Úgy gondolom, hogy a gyász érzé-
se válasz ezekre a minket ért veszte-
ségekre és a kontroll elvesztésére. A 
feldolgozásával elindulunk egy úton 
annak megértése felé, hogy ez milyen 
hatással van saját életünkre. Meg-
tanulhatjuk igazából átélni és végül 
elfogadni. Az út végére talán a saját 
hétköznapinak tűnő életünk is értéke-
sebbnek látszik és a változást, amibe 
kegyetlenül és hirtelen kényszerültünk 
bele, már más módon látjuk. Ha készen 
állunk rá, hogy szerettünk elvesztését 
az új valóságunkként fogjuk fel, akkor 
tudatosulhat bennünk, hogy távozásá-
val nem veszett el a jövőnk is, csak más 
formában vár ránk.

A belenyugvás és az új valóságunk 
megteremtése hosszas folyamat. Mia-
latt tudatosítom magamban, hogy ő már 
sosem fog érdeklődő tekintettel és mo-
sollyal a kapuban állva arra várni, hogy 
megérkezzünk, és miközben lelkiekben 
berendezkedem ebbe az új életembe, 
életünkben hetek és hónapok telnek 
el. Már tizenegy hónapja nincs közöt-
tünk és most elérkezett a pillanat, hogy 
gyertyagyújtással emlékezzünk rá.
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Stuttgarti programjaink

Péntekenként Stuttgarti délután, 18.00 órakor szentmise, előtte rózsafüzért imád-
kozunk. A híveket november 5-én, 12-én, 19-én és 26-án várjuk. A barátságklub 
tagjai is ugyanezeken a napokon találkoznak 16.00 órakor a közösségi teremben. A 
konyhát továbbra sem használhatjuk!

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, 18.00 órakor szentmise, amelyet köve-
tően a közelben lévő temetőbe (Gablenberger Friedhof) megyünk ki közösen, hogy 
halottjainkért imádkozzunk.

November 5-én az esti szentmise után imakör, 19-én a szentmise után bibliakör. 
Számítunk rátok!

Ulmi programjaink

Csütörtökönként, azaz november 4-én, és 18-án Ulmi délután.  Ezen napokon 
18.00 órakor szentmise, előtte rózsafüzért imádkozunk. Várlak szeretettel Bennete-
ket a Wengen Kirche-ben.

Weingarteni programjaink

Szerdai napon, azaz november 17-én, a 14 Nothelfer Kapelle-ben 18.00 órakor 
Weingarteni délután. A szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. 

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, 11.00 órakor szentmise a 14 Nothelfer 
Kapelle-ben. A szentmisét követően a közelben lévő temetőbe (Marienfriedhof) 
megyünk ki közösen, hogy halottjainkért imádkozzunk.

November 14-én Weingartenben Szent Imre templombúcsú, szentmise 11.00 óra-
kor a Heilig Geist Kirche-ben. 

*
November 21-én Eislingenben Skóciai Szent Margit templombúcsú, szentmise 
15.30 órakor!!! 

November 27-én Reutlingenben Árpád-házi Szent Erzsébet templombúcsú, szent-
mise 16.30 órakor.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

*

*

*
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- „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Hiszen ők, a hozzám tartozók, éppen 
ezt vallották egy életen keresztül, olykor bizonytalanságban, kétségekben, nyugta-
lanságban. Jézus kínálta út és igazság képviselete jelentette az életet, örök életet. 
Kitüntető bizalom a Mester részéről számomra, hogy az Ő útjára hív, az Ő igazsá-
gával ajándékoz meg. S aztán az életet is sajátjaként kínálja számomra. Kell-e ettől 
megtisztelőbb bizalom? Aligha.

Gyönyörű az ősz! Az elvégzett munka megérdemelt gyümölcse már kezemben 
van. A természet látszólagos halálában pedig már ott van a tél, és az új életet jelké-
pező tavasz. 

Állandó és végtelennek tűnő körforgás, melyet az örök jelen vált majd fel. Közben 
pedig ne feledd, Ő hív oda, aki nem csupán út, igazság, hanem egyben az Élet. 

Tibor atya

Balingen november 06 szombat 16.00 óra

Schwäbisch Gmünd november 07 vasárnap  9.30 óra

Stuttgart november 07 vasárnap 15.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) november 13 szombat 16.30 óra

Weingarten (Heilig Geist Kirche) november 14 vasárnap 11.00 óra !!!

Ulm november 14 vasárnap 15.00 óra

Heidenheim november 20 szombat 15.30 óra

Ludwigsburg november 21 vasárnap  9.30 óra

Stuttgart november 21 vasárnap 12.00 óra

Eislingen november 21 vasárnap 15.30 óra!!!

Reutlingen november 27 szombat 16.30 óra

Böblingen november 28 vasárnap  9.30 óra

Heilbronn november 28 vasárnap 15.30 óra

SZENTMISÉK


