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Látszólag nagyon könnyű a 
múlt emlékeiből előkeresni a le-
gemlékezetesebb, Karácsony 
ünnepéhez köthető története-
met. A valóságban nem így van, 
legalábbis ebben az értelemben. 

Hosszas töprengést követően 
arra a következtetésre jutottam, 
hogy nem csupán egy pillanat 
megörökítette emléket szeret-
nék megosztani veletek. Sokkal 
inkább arról a belső útról sze-
retném egyéni tapasztalataimat 
megosztani, amelyekkel immár 
évtizedek óta jó szívvel őrzök lel-
kemben.

Visszatekintve gyermekkorom karácso-
nyaira, a megajándékozottak oldalán álltam. 
Így aztán észrevétlenül és a maga termé-
szetességében egy nagy és csodálatos 
mesének voltam a főhőse. Az angyalok 
elhozták a karácsonyfát, s mert igyekeztem 
jó gyerek lenni, a levelet is megírtam a Jé-
zuskának, a várva várt ajándék sem maradt 
el. Sohasem voltam csalódott, mindig azt 
az ajándékot kaptam meg, amit levelemben 
kértem.

Aztán teltek az évek, s a mesebeli főhős-
ből, a megajándékozottból, ajándékozó lett. 
Elevenen él bennem az emlék, hogy mek-
kora élmény volt, amikor az első karácsonyi 
pásztorjátékban bojtár lehettem. Majd egyre 
fontosabb szerepeket kaptam. Ma is meg-
mosolygom bensőmben ezeket a gyönyörű 
emlékeket, közös próbákat. Ajándékozóvá 

lettem úgy, hogy nem is tudatosult bennem.
Egy másik meghatározó és életre szóló él-

ményem a kötelező sorkatonai szolgálathoz 
fűződik. 1979 Karácsony éjszakáján 12 és 
3 óra között őrszolgálatban voltam. Teljesen 
egyedül. Az égbolt csillagos volt. Elővettem 
zsebemből egy egészen kicsi méretű újszö-
vetségi szentírást, amely mindig velem volt 
az őrszolgálatok idején, és abban a három 
órában elolvastam és átelmélkedtem Jézus 
Krisztus születésének történetét (Lk 2,1-20). 
Két érzés maradt meg bennem: a sötétség 
és a csend, az egyik, mint megterhelő, a 
másik, mint belső békét kölcsönző érzés. 

Ekkor értettem meg, én mindig megaján-
dékozott maradok. Azóta ez a gondolat 
határozza meg minden karácsonyi ünnepe-
met. Másrészt pedig azon felismerés, hogy 
erről, úgy, ahogyan tudok, mindig szólok.

folyt. 8. old.

KARÁCSONYI EMLÉKEIM
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A DIDERGŐ ANGYAL 

Ezen visszaemlékezés nem a kép-
zelet szüleménye.

1980-ban történt. Én 
14 éves voltam abban az 
esztendőben. A Kará-
csonyt megünnepelni ti-
los volt. Egy szürkebetűs 
munkanap volt. De csak 
a naptárban. 

Az apám is dolgozott 
aznap, de mi gyerekek 
már a téli vakációt élvez-
tük. Hógolyózás után, 
amíg a kesztyű száradt, 
a kezeink melegedtek 
a kályha mellett, s mi a 
nagymamával gyakoroltuk a karácsonyi 
énekeket.  Ezek az utolsó órák teltek a 
legnehezebben. Az elképzelt baba és 
a kisautó, a tavalyi fenyőillat emléke, a 
ruhásszekrényeket reménytelenül átku-
tató kíváncsiság, a kisült bejgli illata, ez 
mind a türelmetlen várakozás volt.

Reggelente mindig más-más szom-
széd disznócskája búcsúzott sikítozva 
a földi életétől, hogy megélhetést nyújt-
sanak a családoknak az elkövetkezendő 
esztendőre. Csikorgott a hó a lábunk 
alatt, amíg átszaladtunk egymáshoz egy 
kis kóstolóval, vagy a faluban történteket 
megbeszélni.

A boltok polcai üresek voltak, s ha 
valahol valamit pár óráig kapni lehetett, 
annak a híre futótűzként terjedt. 

Így történt ez, azon a december 24-én 
is. Átjött a szomszédasszony, mert azt 
hallotta, hogy Szatmárnémetiben –ami 
a szülőfalumtól 40 km-re van- ma sza-
loncukrot lehet kapni valamelyik bolt-

ban. Én meghallottam miről suttognak a 
felnőttek és azt mondtam: „édesanyám, 
én megyek és megkeresem hol lehet 
szaloncukrot kapni és hozok”. Az anyám 
egyik szeme sírt, másik nevetett, hiszen 
karácsonyfánk már volt, 4 gyerek, köz-
tük 3 kicsi várta a Jézuskát, de remélni 
ezidáig nem merte, hogy a karácsony-
fánkon lesz szaloncukor is. Végül anyám 
beleegyezett a merész ötletembe, igaz 
nagyon aggódott, hiszen soha éle-
temben nem jártam még egyedül ilyen 
messze a falumtól.

A fagyos szélben bebicikliztem Nagy-
károlyba, majd tovább vonatoztam Szat-
márnémetibe. Addig bolyongtam ebben 
a számomra ismeretlen nagyvárosban, 
amíg azt nem láttam, hogy hosszú sor 
kígyózik valamelyik bolt előtt. Én is be-
álltam, s nem kis örömömre kaptam 1 
kg szaloncukrot. Ahogy mentem vissza 
az állomásra egy másik hosszú sorra 
bukkantam, ahova gondolkodás nélkül 
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ismét beálltam várakozni. Kiálltam tehát 
a második hosszú sort és a meglepe-
tés még nagyobb lett. Itt 1 kg narancsot 
kaptam. 

Még most sem tudom, a vonat szágul-
dott-e gyorsabban hazafelé vagy a lel-
kem, de azt jól tudom, hogy a vonaton 
ülve még véletlenül sem jutott eszembe, 
hogy egy szemet is megegyek a szalon-
cukorból. 

Eljött a várva várt este. Csengő szólt, 
a testvéreim rohantak a szoba felé, ahol 
a  gyertyák lángjainak csillogása már je-
lezte, hogy a „Jézuska” meghozta a sza-
loncukorral díszített karácsonyfát. 

Én a boldogság könnyeivel küszköd-
ve egyre távolabbról hallottam az ének 

hangjait, „Mennyből az angyal…”. Ott 
álltam mögöttük. Az aranydiók cinkosan 
ránevettek a szaloncukrok ezüstpapír-
jaira és azt súgták nekem: „te didergő 
angyal”.  

Ha, felnőtt fejjel levelet írnék a Jézus-
kának azt kérném tőle, hogy a mi gyere-
keink is így szeressék egymást és ilyen 
önzetlenül tegyenek meg egymásért 
mindent, hiszen az életben barátunk 
sok lehet, de testvérünk, rokonaink csak 
azok, akiket a Jóisten mellénk rendelt.

Lehet, hogy az olvasóknak is sok ha-
sonló megható történet szunnyad a lel-
kük mélyén és egyszer, egy Karácsony 
este elmesélik azokat a gyerekeinknek, 
unokáiknak, dédunokáiknak.

Keletről nyugat felé
suttogó enyhe szélben
teret hódít a reggel.
Nem tart már soká,
tiszta ízű fényben 
érkezése pillanatára vár,
szürke fellegen át
parányi rést nyit a remény.
Van-e még folyópart,
tisztásban virágözön,
tárt kapun túli vágy,
sima út, patyolat eszme,
lélekjászolban szalmaágy,
hol a lét könnyű szárnyán
álomra szenderedne?
Mélyről érkezik a kérdés,
ki másra tartozna ez a sok talány,
most, hogy a választásnak súlya van,
most, hogy a válasz értékesebb mint valaha?

Winkler Ferenc

Schultheis Éva

ÓHAJ
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SZENT BORBÁLA
A hónap szentje

 December hónap kezdetén, ki ne 
gondolna a Borbála-ágra, a Karácsony-
ra kivirágzó cseresznyefa vesszőre?

Hogy kiről is emlékezünk meg? Egy 
a IV. század fordulóján élt leányzóról. 
Barbara vagy Borbála egy pogány ke-
reskedő szépséges gyermeke volt. A 
VII. századi legendák szerint apja, mikor 
üzleti útra indult Barbarát bezáratta egy 
magas, két ablakos toronyba. Egy alka-
lommal, amikor apja visszatért, azt látta, 
hogy egy harmadik ablak is lett a torony-
ra vágatva. Így messziről tudomást sze-
rezhetett lánya Szentháromságba vetett 
hitéről. Az ősi hitről az egyisten hitre 
való áttérést, az apa azonnal megtorolni 
kívánta. Barbara gyorsan megmenekül-
hetett, mert megnyíltak előtte a torony 
falai és a sziklák is. Egy pásztor elárul-
ta az apának a barlangban rejtőzködő 
lányt.

 Barbarát a bíró elé hurcolták. Meg-
félemlítésül keresztényeket kínoztak 
előtte, majd ruhátlanságában kívánták 
megszégyeníteni a kikötözött lányt. Az 
Úr sem tétlenkedett. A pásztor nyáját 

ganajtúró bogarakká változtatta, majd 
erőt öntött Barbara lelkébe. A szemérem 
megőrzésére párába és ködbe burkolta 
meztelen testét. A fővesztésre ítélt lány 
fejét saját apja vágta le egy kard segít-
ségével 306 körül Nikomédiában. Apjá-
val még a hazaúton egy villám végzett. 
Nem maradt más belőle, mint egy marék 
hamu. 

Borbála élete és halála a példa arra, 
hogy az Úr nem hagyja szégyent érni, 
kiknek szívében a Krisztus-szeretet ki-
virágzik. 

Egy Valériánus nevű férfi temette el 
Barbarát. Sírjánál csodákat tapasztal-
tak, melyeket maga az Isten vitt végbe, 
hogy általuk Barbara életszentségéről 
tanúskodjon. Szent Borbála oltalmaz a 
hirtelen és készületlen haláltól, véd a vil-
lámcsapástól, tűzvésztől. Egyike ő a 14 
segítőszentnek, akit karddal ábrázolnak, 
vagy cibóriummal és ostyával a kézben. 
Emléknapja december 4.

Ha testedet és lelkedet rá bízod, az ág 
virágba borul, megszületik ott bent az Úr 
Jézus Krisztus.

Tóth Márta
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LÓK, A BOLDOGASSZONY BÚCSÚJÁRÓ HELYE
Zarándokhelyeink

Zarándok rovatunk mai állomása az 
őrségi Lók. Nem azért, mert az idillikus 
Fertő-tó közelében, ill. Soprontól mintegy 
20-km-re délnyugatra található. És nem is 
azért, mert a helyi római-katolikus temp-
lomban keresztelték Liszt Ferencet (Lók 
Doborjánhoz tartozik, melynek Liszt szü-
letésekor még nem volt temploma). Lók 
Mária mennybevitelének szentelt plébáni-
atemploma a célunk. 

Történelmi források 
arról tanúskodnak, hogy 
Lók már 1200 körül lakott 
terület volt. Az 1222-es 
keltezésű oklevélben a te-
lepülés villa Sancte Mariae 
(Boldogasszonyfalva) né-
ven szerepel, mely temp-
lommal is rendelkezik. A 
XV. századra Lók fontos 
búcsújáró hellyé nőtte ki 
magát, ebben az időben 
bővítették a templomot. 
A közeli Lánzsér vár ura, 
melyhez Lók tartozott, fel-
használva a meglévő ro-
mánkori részeket a „menő” 
gótikus elemekkel egészíttette ki. A temp-
lom bővítésekor fontos szerepet játszott Is-
ten Dicsősége és Szűzanya tisztelete mel-
lett a lakosság védelme is a hadjáratokkal 
tarkított középkor idején. Ez magyarázza 
a templomot övező falgyűrű és védőfal je-
lenlétét. Mint bebizonyosodott, ez nagyon 
bölcs gondolat volt, ám a törökvész idején 
ez sem segített a lakosságnak, amely el-
pusztult. 1529-ben horvátokkal telepítették 
be a falut. Gróf Esterházy Miklósnak kö-
szönhetően nagyszombati jezsuiták lelki-
pásztorkodnak Lókon, akik rendszeres fel-
jegyzéseket készítenek a zarándoklatokról. 
Ezen jezsuitáknak köszönhető, hogy 1629-

ban a czesztochowai csodatévő Fekete 
Madonna másolata kerül a templomba. A 
kép alján latin nyelvű felirat közli: „A dia-
dalmas Szűz Mária képe hasonló ahhoz, 
amelyet Szent Lukács festett. Azt minden 
nemzet tiszteli és gyakran látogatja, külön-
böző nagy csodákon keresztül ragyog és 
már régóta a częstochowai Jasna Góra 
pálos kolostorában lelkesen tisztelik és ott 
tartják. Az Úr 1629-dik évében.” Mivel a 

zarándokok száma egyre 
csak nőtt, a templomot 
ismét bővíteni kell. A XVI-
II. században az építé-
szek felhasználják a még 
használható részeket és 
beépítik az akkor újdon-
ságnak számított barokk 
elemeket. Ebből az idő-
ből származik Nepomu-
ki Szent János szobra, 
a feszület, ill. a szószék 
és a keresztelőkút, mint 
ahogy a templom mellett 
található Szenvedő Krisz-
tus szobra is. A kegykép 
ekkor visszakerül a főol-

tárra, ahol tisztelhetik a zarándokok. A XIX. 
század elején a csodatévő Szűz képét egy 
mellékoltárra teszik át, ami, mint később 
kiderül, nem volt szerencsés ötlet. Mivel 
a zarándokok nem ritkán sérelmezték a 
képet, a plébános betiltotta a zarándokla-
tokat. Később, miután lecsendesedtek a 
kedélyek, a kegykép visszakerült méltó he-
lyére. Mára a zarándoklatok száma ugyan 
jelentősen megcsappant, de a Szűzanya 
szüntelenül örül minden látogatónak. 

Zárószó helyett: aki betér, hogy köszönt-
se a Szűzanyát, szánjon egy kis időd Dürer 
„Mária élete” másolatának megcsodálásá-
ra. A kép egy ritka kincs.

Takács Gabriella
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Pap Melinda

GYERMEKI SZÍVÜNK  
ISMÉT ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZIK

Advent első vasárnapjával el-
kezdődik az évünk egy különle-
ges és érzelmekkel teli időszaka. 
Miközben az évszakra annyira 
jellemző narancs és vaníliás kifli 
illat mindenkiben gyerekkorig visz-
szanyúló szép emlékeket idéz, 
addig önkéntelenül is előbújik a 
késztetés, hogy másoknak segít-
sünk, örömöt és meglepetést sze-
rezzünk. Életünket a mindennapi 
rutinon túl mélyebb dolgokkal is 
megtöltsük. A karácsonyi időszak-
nak olyan varázslatos ereje van, 
ami kivétel nélkül mindenki szívét 
meg tudja érinteni.

„Gyermekkorunkban e hónap 
első napján árkus papírra, kék 
és zöld ceruzával, karácsonyfát 
rajzoltunk, karácsonyfát, harminc-
egy ággal. Minden reggel, dobo-
gó szívvel, megjelöltük, mintegy 
letörtük e jelképes fa egyik ágát. 
Így közeledtünk az ünnep felé. E 
módszerrel sikerült a várakozás 
izgalmát csaknem elviselhetet-
lenné fokozni.” – írja Márai Sándor. Mi-
közben e sorokat olvasom, megerősödik 
bennem, hogy a karácsony láthatatlan 
ereje tényleg csodákat művel az ember 
lelkében. 

A gyermeki izgalom a szívünkben még 
évtizedekkel később sem kopik meg. 
Ugyanolyan lelkesedéssel tölt el az ad-
venti várakozás és örömmel várjuk a 
Szentestét. Ugyan nem csak karácsony-
kor ül a család közösen az asztalhoz 
vacsorázni, de ez az este mégis más. 
A lelassult idő és a szeretet hordozta 

remény mindenki szeméből sugárzik. A 
fenyő illata, a karácsonyi dalok hangula-
ta és a családunkkal eltöltött különleges 
pillanatok segítenek, hogy a bonyodal-
makon is könnyebben lendüljünk át, mint 
általában. 

Az idei karácsonyi készülődés küszö-
bén állva úgy érzem, hogy lelkünk ismét 
készen áll rá, hogy ünneplőbe öltözzön. 
Mindenkinek azt kívánom, hogy bőven 
legyen varázslattal teli pillanata, hálával 
teli szíve és örömmel teli készülődése 
az ünnepünkre.
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Stuttgarti programjaink

  -Pénteki napokon 8.00 órakor róráté-szentmise. A híveket december 3-án, 10-én 
és 17-én várjuk. 
  -December 5-én gyermek-mise az altemplomban, előtte adventi-gyertyagyújtás. 
  -December 19-én a 12.00 órakor kezdődő szentmise után Cserkész-advent Jab-
lonkay Lydia szervezésében, a cserkészek részvételével, a jelen előírások megtar-
tása mellett. 
  -December 17-én, pénteken, 17.00 órakor Karácsonyfa-állítás a templomban. 
  -December 24-én, Szenteste 17.00 órakor pásztorjáték és szentmise a gyerme-
kes családok számára. 
  -December 31-én, szilveszter estéjén, Stuttgartban hálaadó szentmise lesz. 
Szentmise végeztével pedig rövid szentségimádást is tartunk.  
  -2022. január 1-jén Stuttgartban 11.30 órakor lesz szentmise! Isten áldásával, 
Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, a béke világnapján örömmel és reménnyel 
szívünkben indulunk el az új Esztendőben. 

Ulmi programjaink

  -Csütörtöki napokon, azaz december 10-én és 17-én 18.00 órakor Ulmi délután. 
Előtte  rózsafüzért imádkozunk. Szentmise keretében katekézis lesz, amely az ad-
venti, illetve karácsonyi ünnepkört érinti.

Weingarteni programjaink

  -Szombati napokon, azaz december 4-én, 11-én és 18-án a 14 Nothelfer Kapel-
le-ben 7.00 órakor róráté-szentmise. 
  -December 18-án a róráté-szentmisét követően Karácsonyfa-állítás lesz. 
  -December 31-én, szilveszter délutánján, a 14 Nothelfer Kapelle-ben 15.00 órakor 
hálaadó szentmise lesz.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

*

*

Jelen helyzetben ez a tervezett beosztás a szentmiséket illetően. A jelenlegi járványü-
gyi helyzet miatt változás lehetséges a karácsonyi ünnepi szentmiséket illetően. Ebben 
kérjük minden kedves hívünk szíves megértését. Éppen ezért az éppen aktuális infor-
mációkat mind honlapunkon (https://www.stuttgarti-katolikusok.de), mind face-
book-os oldalunkon (https://www.facebook.com/stuttgarti.katolikusok)  lehet elérni.

Fontos továbbá, hogy szentmisékre mindenütt az adott helyiség szabályai szerint 
lehet részt venni. A Stuttgartban tartandó szentmisékre továbbra is telefonon keresztül 
kell bejelentkezni (0711-236-9190). 

Szándékom, minden Testvér számára ajtót nyitni és helyet adni legalább egy szent-
mise erejéig Karácsony ünnepi napjaiban. 

Köszönöm szíves megértéseteket!     Tibor atya.
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A teológiai évek karácsonyai a tanulásról szóltak elsősorban, hiszen néhány nappal Kará-
csony után már vizsgánk volt, s persze arról a mintáról, hogy milyen csodálatos Egyházunk 
karácsonyi liturgiája. Immár több mint negyven esztendeje ez határozza meg életem minden 
Karácsonyát.

Ennek alapmotívuma, ajándékozóvá válni, úgy, hogy közben tudom, a legnagyobb aján-
dékot már megkaptam: „Az Ige testté lett, és közöttünk élt.” (Jn 1,14)

Minden esztendő Karácsony napján az ünnepi szentmisében János evangéliumának pro-
lógusát olvassuk fel. Az örök Ige egyszer s mindenkorra világunkba jött. A magam életének 
sötétjébe és csendjébe. Csak rajtam múlik, hogy megajándékozottként tudok-e ajándékozó-
vá válni! Áldott Krisztus születést!

Balingen december 4. szombat 16.00 óra
Schwäbisch Gmnünd december 5. vasárnap  9.30 óra
Stuttgart december 5. vasárnap 15.00 óra
Biberach (Dreifaltigkeitskirche) december 11. szombat 16.30 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) december 12. vasárnap 11.00 óra
Ulm december 12. vasárnap 15.00 óra
Heidenheim december 18. szombat 15.30 óra
Ludwigsburg december 19. vasárnap  9.30 óra
Stuttgart december 19. vasárnap 12.00 óra
Eislingen december 19. vasárnap 15.30 óra
Stuttgart december 24. Szenteste 17.00 óra
Stuttgart december 24. Szenteste 19.00 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) december 24. Szenteste 19.00 óra
Böblingen december 25. Karácsony I. napja  9.30 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) december 25. Karácsony I. napja 11.00 óra
Stuttgart december 25. Karácsony I. napja 12.00 óra
Ulm december 25. Karácsony I. napja 15.00 óra
Heidenheim (igeistentisztelet) december 25. Karácsony I. napja 15.30 óra
Heilbronn december 25. Karácsony I. napja 15.30 óra
Schwäbisch-Gmünd december 26. Karácsony II. napja  9.30 óra
Stuttgart december 26. Karácsony II. napja 12.00 óra
Eislingen december 26. Karácsony II. napja 15.30 óra
Weingarten (14 Nothelfer Kapelle) december 31. Szilveszter délután 15.00 óra
Stuttgart december 31. Szilveszter este 18.00 óra

SZENTMISÉK

Tibor atya


