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Túlságosan felgyorsul-
tak az események az el-
múlt napokban körülöttünk. 
Egymásnak ellentmondó 
hírek látnak napvilágot, s 
elbizonytalanítanak mind-
annyiunkat. Kinek van iga-
za? Lesz-e kiút ebből az 
áldatlan helyzetből? Mi az, 
amit én itt és most tehetek? 

Kétségtelen, hogy ezen 
elbizonytalanító érzések 
egyénileg rám is hatással 
vannak. Embert próbáló 
idő ez!

A napokban Szentírást 
olvasva Jakab apostol le-
velének első fejezetében 
bukkantam rá a vigaszt nyújtó igére: 
„Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha 
különféle megpróbáltatások érnek ben-
neteket. Tudjátok, hogy hitetek próbá-
jának állhatatosság a gyümölcse.” (Jak 
1,2-3)

Az aktuál-politikai helyzeten túl ennek 
az igének személyes üzenete is van 
számomra. Ezt szeretném gondolatként 
megosztani minden kedves olvasóval.

A múlt héten egy kilencven eszten-
dős nénihez hívtak, aki itt lakik Stuttgart 
közelében. Örömmel és várakozással 
szívemben kerestem fel őt. Igyekeztem 
is, hogy még időben érkezzem. Rosz-

szabbra számítottam, s hála a jó Is-
tennek, csalódtam. Amikor beléptem 
lakásába, menye fogadott, s bevezetett 
a nappaliba. Anna néni, merthogy így 
hívják, szépen felöltözve várt engem. 
Miután a szentségekkel megerősítettem 
- szentgyónás, betegek kenete és szen-
táldozás -, hosszasan beszélgettünk. 
Elmesélte kilenc évtized küzdelmes és 
megpróbáltatásokkal teli idejét. Csak 
mesélt és mesélt. Egyetlen zúgolódó és 
elégedetlenkedő szó nem hagyta el szá-
ját. Pedig nagyon küzdelmes élete volt! 
Arca kisimult, tekintette egészen tiszta 
volt. Egyetlen panasza, hogy már egy 
kicsit felejt, s már nem tudja énekelni a 

folyt. 8. old.

MEGPRÓBÁLTATÁSOK IDEJÉN 
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FECSEGŐ FELSZÍN ÉS HALLGATÓ MÉLYSÉG
A tóparti sétányon nyitott kabátban 

baktatok. Tavaszi szél vizet áraszt.  Lá-
bam alatt a tavalyi avar latyakban má-
lik, de itt-ott maszatos hóbuckák között 
már virág nyit. A tavon lassan úszó 
jégtáblán petárda-roncsok, lépéseim 
ritmusában zilált gondolatfoszlányok. 
Nyitnikéket idéz a széncinke trillázása, 
apró csend-szilánkjaim Jób panaszával 
összecsengenek: „Csak küzdelem a ha-
landó sorsa a földön, napjai úgy telnek, 
mint a napszámosé!”  Mi tévő legyen az 
ember, aki szívében és szavában ta-
vaszváró hangulattal más igézetek  és 
szándékok bűvöletében, folyamatosan 

és állhatatosan egy olyan világ felé tö-
rekszik, amelyet hamis tavaszi hírmon-
dók ferdítenek, amelynek kihívásaival 
nem tud és nem is akar mit kezdeni? 
Gondolataim bilincsbe zárnak, horzsol-
nak, arra kényszerítenek, hogy minden 
öncsalást mellőzve végre szembenéz-
zek magammal,  két csend között... két 
hallgatás között... két megpróbáltatás 
között... tél és tavasz, születés és halál 
között... 

Elkerülhetetlen az élettel való meg-
küzdés. Elkerülhetetlen, hogy lelki 
nyugalmunk időnként átcsapjon konok-
ságba, megtorpanásba. Ha omlik körü-

Fotó: Schultheis É
va

KOPOGTATÓ
Schultheis Éva

végét járja a tél
a világ dolgai szalmaszálon 
függenek alattam
a remény elszakadt
érintése lefeslett rólam
a tavasz gyanúsan hunyorog
a kegyelem illúziója 
nem menti át bizakodásom sorát
rekedt a hangom
kétségek köre 
elbomlott szövetként kínálja
álmom igazát
szememre árkot vet
arcomra barázdát gördít a csend
már semmire sem emlékszem
várakozásom minden hozzám
betérni készülőt megrettent
magára hagyottan áll a hajlék
ma nem készülök sehová
holnap sem
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löttünk az élet, mi magunk is hajlamosak 
vagyunk belesüppedni, talán nem is ok 
nélkül jogos indulatokba. Olykor rezig-
náltan legyintünk, azzal ámítjuk magun-
kat, hogy a rossz dolgokhoz nem lehet 
közünk. Saját önsajnálatunk ritkán érzé-
keli, milyen megpróbáltatásokon esnek 
át közvetlen környezetünkben mások. 
Pedig ha az élet odadob minket prédá-
nak, dönthetünk úgy is, hogy visszado-
bunk kenyérrel. Áldás, ha az ember ilyen 
szinten halhatatlanságba építi be saját 
szenvedését.

Miközben a világtörténelem újabb 
megpróbáltatásoktól hangos, számunk-
ra csendes időszak veszi kezdetét. Fe-
lelős keresztényként próbálunk elébe 
menni annak a fontos eseménynek, 
amelyre gyakorlatilag az egész életün-
ket feltettük. Gondolatban felkerekedve, 
belső lelki úton Jézussal egyesülve el-
indulunk Jeruzsálem felé. Ilyenkor nem-
csak csendre törekszünk, hanem olyan 
indulatot,  félelmet, szorongást, szomo-
rúságot, bűntudatot próbálunk elenged-
ni, amelyet a mindennapok zavaros álló-
vize belemos életünk folyamába. Telve 
vagyunk a világ sorsa feletti aggodalom-
mal, noha igazán aggódni inkább saját 
magunk miatt kellene. Carl Jung, az 
analitikus pszichológia atyja azt mondja, 
aki kifelé néz álmodik, aki befelé néz fel-
ébred. Belső lelki terünkben első látásra 
talán nem is tűnik fel semmi lényeges, 
de ha időt és csendet szánunk a meg-
ismerésre, szép lassan kitárulkozik egy 
olyan világ, amelyben szívesen időzünk, 
mert visszakapunk valamit abból a nyu-
galomból, amit áthat az isteni gondvise-
lés és Krisztus keresztről világba hajló, 
mindent átfogó szeretete.

Legyen ez az  idő számunkra „énidő”, 
új kezdet, megpróbáltatásokat átértékel-

ni képes, jó értelemben, befelé fordulás-
ra ösztönző csend, lélekedző terápia, 
amelyben olyan rugalmasságra teszünk 
szert, hogy bátran, indulatok nélkül fut-
hatunk neki a jövőnek.  Legyen  nekünk 
a mi belső csendünk szerint mindenkor!    
Szívem csendben az Úrra figyel, ki se-
gít...

Schultheis Éva

Fotó: Schultheis É
va
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LOUISE MARILLAC
A hónap szentje

Louise Marillac (1591) törvénytelen 
gyermeke volt a francia arisztokráci-
ához tartozó Louis de Marillacnak. A 
domonkos nővéreknél nevelkedett 13 
éves koráig Poissyban. Misztikus lelki-
sége itt kezdett kibontakozni. A követ-
kező években egy szerényebb intézetbe 
helyezték, ahol a házimunkával és a 
szegénységgel találkozott. Fiatal fel-
nőttként szembesült származásával. Ki 
ő? Mit tegyen egy huszonéves az 1600-
as évek elején? Valahova tartozni kell! 
Első gondolata, hogy a kapucínusokhoz 
jelentkezik, apáca lesz. Innen azonban 
eltanácsolták. A család a házasságot 
szorgalmazza. Apja javaslatára Medici 
Mária titkárával, Antoin Le Gras-val kö-
tötte össze életét 1613-ban. Hamarosan 
kisfiuk született. A fiú beteges volt, és 
néhány év házasság után férje is meg-
betegedett. Máriát kétségek kínozták. 
Isten büntetése-e, amiért nem apáca 
lett? Gyötrődött. Már a válást fontolgat-
ta. Eljutott arra a pontra, hogy Isten léte-
zését is megkérdőjelezte.

Isten a vállára tette kezét! Olyan lelki 
vezetők segítették tovább, mint Szalézi 
Ferenc, a belleyi püspök, sőt egy meg-
világosítást is kapott az Úrtól, arra vo-
natkozólag, hogy minden a helyén van, 
a férje és gyermeke mellett. A jövőre 
tekintve bizonyossá vált előtte, hogy fo-
gadalmat fog tenni. „Egy menhelyen lát-
tam magamat, s nem tudtam megérteni, 
miként lehetséges, hogy nővérek jártak 
ott ki-be.’’ Páli Szent Vincét 1624-ben 
ismerte meg, haláláig Istenben gyökere-
ző, Istent együtt szolgáló lelki társakká 
váltak. Férje halálát követően a szegé-
nyek, a betegek ápolása, az imádság, a 

vincés alapítások látogatása töltötte ki 
napjait. Életet lehelt buzdított, előadá-
sokat tartott. Igy érkezünk el 1633-hoz, 
mikor Lujza saját párizsi lakásában ott-
hont ad a Szeretet Leányainak. Nővéreit 
az árvák, a szegények, a betegek, az 
idősek, az utcanők felkarolására, tanítá-
sára képezik ki. Hetvenéves volt, amikor 
meghalt. 1920-ban boldoggá, 1934-ben 
szentté avatták, 1960-ban a szociális 
gondozást végzők védőszentjévé vá-
lasztották.

A kongregáció, amit alapított lenyo-
mat a világban, a legelterjedtebb női 
rend. Az Irgalmas Nővérek az 1800-as 
évek derekán jelentek meg hazánkban, 
számtalan egészségügyi és oktatási in-
tézményben szolgálták Istent. Jelmon-
datuk szerint, amely így hangzik: „Szol-
gáló szeretet után kiált a világ!”

Tóth Márta
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A BUSSENI CSODATEVŐ SZŰZ MÁRIA-KEGYSZOBOR 
TÖRTÉNETE

Zarándokhelyeink

A munderkingeni legátusunknak, Heidt 
Magdolnának, köszönhetem, hogy egy 
olyan csodatevő Mária szoborról írhatok, 
amelynek kettős vonatkozása is van: né-
met és magyar.

A Keresztelő Szent Jánosról (St. Johan-
nes Baptist) elnevezett zarándoktemplom 
a Bussen hegyen, Felső Svábország szent 
hegye, „heiliger Berg Oberschwabens”, 
már messziről szemébe ötlik a zarándok-
nak. A 767 méter magas hegyről 
szép kilátás nyílik az Alpok hegy-
láncára. A templom Uttenweiler 
helységhez tartozik Biberach 
tartomány körzetében. A Sankt 
Gallen-i kolostorban fennmaradt 
oklevelek egy zarándoktemplo-
mot a Bussen hegyen először 
Kr. u. 805-ben említenek meg, 
a mostani 1516-ban készült el. 
A fennmaradt írások szerint a 
Fájdalmas Szűzanya tisztelete 
ezen a helyen 1521 óta ismert. 
Ma is Felső Svábország leglátogatottabb 
zarándokhelye, ahova a hívek a Szűzanya 
lábai elé hozzák gondjaikat és kérik segítő 
közbenjárását.

A zarándoktemplomba belépve a Krisz-
tusról elnevezett kápolnában állították fel a 
Szűzanya a Kisjézussal szobrot a követke-
ző német felirattal: „Hajósi Boldogasszony, 
származási helye Délmagyarország, a Ka-
locsa-Kecskeméti Főegyházmegyében”. 
Az itt látható szobor a hajósi templom főol-
tárán álló Boldogasszony szobor másolata. 
1726-ban a Dietelhofenból származó Maria 
Hall kitelepülésekor magával vitt egy Boldo-
gasszony szobrot új hazájába, amit a hajósi 
telepesek templomában helyeztek el. 

 
 

2005-ben nagy meglepetésben része-
sültek a Felső Svábországi Bussen hegy 
környékén élő hívek. A hajósi egyházköz-
ség képviselői elhozták a Boldogasszony 
szobrának másolatát, ami azóta a Krisz-
tuskápolnában találta meg méltó helyét. 
„Urunk édesanyja tartson meg hitünkben 
és vezessen el fiához, Jézus Krisztushoz.”

Hajós községet 1715-ben gróf Csáky 
Imre kalocsai érsek alapította. Mivel a tö-

rök idők alatt a község elnépte-
lenedett, Schwabenből német 
telepeseket hívott. A szorgos 
svábok először követeket küld-
tek Magyarországra, majd a 
kedvező beszámolók hatásá-
ra sok család szánta el magát 
az áttelepülésre, mivel abban 
az időben a sokgyerekes csa-
ládok a magas adók miatt 
nagy nélkülőzésben éltek. A 
családok kis hajókon a Dunán 
leereszkedtek Kalocsáig. Ők 

voltak a dunai svábok (Donauschwaben), 
akiket a XVII. század végétől a XIX. szá-
zad közepéig a Magyar Szent Korona Or-
szágaiba, majd az Osztrák-Magyar Monar-
chia országaiba telepítettek. Hajóson az 
érsek híveinek 1730-ban templomot építet-
tet, amit Szent Imre tiszteletére szenteltek 
fel. Ebben a templomban kapta meg méltó 
helyét a Boldogasszony szobor. Kolonits 
László érsek kérésére VI. Pius pápa Hajóst 
búcsújáró hellyé nyilvánította. A templom 
búcsúját Nepomuki Szent János ünnepére 
(május 16. utáni vasárnap) és Szent Imre 
herceg ünnepére (november 5. utáni va-
sárnap) lettek kitűzve.

Dávid Melinda

Fotó: Heidt Magdolna
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Pap Melinda

BIZALOMMAL AZ ISTEN ÁLTAL  
KIJELÖLT ÚTON

Bizalommal az Isten által kijelölt úton
Amikor nagy veszteség ér vagy tes-

ti-lelki erőnket sújtó kemény helyzettel 
találkozunk, gyakran halljuk mások-
tól, hogy majd imádkoznak értünk. 
Az ima és az Istenbe vetett közös hit 
ereje valóban felbecsülhetetlen. Fel-
merül azonban a kérdés, hogy vajon 
mi magunk mit tehetünk önmagunkért, 
amikor nagy megpróbáltatásban van 
részünk. Hogy a nehézségek idején 

lelkileg erősek maradjunk, minden-
képp meg kell őriznünk hitünket és be-
lülről is erősítenünk kell magunkat.

A Bibliában az áll, hogy tartsuk 
örömnek, ha különféle megpróbálta-
tások érnek, hiszen ez hitünk próbája 
és az állhatatosság Istennek tetsző tu-
lajdonság. A Szentírásban több példát 
találunk arra nézve, hogyan kezeljük 
megpróbáltatásaink. Ott van mindjárt 
József története, akit saját testvérei 
adtak el rabszolgának. Egyiptomban 

bebörtönözték, de szilárd hitének és 
Isten dicsőségének köszönhetően ké-
sőbb Egyiptom kormányzója lesz.

Az ő története remek példa arra, 
hogy szenvedéseink közepette is bíz-
nunk kell Istenben. Még ha a szenve-
déseink okai homályban is maradnak 
előttünk, tudnunk kell Isten ölébe he-
lyezni életünket és bízni benne, hogy 
Ő tudja, hová vezetnek a nehézsé-
geink és hogyan válnak hasznunkra. 

Tudnunk kell, hogy 
még a szenvedés 
is Isten egyedülál-
ló bölcsességének 
irányítása alatt áll. 
Célja pedig nem 
az, hogy megis-
merjük az okát, 
hanem az, hogy 
általa elmélyüljön 
Istenbe vetett hi-
tünk.

Pál apostol is ar-
ról ír korintusiak-
hoz írt első leve-
lében, hogy Isten 
hűséges, és ezért 

nem engedi, hogy erőnk feletti meg-
próbáltatás érjen minket. Sőt, amikor 
helyzetünk már teljesen reménytelen-
nek látszik, akkor utat nyit nekünk, 
hogy kiszabaduljunk. Így ki fogjuk bírni 
a megpróbáltatásokat, hiszen az Úr 
gondviselésében minden úgy történik, 
hogy abból előnyünk származzon.

Fo
tó

: P
ap

 L
ór

án
t-A

tti
la
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Stuttgarti programjaink

Pénteki napokon Stuttgarti délután, 17.30 órakor keresztutat imádkozunk, majd szent-
mise. A híveket március 4-én, 11-én, 18-án és 25-én várjuk.

Március 4-én a szentmise után imakör, március 18-án Bibliakör, március 25-én ma-
gyar-német nyelvű szentmise, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Számítunk rátok!

Március 20-án tartjuk meg a gyermek-misét ebben a hónapban!

Március 13-án ökumenikus istentisztelet 15.00 órakor a Lutherkirche-ben (70372 
Stuttgart, Bad Cannstatt, Martin-Luther-Straße 54). Keretében ünnepi megemlékezés 
március 15-ről. 

Március 18 – 20 között Stuttgarti Csendes Napok. Hagyományos formában kívánjuk 
megtartani, amennyiben lehetséges. Ennek részleteiről honlapunkról és facebook-os 
oldalunkról lehet tájékozódni.  

Ulmi programjaink

Csütörtöki napokon, azaz március 3-án és 24-én 18.00 órakor Ulmi délután, szentmise 
előtt keresztutat imádkozunk. Szentmise keretében Beszélgetések a Katekizmusról. 

Weingarteni programjaink

Március 2-án Hamvazószerda, a szentmise 9.30 órakor lesz a 14 Nothelfer Kapel-
le-ben. 

Március 16-án és 30-án Weingarteni délután a 14 Nothelfer Kapelle-ben. 17.30 órakor 
keresztutat imádkozunk, utána szentmise. Szentmise keretében Beszélgetések a Kate-
kizmusról. 

Március 2-án, Hamvazószerdán kezdetét veszi a nagyböjti időszak, előkészületi 
idő Húsvét ünnepére. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap! Nagyböjt 
péntekjein kötelező a hústól való önmegtartóztatás. Keressük az alkalmat a napi 
elcsendesedésre, lelki elmélyülésre, húsvéti szentgyónás elvégzésére. Jelezzétek 
idős és beteg testvéreinket, hogy a húsvéti szentségekkel meglátogathassam őket 
az egyéni egyeztetetést követően. 

*

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

*



Szerkesztők: Schultheis Éva, Dávid Melinda, 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

gyönyörű Mária énekeket, pedig úgy szeret énekelni. Gondoltam, meglepem, ezért 
hát egy Mária éneket kezdtem el énekelni. S meglepetésemre amikor a harmadik 
versszaknál elakadtam, ő tovább folytatta. Nagyot derültünk. Talán nem is felejtett el 
mindent? Gyorsan telt az idő, elbúcsúztunk. Mielőtt kiléptem volna otthonából még 
utánam szólt. 

Köszönöm, hogy elhozta az Úr Jézust. Nagyon boldog vagyok!
Beültem az autómba, s hosszú perceken keresztül csak csendben elméláztam és 

eltöprengtem. Mennyire szép és tiszta lélek! Köszönöm Anna néninek a mai tanítást.
Nagyböjt kegyelmi ideje érkezett el. Magam életének megpróbáltatásai töltsenek 

el örömmel. Mert hitünk próbájának állhatatosság a gyümölcse. 
Áldott nagyböjti időt kívánok minden kedves olvasónak!

Balingen március 5. szombat 16.00 óra

Schwäbisch-Gmünd március 6. vasárnap   9.30 óra

Stuttgart március 6. vasárnap 15.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) március 12. szombat 16.30 óra

Weingarten (Marienkirche) március 13. vasárnap 11.00 óra

Ulm (igeistentisztelet) március 13. vasárnap 15.00 óra

Heidenheim (Ökumenisches Gemeinde-
zentrum Mittelrein)

március 19. szombat 15.30 óra

Ludwigsburg március 20. vasárnap   9.00 óra

Stuttgart március 20. vasárnap 11.30 óra

Eislingen március 20. vasárnap 15.30 óra

Tuttlingen március 26. szombat 16.00 óra

Böblingen március 27. vasárnap   9.30 óra

Heilbronn március 27. vasárnap 15.30 óra

SZENTMISÉK

Tibor atya


