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Az isteni erényeket egyben teológi-
ai erényeknek is nevezzük. Voltaképen 
a hit, remény és szeretet isteni erényét 
értjük alatta, melyek fontosságáról és 
életünkben betöltött szerepéről Szent 
Pál apostol ír az első korintusi levélben 
(1 Kor 13,1-13). Isteni erényekről beszé-
lünk, hiszen forrásuk, tárgyuk és céljuk 
a háromságos egy Isten. Az ember ké-
pességeit pedig alkalmassá teszi arra, 
hogy részesedjen az isteni természet-
ben. Felkészíti az embert arra, hogy 
élete kapcsolatban legyen a Szenthá-
romsággal. Ilyen értelemben meghatá-
rozza, lelkesíti és megalapozza erkölcsi 
cselekvését az embernek.

Nem véletlen, hogy jelen korunkban 
egyre hangosabban jelennek meg kriti-
kus hangok, melyek értelmében erkölcs 
nélküli világról beszélünk. 

Döbbenettel és értetlenséggel állunk 
a jelen ukrajnai háborús események 
előtt. Talán azért is, hiszen mindez tér-
ben és időben karnyújtásnyira van tő-
lünk. Hogyan jutottunk ide? Válaszom 
szubjektív ugyan, mégis elgondolkodta-
tó lehet. Kisatíroztuk az isteni erényeket 
életünkből. Ami egyben azt is jelenti, 
lemondtunk annak lehetőségéről, hogy 
Isten benső, szentháromságos életében 
részesedjünk.

Amikor a bennem lévő remény hangját 
szeretném érzékeltetni, akkor az egyik 

csodálatos jézusi példabeszéd örök 
üzenetéhez nyúlok a tékozló fiú drámai 
történetén keresztül (vö. Lk 15,11-32). 
Az ifjú élete soha nem látott mélységbe 
süllyed. Maga sem érti, hogyan jutott 
ilyen mélyre.  Nincsenek érvei, nincs 
megoldás sem. Mégis, lelke mélyén 
érzi, hogy így nem maradhat, valamit 
tennie kell. Magába száll! Útra kel! – A 
történet folytatását pedig ismerjük…

A remény hangja felerősödik lelkében, 
amely egyben megtisztít és útra indít. 
Talán nincs még veszve semmi sem. 
Felállok és elindulok.

Közel öt éve, hogy Budapesten a 
Szent László kórház udvarán egy padon 
ültem. Kezemben a zárójelentés, csont-

folyt. 8. old.

A REMÉNY HANGJÁN
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MÍG REMÉNYKEDVE  
VÁRJUK AZ ÖRÖK BOLDOGSÁGOT...

Olyannyira erős ez a képi hatás. A 
reggel csendje, a nap élő üzenete, a 
környék légiessége, a takarítás előtt 
még tisztának tűnő szoba rendje. Át-
ragyogás, bomladozó zöld hírnökök, a 
kerti munka, a fény sarkallta természet. 
Reményszilánkok ragyognak mindenütt 
folyamatosan és dallamosan. Remény-
kedem, tehát vagyok. Reménykedem, 
tehát a bizalmam végtelen. Remény-
kedem, tehát a végsőkig elhiszem az 
élet végtelenségét. A hit, a remény és 
a szeretet ösvényén szélesre tárom le-
hetőségeimet, felfelé törekszem, mint a 
madár, amely élvezi, hogy az élet csak 
lebegés...

Olyannyira feltámadást idéző ez a 
nap. Az idő megszülte feltételeit, tárt 
karokkal, reményteljesen várja a halá-
lon át utat kereső Messiást, dicsőséges 
eljöttét… Mert a remény hal meg utoljá-
ra. Olyan kitartóan tartja a lelket, hogy 
végül megmenti azt. Ellenben mi, embe-
rek még mindig vonakodunk. Vonaglunk 
terheink alatt. Rossz feltételeink, fényte-
lenül fakó, reményvesztett tekintetünk, 
makacsságunk más irányba sodornak. 
Nem értjük, konokul elfordulnánk, rez-
dülés nélküli tekintettel, agyunkban fe-
lejtett illúziókkal átsiklanánk a lényegen. 
Sietősen belekapaszkodnánk a rohanó 
tavasz illatos felöltőjébe, igazi küldeté-
sünket, gondjainkat lerázva átlibben-
nénk melegebb égtájakra. 

Persze nem azért, mert nincsenek vá-
gyaink, ugyan ki ne reménykedne egy 
jobb életben, hogy végül más fordulatot 
vesz a világ sorsa, hogy egyszer majd 
valóban eltűnik minden háború, beteg-

ség és félelem. Sajnos gyakran csak 
passzív szemlélők vagyunk, pedig a re-
mény leginkább cselekedeteiben mutat-
ja meg igazi arcát. Erről szól nagypén-
tek, erről szól a feltámadás, erről szól az 
alkotás. Erről szólnak az ég felé törekvő 
imák. Erről szól a mostani kétségbeej-
tő jelen. Minden nap egy új lehetőség, 
új kihívás, hogy saját sorsfordító, talán 
sokszor apró-cseprőnek, bizonytalan-
nak tűnő dolgainkat, fájdalmas élménye-
inket beépítsünk a remény halhatatlan 
ösvényének végtelenjébe. 

Az Emberfia vár ránk, késztetne, 
haladékot adna, odadobná az utolsó 
szalmaszálat is. Olyannyira hisz ben-
nünk, hogy tovább toldja szenvedéseit. 
Olyannyira, hogy haldokolásának körül-
ményeit további fájdalmakkal súlyosbít-
ja.  Arra vár, hogy észrevegyük. Számít 
ránk. Még mindig. Még ezek után is. 
Lassú mozdulatokkal belesóhajtja ál-
mainkba, lelkünk legmélyébe helyezi el 

Fotó: Schultheis É
va
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az élni akarás szándékát. Kiszabadít a 
reménytelenség rabságából, hogy végül 
minden bátorságunkat összeszedve el-
higgyük, nem szenvedett értünk hiába. 

Mert Ő mindig ugyanaz marad, az örök 
remény valósága. Ma, holnap és mind-
örökké... Boldog ébredést húsvét fényé-
ben! Boldog feltámadást mindenkinek!

Schultheis Éva

VIRRASZTÁS
Schultheis Éva

Maradnék még, Uram,
de imáim csendjében a béke ritka virág,
nem kenyerem a virrasztás...

Maradnék, 
de a nyugtalanság új tájakon
egyre csak hajszol tovább...

Maradnék még,
de kiszámíthatatlan az élet,
zilált holnapok sodrásában a lélek...

Maradnék,
de talán belátod, nélküled idelent
némán kísértenek az álmok... 

Maradnék még Uram
de indulásra készen állsz,
én gyarló, nem értem, mire vársz...

Maradok…
bárhogy is történjék ezután,
nem vihetsz most magaddal,

nem viheted magaddal,
csukott szemmel
elém helyezed a mát,

foszló kalácsban
teremtő szavakat
reményeim egén a növekvő tavaszt.

Maradok!
Rád vár a hajnal, rám az ígéret!
Ezerszer is újra sarjad Benned az élet!

…
Kelj fel és járj!
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SZENT ANASZTÁZIA
A hónap szentje

A szentmise kánonban hét nő szerepel. 
Kivétel nélkül korai keresztények, a II-IV. 
században éltek a Római Birodalom terü-
letén. Keresztény hitükért haltak mártírha-
lált. Egyikük Anasztázia. Nevének jelenté-
se: a bűnből felálló, feltámadott. Egyházi 
ünnepén december 25-én a hajnali pász-
tormise keretében emlékeztek meg róla. 
Karácsony ünnepe azonban 
háttérbe szorítja, ezért világi 
ünnepén, április 15-én emlé-
kezünk meg róla.

Anasztázia előkelő római 
családba született. Apja, Pra-
etaxatus pogány volt, anyja 
Fausta, mélyen hívő keresz-
tény, akit szintén szentként 
tisztelhetünk. Természetes 
hát, hogy lányának is az egy-
istenhitet kívánta továbbad-
ni. Anasztázia a végleteket 
tapasztalta meg, szentéletű 
emberek segítették lángolni Krisztus iránti 
odaadását, ugyanakkor folytonos fájda-
lom volt osztályrésze a pogányok miatt. 
Hitoktatója, Chrysogonus erősítette meg-
próbáltatások idején. Anasztázia tiltako-
zott Krisztus gyűlölő apja döntése ellen, 
hogy pogány férfihoz adja, de tehetetlen 
volt. Szentségi házasságban kívánt élni. 
Az Úr azonban segített, a fiatalasszony 
tisztaságát végig megőrizhette. Színlelt 
betegség mögé bújt. Éjszakánként pedig 
kiszökött egy szolgálója kíséretében. Az 
őröket lefizetve jutott be a börtönökben 
szenvedő, megkínzott testvéreihez. Saját 
maga készítette kenőcsöket, orvosságot 
vitt sebeikre, ezért is kapta a „gyógyszer-
készítő” jelzőt. A  rabok nem valami elve-
temült gonosztevők voltak, hanem egy 

kegyetlen és igaztalan üldözés áldozatai, 
akiket nem tudtak bálványimádásra bírni. 
Százával kínozták, lökték őket vadálla-
tok elé az amfiteátrumokba, égették meg 
máglyán.

Szentünket azonban elárulta szolgája. 
Férje szőrnyű haragjában brutálisan bán-
talmazta, majd elzáratta. Chrysogonus-

nak írt leveleiben megosztot-
ta sorsát, valamint tanácsért 
folyamodott. Hogyan imád-
kozzon? 

„Légy türelemmel, mert a 
mi Urunk már közeledik fe-
léd a vízen járva...” -szólt a 
válasz. 

A férj egy tengeri vihar ál-
dozata lett.

 Anasztázia vagyonából 
folytathatta áldásos tevé-
kenységét. Anyagilag segí-
tette a rászorulókat és sza-

vaival a lelkiekben elesetteket. Barátait, 
tanítóját mind megölték már. Az áldozato-
kat keresztény módon eltemette. Csendes 
tetteiből látszott hitvallása. Feljelentették. 
Bírái, a provincia vezetői vágytak szépsé-
gére és vagyonára is. Mivel egyiket sem 
adta, bebörtönözték, éheztették. Végül 
máglyahalált halt 304-ben, feltételezhető-
en december 25-én.

A krisztusi vértanúságot és az üdvös-
ség egyetlen módját jelképező kereszttel, 
és a minden sebet begyógyító olajjal áb-
rázolják.

Leggyakoribb szentje a börtönök temp-
lomainak.

„Ó, szent Anasztázia! Kérd az Urat, ad-
jon mindannyiunknak keresztény célt!”

Tóth Márta
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KAMALDULI REMETESÉG
Zarándokhelyeink

A rendszerváltás után, a 90-es években, 
szüleimmel részt vettünk Budapesten, au-
gusztus 20-án, Szent István király ünnepén, 
a szentmisén és a Szent Jobb körmeneten. 
Megható volt látni az 1950-ben a kommu-
nista rendszer alatt bezárt és a 90-es évek-
ben újjáéledt szerzetesrendek felvonulá-
sát. A rendszerváltás után újra indultak az 
egyházi iskolák és egyetemek, a Nemzeti 
Kastélyprogramnak és a Nemzeti Várprog-
ramnak köszönhetően több épületegyüttes 
újult meg. Ezek közé tartoznak a nemrég 
megújult oroszlány-majkpusztai kamalduli 
remeteség épületei. Majk Budapesttől 70 
km-re található.

A kamalduli remeterendet Szent Romuald 
(951-1027) alapította 980 körül az olaszor-
szági Arezzo közelében. A rend alapítására 
II. Sándortól kaptak pápai jóváhagyást. A 
szerzetesek némasági fogadalmat tettek, 
évente csak egyszer beszélhettek egymás-
sal, fehér ruhát viseltek és szigorú remete-
életet éltek. Fő küldetésüknek tekintették, 
hogy imádkozzanak a hívőkért és a nem hí-
vőkért. Napjaik a bencés rend szabályzatát 
követve a szegénység, tisztaság és enge-
delmesség jegyében teltek el.  Önfenntartók 
voltak, adományokból és földművelésből 
éltek.

Az 1730-as évek közepén érkeztek a ka-
malduliak Majkpusztára. Esterházy József, 
a vidék birtokosa alapította a remeteséget 
1733-ban, melynek malmokat, 1200 holdas 
pusztát és tavakat adományozott. Franz An-
ton Pilgram (1699-1761) neves barokk épí-
tész tervei alapján készült el a templom, a 
cellaházak és közösségi épületek. Magyar 
arisztokrata családok adományaiból készül-
tek el a házak, ami a főhomlokzaton látható 
címer bizonyítja.

A remeték itt tartózkodása csak rövid ide-

ig tartott, mivel 1782-ben II. József császár 
feloszlatta a rendek többségét. Ezután a 
remeték egy része Magyarországon ma-
radt, néhányuk visszatért Olaszországba 
és 1784-től a birtokon csak a halastavak 
gondozói, a munkások és a malombérlők 
maradtak.

Az 1980-as évektől Majk turisztikai látvá-
nyosság. A rekonstrukció során felújították a 
17 cellaházat, a barokk rendszerű díszker-
tet, modern fogadóépületet létesítettek és a 
csonka templomtornyot is helyreállították. A 
termekben látható kiállítás keretén belül a 
látogató megismeri a remeteség 18. szá-
zadi históriáját, olvashat II. Rákóczi Ferenc 
és a kamalduliak kapcsolatáról, valamint a 
szerzetesek életéről. A kápolnában, a káp-
talanteremben, a díszteremben, a refektóri-
umban és a könyvtárszobában kiállított mű-
tárgyak és bútorok több mint 30 múzeum és 
gyűjtők kölcsönzéséből származnak.

Weöres Sándor költő „Két csönd” című 
verse idézi meg legképletesebben azt, ahol 
a csend lakik:

Dávid Melinda

K
ép

: N
em

ze
ti 

K
as

té
ly

pr
og

ra
m

 é
s N

em
ze

ti 
V

ár
pr

o-
gr

am
/N

Ö
F 

 N
on

pr
ofi

t K
ft.

„A hegylejtői házat 
körülkeríti erdő,
körülkeringi felhő. 
Az ajtajában összeér
a külső csend és a belső.”
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„Szivünk felett, az éjszakából
Csupán a hit mécse világol.
Tartson hát össze titeket,
A hit, remény s a szeretet.”

Karinthy Frigyes

Pap Melinda

A REMÉNY HANGJA
Az újra éledő termé-

szet, a feltámadás, a 
barka. Ha húsvétra gon-
dolunk nagyon sok min-
den juthat eszünkbe. A 
legfontosabb talán még-
is a remény, amit az ün-
nep hoz magával, hiszen 
Húsvét az újjászületés 
ünnepe. Az élet győzel-
mét hirdeti a halál felett, 
ezért a feltétel nélküli 
bizakodás és a remény 
ünnepe is. Reménység 
az újrakezdésre a szó 
minden értelmében.

Reméljük, hogy sike-
rül. Reméljük, hogy megoldjuk. Remél-
jük, hogy minden rendben lesz. Bár 
gyakran hangzanak el szánkból ezek 
a szavak, mégis ritkán gondolunk bele 
a jelentésükbe. Pedig a remény az em-
ber életének egyik legfontosabb moz-
gatórugója. Kitartóvá és céltudatossá 
tesz minket. Ugyanakkor összefüggés-
be hozható jobb fizikai és szellemi tel-
jesítménnyel.

Azok, akik tudnak és mernek remél-
ni, a nehéz helyzeteket kihívásként 
élik meg, nem elrettentő nehézség-
ként. Ebben a kérdésben is jó példát 
mutatott nekünk a Nagy Tanító, Jézus 
Krisztus. Amikor a Getszemáni kert-
ben szembenéz a halállal, nem a saját 
áldozatát, egy kontrollálhatatlan hely-
zetet lát, hanem a lehetőséget, hogy 
megváltsa az emberiséget a bűneitől 
és ilyen értelemben szabaddá tegyen 
minket. 

Krisztus keresztáldozata és feltáma-

dása révén az ünnep üzenete örök. Az 
élet legyőzte a halált. Ezzel az embe-
riség előtt új távlatok nyíltak meg. Már 
nem csak néhány évtizedben, hanem 
örök életben is reménykedhetünk. E 
reménység révén lett az életünk öröm-
teli, teljes és alkotó. Hiszen reménysé-
günk Istenbe és Jézusba vetett hitünk-
ből táplálkozik. 
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Stuttgarti programjaink

Április 14-én Nagycsütörtök, a szentmise 19.00 órakor kezdődik.

Április 15-én Nagypéntek, szigorú böjti nap. A nagypénteki szertartás 18.00 óra-
kor kezdődik.

Április 16-án, Nagyszombat, a húsvéti Vigília ünnep 20.00 órakor veszi kezdetét.

Április 18-án, Húsvéthétfő, szentmise 9.30 órakor (csak magyar nyelvű!). 

Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 17.30 órakor keresztutat (április 1-jén, 
8-án), illetve rózsafüzért (április 29-én) imádkozunk, majd szentmise. A híveket 
április 1-jén, 8-án, és 29-én várjuk. 

Április 1-jén a szentmise után imakör, április 29-én Bibliakör. Számítunk rátok! 

Április 30-án, szombaton, 47. Stuttgarti Magyar Katolikus Jótékonysági Bál. 

Ulmi programjaink

Csütörtöki napokon, azaz április 7-én, és 28-án 17.30 órakor Ulmi délután. Szent-
mise előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

Április 18-án, Húsvéthétfő, 13.00 órakor lesz a szentmise.

Weingarteni programjaink

Szerdai napokon, azaz április 6-án és 27-én 17.30 órakor Weingarteni délután a 
14 Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, keretében 
katekézis.

Április 15-én, Nagypéntek, szigorú böjti nap. A nagypénteki szertartás 15.00 óra-
kor kezdődik. Előtte keresztutat imádkozunk. 

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

*

*
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velőtranszplantáció. Elfogytam testileg, lelkileg. Tanácstalanul, némán és csendben 
fürkésztem az akkor számomra elérhetetlen holnapot. Látogatóm érkezett. Mellém 
ült, megfogta kezem. Végtelennek tűnt a pillanat. Nézd, milyen szelíden süt a Nap – 
szólt. Meglásd, sikerülni fog! Ne add fel!

Ő a remény hangját erősítette fel lelkemben. Egy esztendő elteltével ismételten 
felerősödött bennem ez a hang. Köszönöm, Uram, hogy ez a hang, a remény hang-
ja, azóta is visszhangzik lelkem mélyén.

A remény hangja – Húsvét fénye!

Balingen április 2 szombat 16.00 óra

Schwäbisch Gmünd április 3 vasárnap   9.30 óra

Stuttgart április 3 vasárnap 15.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) április 9 szombat 16.30.óra

Weingarten (Heilig Geist Kirche) április 10 Virágvasárnap 13.00 óra!!!

Ulm április 10 Virágvasárnap 15.00 óra

Stuttgart április 14 Nagycsütörtök 19.00 óra

Weingarten (14 Nothelfer Kapelle) április 15 Nagypéntek 15.00 óra

Stuttgart április 15 Nagypéntek 18.00 óra

Stuttgart április 16 Húsvét vigília 20.00 óra

Ludwigsburg április 17 Húsvétvasárnap  9.00 óra

Stuttgart április 17 Húsvétvasárnap 11.30 óra

Weingarten (Marienkirche) április 17 Húsvétvasárnap 16.00 óra!!!

Stuttgart április 18 Húsvéthétfő   9.30 óra

Ulm április 18 Húsvéthétfő 13.00 óra!!!

Tuttlingen április 23 szombat 16.00 óra

Böblingen április 24 vasárnap   9.30 óra

Heidenheim (igeistentisztelet) április 24 vasárnap  15.30 óra

Heilbronn április 24 vasárnap 15.30 óra

SZENTMISÉK

Tibor atya


