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A második világháború alapvetően át-
rajzolta mind a világ, mind Európa törté-
nelmét. Ennek köszönhető, hogy sokan 
keltek útra, keresve biztonságot és meg-
élhetést maguk és szeretteik számára. 
A fegyverletétel után (1945. május 9.) 
azonnal megkezdődött a hazavándor-
lás. Ekkor több mint 100 ezer magyar élt 
nyugaton. Ellenben nagyon sok magyar 
maradt itt Németországban. Ezért látta 
fontosnak Dr. Johann Baptist Sproll rot-
tenburgi püspök, hogy életre hívja Egy-
házközségünket 1947. május 13-án. 

Amennyiben valaki ellátogat Egyház-
községünk honlapjára, a nyitó oldalon a 
következő sorok fogadják: ”Isten hozta 
a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyház-
község honlapján. Egyházközségün-
ket 1947. május 13-án hozta létre Isten 
Szolgája, Dr. Johann Baptist Sproll rot-
tenburgi püspök. Jelenleg mintegy 13 
ezer híve van a történelmi Magyaror-
szág minden tájegységéről.

A 15 misézőhely mindegyikében min-
den erőnkkel azon vagyunk, hogy a ke-
resőknek fáklya, az otthontalanoknak 
otthon és mindenkori híveinknek állandó 
erőforrás lehessünk.Fáklya – a több-
nyire szabad ég alatt használt, mester-
ségesen előállított világító eszköz. Ide 
kívánkozik Jézus Krisztus tanítása (Mt 
5,14-16), melyben világ világosságának 
nevez minket. Közösségként ilyen vilá-

gító fáklyává kell lennünk. Olyan fény-
forrássá, amelyre könnyen rátalálnak, 
képes mások életútját is megvilágítani, 
irányt mutatni. 

Otthon – amennyiben ennek tartal-
máról töprengek, elsőként a gyökerek 
jutnak eszembe. A hely, ahol gyökereket 
eresztek, amelybe bele gyökerezem. 
Az élet, saját életem legszükségesebb 
eleme. Mélybe eresztett gyökereimen 
keresztül tudok megkapaszkodni, táplál-
kozni, élni. 

Erőforrás – etimológiai értelmezésben 
két szó összetétele (erő + forrás). Ismé-
telten a gyökerekkel hozható kapcsolat-
ba. A forrás, ahonnan erőimet nyerem. 
Amennyiben pedig ennek fényében te-

folyt. 8. old.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÜNNEPEL!
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EGY BÚCSÚ PÁTOSZA

Egekbe nézés feltörekvés nélkül, fel-
legekben járás nagyképűség nélkül, le-
begés félelem nélkül, búcsúzás zokszó 
nélkül, ünnep, amelynek értékét valahol 
megtépázta az idő és az emlékezet. A 
történet mesébe illő. Az álruhás királyfi, 
akár egy égi tünemény áthatolva a föld-
közeli szférákon meg sem áll az egekig. 
Végtelen utazás, melyet néhány szem-
pár követ csak, érett férfiak értetlenül 
bámulják, áthidalhatatlannak vélik az 
egyre növekvő távolságot. Hol keressék 
ezután a szeretett Mestert? 

A kérdés megválaszolása előtt csü-
törtököt mondok, ám ez a nap nem dől 
dugába. Tisztázom magamban hány a 
misztikus csütörtökök sora az üdvös-
ségtörténet végső hajrájában. A szen-
vedés hetében az eukarisztia, az egy-
házalapítás, a szeretet parancsának 
átörökítése egy olyan hét-középre esik, 
amelyet még beárnyékol a halál. Ennek 
méltó megünneplése lesz majd az a har-
madik csütörtök, amely önfeledt öröm-
mel hordozza szét a megkapott kincset, 
Krisztus testét a világban.

És ugyan miről is szólhat mennybe-
menetel?  Fájdalmas, beláthatatlan ide-
ig tartó távolmaradásról? Miben mérik, 
mennyire relatív az ég és a föld között? 
Nos, Húsvét után a negyvenedik na-
pon, azon az ominózus csütörtökön az 
apostolok szeme láttára megtörténik a 

cseppet sem áhított pillanat. Titokban 
talán joggal remélik, hogy a feltámadás 
csodájában soha nem kell elválniuk egy-
mástól. Alternatíváik persze lehetnek a 
távozás adta lehetőségekhez, például, 
meglátni a nagy pillanatot, visszaemlé-
kezni korábbi történésekre, amelyekből 
ez a mostani adódik, megérteni egy új 
életeseményt. Jogos-e a könny érett 
férfiak szemében vagy inkább kishitű-
ség? Nyilván néhány héttel a megéltek 
tükrében már minden adott, még ha 
nem is a határtalan boldogság, de a 
megszerzett tudás birtokában legalább 
az elengedni tudás képességét gyako-
rolhatnák a tanítványok.  Miért mégis 
a kétség? Gondoljunk csak a vízen já-
rás csodájára, vagy akár Emmauszra. 
Nem egyszerű mindezt értelmezni, még 
akkor sem, ha a Mester maga „asz-
szisztál” a pillanathoz, (persze nyilván 
nem is kell, mert a csoda lényege más).  
Ebben viszont sajnos nem változtunk 

Fotó: Schultheis É
va

Ezentúl máshol, máshogy vagy enyém.
Nem közel, nem távol, 
nevesincs határon fészket raksz belém. 
Otthonom szavának Te vagy az üzenet,
a mindig ugyanott, az egyre közelebb.



46. évfolyam, 466 szám

3

évezredek óta. Noha ma már létezik 
kvantumfizika, párhuzamos világokról, 
többsíkú idődimenziókról szóló elméle-
tek, mindennek dacára akkor és most 
is csukott szemmel kelünk át a jelenen. 
Pedig a valóságtól való minimális eltá-
volodás sokszor élesebb, reálisabb rá-
látást eredményez adott helyzetekre. Az 
apostoloknak azonban még legalább tíz 
nap eszmélésre és egy újabb rendkívüli 
meglepetésre, a Szentlélek kiáradásá-
ra van szükségük ahhoz, hogy végre 
igazán elrugaszkodjanak a világban és 
a Názáreti Jézus elkötelezett apostolai 
legyenek.

  A búcsú értelmezése így, ebben az 
összefüggésben teljesen más jelentést 
kap. Búcsú, amely feladatot hagy örö-
kül az ittmaradottaknak, búcsú, amely 
nemzedékről nemzedékre áthagyomá-
nyozza a megszerzett hitet és tudást. 
Búcsú, amelyben megmérettetünk. Bú-
csú, amelyben égre nézhetünk, mint a 
galileai férfiak, mert tárt kapun túli világ-
ba emelik kéréseinket. Búcsú, amelyben 
van helye a jelenlétnek. Búcsú, amely-
ben a távozó megígéri, velünk lesz 
minden nap a világ végezetéig. Búcsú, 
amely azt üzeni, mindig van tovább. Hir-
dessétek mindenütt, Jézus Krisztus él.

Schultheis Éva

FEL(E)MÁS
Schultheis Éva

Kékre intett az ég,
felhőtlenül, fedetlen fővel terelt,
a földön túli kerekedett felül,

míg égi páholya fölé felemelt.
Fellengzős csak én voltam mindeközben. 
Felszegett, konok fejjel

felelni is rest. Ha fel nem nyitja 
szemem, magammal 
kérkedem tovább önfeledten.

Míg fel nem eszméltem,
nem véltem feltétlenül felelősségnek
a rendet, a felnőni akarást,

félreértések közepette 
nem láttam félhomályt,
szürke boltozaton a Túlontúlt.

Fo
tó

: B
itt

ne
r A

bi
ge

l



2022. május

4

SZENT VII. GERGELY PÁPA
A hónap szentje

Egy szegény sorsból felemelkedő, szent 
életű pápára emlékezünk VII. Gergely 
személyében. Feltételezhetően 1020-ban 
született Hildebrand. Anyai nagybátyja 
révén került a római Santa Maria bencés 
monostorba. Éles eszű fiatal, akit kitűnő 
szónoki és politikai tehetséggel is meg-
áldott az Úr. 1045-ben már VI. Gergely 
gyóntatója. Majd annak halá-
la után a cluny-i bencés apát-
ságba vonult vissza egy évre. 
A csendes imádságon kívül 
az itt éppen kibontakozó és 
az egyház megreformálásá-
ra irányuló törekvéseket teszi 
magáévá. Az elvilágiasodott, 
elzüllött egyház ugyanis nem 
hiteles értékközvetítő: a pa-
pok házasságban élnek, az 
egyházi méltóságokat pén-
zért meg lehet vásárolni, vi-
lági uralkodók, valamint az 
itáliai városok vezetői döntenek a pápa 
személyéről, de attól sem rettennek visz-
sza, hogy ellenpápát helyezzenek hata-
lomra. Az 1054-ben megtörtént egyház-
szakadás is fájdalmasan érinti a Pápai 
Államot. 

Hildebrand pályája, elkötelezettsége 
ezen történelmi események fényében vá-
lik érthetővé.

IX. Leó pápa megbízásából az egyházi
birtokok felügyelője lett. Szervezettségé-
nek köszönhetően a pápai kincstár újra 
gyarapodni kezdett. A következő pápák 
(II. Viktor, II. Miklós, II. Sándor) uralkodása 
alatt is tanácsadó, bíboros, sőt kancellári 
tisztséget töltött be. Valójában mindenki 
tudta, hogy az irányítás az ő kezében van. 
Senki nem csodálkozott hát azon, hogy 

1073. június 29-én VII. Gergely néven őt 
iktatták be új pápaként.

Pápaként vallotta; „Isten a pápát őrnek 
állította minden egyes ember és az egye-
temes Egyház fölé.” Különösen a papság 
életét igyekezett megtisztítani a simóniától 
és a nősüléstől. A bajok gyökerei a világi 
hatalomig nyúltak, amely legtöbbször arra 

nem méltókat emelt egyhá-
zi posztokra. Elhatározta, 
hogy megtiltja az egyházi 
tisztségek adás-vevését. 
Mindezeket a német csá-
szár, IV. Henrik, semmibe 
vette. Sőt, egy zsinaton VII. 
Gergelyt letettnek nyilvání-
tatta, majd szövetségeseivel 
sereget szervezett ellene. 
Erre a pápa az Angyalvárba 
menekült. Megsegítésére a 
normannok jöttek Rómába. 
Viszont ők mindent feldúltak, 

s elraboltak. Róma haragja ellen a pápa 
a normannokhoz tartozó Salernóba me-
nekült. Itt érte a halál 1085-ben. Az általa 
elindított iránymutatásból, harcból az egy-
ház, a későbbiekben, belsőleg megtisztul-
va és külsőleg szabadon került ki. Ötszáz 
év múlva, amikor koporsóját felnyitották, 
teste ép volt. V. Pál pápa 1606-ban szent-
té avatta. Ünnepnapja máj.25. 

Urunk, Istenünk, te Szent VII. Ger-
gely pápát lelkierővel és igazságszere-
tettel ékesítetted fel. Add, hogy példá-
jára egyházad a jogtalanságot elítélve, 
szeretettel, szabadon tegye meg mind-
azt, amit az igazság kíván!

Tóth Márta
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PANNONHALMA
Zarándokhelyeink

Első anyaországi látogatásom alkal-
mával unokatestvérem azzal ébresztett 
fel reggel, hogy meglepetésben lesz 
aznap részem, mert egy nevezetes he-
lyet látogatunk meg. Győrt elhagyva a 
Szent Márton hegyen már megpillantot-
tuk a Pannonhalmi Főapátság 55 méter 
magas harangtornyát. Az 1996 óta a 
világörökség részéhez tartozó épülete-
gyüttes meglátogatása lett aznapi uta-
zásunk fénypontja.

Idegenvezetőnk elmondta, hogy a 
fennmaradt 1002-ből származó kivált-
ságlevél szerint Géza fejedelem, Szent 
István királyunk édesapja, alapította 
996-ban az akkor még Szent Márton ne-
vét viselő monostort. A Monte Cassino-i 
anyamonostorhoz hasonló kiváltságok-
kal, valamint birtokokkal látta el Szent 
István királyunk a monostort. Ebben az 
időben iskolát is vezetett az apátság és 
gazdag könyvtára volt, amit egy 11. szá-
zadban kiadott oklevél bizonyít. 

A tatárjárás majd a török hódoltság 
másfél évszázada idején a hanyatlás 
jelei mutatkoztak meg a monostor éle-
tében, mivel a szerzeteseknek többször 
is menekülniük kellett és épületeik is 
megrongálódtak. A hanyatláshoz az is 
hozzájárult, hogy II. József 1786-ban 
beszüntette a rend működését. A ben-
cés rend visszaállítása 1802-ben I. Fe-
rencnek köszönhető, aki az oktatásra 
fektette a hangsúlyt. A Pannonhalmán 
jelenleg élő 40 bencés szerzetesből 
álló közösség, Nursiai Szent Benedek, 
a bencés rend megalapítójának és re-
gulájának kidolgozója példáját követve 
az „ora et labora” (imádkozzál és dol-
gozzál) szellemében működtetik a bent-
lakásos gimnáziumot, a könyvkiadót, 

szerveznek lelkigyakorlatokat, végzik 
a liturgiát, szerveznek koncerteket és 
dolgoznak a gyógynövénykertekben, a 
borászatban és vendégek fogadásával 
tartják fel magukat. Pannonhalmán a 
legismertebb gyógynövények közé tar-
tozik a levendula, amiból olajat készíte-
nek saját üzemeikben. 

Az 1942-ben a pápa által basilica mi-
nor kitüntető címet kapott gótikus stí-
lusban épült Szent Márton bazilikát is 
meglátogattuk, a kerengőt, altemplomot 
és megcsodáltuk a több mint 400 ezer 
könyvet tartalmazó könyvtárat.

Nevezetes esemény volt Pannon-
halma történetében II. János Pál pápa 
1996-os látogatása a bencés főapátság 
millenniumi ünnepsége alkalmából és 
2004-ben a Magyar Örökség díjjal való 
kitüntetése.

A bencés főapátság védőszentje 
Szent Márton püspök, aki a mai Szom-
bathelyen (Savaria) született és Francia-
országban, Tours-ban hunyt el.

Ne felejtsük el Ferenc pápa üzenetét a 
magyar népnek: „Ti Szent Márton népe 
vagytok!”.

Dávid Melinda
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Pap Melinda

A SZENTLÉLEK MEGÚJÍTÓ EREJE
„Atyám házában sok 
hely van, ha nem így vol-
na, megmondtam volna 
nektek. Azért megyek 
el, hogy helyet készítsek 
nektek. Ha aztán elme-
gyek, és helyet készítek 
nektek, újra eljövök, és 
magammal viszlek benne-
teket, hogy ti is ott legye-
tek, ahol én vagyok. .” (Jn 
14,2-3) - mondja Jézus a ta-
nítványainak. A feltámadás 
utáni negyvenedik napon, 
a halálon is győzedelmes-
kedő Krisztus felmegy az 
Atya mellé, hogy helyet ké-
szítsen választottjainak. Hiszen ígére-
te szerint újra eljön, hogy megdicsőült 
híveit bevezesse magával az örök élet-
be. 
Jézus mennybemenetele lehetővé tet-
te, hogy a Szentlélek eljöjjön és be-
töltse követőit. Hívőként maga Isten él 
bennünk, Szentlélek formájában, Aki 
bölcsességet és erőt ad az élethez. 
Csakis rajtunk múlik, hogy kihasznál-
juk-e ezt az ajándékot arra, hogy Is-
tennek tetsző, tartalmas életet éljünk. 
Hitre, reményre, szeretetre, megbo-
csátásra és szolgálatra készen. Szem 
előtt tartva, hogy a keresztény élet 
olyan életet jelent, melyben a Szent-
lélek belsőleg újítja meg az embert. 
Megvilágosítja és megerősíti.
Amikor arra gondolunk, hogy mind-
ezeket be kell tartanunk, ahhoz, hogy 
Istennek tetsző életet éljünk, szinte 
lehetetlennek is tűnik a feladat. Isten 
azonban senkitől sem vár el többet, 

mint amennyire képes. Jobban ismeri 
képességeinket és korlátjainkat, mint 
mi magunk. Így a próbatétellel együtt 
a kivezető utat is elénk tárja. Ha követ-
jük az útmutatását, kellő irányítást ad 
és figyel ránk, még ha ehhez változtat-
nunk is kell az életünkön.
A Biblia rendszeres tanulmányozása 
sokat segíthet abban, hogy az Úrnak 
tetsző gondolkodást és életet alakít-
sunk ki. Hogy bennünk is beteljesül-
hessen a Szentlélek megújító ereje. 
Így a ránk bízott talentumokat a leg-
megfelelőbben tudjuk használni önma-
gunk, családunk és a közösség javára.

„Mindenki, aki Krisztusban van, új 
teremtmény. A régi megszűnt, valami 
új valósult meg.” (2 Kor 5,17)
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Stuttgarti programjaink

Május 1-jén, Húsvét 3. vasárnapján a szentmise keretében Anyák napi 
ünnepséget tartunk.

Május 13 és 15 között Egyházközségünk alapításának 75. évfordulóját ünnepeljük. 
A három nap részletes programját honlapunkon és facebook-os oldalunkon találjá-
tok meg.

Május 25 és 29 között a 102. Deutsche Katholikentag Stuttgart (102. Stuttgarti 
Katolikus Napok) kerül megrendezésre. Ezen napok részletes programját szintén 
honlapunkon és facebook-os oldalunkon találjátok meg.

Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, majd 
szentmise. A híveket május 6-án, 13-án és 20-án várjuk. 

Május 20-án Bibliakör. Számítunk rátok! 

Ulmi programjaink

Május 8-án, Húsvét 4. vasárnapján a szentmise kertében Anyák napi ünnepséget 
tartunk.

Csütörtöki napokon, azaz május 5-én, és 19-én 17.30 órakor Ulmi délután. Szent-
mise előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

Weingarteni programjaink

Május 8-án, Húsvét 4. vasárnapján a szentmise kertében Anyák napi ünnepséget 
tartunk.

Szerdai napokon, azaz május 4-én és 18-án 17.30 órakor Weingarteni délután a 
14 Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, keretében 
katekézis.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

*

*
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kintek Egyházközségünkre, ma különösen is felértékelődik bennem Egyházközsé-
günk értéke és küldetése. Annak tudata, hogy van egy ajtó, ahol - akár virtuálisan 
is – bekopogtathatok. 

Magam részéről végtelen hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni, hogy im-
már közel hét esztendeje én is ennek a nagy családnak tagja vagyok. Az ünnep pilla-
natai pedig lehetőséget kínálnak, hogy magamban számot vetve tisztán láthassam, 
mit kaptam és mit adtam ennek a Közösségnek.

Jöjj, ünnepeljünk együtt május 13 és 15 között! Így mondunk köszönetet és hálát 
Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközségünk 75 esztendőjéért.

Schwäbisch Gmünd május 1 vasárnap  9.30 óra!!!

Stuttgart május 1 vasárnap 15.00 óra

Balingen május 7 szombat 16.00 óra

Weingarten (Marienkirche) május 8 vasárnap 11.00 óra

Ulm május 8 vasárnap 15.00 óra

Stuttgart május 13 péntek 18.00 óra

Stuttgart május 14 szombat 18.00 óra

Stuttgart május 15 vasárnap 11.30 óra

Heidenheim május 21 szombat 15.30 óra

Böblingen május 22 vasárnap   9.30 óra

Heilbronn május 22 vasárnap 15.30 óra

Munderkingen május 29 vasárnap   9.00 óra

Tuttlingen május 29 vasárnap 15.00 óra

SZENTMISÉK

Tibor atya




