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Szatmárnémetiben közel tizenöt éven 
keresztül a Szentlélek plébániai közös-
ség lelkipásztora voltam. Minden va-
sárnap és ünnepnap 9 órakor ifjúsági 
szentmise volt. Sajátossága volt ezek-
nek a szentmiséknek, hogy nem csupán 
a fiatalok vettek részt rajta, de elősze-
retettel jöttek a felnőttek, sőt az idősek 
is. S ami egészen különlegessé tette 
ezeket a szentmiséket, hogy felnőttek 
és idősek egyaránt szívesen énekeltek. 
Volt néhány kedvenc énekünk. Ezek 
közé tartozott az az ifi ének, amelyik így 
kezdődött: „Szüntelen bízzál az Úrban!”. 
Az első versszakból sokszor merítettem 
erőt személyesen is: 

 
„Szemed hiába néz és kutat, 

      néha nem látod tisztán utad, 
      azt sem, a holnap mit hoz, mit ad, 

      de hidd, az Úr megsegít.” 

Első hallásra úgy tűnhet, hogy a biza-
lomról nagyon könnyű szólni. Bár megy-
győződésem, hogy ezzel az érzéssel is 
úgy vagyunk, mint a szeretet érzésével. 
Sokkal inkább érezzük és megtapasz-
taljuk jelenlétét életünkben, mintsem, 
hogy szólni tudnánk mibenlétéről. 

Amennyiben a bizalomról elmélke-
dem, úgy a magzati, a csecsemőkor 
és gyermeki énem belém ívódott ér-
zéséhez és élményéhez nyúlok vissza 
önkéntelenül. A csecsemőkorban a leg-
fontosabb a védelem, védettség, a kap-

csolódás édesanyámhoz. Ez adja azt a 
biztonságot, vagy a biztonság hiányát, 
ami aztán a személyiségem egész alap-
ját meghatározza.

Megbízni valakiben. Még most is ele-
ven bennem, hogyan tanultam meg 
kerékpározni. Édesapám tanított meg. 
Először csupán néhány pillanatra, majd 
egyre több időre elengedte a kerékpár 
ülését. S addig, amíg bíztam benne, 
tartani tudtam magam. Az a tudat, hogy 
édesapám mögöttem van, s megfog, ha 
elvesztem egyensúlyomat, megóvott az 
eleséstől. 

Utóbbi időben sokat töprengtem em-
beri kapcsolataimon. Nyilvánvaló szá-
momra, hogy ezek alapja a bizalom. 
Feltételek nélkül megbízni valakiben. 
Adott esetben legmélyebb és legszemé-
lyesebb érzéseimet is megosztani vele. 
Amennyiben emberi kapcsolatom, ba-
rátságom zátonyra futott, úgy a bennem 

folyt. 8. old.

SZÜNTELEN BÍZZÁL AZ ÚRBAN!
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BÍZOM BENNED
Bizalmas körökben, biztos forrásból hal-

lottam, bebizonyosodott, hogy a beépített 
bizalmi ember, akiben mindenki vakon 
megbízott, mégsem bizonyult elég meg-
bízhatónak, mert visszaélt a neki szavazott 
bizalommal, biztos kézzel, a legnagyobb 
önbizalommal, bizalmasan kezelt aktákat, 
bizonyítékokat, játszott át az ellenség ke-
zére. Bíztató fejlemény ez ügyben, hogy 
a megbízhatatlannak bizonyult bizottsági 
tag sorsáról bizalmatlansági indítvány ké-

relmezésével nemsokára dönthetnek a 
megbízottak... Kedves Olvasó gazdag és 
fordulatos magyar nyelvünk lehetővé teszi 
számomra, hogy egy pazar szójátékkal in-
dítsak.

Saját bizalmatlanságom oka is pusztán 
bizonytalanságból ered. De ha mégoly 
biztos lennék is a dolgomban, akkor sem 
állíthatnám teljes biztonsággal, hogyan és 
mikor indul útjára. A bölcsőben talán, vagy 
már jóval korábban, az anyaméhben, azzal 

Fotó: Schultheis É
va

KÉTELY
Schultheis Éva

Ha ma vagy holnapután kinézel a valóság ablakán,
biztosan olyannak látod a hullámzó életet, 
amilyennek általában mutatja magát,
semmi lényeges, csak némi normalitás.

Idővel aztán az átlátás képességében
megnyugodva, ha valóban látni akarod,
s ha nem is, ha tágra nyitod,
ha bele mersz nézni, azt kapod, 

a valóság őszinte tekintetét,
már nem csodálkozol, nem riadsz vissza,
úgy veszed tudomásul a tényeket,
hogy nem táncoltatsz többé szellemeket...

Az értés kifejletéig gyanúddal 
vagy egyedül, megérdemled,
akarod, ne úszd meg kérdések nélkül,
hogy levond végkövetkeztetésül

saját fájó tapasztalataid bizonyítékát.
Így ma már azt is elhiszed, amit az igazság
tengerének hordalékában
becsukott szemmel csak érezni szoktak.
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a bizonyos ősélménnyel, amit születésem-
től fogva magamban hordozok, hogy idővel 
önmagamra ismerjek, hogy önhittség nél-
kül azt higgyem, ami én vagyok.

Mostanság igencsak felfújják a társa-
dalomkutatók. Rá hárítanak, neki tudnak 
be minden emberi problémát, sikert és 
kudarcot. Egészséges ős-önbizalom, hi-
székenység, vagy bizalmatlanság? Miért 
van okunk így vagy úgy reagálni adott 
élethelyzetekben? Az biztos, néha nem 
bizonyulunk elég körültekintőnek, máskor 
meg bizonyítottan az ellenkezője történik, 
olyanokban is vakon megbízunk, akikben 
nem feltétlenül kellene. Persze soha nem 
tudhatja előre az ember. Zsákbamacska. 
Hiszékenységnek ára van, bizalomnak ju-
talma. Tény, hogy a legelején mindenki rá 
hivatkozik, mindenki ezzel kecsegtet. 

A világon minden előítélet, csak a szere-
lem nem. Hallom a bölcs mondást. Abban 
az egyben ugyanis vakon megbízunk, leg-
alább is amíg fülig szerelmesek vagyunk. 
Más lapra tartozik, hogy az érzés vagy a 
személy kerít hatalmába bennünket olyany-
nyira, hogy ilyenkor valóban minden józan 
ítélőképességünk elszáll. Ilyen események 
utórezgésekor, ha már valamennyire visz-
szaszereztük az ítélőképességünket, vég-
következtetünk. Jó esetben előítéleteink, 
ha voltak, utóítéletekként is megállják a he-
lyüket... Ami viszont holtbiztos, a bizalmat, 
mint ahogy a szerelmet sem, nem lehet 
akarni.  Vagy ott van már a legelején, vagy 
keményen megszenvedett konfliktusok 
árán sem jön létre.

Vissza kell szerezni a közbizalmat! - je-
lenti ki határozottan a politikus a rádióban. 
Nem hinném, hogy komolyan veszi, amit 
mond. Ez is csak egy újabb trükk, egy mé-
zesmadzag, hiszen egyetlen ember elve-
szett bizalmát is nehéz visszanyerni, hát 
még egy egész közösségét. A történések 

körforgásában, belső hangjaink, jó és rosz-
sz tapasztalataink rostálják, tartják távol a 
személyeket, történéseket. Csalódásaink 
nagyon könnyen elvihetnek minket egy 
olyan világba, ahol mindenkire válogatás 
nélkül ellenségként tekintünk.

Megfontolandó, hogyan kapcsolódik a 
bizalom és a hit, a görög nyelvben a hit 
(pisztisz) ugyanis bizalmat jelent, elsősor-
ban a Jóisten irántunk érzett bizalmát és 
szeretetét fejezi ki, amely abban a féltés-
ben gyökerezik, hogy képesek vagyunk a 
változásra, hogy előbb-utóbb a bennünk 
zajló lelki ébredés eljuttat minket az atyai 
házba. Mert ettől a legszebb az egész, a 
fejtöréstől, a vélekedéstől, a rácsodálko-
zástól, az érzelemtől, a képzeletgazdag-
ságtól, a sejtéstől, az újfent megtapaszta-
lástól. Hiszen „Boldogok, akik nem látnak, 
és mégis hisznek!” A merészséghez is 
köze van, talán ezért is ered a németben a 
„sich trauen“ igéből. Ha meg volna bennem 
az a képesség, hogy mernék valakire, vagy 
valamire hagyatkozni, ha kaput nyitnék va-
laki felé… Igen, ha képes lennék rá, akkor 
már eljutottam odáig, hogy az illető sze-
méllyel, gonddal kapcsolatban félretegyem 
gyanakvásomat, kétségeimet, bizalmat-
lanságomat, kishitemet... Igen, talán akkor 
biztosan... és addig? 

Kedves Olvasó biztatni szeretnélek, biz-
tassuk egymást, biztassuk magunkat a mi-
nél előbbi szemléletváltásra!

Schultheis Éva

Fotó: M
erk D

ániel
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FORMIAI SZENT ERASMUS
A hónap szentje

A segítőszentek az első századok ke-
resztény vértanúi, akiket együtt hívhatunk 
segítségül. A hagyomány szerint e szen-
tek a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, 
hogy a hozzájuk fordulókat különböző ba-
jokban megsegíthetik. Erasmus Antióchi-
ában, a mai Törökország és Szíria határán 
elterülő vidéken feltételezhetően 253 körül 
jött a világra. Élettörténetét legendákból 
lehet összerakosgatni. Diocletianus csá-
szár uralkodása idején kegyetlenül bán-
tak Jézus követőivel. A börtönök tömve 
voltak velük. Erasmus pap volt és hét évig 
imádkozott, bujkált a Libanoni-hegység-
ben. Végül elfogták, a császár elé vitték, 
megkínozták, bebörtönözték. Mindent 
elkövettek, hogy Krisztusba vetett hitéről 
lemondjon. Hiába. Egy nap Isten angyala 
kiszabadította és Dalmáciába vitte, ahol 
szintén hét évig térített. Itt Maximilianus 
császár emberei próbálták hamis bálvány 
imádására kényszeríteni. Jelenlététől a 
bálvány szobra megsemmisült, hatására 
pogányok ezrei tértek meg, és lettek a fel-
dühödött császár áldozatai. 

Illíriából maga Mihály arkangyal repí-
tette Dél-Itália kikötővárosába, Formiába, 
amely a római császárok korában kedvelt 
üdülőhely volt. Isten igéjét Erasmus már 
a város püspökeként hirdette. Vértanú 
halálát számtalan rézmetszet, sőt a Szent 
Péter-bazilika egyik oltárképén Nicolas 
Poussin, örökítette meg. Még élve kife-
szítették, gyomrát felvágták, beleit csör-
lőre tekerték. A képen egy római katona 
lováról figyeli az eseményeket. Egy fehér 
ruhás aggastyán biztatja a csukott szemű 
szenvedőt. Fent ugyanis megjelent két an-
gyal, akik a vértanúságot jelképező koro-

nát és pálmaágat hozzák neki. 
Erasmushoz a vajúdó édesanyák, a 

gyomor- és bélgörcsökkel küzdők fordul-
tak segítségért. A csörlő megjelenése, a 
vihartól való rettenthetetlensége a tengeri 
hajósok tiszteletét is kiváltotta.

Róla, aki akkor sem hagyott fel a pré-
dikálással, mikor a közelében villám csa-
pott le, nevezték el a misztikus elektro-
mos kisülést Szent Elmo jelenségnek. Az 
egyszerre felvillanó fényeket tengerészek 
figyelték meg az árbócok végein, de Ga-
eta város katedrálisának tornyán is fel-fel-
villan Szent Elmo tüze. Ebbe a Formiához 
közeli városba menekítették ugyanis 842-
ben a szent maradványait a szaracénok 
elől. A jelenséget, mintegy biztosítéknak 
tekinthetjük mi, Krisztusban hívők, hogy 
Erasmus püspök segítségére több, mint 
1700 év távlatából is számíthatunk. Csak 
kérjük az ő pártfogását! „Szent Erasmus 
püspök támogass bennünket, hogy példá-
dat követve kitartsunk hitben megpróbál-
tatások idején is!”

Emléknapja június 2.
Tóth Márta
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MAGYAROK NAGYASSZONYA SZIKLATEMPLOM, 
BUDAPEST

Zarándokhelyeink

A rendszerváltás után egyik Buda-
pesten töltött szabadságunk idején 
meglátogattuk a Gellért-hegyen a Szik-
latemplomot. Olvastuk, hogy 1989. au-
gusztus 9-én újranyitották és állandó 
szentségimádás folyik a templom falai 
között. Ezért otthonról már bakancslis-
tánkra feljegyeztük azzal a céllal, hogy 
meglátogatjuk és ott imádkozni fogunk. 
A templomot meglátogatva megtudtuk, 
hogy 1924-ben Mária-kongregációsok 
egy csoportja a franciaországi világhírű 
Mária-kegyhelyre, Lourdes-ba, zarán-
dokolt. Olyan mély élményt jelentett 
számukra ez a zarándoklat, hogy elha-
tározták, Budapesten egy engesztelő 
Mária-kegyhelyet alapítanak. A megfe-
lelő helyet is megtalálták a Gellért-hegy 
oldalában a Szent István barlangban, 
amit robbantással bővítettek.

A pálos szerzeteseknek, akik Csęs-
tochowából a szülőföldjükre települtek 
vissza, 1934-ben egy neoromán stílusú 
kolostort építettek a templomhoz. A pá-
losokról tudjuk, hogy egyetlen magyar 
alapítású férfi szerzetesrend. A mai 
napig a pálos atyák vezetése alatt áll a 
Sziklatemplom. A pálos szerzetesren-
det a XIII. században született Boldog      
Özséb alapította, aki 1246-ban lemon-
dott a kanonokságról, vagyonát szétosz-
totta a szegények között és érseki enge-
déllyel visszavonult a Pilis hegyei közé. 
Három évig élte a remeték egyszerű, de 
nagyon nehéz életét, amikor a legenda 
szerint álmában lángnyelveket látott, 
amelyek egy lángnyalábbá olvadtak ösz-
sze, amiből arra következtetett, hogy a 
szétszórtan élő remetéket egyesítenie 

kell. A látomás hatására 1250-ben Pi-
lisszántó közelében templomot építettek 
monostorral.

Sok más szerzetesrendhez hasonlóan 
II. József császár 1786-ban a pálos ren-
det is feloszlatta, tagjainak két kolostor 
maradt Lengyelországban. Csak 150 
év után térhettek vissza szülőföldjükre, 
ahol két évtized után újabb megpróbál-
tatás várt rájuk a kommunista hatalom-
átvétel után. A hírhedt ÁVH 1951-ben a 
szerzeteseket letartóztatta, egy részü-
ket ártatlanul kivégezte, a többieket 5-10 
évi börtönre ítélte, a berendezésüket 
szétverték és templomuk bejáratát 1,5-
2 méter vastagságú betonfallal lezárták.

Ne feledjük a XVII. században élt bí-
borosunk, Pázmány Péter, figyelmezte-
tő mondatát: „Te is Magyarország, édes 
hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és 
ugyanazokkal fogsz hanyatlani.”

Nagy élményt jelentett számunkra a 
Sziklatemplom meglátogatása és imánk 
meghallgatásra talált.

Dávid Melinda

Fotó: T
haler Tam

ás
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Pap Melinda

HIT ÉS BIZALOM

„Bízd gondjaidat az Úrra, ő majd meg-
erősít” áll az 55. Zsoltárban. És tulajdon-
képpen ez a keresztény élet lényege. A 
bizalom és az irgalom. Hiszen az Isten-
be vetett hit elképzelhetetlen bizalom 
nélkül. Az isteni irgalom és az emberi 
bizalom segít átlépni azt az óriási sza-
kadékot, ami az isteni tökéletesség és 
az emberi gyarlóság között tátong. Eb-
ben az értelmezésben a hit és a bizalom 
egymás szinonimái. A hit alapvetően 

bizalom az Isten létezésében és abban, 
hogy Ő teljesíti az embernek tett ígére-
tét.

Emberi kapcsolatainkban azonban a 
bizalom fogalma átértékelődik. A fejlő-
désnek köszönhetően egyre gyakrab-
ban kényszerülünk rá, hogy bizalmat 
mutassunk olyasvalaki iránt, akit nem 
ismerünk. Egyre gyakrabban bízzuk 
ügyeink intézését ismeretlen személy-
re. Számtalanszor folytatunk interakciót 
ismeretlenekkel, akár az interneten is. 

És mi magunk is egyre gyakrabban ke-
rülünk ismeretlen helyzetbe. Gondoljunk 
csak a világot átölelő turizmusra vagy a 
kivándorlás jelenségére. 

Úgymond, vakon bízunk egymásban 
és a bizalom hozzájárul új közösségek 
kialakulásához. A felgyorsult tempó 
azonban más megvilágításba helyezte 
a bizalom fogalmát. Sokszínűsége miatt 
már nem csak az egyház és a társada-
lomtudományok foglalkoznak vele. Az 

elmúlt évtizedek-
ben olyan tudomá-
nyágak figyelmét 
is felkeltette, mint 
a közgazdaságtan 
vagy a politikatu-
domány. A kutatók 
a társadalom mű-
ködésének meg-
változására vezetik 
vissza a fogalom 
felértékelődését.

Véleményük sze-
rint a bizalom egy 
olyan jövő felé irá-
nyuló érzés, ami 
hitre és reményre 

alapszik. A körülmények kedvező ala-
kulására épít. Egy olyan társadalmi ter-
mészetű erőforrás, amely nemzeteken, 
kultúrákon áthidalva teszi lehetővé az 
emberek közötti együttműködést. Fran-
cis Fukuyama politológus és társada-
lomkutató szavaival élve „a közösségek 
a kölcsönös bizalomtól függnek, és nél-
küle nem fognak spontán módon létre-
jönni.”

Fo
tó
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Stuttgarti programjaink

Június 4-én Nemzeti Összetartozás Napja. Szentmise 10.00 órakor, melyet koszo-
rúzás és baráti együttlét követ. 
Június 16-án Úrnapja. Ünnepi szentmise 18.00 órakor. 
Június 17-én a Gloria Cantus kórus Mainauba, a virágszigetre látogat el.  
Pénteki napokon, Stuttgarti délután, 16.00 órakor Barátságklub, 17.30 órakor rózsa-
füzért imádkozunk, majd szentmise. A híveket június 3-án, 10-én, és 24-én várjuk.  
Június 3-án szentmise után imakör, június 24-én Jézus Szentséges Szíve főünne-
pe.

Ulmi programjaink

Június 16-án Úrnapja, szentmise 15.00 órakor.

Csütörtöki napokon, azaz június 2-án, és 23-án 17.30 órakor Ulmi délután. Szent-
mise előtt rózsafüzért imádkozunk, szentmise keretében katekézis.

Weingarteni programjaink

Június 6-án Pünkösdhétfő. Ünnepi Szentmise 11.00 órakor a 14 Nothelfer 
Kapelle-ben.

Június 12-én ökumenikus istentisztelet a Heilig Geist Kirche-ben. Korda Zoltán 
tiszteletes úr érkezik hozzánk Szatmárnémetiből.

Június 16-án Úrnapja, szentmise 11.00 órakor a 14 Nothelfer Kapelle-ben.

Szerdai napokon, azaz június 1-jén és 22-én 17.30 órakor Weingarteni délután a 14 
Nothelfer Kapelle-ben. Rózsafüzért imádkozunk, utána szentmise, keretében kateké-
zis.

Egyházközségi búcsúünnepek

Június 11-én Biberachban templombúcsú, Árpád-házi Szent Kinga ünnepe. 
Június 19-én Ludwigsburgban templombúcsú, Szent László ünnepe. 
Június 26-án Böblingenben templombúcsú, Dr. Scheffler János püspök, vértanú 
ünnepe.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

*

*

*
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Kontoinhaber: Kath. Stadtdekanat Stuttgart 
IBAN: DE63 600 501 01 000 46 46 192  
BIC: SOLADEST600

lévő bizalom érzése gyöngült meg a másik iránt. Mást nem tudok tenni, csupán 
őszintén magamba tekintek, s ennek okát kizárólag magamban keresem. 

Szüntelen bízzál az Úrban! Összetört kapcsolataim, Istennel és embertársaimmal, 
csakis ebben a bizalomban újíthatóak meg. Építsem és erősítsem önmagamban a 
bizalom érzését, mely kezdettől bennem él.

Stuttgart június 4 szombat 10.00 óra

Balingen június 4 szombat 16.00 óra

Schwäbisch-Gmünd június 5 vasárnap 
(Pünkösd)

10.15 óra!!!

Stuttgart június 5 vasárnap 
(Pünkösd)

15.00 óra

Weingarten (14 Nothelfer Kapelle) június 6 hétfő (Pün-
kösdhétfő)

11.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) június 11 szombat 16.30 óra!!!

Weingarten (Heilig Geist Kirche) június 12 vasárnap 11.00 óra

Ulm június 12 vasárnap 15.00 óra

Weingarten június 16 Úrnapja 11.00 óra

Ulm június 16 Úrnapja 15.00 óra

Stuttgart június 16 Úrnapja 18.00 óra

Heidenheim (motoros találkozó is lesz) június 18 szombat 15.30 óra

Ludwigsburg június 19 vasárnap   9.30 óra!!!

Stuttgart június 19 vasárnap 11.30 óra

Eislingen (lángos sütés – ágápé) június 19 vasárnap 15.30 óra

Tuttlingen június 25 szombat 16.00 óra

Böblingen június 26 vasárnap   9.30 óra!!!

Heilbronn június 26 vasárnap 15.30 óra

SZENTMISÉK

Tibor atya




