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Ifjúsági szentmiséken fiatalok által 
gyakran énekelt, magam által is nagyon 
kedvelt ének sorai motoszkálnak gondo-
lataimban. Az utóbbi hónapok történé-
sei mindannyiunkat elbizonytalanítanak. 
Háborús konfliktus, életünk kitettsége, 
elszabadult energia árak, a mindenna-
pok megélhetési gondjai, Egyházunkat 
érintő negatív hírek sokasága, különbö-
ző botrányok sorozata, a világegyház 
útkeresése, létbizonytalanság… 

Csak néhány gondolatfoszlány, ame-
lyek nyilvánvalóan nagyon sokunkat fog-
lalkoztatnak, melyek hátterében a kitett-
ség és bizonytalanság érzése húzódik 
meg. Önként adódik a kérdés, hogyan 
lehet mindezen elbizonytalanító érzé-
seken felülkerekedni? Keresztényként, 
Krisztus hívőként abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy hisszük és 
tudjuk, hogy Krisztus a mi életünk ura. 
Valóban életünk Isten gondoskodó és 
szerető tenyerében van.

 
Néhány hete egy fiatal pár keresett 

meg, hamarosan esküvőjükre kerül sor. 
Mivel mind a ketten Kárpátaljáról szár-
maznak, egyértelmű, hogy otthon nem 
tudják megtartani esküvőjüket. Így a 
választás Magyarországra esett. Már 
az első találkozás is mély nyomokat ha-
gyott bennem. Azóta már néhányszor 

tát tölti. Érkezik a hír, holnap indulni kell 
Donbaszba, a krími háborúba. Kezében 
az őket megáldó pópa ajándékozta kis 
kereszt. Ráadásul megtagadta néhány 
katona társa kérését, hogy eltörje kezü-
ket, mert akkor nem viszik őket a harc-
térre. A végtelennek tűnő éjszaka után 
pirkadni kezd. Felsorakoznak. Néhány 
perc és indulnak. Ekkor érkezik a pa-
rancs, nem visznek el mindenkit. Erősen 

találkoztunk az „online” térben. Közben 
pedig csak egyre erősödik bennem a 
felismerés, milyen csodálatosan meg-
tapasztalható a jó Isten gondoskodó és 
életünket óvó szeretete az ő esetükben 
is. Örökre magammal viszem a vőle-
gény könnyek közt megosztott tapaszta-
latát, amikor katonaként ott van egyma-
ga érzéseivel és gondolataival.

2015 májusát írjuk, katonai szolgála-

folyt. 8. old.

OTT VAN ÉLETEM ISTEN TENYERÉN…
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KIRÁLY VAGY TE?

Szemerkélő eső. Délelőtti csendes 
mise a sarki templomban. Alig negyve-
nen álljuk körül az oltárt. Közvetlenség 
és meghittség. A modern épület egyet-
len dísze, a színes üvegtáblák között be-
szűrődő halvány fény. A csodák három 
napja belevész az őszi ködbe. Ki emlék-
szik? Ki tartja még számon az időt?

„Volt egyszer egy király, ma is él köz-
tünk jár, országát ne keresd, térképeid 
felett, hintója sosem volt, mindig csak 
gyalogolt, szolgákat nem akart, szol-
gálni ő akart...”, elkalandozva dúdolom 
magamban a gyermekdalt. Napi gon-
dolataim szétszélednek, hézagosak, de 
a tegnap elevenebben köszön vissza, 
mint valaha. Novemberi szél rázza a tar 
fák ágait. Nemsokára havazik. Mentőöv-
ként érkezik a dallam, visszahozza ben-
nem a régi Krisztuskirály ünnepet.

Az egyházi év utolsó vasárnapján, 
szürkeségbe érkező, éles kontrasztként 
még egyszer feltűnik a király. A király, aki 
virágvasárnap, a hozsannák dávidfia-
ként, szamárháton, ujjongó tömeg kísé-
retében vonul, fontos küldetéssel érke-
zik, követőket toboroz, belekiált az alvó 
világba... Ébredj ember... végül azért az 
országért, amely olyan valószínűtlenül 
távolinak, majdhogynem idegennek tű-
nik, elveszti önmagát is.

Másokat megmentett, saját magát mi-
ért nem sikerül? A király akarta így. Még 
a látszatát is elkerülni, mindannak, ami 
földi uralkodók nevéhez tapad. Dicső-
ségét álruha takarja. Hírnevét tövisko-
ronával, bíborpalásttal illeti népe. Trón 
helyett keresztet cipel. „Uram emlékez-
zél meg rólam, ha eljutsz országodba...”, 
csak ő érti, a jobb lator. Kísérői kajánul, 

fejcsóválva szlogeneket ordítoznak, „…
nekünk nincs királyunk, csak császá-
runk... mert mindaz, aki királlyá teszi ma-
gát, ellenszegül a császárnak... ha Isten 
fia vagy, szállj le a keresztről, szabadítsd 
meg magadat!” Még a hozzá közel ál-
lók is mindig ugyanazt firtatják, kajánul 
ismétlik, világi jelzőkkel ruháznák a por 
fiát. „Tehát király vagy te?” Király, aki 
nem él vissza hatalmával, lealacsonyít-
ja önmagát, az életével fizet! Király, aki 
úrként egy idegen világba, alattvalónak, 
alárendelt viszonyba száműzi saját ma-
gát, még annál is messzebb megy, alá-
száll a poklokra! Nem értettük mi akkor 
és most sem. Szokatlanul idegen tőlünk 
ez a királykép. Mert manapság a királyi 
sarjak legtöbbször bulvárlapok fősze-
replői... 

„Uram, ha Te vagy a király, ha hatal-
madban áll, akkor miért…”, máris onta-
nánk panaszunkat, elégedetlenségüket 
sorjáznánk, tehetetlenségünk dühét 
mind Reá zúdítanánk.

„Ne rám nézzetek, ne így...”, monda-
ná viszonzásul a Király. „Siránkozzatok 
magatok és gyermekeitek felett.” Mert 
nemsokára üt az óra. Az utolsó élet nap-
ja. Új kezdet, új ma holnapja virrad, az 
alfa és az ómega végtelen ideje. A király 
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ECCE HOMO
Schultheis Éva

A bejáratnál ül.
és az irataival babrál.
Nem merek a szemébe nézni,
mert én adtam a kezébe azokat az iratokat.
Csak lopva sandítok rá,
nehogy észre vegye a titokban rajtafelejtett tekintetemet.
Kíváncsiságomat, vajon mit érezhet most?
Az alig palástolható részvétet az arcomon,
lehet-e mindezt elviselni,
méltósággal végig csinálni?
Az élet kegyetlen trükkjei miatti felháborodásomat.
A bizonyosságot, hogy minden torzóban mégis ott a tökéletes világ,
hulló falevelek, télelő, az apró örömök és így tovább ... Elvárásaimat…
Csak most jövök rá, hogy a létezésről
és másokról alkotott képem mennyire sántít.
Már magam sem tudom,
mit is akarok, kinek hihetek, minek vagyunk itt?
Talán strapabíró sem vagyok,
ha ennyire megráz egy ember tragédiája,
akit valójában nem is ismerek.
Mert azt a pár alkalom sem volt egyéb,
mint az ügyfél és a szolgáltatója közötti hivatalos találkozás.
Mégis, néhány elhangzott szó,
elejtett gesztus is elég volt ahhoz,
hogy megértsem ki ő, és ki vagyok én magam.
Nem ismerhettem sem kicsit, sem nagyon,
de látom a szemét most is. Csak azt.
Benne az alázatot, ahogyan átveszi tőlem a halálos ítéletet,
miközben tudom, hogy tudja,
s tudja, hogy tudom,
hogy jó ember, nagyon…
Mert bármilyen furcsa, valahol minden ember az ...

Talán más elfoglaltság után kellene néznem mihamarabb.

megdicsőül az Atya jobbján.  Országá-
nak nem lesz vége, uralkodni fog Jákob 
házán mindörökké.

„Elment a nagy király, de országa 
nyitva áll, hallgasd a csend szavát, s 

meghallod hívását, Ő soha nem hagy 
el, szólj csak és átölel, tán észre sem 
veszed, úgy fogja két kezed...” dúdolom 
tovább a dalt. Vajon megértem-e valaha 
is a csend szavát?

Schultheis Éva
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MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK
A hónap szentje

Ha hinnénk, amit 
tudunk és látnánk, 
amit hiszünk…

Akkor novem-
ber 13-án az egyik 
ámulatból a másik-
ba esnénk! A temp-
lom ugyanis zsúfo-
lásig telik magyar szentekkel! Elsőként 
a magyar szent családot, az Árpád-házi 
királyokat látnánk ragyogó fényben bevo-
nulni! Tovább! Mennyi ismerős és mennyi 
ismeretlen; mártírok, vértanúk, a hétköz-
napok hősei, Istenbe merült misztiku-
sok...lehetnek vagy kilencvenen! Minő 
tisztelettel fogadják őket! 

Ezen a napon mi földiek rájuk emeljük 
tekintetünk, ugyanakkor a Mennyekben 
ma a magyarok ülnek a fő helyen! Micso-
da koronáik vannak! Egyedül a Jóisten a 
tudója, melyik drágakövet, milyen meg-
próbáltatásért kapták.

Szent VI. Pál pápa a liturgikus naptár-
ban november 13-át a Magyar szentek 
és boldogok napjává nevezte ki, amikor 
nemcsak az oltárra emeltekről, hanem 
a népünk által szentként tiszteltekről is 
megemlékezünk.

  Ők azok az üdvözültek, akik valami-
lyen módon a Kárpát-hazához kötődnek; 
magyarnak születtek és nemzetünk se-
gítségére voltak, vagy külföldről érkez-
tek, de sorsuk összefonódott népünk 
történelmével, és az évszázadok során 
tanúságot tettek Isten és népe iránti hű-
ségükről. Ők tehát a magyar Minden-
szentek! 

Mit tanulhatunk magyar szentjeinktől?  
Sík Sándor költőnk: „Ők arra tanítanak 
bennünket, hogy aki az Istentől szárma-
zik, nemcsak legyőzheti, hanem küzdel-

mes élete árán fel is emelheti ezt a vilá-
got az isteni kegyelem segítségével.”  

 Ahány magyar szent, annyi életút. Ta-
lálunk köztük remetéket, Szent Özséb 
személyében rendalapítót, a tatárjárás, 
a törökdúlás, nácizmus és kommunizmus 
során hitüket meg nem tagadókat, pa-
pokat, püspököket, akik hivatalos iratok 
megszerzésével, vagy saját életük felál-
dozásával mentettek életeket. A sebesül-
tek, betegek, nyomorban tengődők életét 
elviselhetőbbé tevő ápolókat, orvosokat, 
Krisztust látó királylányokat, a lelkek 
megmentésén fáradozókat, akik prédi-
kációkat írtak, Biblia-fordítókat, a hazáért 
vezeklőket, bűnökért engesztelőket. 

Álljanak előttünk példaképként, va-
lamint erőforrásként ezen a szentektől 
megszentelt földön! 

„Áldott az a nép, melynek vannak 
szentjei, és amely tiszteli azokat, mert 
mindenkor áthatja az isteni áldás és sze-
retet” – mondta Szent II. János Pál pápa.

 Mindenható, örök Isten, te megadtad, 
hogy egy napon ünnepeljük a magyar 
szentek és boldogok dicsőségét. Kérünk, 
sokszoros közbenjárásukra áraszd bő-
ven reánk irgalmadat. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is-
ten mindörökkön-örökké. Ámen.

Tóth Márta
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A BUDAPEST-GAZDAGRÉTI  
SZENT ANGYALOK PLÉBÁNIA

Zarándokhelyeink

Évi hagyományos zarándoklatunkat ta-
valy szeptemberben Budapesten töltöttük 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszuson. Olyan gazdag és kitűnően 
megszervezett szentmiséken, programo-
kon vettünk részt, hogy évek múlva unoká-
inknak is elmesélhetjük élményeinket.

Délelőtt a Hungexpon hallgattuk meg a 
világ minden tájáról meghívott lelkészek, 
hívek, püspökök, bíborosok, államférfi-
ak és keresztény hívek tanúságtételét, a 
szentmiséken együtt énekeltünk a kitűnő 
kórusok tagjaival.

Minden délutánra is jutottak programok. 
Ezek közül már otthon kiválasztottuk Tibor 
atyával a legtöbb élményt tartogató ese-
ményt.

Szeptember 7-én, a Diaszpóra iroda, 
„Külföldi Magyarok Találkozójára” hívott 
meg bennünket a Szent Angyalok Plébá-
niára, ahol ünnepi szentmisét mutatott be 
Cserháti Ferenc püspök atya, a külföldi 
magyarok lelkipásztori ellátásával megbí-
zott esztergom-budapesti segédpüspök. 
A szentmise végeztével részt vettünk egy 
kerekasztal megbeszélésen, ahol Egyház-
községünk örömeit és gondjait vázoltuk fel. 
Ezután svéd asztalos közös vacsora követ-
kezett, ami igazi szeretetlakoma volt.

A templom ünnepélyes alapkő letételé-
re a főváros legsűrűbb lakótelepén 1990. 
március 30-án került sor és a tervezési 
megbízást Koppányi Imre építésznek ad-
ták. A templomot úgy tervezték, hogy a 
szentmisék mellett más feladatot is ellá-
son, mint a kulturális, karitatív és temetke-
zési szolgálat. A templom kívülről is felkelti 
a látogató érdeklődését, a templomba lép-
ve elkápráztatja a szemünket a sok szín, a 

gyönyörű főoltár feletti mozaik, amit 2016-
ban Marko Ivan Rupnik szlovén jezsuita 
művész és húsz fős csapata készített Ró-
mában és hozott el Budapestre. A 450 fé-
rőhelyes templom bükkfa padsorait Sepsi-
szentgyörgyön készítették, az orgonát 18. 
századi ibériai mintára épült, Búza Barna 
szobrászművész készítette a faragott ke-
resztút stációit.

A templom megálmodója, az akkori lel-
késze, Lipp László atya volt, aki túl korán, 
2009-ben, a templom felszentelése előtt, 
62 éves korában, hosszú szenvedés után 
hunyt el. László atyát nagyszerű szervezés 
jellemezte. Az építkezésnél is aktívan részt 
vett, ha szükség volt személyesen hozta el 
teherautón az építőanyagot, mint focidruk-
ker papi labdarugó csapatot szervezett és 
gyerekeket vitt táborozni.

2016. október 1-én Erdő Péter bíboros 
szentelte fel a templomot. László atya után 
jelenleg Dr. Szederkényi Károly atya a 
templom plébánosa.

Gazdagrét himnuszával zárom soraimat:
„A város szívétől délre, Angyal tekint az égre.

Szárnyait kitárja védve, Őrizve kincseidet.
Isten gazdagon megáldja, Aki itt munkálkodik.

Isten, Gazdagrétet áldd meg! Óvjanak angyalaid! “

Dávid Melinda

Fotó: D
ávid Ferenc
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ERŐS LOMBKORONÁVAL KAPASZKODOTT AZ ÉGBE

A fa gyökerei a föld erejéből táplálkoz-
va hatalmas lombkoronát kezdett növel-
ni. Nőtt ég és föld között egyre nagyobb-
ra. Zöld leveleivel friss levegőt lehelt a 
földre, életet adott bogárnak, lepkének. 
Fészket nevelt, árnyas védelmet nyújtott 
mindenkinek és erős karjaival mind ma-
gasabban kapaszkodott az égbe. Vihar 
nem tépázta. Azt hitte, hogy gyökerei 
erősen tartják. Érezte ebben a föld és ég 
közötti egységben, hogy ereje végtelen.

Elérkezett az idő, amikor a világ is 
beleremegett az őszbe. Megsárgult le-
veleinek szépsége csak az erejét és 
tekintélyét növelte. És aranyszínű, erős 
lombkoronájával, a Nappal szinte ösz-
szeolvadva kapaszkodik már az égbe. 

Néha, hideg hajnalonként szeretné 
megpillantani hogyan élnek az egyko-
ri fészeklakók. Kíváncsian néz a leg-
magasabb ágáról a messzeségbe. De, 
csak mély gyökerei szívében érzi, hogy 
madárkái most egy messzi, melegebb 
földön, boldogan élnek. Tudja, hogy egy-
szer újra visszatérnek. Visszajönnek. 
Mindig hazaérnek, és ismét vidám lesz 
az az árnyas, régi fészek. Ebben a ma-

gányos várakozásában is csendesen és 
türelmesen, erős lombkoronával kapasz-
kodik az égbe.

A süvítő szél egyre jobban csavarja 
ágait. Mézszínű levelei csorognak. A fa 
az őszi deres reggeleken, félve néz fel a 
sötét, viharos, télszagú felhőkre. És ko-
pár ágaival még erősebben kapaszkodik 
az égbe. 

Szomorúan tekint le. Sajogva elbú-
csúzik a pergő levelektől. S ekkor, döb-
benten veszi észre, hogy ismét milyen 
erőt, életet és boldogságot szórt erre a 
földre. Lágy, színes szőnyeget terített a 
fagyos rétre. Egy süncsalád, a hideg tél 
elől menedéket keresve, az ő odvas, de 
még erős gyökerei között, lehullott leve-
leibe burkolódzva kuckózik. Gyerekek 
hemperegnek vidáman az ő puha, őszi 
selymében. 

E pillanatban nagyot sóhajtva megér-
tette, hogy erejét egy életen át honnan 
kapta. S, azt, hogy élete minden perce 
valakinek ajándék volt. És ő kopár ága-
ival, megfáradtan, csendesen, még szo-
rosabban kapaszkodott a végtelen égbe. 

Danka Erika
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Stuttgarti programjaink

Péntekenként Stuttgarti délután, 18.00 órakor szentmise, előtte rózsafüzért imád-
kozunk. A híveket november 4-én, 11-én, 18-án és 25-én várjuk. A barátságklub 
tagjai is ugyanezeken a napokon találkoznak 16.30 órakor.

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, 18.00 órakor szentmise, amelyet meg-
előzően 17.00 órakor a közelben lévő temetőbe (Gablenberger Friedhof) megyünk 
ki közösen, hogy halottjainkért imádkozzunk.

*

Ulmi programjaink

Csütörtökönként, azaz november 3-án és 17-én Ulmi délután.  Ezen napokon 
18.00 órakor szentmise, előtte rózsafüzért imádkozunk. Várlak szeretettel Bennete-
ket a Wengen Kirche-ben.

*

Weingarteni programjaink

Szerdai napon, azaz november 16-án és 30-án a 14 Nothelfer Kapelle-ben 18.00 
órakor Weingarteni délután. A szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. 

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, 11.00 órakor szentmise a 14 Nothelfer 
Kapelle-ben. A szentmisét követően a közelben lévő temetőbe (Marienfriedhof) 
megyünk ki közösen, hogy halottjainkért imádkozzunk.

*

November 13-án Weingartenben Szent Imre templombúcsú, szentmise 11.00 
órakor a St. Maria Kirche-ben. Szentmise után ágápé a St. Martin közösségi te-
remben.

November 20-án Eislingenben Skóciai Szent Margit templombúcsú és ágápé.

November 26-án Reutlingenben Árpád-házi Szent Erzsébet templombúcsú és 
ágápé.

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK
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SZENTMISÉK

szorítja kezében a tegnap kapott kis feszületet. Rámutatnak. Marad a táborban!  Mi 
több, maradnak társai is, akik kérését megtagadta.

Az ő tenyerében és azóta szívében ott van a keresztre feszített Jézus Krisztus.  
Atya, – mondja könnyek között – azóta olyan sokszor tapasztaltam meg a jó Isten 
jelenlétét életemben. 

Az én életembe, szívembe is bekérezkedik Jézus Krisztus. Rajtam múlik, hogy 
befogadom vagy sem. 

Ott van életem Isten tenyerén, és ezért nem félek én…

E felszabadító és örömteli érzés, nyugalmat és biztonságot kínáló, megtapaszta-
lását kívánom minden kedves olvasónak.

Tibor atya

Balingen Nov 05 szombat 16.00 óra
Schwäbisch Gmünd Nov 06 vasárnap  9.30 óra
Stuttgart Nov 06 vasárnap 15.00 óra
Biberach (Dreifaltigkeitskirche) Nov 12 szombat 16.45 óra
Weingarten (St. Maria Kirche) Nov 13 vasárnap 11.00 óra !!!
Ulm Nov 13 vasárnap 15.00 óra
Heidenheim Nov 19 szombat 15.30 óra
Ludwigsburg Nov 20 vasárnap  9.00 óra
Stuttgart Nov 20 vasárnap 11.30 óra
Eislingen Nov 20 vasárnap 15.30 óra!!!
Reutlingen Nov 26 szombat 16.30 óra!!!
Böblingen Nov 27 vasárnap  9.30 óra
Heilbronn Nov 27 vasárnap 15.30 óra


