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lelem, s vele együtt a kiszolgáltatottság 
érzése. A „félelmetes Istent” pedig ki 
kellett engesztelni.

Mi keresztények immár tudjuk, hogy 
kit keresünk, kire várunk. Krisztusra, Ka-
rácsonyra várunk. Várakozásunk nem 
tétlen és nem is passzív. Készületet je-
lent. Igyekszünk méltók lenni ahhoz, aki 
jön és aki velünk marad. A mienk marad!

Ez az a felismerés és bizonyosság, 
amely képes ma bennünket egyénileg 
megtartani. Különös súlya van minden-
nek jelen korunkban, amikor az elbi-
zonytalanító és félelemmel teli érzések 
képesek hatalmukba keríteni. 

Mennyire jó tudni azt, hogy nem csak 
én keresem Istent, hanem a szerető Is-
ten is keres engem. Az advent ösvényén 
poroszkáló ember legnagyobb ajándéka 
és bizonyossága. Merthogy a félelem 

Gyermekkorom kedves 
emléke, s ezzel nem vagyok 
egyedül, az advent hajnali, 
roráté szentmisék. Később 
aztán lelkipásztorként is to-
vább ápolhattam népi vallá-
sosságunk csodálatos ha-
gyományát. 

Eleven bennem az emlék, 
amikor hajnali 4 órakor Szat-
márnémetiben a Szentlélek 
templom közelében lakó 
férfiakkal elsepertük a havat, 
mintegy utat készítve, hogy aztán a hí-
vek eljuthassanak a 6 órakor kezdődő 
róráté szentmisére. Majd a szentmi-
sén felhangzott az ének: „Sötétben já-
runk, hajnalra várunk:/Jöjj el, Istenünk!” 
(SzVU 13).

Ma is szívesen dúdolgatom ezt az 
éneket. Közben pedig érzem e sorok 
időszerűségét. Az örökös Isten keresés, 
mely lényegében egyidős az emberi-
séggel. Létének okát, értelmét és lehe-
tőségeit kutatja, mert nem fogadja el a 
puszta létezés tényét ok és cél nélkül. 
Ez pedig Isten, a Világegyetem meg-
teremtője és mozgásban tartója, a cél, 
eszköz és akarat egy személyben. 

A természeti népek is Őt keresték a 
természet erőiben, fában, fűben, állatok 
erejében, azaz a bálványokban. Ebben 
a keresésben azonban megjelent a fé-

folyt. 8. old.

A KERESŐ EMBER ADVENT ÖSVÉNYEIN
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LELKI NYUGALOM ÉS KRISZTUS-VÁRÁS
sötétben ébred velem a hajnal
kérges ágak láthatárán friss hó tapad
sötét fényben száll dunnája
nyomán ott billeg puhán a csend

Pont ilyennek képzelem el a karácsony 
felé igyekező belső lelki ösvényt, egyre 
fényesebbnek és egyre tisztábbnak. 
Azonban lelki nyugalomról idén sajnos 
nem lehet szó. Tollat ragadok, bár meg-
fogadtam, hogy idén nem írok le kusza 
gondolatokat és nem szaporítom azok-
nak a bizonytalan embereknek táborát, 
akik belső kétségekkel küzdenek, mert 
nem térhetnek napirendre bizonyos dol-
gok fölött. Bizonyos dolgok... nézem a 
késő virradatban leledző hajnalt, szürke 
viharfelhők fodrán a rózsaszín satíro-
zást. A patyolat égszínű háttér minden 
pillanatban más és más, kísértetiesen 
felemelő égi színjáték. Mintha egy óriá-
si törés, vagy zúzódás nyomát takarná 
el egy terjedelmes véraláfutás, amely 
akkor a legdrámaibb színezetű, amikor 
már nincs ok az aggodalomra... 

Ok az aggodalomra... Kimondom még 
egyszer, mert ez az a gondolat, amely 
az idei Krisztusvárást beárnyékolja. Ok 
az aggodalomra... Emberként, szem-
lélőként, tanácstalanul, nehezebb idők 
előszelében, egy bájosan vigyorgó, 
enyhe decemberi hajnalon, a már nem-
csak a médiákból ránk zúduló, vészjós-
ló prognózisok tökéletes káoszában, 
látszatra valóban csak az aggodalom 
marad. Mit tehetek én, hogy a világ sora 
másmilyen fordulat vegyen?

Nehéz ítéletet, véleményt monda-
ni anélkül, hogy saját korlátjaimba ne 
ütköznék. Adott egy föld nevű bolygó, 
amelyben minden a feje tetején áll. 

Adott egy ünnep, egy várakozással teli, 
csodás időszak, de mert nem lehetek 
úrrá a szűkebb és tágabb környeze-
tünket sújtó történéseken, saját egyéni 
boldogságom, kicsinyes karácsonyvárá-
som fabatkát sem ér. Karácsonyi belső 
csendem felkutatása saját lelki korlátok-
ba ütközik, egyéni és közösségi konflik-
tusok árnyékolják be, bizalmatlanság, 
gyanú, félelem, bátortalanság, aggoda-
lom. Igazi értékeket keresek, miközben 
bírálója vagyok emberi döntéseknek. 
Állást foglalok, megkérdőjelezem saját 
ítélőképességemet - ha nem így lenne, 
csodálkoznék magamon is -, hiszen, le-
het-e, szabad-e háborúról, válságról, ki-
rekesztésről állást foglalni vagy éppen-
séggel úgy tenni, mintha semmi közöm 
sem lenne mindehhez, csak azért, mert 
a gondviselés az élet napos oldalára 
sodort? Lehet-e, helyes-e megtorlásról 
beszélni, mindegy, ki mondja, tesz vagy 
nem, érte, ellene, pro és kontra, menteni 
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MEGSZÓLÍTHATÓSÁG
Schultheis Éva

Homályos szemmel takarózom,
bújok napi gondjaim mögé,

vannak pillanatok,
a napnál is világosabbak, mégis,

hol maradok mindezek mögött én? 
Meggyőzhetem-e magam 

pótcselekvéssel, oktalan okfejtéssel,
tehetek-e mást is, 

minthogy áltatom magam,
beérem beletörődéssel?

S ha itt állna előttem ma már, 
hogy ne csak azon áldott éjszakán 
csillogjon rám az ünnep alkonyán?
Ha ma hullana a tisztánlátás leple

szavak nélkül szememre?
Hol lennék akkor?

Hogyan szólítanám?

saját irháját, csak én ússzam meg va-
lahogy, a többi már nem számít... Fájó, 
hogy olyan sok emberélet, keserű ta-
pasztalat, véres botladozás, többszörös 
világpusztulás sem tanította meg az em-
bert felnőni. Még mindig gyerekcipőben, 
nevetséges bosszúálló hadjáratokban 
leljük a legnagyobb örömöt, mindegy 
mekkora a tét! A béke nem érdek, nem 
is opció. És mindeközben persze rendít-
hetetlenül várjuk a csodát...

Kényelmes életem minden attitűdje 
groteszk fintor, majdhogynem provo-
káció mindazokkal szemben, akik a 
puszta megmaradásért, az igazi béke 
megszerzéséért óriási erőfeszítéseket 

tesznek. Lehet-e ilyen gondolatokkal a 
tarsolyban, néhol lelkifurdalással, né-
hol teljes lelki nyugalommal Krisztust 
várni egy forrongó világ határmezs-
gyéjén. Lehet-e indok a félelem? Le-
het-e önvédelemre hivatkozni, háborús 
hangulatok, gazdasági szankciók miatt 
meghunyászkodni? Felülírni a krisztusi 
magatartást? Mert nem kétséges, ho-
gyan döntene... Újonnan szerzett életét 
ismét csak feláldozná...

  Közben a nap már magasan jár a 
horizonton, áprilist idéző langgyal fel-
oszlatja nyugtalanságom viharfelhőit ... 
legalább egy kis időre...  Holnapután 
Karácsony... 

Schultheis Éva
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KANÍZIUSZ SZENT PÉTER
A hónap szentje

Mi is zajlik Európában a 15-16. század-
ban?

A katolikus egyház megreformálásért 
esdekel. Papok, szerzetesek tevékeny-
kednek az elvilágiasodottságból való 
visszataláláson, a búcsúcédulák meg-
szüntetésén. A pápák a török terjeszke-
dés megfékezésére toboroznak.  Meg-
jelennek új tanok, melyek, mint a szikra 
pattognak szét Luther Márton és Kálvin 
János írásainak, szónoklatainak hatására 
szerte Európában. Szentünk, Peter Kanijs 
holland patrícius család gyermeke. 1521. 
május 8-án látta meg a napvilágot. Ebben 
az időben a császár Wormsban birodalmi 
átokkal sújtotta Luthert.

 Péter teológiát tanult. Kölnben megúju-
láson fáradozó papokkal került kapcsolat-
ba. 22 évesen ő az első német jezsuita. 
Köln szószólójaként figyel fel rá az augs-
burgi érsek és magával viszi a tridenti 
zsinatra (1545-63). A zsinat célja volt le-
szögezni, hogy mit hiszünk katolikusként. 
Eredményeként magasabb szintű tanul-
mányokra kötelezték a papokat, püspö-
köket, felszámolták a simóniát. Megerő-
sítették a hét katolikus szentséget. Ezzel 
szemben Luther csupán a keresztséget 
és az úrvacsorát ismerte el. A cölibátust, 
mint isteni ajándékot nem.

 Irodalmi munkásságát tekintve Kateki-
zmusa a legjelentősebb, mely kérdés-fe-
lelet formájában rögzíti hitünk alapjait. 
Életében több, mint 200 kiadás jelent meg 
különböző nyelveken. Így magyarul is ez a 
káté volt ismert. Fennmaradt prédikációi, 
írásai rendíthetetlen, kikezdhetetlen hitről 
tanúskodnak. Egyháza megújulására, a 
reformáció megállítására és az elszakadt 
hívek visszaszerzésére tette fel életét. 
Fogadalomtételekor Jézus-szíve látomás 

során nyert megerősítést elhívottságára 
vonatkozóan, miszerint a németek patró-
nusa legyen Szent Bonifác után. A bécsi 
jelenlétének hatására Oláh Miklós Nagy-
szombaton alapít kollégiumot 1561-ben.

Egyházpolitikai szerepe kimagasló, pá-
pákkal, katolikus fejedelmekkel tárgyal.

A zsinatról Loyolai Ignác Rómába hív-
ta Pétert, akit ki is nevezett a felsőnémet 
rendtartomány élére 1566-ban. A jezsu-
iták célja a tanítás. Iskolákat, egyeteme-
ket alapítottak.  Ezért is utazott 1580-ban 
a svájci Fribourgba, hogy a kollégiumot 
felépítse. A kollégiumok az ifjúság katoli-
kus nevelését és a lelkipásztori utánpót-
lás felkészülését szolgálták. Szónokként, 
íróként egyaránt tevékenykedett, szavai 
szelídek voltak. Az egyházi visszaélé-
sek, renyheségek mondatták vele olykor: 
„Péter alszik, Júdás virraszt!”  A rágalma-
zásokra csupán annyit felelt: Benedictus 
Deus! - Legyen áldott az Isten!

Boldoggá avatása 1864-ben történt, 
majd XI. Pius pápa 1925-ben szentté 
avatta és egyháztanítóvá emelte. Emlék-
napja december 21.

Tóth Márta



47. évfolyam, 471 szám

5

WEINGARTENI SZENT MÁRTON  
ÉS SZENT OSWALD BAZILIKA

Zarándokhelyeink

A Szent Imre búcsú alkalmával Villányi 
Ágnes, weingarteni legátus, az ünnepé-
lyes szentmise utáni agapén a bazilika 
történetét bemutató könyvvel azzal a ké-
réssel ajándékozott meg, hogy írjak erről 
a nevezetes, a Szent Vér ereklyét őrző 
zarándokhelyről a „Barátom” havilap-
ba. A kérését szívesen teljesítem, mivel 
zarándoklataink alkalmával többször is 
meglátogattuk, imádkoztunk és megcso-
dáltuk a bencés apátságot és a barokk 
székesegyházat, amit XII. Pius pápa 
1956-ban „Basilica minor” (lat. kisebb 
bazilika) rangra emelte.

Weingartenbe érkezésünk előtt már 
messziről feltűnik és valósággal uralja a 
tájat a Szent Márton bencés apátság és a 
bazilika. A városhoz közeledve azon gon-
dolkodtam, hogy nehéz lenne elképzelni 
Európát templomok nélkül, szülővárosa-
inkat azon Isten házai nélkül, ahol meg-
kereszteltek bennünket, ahol elsőáldozók 
voltunk, ahol bérmálkoztunk és ahol új 
hazánkban szentmisén vehetünk részt. 
Elképzelhetetlen például Olaszország 
gyönyörű reneszánsz és Franciaország 
a mesébe illő gótikus stílusú templomai 
nélkül. A középkori keresztény uralkodók 
és polgárok nagy részét a mély Istenben 
való hit jellemezte. Fáradtságot nem kí-
mélve és anyagi áldozattal járultak hoz-
zá, hogy Isten háza felépüljön.   

A fennmaradt írásos emlékek alapján 
1056-ban I. Welf, Bajorország hercege, 
bencés kolostort alapított a Martinsber-
gen és Altomünsterből hozott szerze-
teseket, akik Szent Benedek regulája 
szerint, „ora et labora!” (imádkozzál és 
dolgozzál!) éltek. Az itt felépült kolostort, 

mint Délnémetország egyik legnagyobb 
épületegyütteseként tartották számon 
a középkori történészek. Az ugyaneb-
ben az időszakban „Hirsauer” stílusban 
felépült apátsági templom ma is látható 
romjai alapján ugyancsak nagy kiterjedé-
sű volt.

Szent János evangéliumában (Jn 
19,34) Jézus keresztre feszítésekor „az 
egyik katona oldalába döfte a lándzsá-
ját. Nyomban vér és víz folyt belőle.” A 
keresztény legendák feljegyzései alapján 
a római katonát Longinusnak hívták. A 
megtért katona, felfogta egy kehelyben 
Jézus pár csepp vérét, összekeverte a 
Golgota talajával és ólomládában tárol-
ta. Megkeresztelkedése után elhagyta 
Jeruzsálemet és hajóval az olasz Man-
tuába utazott, ahol a keresztény vallást 
hirdette és ezért vértanúként halt meg. 
Halála után a „Szent Vér” ereklye felosz-
tásra került Mantua város, IX. Leó pápa 
és III. Henrik császár között. A császár 
halála után az ereklyét Balduin von Flan-
dern gróf, majd leánya, Judith örökölte, 
aki 1094-ben a weingarteni kolostornak 
adományozta, ezzel megindítva a zarán-
dokok tömegét.

Dávid Melinda

Fotó: D
ávid Ferenc

(Folytatás következik.)
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HOL, AKI MEGMONDJA, MI VAGYOK? 

Adventben, amikor a szívünket akarjuk 
megnyitni önmagunk és Isten előtt, te-
gyük fel magunknak mi is az elkeseredett 
Lear király kérdését: Hol, aki megmond-
ja, mi vagyok?

A világban, a félelemben tartás mód-
szerei megváltoztak. Versenyeznek ér-
tünk, hogy elraboljanak Istentől, azért, 
mert „piacra” van szükségük. Ma már 
tudjuk azt, ami ezelőtt pár évvel fel sem 
merült bennünk. Egy gombnyomással 
teremtenek járványokat, háborúkat a 
mesterséges társadalom létrehozása ér-
dekében. Nekünk, ebben a bizonytalan-
ság által okozott zavarodottságban kell 
megtalálnunk önmagunkat.

Kinek higgyünk? Szeret-e az Isten? 
Egyáltalán hol van az Isten ezekben az 
időkben? Biztos mindenkiben ezer kér-
dés merült fel az utóbbi években. Kér-
dések, melyekre nincs válasz. Kérdések 
melyekre van és lehet válasz. Kérdések, 
melyekre nem mindig tudunk válaszolni, 
mert a félelem, a bizonytalanság és a 
magány rabsága a belső erőnket már fé-
lig összeroppantotta.

Ne meneküljük el a félelmeink elől, 
győzzük le! Teremtsük meg magunk-

nak életünk biztonságát és erejét, azzal, 
hogy csendes Adventi estéken kimond-
juk: „Köszönöm, hogy itt állsz mellettem, 
mögöttem Istenem!” vagy „Szükségem 
van rád Istenem!” Amikor harmóniában 
kezdünk Istennel élni, harmóniában le-
szünk önmagunkkal is. Isten tudja csak 
megmondani ki vagyok, mi vagyok, a he-
lyemen vagyok-e és kire számíthatok.

Isten adhat csak bátorságot az újrater-
vezéshez, s rávezethet, hogy akármikor 
új életet is kezdhetünk. Régi gyerekkori 
terveinket megvalósíthatjuk, rég elfelej-
tett hobbijainkat újrakezdhetjük, vagy 
olyan dolgokra, személyekre irányíthat-
juk a figyelmünket, amik, akik mellől elra-
bolt a pénzhajhászás, a munka vagy az 
internet világa.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-
denkinek az Adventi időszakban elcsen-
desedést egyedül vagy családban, az 
adventi gyertya lángjai mellett eltöltött 
szép estéket, sok zenehallgatással, imá-
val. 

S hol másutt, mint ott, a Gyermekjézus 
arcában ragyog majd a válasz, hogy „mi 
vagyok”. 

Danka Erika
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Stuttgarti programjaink

Pénteki napokon 8.00 órakor róráté-szentmise, utána közös reggeli. A híveket de-
cember 2-án, 9-én, 16-án és 23-án várjuk.

December 4-én gyermek-mise az altemplomban, előtte adventi-gyertyagyújtás.

December 18-án a 11.30 órakor kezdődő szentmise után Cserkész-advent Jablon-
kay Lydia szervezésében, a cserkészek részvételével. 

December 16-án, pénteken, 17.00 órakor karácsonyfa-állítás a templomban.

December 24-én, Szenteste 19.00 órakor éjféli mise. Előtte rövid karácsonyi mű-
sorral készülünk.

December 31-én, szilveszter estéjén, Stuttgartban 18.00 órakor hálaadó szentmise 
lesz. Szentmise végeztével pedig rövid szentségimádást is tartunk. 

2023. január 1-jén Stuttgartban 15.00 órakor lesz szentmise! Isten áldásával, Szűz 
Mária istenanyaságának ünnepén, a béke világnapján örömmel és reménnyel szí-

vünkben indulunk el az új Esztendőben.  
* 

Ulmi programjaink

Csütörtöki napokon, azaz december 8-án és 22-én 18.00 órakor Ulmi délután. 
Előtte rózsafüzért imádkozunk. Szentmise keretében katekézis lesz, amely az ad-

venti, illetve karácsonyi ünnepkört érinti. 
* 

Weingarteni programjaink

Szombati napokon, azaz december 3-án, 10-én és 17-én a 14 Nothelfer Kapel-
le-ben 7.00 órakor róráté-szentmise, utána közös reggeli.

December 31-én, szilveszter délutánján, a 14 Nothelfer Kapelle-ben 15.00 órakor 
hálaadó szentmise lesz.

Karácsony ünnepét megelőzően örömmel keresem fel idős és beteg testvérein-
ket, hogy a szentségeket elvigyem. Kérlek benneteket, illetve hozzátartozóitokat, 
hogy telefonon keresztül keressetek meg. 
Szándékom, minden Testvér számára ajtót nyitni és helyet adni legalább egy 
szentmise erejéig Karácsony ünnepi napjaiban. 
Köszönöm szíves megértéseteket!

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

Tibor atya
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SZENTMISÉK

helyébe beköltözött a szeretet. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen” (Jn 3,16). 

Katolikus Egyházunk is advent ösvényein jár. Ez a Zsinati út! Elviekben jövőre, a 
2023-as esztendőben keresésünkben megérkezünk. Azonban csak azok érkeznek 
meg, akik hagyják, hogy Krisztus rájuk találjon. Mert esetünkben is érvényes, Ő 
előbb szeretet minket, mint mi Őt. 

Ellenben, ha a ma annyira divatos önmegvalósítás útját választom, könnyen utat 
téveszthetek.  

Engedd, hogy Krisztus rád találjon! Áldott adventi készületet és békés Karácsonyt, 
Krisztus születést kívánok minden kedves olvasónak.

Tibor atya

Balingen december 3. szombat 16.00 óra

Schwäbisch Gmnünd december 4. vasárnap  9.30 óra

Stuttgart december 4. vasárnap 15.00 óra

Biberach (Dreifaltigkeitskirche) december 10. szombat 16.45 óra

Weingarten (St. Maria Kirche) december 11. vasárnap 11.00 óra

Ulm december 11. vasárnap 15.00 óra

Heidenheim december 17. szombat 15.30 óra

Ludwigsburg december 18. vasárnap  9.00 óra

Stuttgart december 18. vasárnap 11.30 óra

Eislingen december 18. vasárnap 15.30 óra

Stuttgart december 24. Szenteste 19.00 óra

Böblingen december 25. Karácsony I. napja  9.30 óra

Stuttgart december 25. Karácsony I. napja 11.30 óra

Heilbronn december 25. Karácsony I. napja 15.30 óra

Weingarten (Heilig Geist Kirche) december 26. Karácsony II. napja 11.00 óra

Ulm december 26. Karácsony II. napja 15.00 óra

Schwäbisch-Gmünd december 27. Karácsony III. napja   9.30 óra

Tuttlingen december 27. Karácsony III. napja 16.00 óra

Weingarten (14 Nothelfer Kapelle) december 31. Szilveszter délután 15.00 óra

Stuttgart december 31. Szilveszter este 18.00 óra


