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Valóban, az egyik legnehezebb döntés, 
hogy beengedjem életembe a változást. 
A passzív ellenállás útja ez, amikor csak 
maximum elszenvedem a változást. 
Amennyiben pedig nem úgy alakulnak 
dolgaim, már rögtön fel is mentem ma-
gam. Tipikus védekezési mechanizmu-
sok ezek életemben!

Másrészt, legyőzve félelmemet, felis-
merem és elfogadom a változás kínálta 
új helyzetet. Van benne kockázat! Ez 
azonban feltétele is annak, hogy szabad 
legyek. Hátterében egyéni választásom 
és döntésem áll. Kilépve komfortzó-
námból már nincs lehetőségem másra 
mutogatni, a kialakult helyzetért mást 
tenni felelőssé. Rádöbbenek, hogy idő-
ként változtatnom kell életmódomon, 
gondolkodásomon. Amennyiben szük-
ségesnek ítélem meg, el kell engednem 

Gyakorta halljuk a mon-
dást, hogy életünkben „csak 
egy valami állandó, a válto-
zás”. Alapja a közhelyszerű-
nek tűnő mondásnak, hogy 
egy változó világban változó 
lényként vagyok jelen. Erről 
pedig oly nehéz olykor tudo-
mást vennem. Valóban a vál-
tozás lényeges része az én 
egyéni életemnek és szemé-
lyiségem fejlődésének. Az 
igazán nagy kérdés, hogyan 
tekintek rá, mármint a változásra.

Magatartásom és belőle fakadó visel-
kedésem kettős. 

Félek a változás kínálta lehetőségek-
től, s mintegy bebetonozom magam. 
Büszkén hangoztatom, hogy én kon-
zervatív vagyok. Pedig ezzel csak a 
múltamat akarom konzerválni. Nehezen 
szánom rá magam, hogy beengedjem 
életembe a változást. Nem merem el-
hagyni kialakított komfortzónámat, kifo-
gásokat keresek, döntéseket halogatok. 
Döntéseim halogatásának hátterében 
magam személyiségének bizonytalan-
sága húzódik meg. S ezt nagyon fájdal-
mas kimondani! Végső soron ilyenkor 
még mindig mások elvárásainak akarok 
megfelelni, elveszítve annak lehetősé-
gét, hogy magam belső szabadságá-
ban léphessek a változás kínálta útra. 

folyt. 8. old.

VÁLTOZÁSOK AZ ÉLETEMBEN
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ÚJRAKEZDÉS
Januári délelőttön sorsforduló előtt áll 

az élete. Üzlettársa igencsak elszánt, 
kitartóan ecseteli a virágbolt  előnyeit, 
a kedves klientúrát, az előnyös helyet. 
A döntést valójában már rég meghozta, 
alig hallja a beszélőt, ülnek egymással 
szemben, gondolatban viszont máshol 
jár... A kávézó teraszáról egyenesen 
a bolt kirakatába bámul. Az eltelt húsz 
esztendő kavarog az agyában. Azokra 
az évekre emlékezik,  amelyekben csak 
tette a dolgát mindenféle lelkesedés 
nélkül. Hányszor, de hányszor álmodta, 
hogy útban hazafelé sorra vesz min-
den egyes virágokkal foglalkozó kiske-
reskedést és addig nem tér haza, míg 
valahová el nem szegődik csokorkötő 
vagy bármi más egyéb munkára. Azzal 
is megelégedett volna, ha akár néhány 
órácskára is az illatos, színes forgata-
gok beragyogják a szürke hétköznapjait.

Talán önbizalomhiány, talán félelem, 
talán a túlzott aggodalmaskodás aka-
dályozta meg, hogy a biztosnak hitt 
élettérből kilépjen. Ki határozza meg 
a változás rendjét, a bent hadakozó 
ezernyi szándék fontossági útvesztőit?  
Évekkel ezelőtt egzisztenciális gondok-
kal küszködve nem merte bevállalni ezt 
a döntést. De ma már másként állnak a 
dolgok. Az újrakezdés lehetősége vélet-
len szerencseként köszöntött rá, érezte 
hogy ezt az alkalmat nem lehet, nem 
szabad elszalasztani... és most itt tart, 
miközben a kávéját kortyolgatja máris 
terveket sző, hol lesz a helye a vágott, 
hol a cserepes növényeknek, hogyan 
oldja meg a kiszolgálópult praktikus 
megtoldását, milyen alapszínt választ, 
végsősoron a vásárlónak kellemesen 
kell éreznie magát. A bérleti szerződést 

már többször is átfutotta. Soha nem volt 
még ilyen biztos a dolgában. Sok év 
tapasztalata, nyitott, barátkozós termé-
szete, szárnypróbálgatásai az idegen 
közegben, mind-mind benne van a mos-
tani nagy elhatározásában. Erős hite a 
legfőbb mankója, ez a belső lelki tartás 
mindig hozzásegítette ahhoz, hogy ku-
darcait végül helyesen értelmezze, hi-
szen legfőképpen a hibákból tanul az 
ember. Nem is tehet másként, rábízza 
sorsát a Gondviselésre és erősen hi-
szi, hogy az időben érkező megújulás 
esélye a legjobb dolog, ami megtörtént 
vele. Olyan értékes és olyan törékeny ez 
a gondolat, hogy szinte belekábul.

Ismét rátekint a partnerére, hirtelen 
izgatottsággal, tudatosan, tér vissza a 
valóságba. Átellenben alig pár lépésnyi-
re a virágbolt bejárata előtt kíváncsi te-
kintettek kutatnak új aktualitást remélve. 
Itt az ideje, hogy világba kürtölje örömét, 
hogy kellőképpen fogadja az érdeklődő-
ket. Ha bizonyságot szeretnének, azon-
nal tudniuk kell, kedvenc helyük nemso-
kára élettere lesz új találkozásoknak...

Schultheis Éva
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VÁLTÓ
Schultheis Éva

Konkrét időzítés?
Kései törekvés?
Legyen bármi.
Mielőtt elszalasztanám
az alkalmat,
megállok mégis,
hogy lemaradjak.
Mit akarok?
Négykezes játékot,
egyszerre megnevezni,
megmenteni a jövőt
haladékot kérni
a tegnapnak, 
el ne szalasszuk a mát.
Milyen más lett a világ.
Hogy is van ez?
Meddig még?
Míg aztán végképp
nincs tovább?
Vagy mégis?
Félre ne érts,
hogyan magyarázzam?
Felhagyni mától
a siránkozással?
Az ember lassan megérti,
mire megy ki a tét...

S ha nem, hát
fejét zajra kapja.
Téli szellő,
vészharangja ráz
ablakot rajta.
Tiszafán feketerigó
magvak után matat,
bozótban macska les rá
harci neszben.
Éhsége kísértő…
Honnan is sejthetné?
Nem szimatol veszélyt 
a hajnali ködben.
Dőreségén megy lépre...
Ez volna az utolsó pillanat?
Elbukik a madár,
vagy mégse?
Megmenekül
szerencsére...
Nem tehet mást,
szégyen a futás,
most az egyszer megússza...
Magamra ismerek,
nincs kivétel, nincs más
az új évadot próbázók
régi életén...
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BOLDOG ÖZSÉB
A hónap szentje

Esztergomban született Özséb 1200 
körül. A szülei kiváló nevelést biztosítottak 
neki a Szent István által alapított kápta-
lani iskolában. Ez a komoly fiú szívesen 
időzött magányosan, tanulmányaiba mé-
lyedve. Pap lett belőle. Olyan, akinek mély 
áhítat hatotta át szentmise bemutatását, 
aki minden percet kihasznált; olvasott, ta-
nított, írt. A kánonjog kiváló ismerőjeként 
tartják számon. 

Az 1240-es évek a tatár betörésről, az 
ezzel járó pusztításról, majd az újjáépítés-
ről szólnak. Özséb látta a mulandóságot, 
helyette az örökkévalóságot kereste. Is-
merte az akkor már országunkba telepe-
dett domonkosok és ferencesek tevékeny-
ségét. Ő azonban a lelki élet megújulását 
a vezeklés és engesztelés példájával kí-
vánta bemutatni. A szenvedő Krisztushoz 
kapcsolódva saját és a mások által elkö-
vetett bűnök miatt esdett irgalmat Istentől. 
Az engeszteléssel pedig jóvátenni kívánta 
a sértést, az Isten elleni bűnöket. Az imád-
ságok, szentmise felajánlások, az önmeg-
tagadás, a böjt a leghatékonyabb módjai a 
lélek felemelkedésének.

 Özséb lemondva a kanonokságról, va-
gyona szétosztását követően 1246-ban 
a pilisi sziklák magányába vonult Szántó 
határába. Egy keresztet állított barlangja 
elé, mely bennünket is arra figyelmeztet, 
in Cruce salus, „keresztben az üdvösség”. 
Vagyis viseld kereszted alázattal, tégy ele-
get állapotbeli kötelességeidnek! Remete 
Szent Pálról -akiről a rendet pálosoknak 
nevezzük - úgy tartják, hogy égre emelt 
tekintettel és kezekkel múlt el. Özsébet is 
e képen ábrázolják a csillagos éjszaká-
ban. Térdelve, kitárt karokkal imádkozott 
a magyar népért, mikor apró lángocskák 
ragyogtak fel, majd egyesültek. Ebből a 
látomásból értette meg, hogy Isten a Pi-
lisben szétszóródott remeték egyesítését 
kéri tőle. 

Pilisszántó közelében 1250-ben temp-
lomot és monostort építenek. Özséb az 
ország más területein élő szerzetes kö-
zösségeket is felkeresi, majd Rómába 
vándorol rendje elismertetése céljából. Az 
esztergomi zsinaton, mint rendfőnök írja 
alá a jegyzőkönyvet. 1270. január 20-án, 
halálos ágyán az ágostoni rendi szabá-
lyok betartását kéri rendtársaitól. Királya-
ink támogatják a „szent kereszt testvéreit”, 
így jelenik meg szerte az országban és 
Európában az egyetlen magyar alapítású 
szerzetesrend. A központja jelenleg Czes-
tochowában van, a magyar tartomány 
székhelye pedig Pécsett.

A fehér barátok Téged is és engem is 
várnak kedves Olvasó! Hogy hol? A Ma-
gyarok Nagyasszonya-sziklatemplomban, 
Márianosztrán és Petőfiszálláson. Mire? 
Hogy egy zarándoklat, egy lelkigyakor-
lat során megismerd Pál és Özséb titkát. 
Hogy megtaláld a szomjat oltó forrást!

Tóth Márta
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WEINGARTENI SZENT MÁRTON  
ÉS SZENT OSWALD BAZILIKA (II.RÉSZ)

Zarándokhelyeink

1715-ben, a szerzetesek testülete, Se-
bastian Hyller apát vezetésével elhatá-
rozta, hogy az 1182-ben elkészült román 
stílusú apátsági templomot egy nagyobb 
méretű Isten háza váltsa fel, ami méltó 
helyet biztosít a Szent Vér ereklyének.

A barokk stílusban tervezett bazilikát 
mindössze kilenc évi építés után 1724-
ben szentelték fel. Népnyelven „schwä-
bisches St. Peter” (sváb Szt. Péternek) 
nevezték el, mivel alaprajza, méretei 
(106 méter hosszú, 66,8 méter magas) 
és tamburos kupolája alapján a római 
Szent Péter bazilikának a felét képezi. 
Az Alpoktól északra az épület nagysága 
és művészi kivitelezése alapján a legna-
gyobb barokk stílusban épült templomnak 
tekintik. A bazilika impozáns homlokzata 
helyi (Rorschacher) homokkőből készült 
Donato Frisoni építész tervei alapján, a 
homlokzat tetején a Szent Vér ereklye 
másolata látható, a templom védőszent-
jeinek szobra, jobb oldalon Tours-i Szent 
Márton és bal oldalon Szent Oswald, va-
lamint középen, Szűz Mária szobra, aki 
a Megváltót tartja karjaiban, Anton Kuen, 
Bregenz-i szobrász műve. A hatalmas 
homlokzat után a bazilika belső terének 
méretei kápráztatják el a látogatót. Ne-
kem a bazilikában felsorakozó számos 
imapadról jutott eszembe, hogy régen 
rendszeresen jártak misére és saját hely-
lyel is rendelkeztek, ami sajnos a mai né-
met egyház híveire már nem jellemző. 

A mennyezet hét freskója a 32 éves 
Cosmas Damian Asam műve, aki Rómá-
ban tanulta ki a freskóművészet tudomá-
nyát, ez volt első megrendelésre készített 
műalkotása 1.000 m²-es felületen, amivel 

vele született tehetségét bebizonyította. 
A gipszdísz, stukkó-ornamentika meste-
re Franz Schmuzer, aki a „Wessobrunner 
iskola” egyik legismertebb mestere volt. 
Frisoni, Corbellini és Carlone olasz mes-
terek voltak a bazilika tíz oltárának meg-
alkotói. A kórus faragott három sorban 
elhelyezett padja 84 szerzetesnek biz-
tosított helyet és Joseph Anton Feucht-
mayer műve. A Szűz Máriáról elnevezett 
kápolnában esti miséken vesznek részt 
magyar híveink. A bazilika látnivalói közé 
tartozik a kripta, ahol a Welfek ősei alusz-
szák örök álmukat. Kiemelkedő művészi 
alkotásnak tekinthető a hatalmas 66 re-
giszteres 6666 orgonasípból álló barokk 
orgona, amit Joseph Gabler 1737-től 13 
évig épített. Az orgona építése különle-
ges volt, mert a bazilika nyugati falának 
hat ablakát nem takarhatta el a hang-
szerrel, így az ablakokat körülvevő szer-
kezetet kellett építenie.

Weingarten legnevezetesebb esemé-
nyei közé tartozik a Szent Vér lovas kör-
menet, ami áldozócsütörtök utáni pén-
teken kerül megrendezésre. A krónikák 
feljegyzései alapján 1753-ban rendezték 
meg a legnagyobb Szent Vér körmenetet, 
amin 7055 lovas vett részt. 1938 - 1945 
között a nemzeti szocialisták megtiltották 
a körmenetet. 1994-ben ünnepelték a 
Szent Vér ereklye 900 éves évfordulóját.

A kérésem az lenne Tibor atyához, 
hogy a weingarteni magyar hívek több-
szörös meghívását elfogadva, szervez-
zünk zarándoklatot erre a nevezetes 
napra.

Dávid Melinda
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NYOMOK A HÓBAN
A lejtőn lefelé haladva most már volt 

ideje a távoli hófedte fákat is megcsodálni. 
Eldöntötte, tesz egy sétát. A kristálytiszta, 
hóillatú levegőt jól esett mélyen beszívnia. 
Közben jókat derült. Kisfiát az imént kísér-
te el az oviba. Egész úton futottak, nevet-
tek, hógolyót gyúrtak, egymást kergették. 
„Fusson, akinek az élete kedves!” - kiál-
tásokkal riogatták egymást. Távolodva a 
latyakos műút zajától, lábait hol óvatosan, 
hol bátrabban szedte. A csúszó, roppanó, 
mormogó lépések zaján kívül semmi sem 
zavarta már rózsafüzér imádságát.

Mai imáiban orvosságot keresett. Pár 
napja ugyanis sajog benne félresikerült 
beszélgetése barátnőjével. Marcangolta 
a kérdés, tisztában lehetett-e egyáltalán 
szavai súlyával?

Mint mindig, ma is a Szűzanyához for-
dult közbenjárásért. Segítsen neki meg-
érteni, hogyan történhetett meg mindez 
velük? Bízott, hogy a már sokszor meg-
tapasztalt csodát Mária ismételten véghez 
viszi benne. Ahogy egyre távolodott a fa-
lutól, ahogy a rózsafüzérszemek fogytak, 
elkezdődött a lelki átalakulása. A fájó ér-
zés lassan a Lélek gondolataira cserélő-
dött.

 Lehet, hogy nem is nekem szánta bán-
tó szavait? 

A lesújtó érzelmek fogságából elkezdett 
végre szabadulni. Szerette volna megér-
teni kedves barátnőjét. Hamarosan felért 
a legmagasabb pontra, ahol három alma-
fa áll. Szeretett itt időzni. Ott a dombon 
állva, ahol senki más nincs jelen csak az 
Úr és ő. Kitárta karjait és hangosan mond-
ta ki kérését... Majd behunyta szemeit és 
várt a válaszra. Egyszer csak az Úr mint-
ha magához vonná és azt súgná neki 

bentről: „Legyen!”
Az élménytől megilletődve indult této-

ván tovább. Ekkor pillantása a hóra esett. 
Jártak már itt előtte. Lábnyomokat látott, 
kisebbeket, nagyobbakat, fehéreket és 
szürkéket. Első gyermekük keresztelési 
felkészítése ötlik eszébe. Az atya és a fe-
hér kis ing. A fehér gyönyörű, a tisztaság 
színe. Ugyanakkor nagyon kényes, min-
den meglátszik rajta. Az érintetlen, fehér 
havon a szürke cipőnyom ormótlan lát-
vány. Ahogy a hóban nem tudunk nyomta-
lanul járni, úgy mások életében, lelkében 
sem. Ott hagyjuk nyomainkat. Idővel, mint 
a hó, elolvadnak szavaink, de az érzés ott 
marad.

Hagyta, hogy az arcán leperegjen, foly-
jon a fájdalom...

Elengedte végre! Nem, ő nem lehet 
szürke nyom az életében! Az új elhatá-
rozás, a felismerés boldogsága repítette 
most már imáit, vitte lábait. Beszélni fog 
vele! Még csak a negyedik tizednél jár és 
a lelke ragyog! Mintegy az égiek ajándé-
kaként a nap is előbújt. Melegében, fé-
nyében érezte a Végtelen Istent, aki meg-
adta neki a felülírás kegyelmét. Ezzel a 
kimondhatatlan szeretettel szívében indult 
haza, hogy ami lángot benne meggyújtot-
tak, továbbadja mindenkinek, de elsősor-
ban a barátnőnek.

Tóth Márta
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A 2023-as esztendőben részben módosul a szentmisék megtartatásának helye 
és időpontja.

Az elkövetkező időben Friedrichshafenben és Munderkingenben nem lesznek 
szentmisék! Éppen ezért kérem az itt élő kedves híveket, hogy a közelben lévő helyi-
ségekben (Weingartenben, illetve Biberachban) keressék a lehetőséget, hogy magyar 

nyelvű szentmisére eljussanak.
Ludwigsburgban és Reutlingenben a hónap 5. vasárnapján lesznek a szentmi-

sék! Az itt élő kedves híveket is biztatom, hogy a közelben (Stuttgartban, Heilbronnban, 
illetve Stuttgartban, Böblingenben) keressék szintén a lehetőséget, hogy a többi hónap-

ban szentmisére eljuthassanak.
*

Stuttgarti programjaink

2023. január 1-jén, Stuttgartban, 15.00 órakor lesz szentmise! Isten áldásával, 
Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, a béke világnapján örömmel és reménnyel 
szívünkben indulunk el az új Esztendőben.

2023. január 6-án, Vízkereszt ünnepe. Szentmise 18.00 órakor!
2023. január 6-án és 20-án 16.00 órakor Barátságklub!
Pénteki napokon Stuttgarti délután. 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, 

majd szentmise. A híveket január 13-án, 20-án és 27-én várjuk.
Január 15-én 11.30 órakor gyermek-mise az altemplomban.
Január 28-án, szombaton 19.00 órai kezdettel 48. Stuttgarti Magyar Katolikus 

Jótékonysági Bál. 
*

Ulmi programjaink

2023. január 6-án, Vízkereszt ünnepe. Szentmise 15.00 órakor!
Az Ulmi délutánok ebben a polgári esztendőben egyelőre szünetelnek, vagyis 

elmaradnak!
Január 8-án, vasárnap, 15.00 órakor ökumenikus istentisztelet, utána agapé.  

*
Weingarteni programjaink

A vasárnapi szentmisék időpontja megváltozott az első félévben! 9.00 óra-
kor lesznek a szentmisék!!!

2023. január 6-án, Vízkereszt ünnepe. Szentmise a 14 Nothelfer Kapelle-ben.
Ezentúl hétköznapokon két alkalommal találkozunk a hónap folyamán (rendsze-

rint a hónap első és harmadik csütörtökén).
Január 19-én, Weingarteni délután a 14 Nothelfer Kapelle-ben 18.00 órakor 

szentmise. 

KÖZLEMÉNYEK - RENDEZVÉNYEK

Tibor atya
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SZENTMISÉK

kapcsolatokat, nyitottnak kell lennem az új lehetőségekre. Ez a fajta nyitottság nem 
csupán záloga, sokkal inkább gyümölcse a változásnak. 

Az előttünk álló 2023-as esztendő küszöbén én magam is sokat tűnődöm, hogy 
mi az, amin tudok változtatni és mi az, amin nem. S amikor döntésem megszületik, 
sokkal szabadabbnak érzem majd magam.

Fontos, hogy a döntés az enyém legyen! Nem akarok másra mutogatni, más mögé 
bújni. Az életemben történő változás az én lehetőségem, az én választásom! Követ-
kezésképen nem is kérem számon másokon. Mi több, benne rátalálok arra a csodá-
latos és biztonságot adó érzésre, mely belső szabadságot biztosít.

Ne feledjem, mindig van lehetőségem választani és változtatni, olyanná tenni az 
életemet, amilyennek szeretném.

Tibor atya

Schwäbisch Gmünd január 1 vasárnap   9.30 óra
Stuttgart január 1 vasárnap  15.00 óra
Weingarten (14 Nothelfer Kapelle) január 6 péntek  11.00 óra
Ulm január 6 péntek  15.00 óra
Stuttgart január 6 péntek  18.00 óra
Balingen január 7 szombat  16.00 óra
Weingarten (Heilig Geist Kirche) január 8 vasárnap   9.00 

óra!!!
Ulm (ökumenikus istentisztelet) január 8 vasárnap 15.00 óra
Biberach (Dreifaltigkeitskirche) január 14 szombat 16.45 óra
Stuttgart január 15 vasárnap 11.30 óra
Eislingen január 15 vasárnap 15.30 óra
Heidenheim január 21 szombat 15.30 óra
Böblingen január 22 vasárnap   9.30 óra
Heilbronn január 22 vasárnap 15.30 óra
Ludwigsburg január 29 vasárnap   9.00 óra
Reutlingen január 29 vasárnap 16.30 óra


