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ram, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, minden
ember útja és célja. Minden mennyei fölé
magasztalva, az Atya jobbján ülve kiárasztottad
ránk az ígéret Lelkét, hogy a Lélekkel velünk
maradj minden nap a világ végéig és általa –
életeddel és haláloddal – velünk maradj az Atya
dicsőségére és a mi üdvösségünkre.
nekünk és örömöd kivilágította szívünket. Az ilyen
Adj nekünk értelmet, mely az utánad vágyódó elhagyatottságban add meg inkább a bátor
hétköznapjaiban helytáll: amikor Téged keresünk és kezdeményezést, az imádságban, önvizsgálatban és
utánad vágyakozunk, akkor a nyugalom, a béke, a bűnbánatban a dacos kitartás Lelkét. Adj nekünk
bizalom, a szabadság és egyszerű tisztaság lelke a Te akkor föltétlen bizalmat: hogy az elhagyatottságnak
Lelked, de minden nyugtalanság és félelem,
ebben az idejében sem hagy el minket kegyelmed és
kicsinyesség és nehézkesség
bár nem érezzük, mégis velünk
lelke a miénk, vagy a sötét
vagy, mint az az erő, mely
mélységek lelke.
diadalmaskodik
Add
meg
nekünk
erőtlenségünk fölött. Add
vigasztalásod lelkét! Urunk,
meg nekünk a hűséges
tudjuk,
hogy
a
emlékezés Lelkét, arra a
vigasztalanságban,
lelki
múltra, amikor barátságosan
szárazságban, a lélek ájult
meglátogattál minket, és add
tehetetlenségében is hűnek kell
meg az eljövendő, érezhető
maradnunk
és
hűek
is
szereteted megnyilatkozására
maradhatunk Hozzád. Mégis
váró Lelket. Add, hogy a
kérhetjük Tőled a vigasztalás
vigasztalásnak ezen óráiban
és az erő Lelkét, az öröm és
megvalljuk bűnösségünket és
bizalom Lelkét, a hitben,
nyomorúságunkat,
reményben és szeretetben való
gyöngeségeinket alázatosan
Bérmálás növekedés,
Atyád
megtapasztaljuk és végül
a Szentlélek ajándékainak kiáradása
dicséretének, a nyugalomnak
elismerjük, hogy egyedül Te
és a békének Lelkét.
vagy minden jó és minden mennyei vigasztalás
Űzd el szívünkből a lelki szárazságot, sötétséget, hűséges forrása.
vigasztalanságot, a zűrzavart, a silány földi dolgok
Add meg, nekünk, Uram, a te Lelkedet, a lélek
iránti vonzódást, a reménytelen bizalmatlanságot, a gyümölcseit, melyek apostolod szerint: a szeretet,
tunyaságot, szomorúságot, az elhagyatottság és öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség,
meghasonlás érzését és azt a szorongást, hogy szelídség, önmegtartóztatás (Gal. 5,22). Hogyha
elszakadhatunk Tőled.
megvan bennünk ez a Lélek és ennek gyümölcse,
De ha úgy tetszik neked, hogy olyan utakon is nem vagyunk többé a törvény szolgái, hanem Isten
vezess minket, akkor kérünk, hogy ezekben az szabad gyermekei.
órákban és napokban legalább a hűség, és erősség és
Uram, add, hogy mindig Pünkösd legyen!
helytállás Szentlelkét hagyd meg nekünk, hogy vak
Kérjük parancsba kapott merészséggel:
bizalommal menjünk az úton, a helyes irányt
Hadd, hogy bennünk is Pünkösd legyen!
megtartsuk, hűek maradjunk elhatározásainkhoz,
Most és mindörökké. Amen.
melyeket akkor ettünk, amikor fényed világított
(Karl Rahner)

Jöjj, Szentlélek
Úristen!
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urópa – a keresztény kultúra
bölcsője. Nem juthatott volna
el
mai
fejlettségéhez
a
kereszténység nélkül, de lássuk be,
hogy
a
kereszténység
elterjedéséhez is nélkülözhetetlen
volt – még ha üldöztetések,
viszontagságok közepette is – a
Római Birodalom által létrehozott
társadalom. Így hát a kereszténység
és az európaiság egymás nélkül
értelmezhetetlen fogalmak.
Nemzetünk
történelmére
visszatekintve: Árpád vezér nem
pillanatnyi szeszélyből, hanem
alaposan átgondolt terv alapján
indult
el
népével
Ázsiából
Európába, és állt meg a Kárpátmedencében. Később Szent Istvánt
nem a hatalom megtartásának
vágya vezette a kereszténység
elfogadásához, hanem pontosan
felmérte a jövő lehetőségeit.
Hunyadi János és Zrínyi Miklós
pedig nemcsak hazáját védte
kardjával,
hanem
az
egész
keresztény Európát. Nemzetünk
történelmi küldetése az európai
keresztény kultúra keretei között
valósulhatott és valósulhat csak
meg.
Korunk, napjaink európaiságát
ne keverjük össze az utóbbi néhány
évben
ránk
kényszerített
globalizmus torz, pénz-uralom
vezérelte világképével. Hiszen
Európai Uniós tagságunk óta vált
elérhetővé, hogy határainkon túl élő
magyar testvéreinkkel szorosabbra

E

EURÓPA 2009
– gondolatok az Európai Parlamenti
választások előtt –
fűzzük kapcsolatunkat. Európai
Uniós tagságunk óta tartozunk –
még ha aktuálpolitikai okok miatt
egyesek időnként kétségbe vonják
is – a teljes jogú európai polgárok
közé.
Érdekeinket,
jogainkat
nemzetközileg érvényes szabályok,
törvények között érvényesíthetjük,
de saját életünket, jogszabályainkat
is a nemzetközileg elfogadott
normák között kell működtetnünk.
Úgy gondolom, jól van ez így.
Egy 500 milliós népességű
közösség
közös
bölcsessége
garanciát kell jelentsen arra, hogy
megóvható legyen egy nemzet, egy
ország, egy nép a szélsőséges
hatalmi játszmák
–
korábbi
századokból sajnos már ismert –
pusztító következményeitől.
*
Azt, hogy milyen ma ez a mi
Európánk, bírálhatjuk. Szidhatjuk
hibáiért, dicsérhetjük erényeiért.
Azt azonban, hogy milyen lesz a
holnap Európája, azt, hogy milyen
állapotban hagyjuk gyermekeinkre,
unokáinkra, azt a mi generációnk
dönti el. Megmarad-e a 2000. év
után is a keresztény szellemiség és
értékrend mércéje, vagy más erők
veszik át a jövő irányítását. Nagy

felelősség
ez!
Mindannyian
felelősek vagyunk azért, hogy
milyen világ vár majd a
későbbiekben
megszületendő
utódainkra.
*
Ismét választás előtt állunk!
Aki megérzi, megérti a felelősség
súlyát, és megteszi azt, hogy
szavazatával részt vállal a jövő
Európájának megalkotásában, az
emelt fővel tekinthet a következő
generáció szemébe. Aki azonban
lazaságból,
nemtörődömségből,
vagy
csupán
a
felelősség
áthárításának okán lemond a
beleszólás lehetőségéről, aki azt
mondja, vagy gondolja, „én nem
politizálok!”, hibát követ el. Hibát,
mert hagyja, hogy mások döntsenek
sorsa
felől.
Hagyja,
hogy
ellenőrizetlen erők rajzolják meg
lehetőségeink határait
Tanuljunk korábban elkövetett
hibáinkból,
és
felelős
részvételünkkel igazítsuk jövőnket
és utódaink jövőjét jobb irányba, az
őseink, elődeink által elképzelt
Európa megalkotása által.
Dr. Szabó Gábor

Könyvajánló – 2009. pünkösd
ájus 22-én ünnepeljük Szent Ritát, akit a világ
minden részében ismernek. Sokan kérik
közbenjárását a különösen a nehéz esetekben, vagy a
családi béke megőrzéséért, ha mástól nem remélnek
segítséget, ő az a szent, aki még az utolsó pillanatban is
segít. Életéről, hitvallásáról szól az Agapé kiadó által
indított sorozat, „Az életszentség nagymesterei” 2.
kötete: Casciai Szent Rita címmel. Rózsafűzére 3x7
szemből, és 3 titokból áll.

M

Másik nagyon kedves szentünk – ugyanebben a
sorozatban – Padovai Szent Antal. Talán nincs is a
világon olyan templom, ahol ne őriznék képmását.
Számtalan zarándok érkezik minden évben Padovába,

ahol márványkoporsóban nyugszik
teste a tiszteletére épült bazilikában.
Imádkozhatunk hozzá közbenjárásért
betegség, szegénység esetén, bűnök
elkövetésének elkerüléséért, valamint elveszett
dolgaink keresésekor. Az ő rózsafűzére is különleges,
13 nagy és kis szemből áll. Ünnepe június 13-án van.
Kevésbé ismert szent a Premontrei Rend alapítója,
Szent Norbert. A csornai Premontrei Prépostság adott
ki könyvet az életéről 1996-ban. Hamish Campbell
műve bemutatja, hogy Norbert megtérése után, milyen
bensőséges kapcsolatban élt az Eucharisztiában
jelenlévő Krisztussal. Ez a mély hit adott erőt ahhoz,
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való békességre, komoly lelki életre ösztönözzön. Ő az
hogy
másokat is szentje,
bűnbánatra,
Istennel kehelytartóval
és egymással
Oltáriszentség
kezében
való
békességre,
komoly
lelki
életre
ösztönözzön.
Ő az
ábrázolják. Halálának évfordulóján, június 6-án,
Oltáriszentség
szentje,
kezében
kehelytartóval
emlékezünk rá.
ábrázolják.
Halálának nagy
évfordulóján,
6-án,
„A szent pártfogók
könyve” ajúnius
gyermekek
emlékezünk
rá.
védőszentjeik
iránti
kíváncsiságát
igyekszik
„A szent pártfogók
nagy engem
könyve”így,a gyermekek
kielégíteni.
Miért hívnak
ki az én
védőszentjeik
iránti
igyekszik
védőszentem, hogy
és miértkíváncsiságát
lett ő szent – kérdezhetik
kielégíteni.
Miért
hívnak
engem
így,
ki
az én
tőlünk. A színes képeskönyv sok érdekfeszítő
védőszentem,
hogy
és
miért
lett
ő
szent
–
kérdezhetik
történetet mesél el és segít a válaszadásban, bátran
tőlünk.
A színes képeskönyv
sok érdekfeszítő
adhatjuk gyermekeink
kezébe.
történetet
mesél
el
és
segít
a
válaszadásban,
Jó olvasást!
Izingné Hernádfői bátran
Csilla
adhatjuk gyermekeink kezébe.
Jó olvasást!
Izingné Hernádfői Csilla

Bibliák, imakönyvek, szentképek, életrajzi és ifjúsági
regények, elmélkedő olvasmányok, feszületek, rózsafüzérek,
Bibliák,
imakönyvek,
szentképek,
életrajzi
gyertyák
és egyéb
kegytárgyak,
stb. és ifjúsági
regények,
elmélkedő
olvasmányok,
feszületek,
rózsafüzérek,
Cím: Tata, Bartók B. u. 1. (a kapucinus templomnál).
gyertyák
és
egyéb
kegytárgyak,
stb.
Telefon: 34/ 384-802
Cím: Tata, BartókNyitva
B. u. 1.tartás:
(a kapucinus templomnál).
Telefon:
34/
384-802
szerda, csütörtök,
péntek 8–12,
Nyitva
tartás:
illetve 13– 15; szombat, vasárnap 8–12 óra
szerda, csütörtök, péntek 8–12,
illetve 13– 15; szombat, vasárnap 8–12 óra
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Zarándoklat a „nap oltárába”
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Ferences család (a ferences
lelkiségben élő férfi és női
Ferences család
(a ferencesa
szerzetesrendek,
valamint
lelkiségben
élő
férfi
és női
Ferences Világi Rend) ebben
az
szerzetesrendek,
valamint
évben ünnepli a ferences lelkiséga
Ferences
Világi
ebben az
szerinti élet
pápaiRend)
jóváhagyásának
évben
ünnepli
a
ferences
lelkiség
800 éves jubileumát.
szerinti
élet
pápai
jóváhagyásának
A jubileumi rendezvények
800 éves jubileumát.
gazdag
programsorozatából a
A 11-17.
jubileumiközött
rendezvények
május
Assisibe
gazdag
programsorozatából
a venni. Írásommal
történő zarándoklaton tudtunk részt
május
11-17.
között
Assisibe
nem az a célom, hogy részletesen felsoroljam, még
történő
tudtunk részt
venni. Írásommal
kevésbé,zarándoklaton
hogy bemutassam
a zarándoklat
során
nem
az
a
célom,
hogy
részletesen
felsoroljam,
még
felkeresett helyeket.
Inkább csak
személyes
kevésbé,
hogy
bemutassam
a
zarándoklat
során
benyomásaimról próbálok töredékesen számot adni.
felkeresett
Inkább
csak személyes
A ferenceshelyeket.
család számos
ága képviseltette
magát.
benyomásaimról
próbálok
töredékesen
számot
adni.
Az első rendből fr. Varga Kapisztrán és fr. Piusz voltak
ferences család
számosSzegénygondozó
ága képviseltetteNővérek
magát.
a miAvezetőink.
A Ferences
Az
első
rendből
fr.
Varga
Kapisztrán
és
fr.
Piusz
voltak
szervezték az utat, így aztán érthető, hogy jelöltjeiket
is
aelhozták,
mi vezetőink.
A
Ferences
Szegénygondozó
Nővérek
de Sz. Ferenc Betegápoló Nővérei mellett a
szervezték
utat, így aztán
érthető,Világi
hogy jelöltjeiket
is
legnagyobbazszámban
a Ferences
Rend tagjai
elhozták, de Sz. Ferenc Betegápoló
Nővérei
mellett
a
voltak a résztvevők.
legnagyobb számban a Ferences
Világi órai
Rend
tagjai
A tizenhat
utazástól
voltak
a
résztvevők.
egy
kicsit
elgyötörten
A tizenhat
utazástól
érkeztünk
meg órai
a hajnali
nap
egy
kicsit
elgyötörten
fényében úszó Assisibe.
érkeztünk
hajnali nap
Már az meg
első a látvány
is
fényében
úszó
Assisibe.s
megfogott bennünket,
Már
az első
látvány vált
is
mindjárt
világossá
megfogott
bennünket,
számunkra a város nevéneks
mindjárt
jelentése: „avilágossá
nap oltára”. vált
számunkra
a
város nevének
Zarándoklatunk
célja
jelentése:
„a
nap
oltára”. és
még jobban megismerni
Zarándoklatunk
célja
elmélyíteni
Szent Ferenc
még
jobban megismerni és
lelkiségét.
elmélyíteni Szent Ferenc
lelkiségét.

I
H
I
.
H Az első nap a ferences
. kezdetekről szólt. A kiadós

Az követően
első naputunk
a ferences
pihenést
a Santa
kezdetekről
szólt.
A kiadós
Chiara (Sz. Klára) bazilikához
pihenést
követően
a Santa
vezetett. Itt
látható utunk
az eredeti
San
Chiara
(Sz.
Klára)
bazilikához
Damiano-i kereszt, melyről az Úr
vezetett. Itt
látható az eredeti
San
1206
januárjában
így szólt:
Damiano-i
kereszt,
melyről
az
„Menj Ferenc és építsd Úr
fel
1206
januárjában
szólt:házamat,
mely - mintígylátod
„Menj
és igazi
építsdcsoda
fel
romokbanFerenc
hever!”Az
házamat,
mely - amint
látod ésnem az, hogy a kereszt
megszólalt,
meglepő
romokban
hever!”Az
igazi
csoda
szomorú az, ha valakit nem szólít meg a kereszten
nem
az,
hogy
a
kereszt
megszólalt,
a
meglepő
függő Jézus. Ferenc meghallotta az Úr hívását, éss
szomorú
ha valakitdenem
szólít meg
kereszten
nemcsak az,
meghallotta,
válaszolt
is rá.a Vajon
én
függő
Jézus.
Ferenc
meghallotta
az
Úr
hívását,
s
meghallottam-e…? Válaszolok-e rá?
nemcsak
meghallotta,
de
válaszolt
is
rá.
Vajon
én
Itt van az az evangéliumos könyv, amiből Ferenc
meghallottam-e…?
Válaszolok-e
atyánk akkor olvastatott
fel, rá?
amikor nem tudott
Itt
van
az
az
evangéliumos
könyv,
amiből
Ferenc
szentmisén részt venni. A bazilika
kriptája
pedig
Sz.
atyánk
akkor
olvastatott
fel,
amikor
nem
tudott
Klára holttestét őrzi.
szentmisén
Ezután részt venni. A bazilika kriptája pedig Sz.
Klára
holttestét
kerestük
fel aőrzi.
Ezután
San Damiano-t.
kerestük
fel
A
hozzáa
San
Damiano-t.
tapasztott
kis
A
hozzá
nádkunyhóban
tapasztott
kis
egerektől,
nádkunyhóban
szembetegségtő
egerektől,
l gyötörten írta
szembetegségtő
meg a Poverello a középkori költészet egyik remekét, a
lNaphimnuszt.
gyötörten írtaMicsoda kontraszt, hogy nem virágos
meg
Poverello asétálva,
középkori
költészet
egyik remekét,
rétenagondtalanul
túláradó
jó kedvében,
hanema
Naphimnuszt.
Micsoda
kontraszt,
hogy
nem
virágos
betegen, nyomorúságos körülmények között tudta
réten
gondtalanul
dicsőíteni
az Urat. sétálva, túláradó jó kedvében, hanem
betegen,
körülmények élmények
között tudta
A frissnyomorúságos
és nagyon elgondolkodtató
után
dicsőíteni
az
Urat.
tértünk szálláshelyünkre, a kempingbe.
A friss és nagyon elgondolkodtató élmények után
tértünk szálláshelyünkre, a kempingbe.
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Másnap reggel a bazilikában Sz. Ferenc sírja felett
bemutatott
szentmise
mindannyiunkat
mélyen
megérintett.
Amikor reggeli után visszatértünk és lementünk
Ferenc sírjához, olyan élményben volt részünk, amiről
nagyon nehéz írni. A félhomályos áhítatos csendbe –
mintha távolról az angyalok kórusa énekelne –
szűrődött be az Ave Maria …
Imádságunk alatt felettünk a bazilikában szentmise
volt. (május 13., a fatimai jelenés napja.) Micsoda
„csodálatos rendezés …!”
Ez a nap az úton levés jegyében telt. Jól
érzékeltették ezt számunkra a bazilika felső szintjének
csodálatos Giotto freskói,amelyeken az ószövetségből a
zsidók vándorlását és az újszövetségből Jézus tanító
útjait láthatjuk (a bazilika hajójának jobb oldalán). A
bal oldalon - azokkal összefüggésben - Sz. Ferenc
életének eseményei láthatók, Középen pedig mi
megyünk, emberek. Így kíséri végig a képsorozat az
ember vándorlását a földön, és így megérthetjük, hogy
mit is jelenthet a „zarándok Egyház” kifejezés.
Délután a csoport egy része a 4 km-re fekvő
Carceri remeteségbe kirándult, a többiek a város
nevezetességeivel ismerkedtek (a főtér, San Pietro San
Stefano).
Csütörtök reggel az Assisitől kb. 100 km-re levő
alvernai remeteséghez kirándultunk. Ez lehetőséget
adott arra, hogy elmélkedjünk a természet csendjében.
Ferenchez hasonlóan az elmélkedés egyik kérdése az
élet értelme. Az ember különböző életállapotaiban
többször felteszi magának a kérdést, mi az élet értelme.
A csendben lehetőség van vendégül látni Istent.
Alverna csendje, a természet szépsége újra lehetőséget
adott arra, hogy belemerüljünk Isten jelenlétébe.
A csendet persze nemcsak Alvernán lehet és kell
megteremtenünk. A csendben válaszol az Úr, csak
figyelnünk kell Rá.
Itt kapta meg Ferenc a sebhelyeket (stigmákat),
ennek helyét a kápolnában egy cserép virággal jelölik.
Ezen a napon szentmisénk ebben a kápolnában volt.
Minden délután 3 órakor körmenetben vonulnak a
szerzetesek – ezen a napon velük együtt mi is – a
kápolnába, ahol elmondják a napközi imaórát, eléneklik
a mindenszentek litániáját, és felolvassák A fölséges
Isten dicsérete című imádságot.
Ferenc ezt az imádságot annak a lapnak az egyik
oldalára írta, melynek másik felén a Leó testvérnek írt
áldás szerepel. Az egyik az embernek, a másik az
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Istennek
szól.
Ragyogó tanítás
arról, hogy igazi
emberszeretet
nélkül nincs Isten
szeretet sem.
Péntek
a
kegyelem napja.
Szentmise
a
Porciunkula kápolnájában. Eddigi utunk szimbolizálja a
ferences lelkiséget. A Porciunkula oltára feletti
táblaképen középen az Angyali Üdvözletet láthatjuk.
Rajta Ferencet arany ruhában. A bazilikából kilépve
piros és fehér rózsák vesznek körül minket, s a
templom sötétségéből világosságra jutunk. Micsoda
fantasztikus párhuzamok!
Ferenc atyánk ezen a helyen szenvedett kísértést,
aminek a legyőzésével példát adott nekünk: a kísértések
ellenére is helyen maradni és kitartani:
A hagyomány szerint Ferenc közbenjárására a
Porciunkula kápolnában az Úr teljesíti követőinek
kéréseit. Nem kellett sokat bíztatni bennünket, időnk is
volt, és kéréseink is: édes hazánkért, közösségeinkért,
egyház-községünkért,
családjainkért…
a
sort
folytathatnánk.
Szombaton reggel – fájó szívvel, de hálát adva a
kapott kegyelmekért – mondtunk búcsút Assisi
városának és indultunk haza.
Utunk
során
megálltunk
Sienában,
ahol megnéztük a méltán
világhírű dómot és az
érdekes
kagylós
kialakítású
hatalmas
főteret.
Utolsó közös szentmisénket Páduában Szent Antal
sírja fölött mutattuk be.
Nemcsak
ismeretekben,
látnivalókban
gazdagodtunk, hanem mindannyiunk számára életre
szóló lelki élményt jelentett a zarándoklat, amihez
hozzájárult a rendszeresen közösen énekelt zsolozsma
és a gregorián dallamokkal kísért szentmisék is.
Jó volt megtapasztalni, hogy a 800 éve élt szent
mennyire modern, s vonzza a fiatalokat, akik akarnak
és tudnak is az ő példája szerint élni.

Magó Ottó János

ÁLLJUNK MEG RÖVID IDŐRE…
köztéri szobroknak is – mint a
közmondásban
említett
könyveknek – megvan a maguk sorsa.
…a baji úti Mária szobornál
Nincs ez másként több tatai szobor
helyét, de eredeti attribútumain túl
esetében sem. Nem áll eredeti helyén a tóvárosiak első világháborús
eredeti nevét is elveszítette alig több
emlékműve, harmadik helyén találunk rá az eldugott Melocco alkotásra, s
mint egy évszázad alatt. Sorsának
a Nagytó mesterséges sziklaszirtjére kellett menekíteni Kovács Mária
köszönhetően bizony sajnálatosan
hányatott sorsú Keresztelő Szent Jánosát. A cikksorozatunk mostani
kevesen élnek ma városunkban
témájának választott szobor az idők folyamán már nem csupán eredeti
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olyanok, akiknek a Baji út elején, egy kert sarkában álló Mária szobor
láttán a Lourdes-i búcsújáróhely jut az eszükbe. Pedig ez a Szent Szűz, ez
a „Hölgy”, ahogy őt az alig 16 éves Soubirous Bernadett látomása
„jegyzőkönyvében” nevezte, a világszerte elterjedt Lourdes-i Mária
szobrok egyikek. Ha történetét kutatjuk, már a kezdet kezdetén
beleütközünk a ténybe: nem ismerjük alkotóját. Létrejöttének
körülményeire is csak következtetni tudunk.
Ismert, hogy a franciaországi Lourdes-ban 1858. február 11-én a már
említett Bernadettnek látomása volt: „Zúgást hallottam… A mező felé
fordultam és láttam., hogy a fák levelei meg sem mozdulna. Felemeltem a
fejem és tekintetem ekkor egy barlangra szegeződött. Egy Hölgyet láttam
fehérbe öltözve. Fehér ruhája volt és hozzá kék öv, a lábain pedig egy-egy
sárga rózsa. Ugyanilyen volt a rózsafüzérének is a színe…” A jelenés
többször megismétlődött, s egy ilyen alkalommal a Hölgy a nevét is
elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. A vallomást olvasva
lehetetlen nem gondolni arra, hogy az Egyház alig néhány évvel előbb,
1854-ben rögzítette hittételbe, amit már a korai Egyház is vallott: a
Szeplőtelen Fogantatás tényét. A Lourdes-i csodák híre, Bernadett
tiszteletre méltó további élete és az Egyház tanítása rövid idő alatt
világhírűvé tette Lourdes-t. Sorra születtek a barlangszerű környezetbe
helyezett fehérruhás, kékköpenyes Mária szobrok Európa szerte.
Városunkban akkoriban, közelebbről az 1880-as években alakította ki
a birtokos grófi család a Népkertnek nevezett vigalmi területet
sörcsarnokkal, nyári színkörrel. Népkertünk bejárata a Fürdő utcában ma
is látható, Fellner Jakabnak tulajdonított kapu volt. Közelében, nem tudni,
kinek a javaslatára és támogatásával, de a korszellemnek megfelelve egy
Lourdes-i barlangot építettek. Feltételezhetjük, hogy a grófi család, ha
nem is kezdeményezőként vagy donátorként, de támogatóként szerepet
vállat a kegyszobor felállításában. Erre a következtetésre az a tény jogosít
fel bennünket, hogy ugyanebben az időben került a plébániatemplom első
mellékoltárára a Szeplőtelen Fogantatás oltárkép – a kegyúr jóvoltából.
A Népkert sorsa viszonylag hamar beteljesedett: kiépült a Hajdú utca
páros oldala iparosok, kereskedők polgárházaival, eltakarva a kerti
környezetet. A szobor sorsáról továbbra is keveset tudunk. Mohl Adolf
1909-ben írt plébániatörténetében külön fejezetet szentelt a kápolnáknak,

… Szent Ritához
a családi béke megőrzéséért
Szent Rita, Te gyermekkorodban, nagylány
korodban,
majd
házaséletedben
mindig
szüleidnek és környezetednek napsugara voltál.
Ártatlan mosolyod, mint az erény illata őrizte meg
a családban az egyetértést és a békét.
Szelídségeddel legyőzted férjed vadságát, nagy
türelemmel viselted el az anyai kötelességeket.
Érdemeid alapján kérd Istent, a béke
szeretőjét és a szeretet kedvelőjét,
hogy a mi családunkban is mindig
örökké égő lánggal lobogjon a béke
és a szeretet tűzhelye. Adj, Uram,
Szent Rita közbenjárására békét
napjainkban!
Adj családunknak alázatosságot,
reménységet és erős hitet! Engedd,
hogy a testvéri szeretet,a szülői és

kereszteknek és szobroknak – ám a
Népkert Lourdes-i barlangjáról nem
ejt szót. Említ ugyan egy Lourdes-i
Szűz Mária szobrot, de ezt, mint
megjegyzi:
„közadakozásból”
szerezték a hívek a Nagytemplom
számára. A ma is itt látható szobor
tehát aligha lehet azonos a
népkertivel, a mai Baji úti „Máriaképpel”. (Etimológiai rejtély, hogy
miként lett a „szobor”-ból „kép”, de
tény, hogy a Komárom megye
földrajzi nevei című alapműben is
így szerepel.). A névváltozás egyben
azt is jelezte, hogy a szobor
elveszítette
eredet,
Lourdes-i
jellegét. A vasútnak is köszönhető
idegenforgalmi fellendülés idején
épült ki a kisállomásra vezető Baji
út, az új hely kijelölésekor nyilván ez
a szempont is szerepet játszott. Új
helyén elvesztette a hátteréül
szolgáló
barlangot,
többszöri
átfestésekor figyelmen kívül hagyták
a Bernadett féle leírást: ma a szobor
tiszta fehérre van festve. A Mária kép
földrajzi fogalommá válta, eredeti
szerepét még a lourdes-i jelenések
150. évfordulója sem adta vissza.
Kár!
Gazdag
lelki
élményt
jelenthetett volna rehabilitálása…
Haraszti Mihály

Imádság …
hitvesi szeretet kötelékei fonjanak egybe
mindnyájunkat, és egymást tiszta szeretettel
szeressük, mert minden parancsolat teljesítése az,
hogy a békének és szeretetnek gyermekei legyünk.
Szent Rita, hatalmas közbenjárásod által tégy
méltóvá minket arra, hogy az Úr Jézus
egykor bennünket is boldognak nevezzen!
Általa és Vele legyen az Istennek dicsőség
és hatalom! Aki él és uralkodik
mindörökkön örökké. Amen.
Betegek imája Szent Antalhoz
Gyermeki bizalommal emelem szavam
hozzád,
nagyhatalmú
védőszentem,
csodatevő Szent Antal. Az eredeti bűn
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sebet ütött testi egészségemen, és most erőmben
fogyatkozva, betegségben sínylődöm. A Te életed
példájából tanulom értékelni az életet, és örömmel
vállalni a földi élet küzdelmét. Az életkedv él
bennem, amikor pártfogásodat kérem, és
gyógyulásomért esedezem, közbenjárásodat kérve.
Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Úr
szolgálatában ép testtel és ép lélekkel álljak helyt,
érdemszerzésem
idejét
növeljem,
Elsőáldozás előtt
Oltáriszentségben rejtőző Jézusunk,
Itt vagyunk előtted, és térdre borulunk.
Hófehér lelkünknek nyílik a kapuja,
Hogy belépj, és ott maradj nagy boldogságunkra.
Meghaltál miértünk, mert nagyon szerettél,
Oltáriszentségben táplálékunk lettél.
Veled egyesülünk, hogy Tiéd lehessünk,
A szép mennyországba könnyebben elérjünk.
Szűz Anya, Szent József, ég minden szentjei,
Segítsetek nekünk Úr Jézust fogadni.
Apukák, anyukák, nagyok és gyerekek,
Szeressétek velünk Jézust, Istenünket. Amen
Elsőáldozás után
Nálam vagy már édes Jézus,
Megcsókollak, megölellek;
Hogy jól érezd magad nálam,
Megígérem, hogy jó leszek.
A rossz és az ördög ellen
Hősiesen küzdök Veled,
Ami szép van szívecskémben,
Mindent odaadok Neked.
Apát, anyát, családunkat,
Jó Jézuska, áldd meg nagyon,
Csókold rám az áldásodat,
Én majd otthon tovább adom. Amen.
Ima bérmálásra
Szentlélek Úristen, szeretet Istene,
Hét ajándékodat kérem Tőled esdve!
Értelemnek Lelke, adj világosságot,

embertársaimnak s a rám bízottaknak őre,
gyámolítója és fenntartója legyek.
Mindenekelőtt legyen meg az Úr akarata!
Örömmel fogadom Isten kezéből az egészséget és
a betegséget, a jólétet és a keresztet egyaránt.
Örömben, bánatban, egészségben, betegségben,
életem minden körülményében áldott legyen az Úr
neve!
Amen
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom,
Minek segélyével égbe lehet jutnom.
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
Bölcsen elrendezni földi életemet!
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen,
Te súgjad! Lelkierő Lelke, bűn elleni harcra
Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja!
Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek,
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.
Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!
Amen.
Bérmaszülő imája
Úristen! Felelősségem tudatában
állok itt, amikor a Szentlélek leszáll
erre a lélekre, akinek pártfogását
vállaltam.
Szentlélek Úristen, szállj le
énreám is és erősíts meg, hogy
teljesíteni tudjam mindazt, amit az
Egyház színe előtt elvállaltam.
Ígérem, hogy bérmagyermekem
vallásosságát figyelemmel kísérem
és figyelmeztetni fogom, ha a jónak útjáról letér.
Ígérem, hogy a magam vallásos életével jó példát
adok neki. Add mindehhez, Uram, segítő
kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.

HÍREK
Húsvét 2. vasárnapján az Olgyay Hangok családi zenekar adott koncertet.
***
Május 17-én a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács László atya, szőgyéni plébános lelki üdvéért
imádkoztunk. Tata város testvértelepüléséből, Szőgyénből nagyon sok embert telepítettek Tóvárosra a II.
világháborút követően, akik közül többen részt vettek a megemlékezésen.

7

APOSTOL

Események a közeljövőben:
Pünkösd vasárnap egész napos szentségimádás lesz. 12.00 órakor szentségkitétel, majd csoportos
szentségimádás, 17.00 órakor közös imaóra, 18.00-kor ünnepi szentmise.
Pünkösd hétfőn reggel fél 8.00, 9.00 és este 18.00 órakor lesznek szentmisék, fél 11-es szentmise ezen a
napon NEM lesz.

Hétköznap és szombaton:
Reggel 7.30-kor és
este 18.00-kor

MISEREND

Az előáldozás június 13-án szombaton,
18 órakor kezdődik.

A fatimai engesztelés az elsőáldozás
miatt
kivételesen
június
13-án,
szombaton a reggel fél 8 órai
szentmisével
kezdődik.
Szeretettel
várjuk Mária hűséges gyermekeit erre
az engesztelésre.
Június 14. vasárnap Úrnapja, a fél 11-es
ünnepi szentmisét követően kerül sor a
hagyományos úrnapi körmenetre.
A bérmálás június 27-én, szombaton
Szent László király ünnepén este 18
órakor lesz.
Június 29-én Szent Péter és Szent Pál
apostolok napján reggel fél 8 és este 18
órakor lesznek ünnepi szentmisék.
Július 2-án Sarlós Boldogasszony
főünnepén a reggeli és esti szentmisékben
a
gyermeket
váró
édesanyákért
imádkozunk.

Vasárnap:
7.30, 9.00, 10.30
és 18.00 órakor.

HITTANTÁBOR
Hittanos gyermekek részére idén is
megszervezésre kerül a hagyományos

bodméri tábor
június 29. és július 2. között.
Alsó korhatár: befejezett 4. osztály.
Részvételi díj : 7.000.- Ft.
Várjuk a jelentkezést a plébánián,
ill. a sekrestyében.

A Porciunkula búcsú első napján,
augusztus 1-jén 18 órakor érseki
szentmise és körmenet,
másnap fél 11 órakor főpapi
szentmise lesz aranymisés áldással.
Nagy szeretettel várjuk a kedves
híveket!

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2009. JÚLIUS 10. Ne lépjék túl a határidőt!
APOSTOL - A PUSZTA LÉTNÉL TÖBBET… - A tata-tóvárosi Szent Imre (kapucinus) plébánia lapja. – Megjelenik évente hatszor. –
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Fax: 34/ 381 019 – Internet honlap: www.
totis. hu – Felelős kiadó: Szalai Gábor plébános. – A következő szám kéziratainak leadási határidejét számonként fentebb
közöljük. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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Nagycsütörtökön az ősi hagyományokat
fölelevenítve 12 hajléktalan szállóról érkezett
testvérünk vett részt a lábmosás
szertartásán, emlékezve Jézus utolsó
vacsorán tett alázatos példájára.

Húsvét vigília
liturgiájában 41 felnőtt
részesült a bevezető
szentségekben.

Április 30-án ballagtak el a Református
Gimnázium első végzősei, köztük
egyházközségünk több fiatalja, akik
hamarosan a szóbeli érettségin is
megmérettetnek. Őket és a többi
érettségizőt is foglaljuk imáinkba.

Templomunk kórusa ápr.18-án
Mariazellbe kirándult.A képútban hazafelé- a Neuberg-i
székesegyházban készült.

