
1 APOSTOL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TATA-TÓVÁROSI SZENT IMRE (KAPUCINUS) PLÉBÁNIA LAPJA  —  2009.  OKTÓBER 4.  —   XIX. ÉVF. 5. SZ. 

 

2009-2010. – A PAPSÁG ÉVE 
imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért! 

 
Reményik Sándor: 

Akarom 

Akarom: fontos ne legyek magamnak.  

A végtelen falban legyek egy tégla,  
Lépcső, min felhalad valaki más,  
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,  
Ám a kalász nem az ő érdeme.  
Legyek a szél, mely hordja a magot,  
De szirmát ki nem bontja a virágnak,  
S az emberek, mikor a mezőn járnak,  
A virágban hadd gyönyörködjenek.  

Legyek a kendő, mely könnyet töröl,  
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.  
A kéz legyek, mely váltig simogat,  
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.  
Legyek a fáradt pillákon az álom.  
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,  
Legyek a délibáb a rónaságon  
Legyek a vén föld fekete szívéből  
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,  

Legyek a drót, min üzenet megy végig  
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.  
Sok lélek alatt legyek a tutaj,  
Egyszerű, durván összerótt ladik,  
Mit tengerbe visznek mély folyók.  

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,  
Míg le nem teszi a művész a vonót. 

 

APOSTOL
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„Az új Európában az vált a 

legnagyobb hiánycikké, amire 

egy sarkából kifordult, az 

egyénitől a nemzetiig célját és 

önazonosságát kereső 

társadalomnak minden szinten a 

legnagyobb szüksége lenne: a 

belső, értékvezérelt magatartást 

megalapozó 

iránytű.” 

(Csaba László 

közgazdász, 

akadémikus 

megállapítása) 
 

Ennek fényében is 

megvizsgálhatjuk az alábbi hírt: 

Bevezetik a 

vallásoktatást az orosz 

iskolákban – adja hírül a 

Keresztény Élet 2009. 

augusztus 9-ei száma. Európa 

egyik legvadabb ateizmusát 

képviselő állama, a 

kommunista diktatúrát maga 

mögött tudó Oroszország húsz 

évvel a Szovjetunió széthullása 

után fontosnak tartja (II. 

Alekszij pátriárka kérésére), 

hogy bevezesse minden 

iskolájában a hitoktatás. Ezzel 

2012-től kezdve 256 ezer diák 

számára teszik lehetővé a 

vallásórák látogatását. Teszik azt annak tudatában, hogy a vallásoktatás 

része az orosz kultúrának, s az orosz kultúrát minden orosz diáknak 

ismernie kell.  

A vallásórák fakultatívok lesznek. Az ateisták számára összehasonlító 

vallástörténetet terveznek. 

Medvegyev a vallásoktatást világi tanárokra akarja rábízni.  

* 

És mi hogy állunk? Sajnos, az utódállamok közül talán egyedül 

nálunk folyik 

késhegyig menő harc 

még most is a 

vallásoktatás 

bevezetése ellen (még 

a meglévő hitoktatás 

anyagi bázisát is 

kurtítani akarják!), pedig az egész társadalom számára igen fontos lenne, 

hogy a vallási előírások erkölcstani részét magunkévá tegyük (még az 

Istenben nem hívők is), mert nélküle egyre megbízhatatlanabbakká válunk, 

lassan-lassan egymás farkasaivá leszünk. Egy ország jóléte nemcsak az 

anyagi javak, a bőség kosarából való megfelelő részesedés következménye 

lehet, szükséges ehhez más is: szükséges hozzá az is, hogy megfelelő 

erkölcsi elvek szerint rendezzük be életünket. Aki az erkölcsi megújulás 

ellen dolgozik, magára sem tart érvényesnek semmiféle erkölcsi előírást! A 

megfelelő erkölcsi színvonal elérésében segít, ha újból merítünk az ősi 

forrásból.  
 

Megteszünk-e a magunk területén mindent, hogy ez így legyen, vagy 

csak várjuk, mikor repül a sült galamb a szánkba!? Társadalmunk 

nyugalomra és békére vágyik, s annak alapfeltétele az egymás iránti bizalom, 

embertársaink tisztelete és szeretete, ennek pedig alapfeltétele egy olyan 

erkölcsi rend kialakítása, ami megvéd minket az aljasságtól, a kihasználástól 

és a kegyetlenségtől. 

(Keresztény Élet 2009. augusztus 9.) 

 

 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 20 éves. A 

három napos jubileumi évfordulós tanácskozás 

megnyitóján Erdő Péter bíboros úr mondta a 

következőket: 

„Valami fajta újpogányság jelent meg, amely 

nagyon komoly hatást fejt ki országszerte az 

értelmiség körében is. Az Alföldön most volt egy 

rendezvény, ahol sok ezer ember volt jelen, 

táltosok, sámánok vezetésével. Egyre másra nőnek 

ki a földből pogány kultuszhelyek a keresztény 

zarándokhelyek tőszomszédságában. Az 

újpogányságnak politikai vetülete is van, és árt a 

nemzettudatnak is, hiszen vissza akarja fordítani a 

gondolkodásmódunkat, öntudatunkat, nemzet-

tudatunkat a kereszténység előtti pogány múltba.” 

(A szerkesztők megjegyzése: A múlt században 

vetették fel az írástudók felelősségét abban, ami 

erkölcsi és politikai vonatkozásban vakvágányra 

vezette a népeket és nemzeteket. És most hogy állunk? 

Vállal-e az értelmiség felelős szerepet nemzetünk 

életében? Politikai karrierlovagok, sokszor (bizonyos 

értelmiségi témakörök esetében) kellő képzettség és 

műveltség nélkül olyan dolgokban nyilatkoznak 

megfellebbezhetetlenül, amihez nem, vagy csak 

felületesen értenek. Ezek a nyilatkozatok akarva-

akaratlanul is ártanak a kereszténységnek, pedig 

tudomásul kell vennünk: Magyarország a 21. 

században vagy újra keresztény lesz, vagy eltűnik a 

történelem színpadáról, mint a honfoglalás előtti népek 

egész sora. Őrködjön felettünk Szent István király és a 

Magyarok Nagyasszonya, akinek szent királyunk 

felajánlotta ezt az országot. 

Minden olyan cselekedetünkkel, lépésünkkel, 

megnyilatkozásunkkal, amellyel erkölcsi 

megújulásunkat gyengítjük, népünknek, nemzetünknek 

ártunk, s a kíméletlenül velünk szemben álló 

hatalmakat szolgáljuk. Adyval szólva: „Őrzők, 

vigyázzatok a strázsán!”  
Szent Péter szavaival zárjuk gondolatmenetünket: 

„Éberek legyetek és virrasszatok!”) 

(Keresztény Élet, 2009. szept. 13.) 

A 

Már OrOszOrszágban is!… 

 – És nálunk? 
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Aktualitások a 

 
r. Csanád Béla professzor úr és mintegy ötven társa húsz évvel 
ezelőtt megalapították a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét. A 

tatai csoport is az alapító elnök és Dr. Lanczendorfer Erzsébet 
jelenlétében jött létre 1994 novemberében, tehát ez évben mi is 
jubileumot ülünk.  

Az országos megemlékezéseknek több formája is van. A Magyar 
Katolikus Rádióban a Keresztény Közéleti Akadémia című műsor minden 
pénteken 20 órakor jelentkezik, amikor is a KÉSZ egy-egy csoportja 
mutatkozik be. (Az adás középhullámon fogható a Dunántúlon a siófoki 
adó vételkörzetében: 1341 kHz, Budapesten és környékén a lakihegyi adó: 
810 kHz, a keleti országrészben a szolnoki adó vételkörzetében: 1341 kHz 
hullámhosszon, vagy interneten is meghallgatható 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=6). 

Az első 20 év ünneplése alkalmából emlékülés, konferencia és 
találkozó volt az esztergomi Szent Adalbert Konferenciaközpontban és a 
Vármúzeumban. A szeptember 4-6. között megrendezett programsorozat 
első napján Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a 
találkozó fővédnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 

Szombaton az ökumenikus imát követően, emlékező felszólalások 
során a tataiak számára kedves ismerősök következtek: Borián Tibor 
piarista tanár, Lanczendorfer Erzsébet országgyűlési képviselő, Mácz 
István író és több KÉSZ-es vezető.  

Ezután hangzott el Hámori József biológus, egyetemi tanár előadása 
Az anyanyelv szerepe a magyarság jövőjében címmel.  

Lehet-e etikus a gazdaság?  –  tette fel a kérdést Csath Magdolna 
közgazdász, egyetemi tanár.  

A mai konzervativizmus mondanivalóját Piukovics Gábor a Magyar 
Konzervatív Alapítvány alapítója ismertette.  

Az ebédszünetben meglátogathattuk az érseki 
levéltárat, ahol még az Aranybulla hiteles 
másolatát is megszemlélhettük 1316-ból (mind a 
hét korábbi, eredeti megsemmisült). 

A délutáni programot Lezsák Sándor az 
Országgyűlés alelnöke kezdte Összefogás a 
keresztény értékek képviseletében című 
előadásával.  

Veszélyben az ifjúság! – hívta fel a figyelmet 
Hoffmann Rózsa a PPKE docense, országgyűlési képviselő, majd Erkölcsi 
válság – diagnózis és terápia címen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek gondolatai következtek. 

A továbbiakban pódiumbeszélgetések zajlottak a következő 
szekciókban: 

DEMOGRÁFIA ÉS NEMZETSTRATÉGIA; GAZDASÁG(I 
VÁLSÁG); MODERN KORI KONZERVATIVIZMUS, CIVIL 
ÖSSZEFOGÁS A KERESZTÉNY ÉRTÉKEK KÉPVISELETÉBEN; 
ÉRTELMISÉGI VÁLASZOK, ERKÖLCS(I VÁLSÁG). A napot bankett 
zárta. 

Vasárnap 9 órától Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
elnöke előadását hallhattuk, amit a zárszó követett. Közös szentmisén a 
vízivárosi templomban vettünk részt.  

* 
Az országos KÉSZ 

zarándoklat napja 2009. október 3. 
Helyszíne Kecskemét lesz a 
következő programmal: 10 órától 
gyülekező Kecskemét Főterén a 
Nagytemplom előtt (Kossuth tér 
1.) 11.00 órakor szentmise a 
Kecskeméti Nagytemplomban, 
főcelebráns Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek. Délben agapé 
az Érseki Helynökség 
nagytermében, 13.30-tól a 
kecskeméti Arborétum 
megtekintése, majd 14.30-kor 
előadás a környezetvédelemről a 
Mária műemlék-kápolnában. 15 
óra 15 perces kezdettel Keresztút 
Osztie Zoltán vezetésével. A 
zarándokútra tagjainkon kívül is 
mindenkit örömmel várunk. 

* 
A tatai KÉSZ-csoport 15 éves 

jubileumi programsorozata – az 
alakulása 10. évfordulóját ünneplő 
Magyar Piarista Diákszövetség 
tatai tagozatával közösen – 
november 2. hetében zajlik. 
Kapcsolódva a Szent Imre napi 
búcsúhoz hálaadó szentmisén 
veszünk részt, melyet Dr. Osztie 
Zoltán a KÉSZ országos elnöke 
celebrál. Az Esterházy 
Énekegyüttes Menner Bernát 
Missa Brevisét énekli. A hét 
folyamán a szerzetesrendek és 
Tata témájában is hallhatunk 
előadásokat. Zárásként szombaton 
az ilyentájt szokásos Szent 
Erzsébet jótékonysági bált, majd 
vasárnap az ugyancsak 
hagyományos Tata és környéke 
templomi kórusainak találkozóját 
tervezzük. Szeretnénk a kerek 
évfordulókat tartalmas 
programokkal emlékezetessé 
tenni, programjainkon szeretettel 
látunk minden érdeklődőt. 

Izing László elnök, 
 KÉSz tatai csoport 

D
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EEEMMMLLLÉÉÉKKKEEEZZZZZZÜÜÜNNNKKK!!!   

Fél évszázadnál több telt el azóta, hogy „egy nép kiáltott, aztán néma csend” lett. Miközben 

bennünket fájdalmas gyász borított, a nyugat hőseinket ünnepelte, 

de mikor segíteni kellett volna, nem segített! 

A világ ünnepel 
 

A kő elrepült! 

szilaj 

merész irammal csapott légen át 

tétova, tunya óriások lesték 

vizenyős meredt szemekkel 

a homályt hasító, 

haragvó, zúgó rohanást. 
 

Valami nagy-nagy dolog készült; 

összelobbantak, 

sírtak 

sikoltoztak a szelek! 

nehéz borongás vonult át 

a földön; 

mitőlünk vártak jelt a 

tengerek. 

Gyönyörű, lobogó, 

csapongó kedvek 

riadjatok az égre fel! 

pusztul, 

pusztul a magyar! 

s a világ, 

a gyáva nyugati világ 

ismét hősöket ünnepel. 
(Göttingen, 1957. május) 

 

Szent Imre herceg, 

Magyarország éke 
 

Szent Imre herceg, Magyarország éke, 

Szűz tiszta élet legszebb példaképe; 

Serdülő ifjak pajzsa, menedéke,  

Könyörögj értünk! 

 

Gyöngy volt a lelked, tiszta mind a sírig, 

Mint liliomszál, amely csak most nyílik; 

Oly csillag voltál, mely csak égre illik, 

Könyörögj értünk! 

Jó magyar népünk alighogy megtére, 

Már oly szép gyöngyöt termett Árpád vére, 

Hogy még az ég is óhajtozott érte, 

Könyörögj értünk! 

Mint rózsát, melyet koszorúba törnek, 

A halál téged olyan hamar tört meg, 

Hogy ne légy éke sokáig a földnek! 

Könyörögj értünk! 

Szent Imre herceg, magyar ifjak pajzsa, 

A veszélyt tőlünk karod távol tartsa; 

Ne engedj jutnunk kísértésbe, bajba, 

Könyörögj értünk!

Milyen a meghalás? 
(gondolatok Mindenszentek és halottak napja alkalmából)  

 

emento mori! – Gondoljatok a halálra! – 

hangzott a középkori figyelmeztetés. 

Gondolunk-e rá? Istenben bízva, bűneinket bánva 

merünk-e szembe nézni vele. Haldokló szeretteinkhez 

eljuttatjuk-e a szent kenetet, mert szükségük lehet rá 

túlvilági üdvösségük érdekében. Jusson eszünkbe 

üdvösségünk, s ne csak ilyenkor, halottak napja táján! 

„A győzelem elnyelte a halált. 

Halál, hol a te győzelmed? 

Halál, hol a te fullánkod?” 

Gondolatok azoktól, akik „visszajöttek” a halálból. 
(Vasárnapi könyvünk  -  A év) 

„Minden fájdalom eltűnt.” 

„Rendkívül nehezen haladtam át egy sötét, fekete 

űrön” 

„Teljes békesség és 

nyugalom érzése volt 

bennem és semmi 

félelem.” 

„Nagyon sötét és 

nagyon mély völgyben voltam. Később azt gondoltam: 

most már tudom, mit ért a Biblia azon, hogy „a halál 

árnyékának völgye”,  –  mert én már voltam ott.  

„Miután visszajöttem, egy hétig folyton-folyvást 

sírtam, mert ebben a világban kellett élnem, miután 

már láttam amazt.” 

„Teljesen új világ tárult fel előttem… folyton arra 

gondoltam, hogy milyen sok felfedni valóm van még.” 

„Hangot hallottam, mely megmondta nekem, mit kell 

tennem: vissza kell mennem. És nem éreztem 

félelmet.” 

M 

Templomunk védőszentjének, Szent Imrének budapesti szobra az 56-os forradalom idején 
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gyházközségünk lapjának 
2007. decemberi számában 

egy felhívásra figyelhettek fel az 
olvasók. A magyarázatul abban 
megfogalmazott életrajz alapján 
többen megkérdezték: honnan 
akadtunk rá egy olyan személyre, 
akit a városban nem ismernek, 
mégis emlékművet állítanánk neki. 
Az említett írás nem életrajznak s 
nem is helytörténeti dolgozatnak 
készült, így csak kevés adat 
közlésére nyílt lehetőség. Itt és 
most talán többet is elárulhatunk 
dr. Zágon Józsefről. 

Baráti társaságunk az Örök 
Városban járva a magyarok Szent 
István zarándokházában jutott 
szálláshoz. A gyönyörű épület 

bejáratánál meghökkentő tábla 
fogadott bennünket a következő 
felirattal: „… dr. Zágon József, 
Agostyán, 1919. november 2  –  
Mutters, 1975. augusztus 12. …” 
Bármilyen furcsa, az adat 
felfedezésétől kicsit úgy éreztük 
magunkat, mintha földinknél 
lettünk volna vendégségben. 
Természetes, hogy egy csodálatos 
római hét után hazafelé arról is szó 
esett közöttünk, miként 
viszonozhatjuk a szerető 
gondoskodást. A tépelődést itthon 

is folytattuk, amivel együtt járt a 
kutatás is. Így kellett rájönnünk, 
hogy a kanonok úr annál sokkal 
jelentősebb személy, 
minthogy amatőr 
publicisz-tikával 
igyekezzünk felhívni 
rá a figyelmet. Valami 
más módon kell Tata 
és Agostyán lakóinak 
a tudomására hozni, 
hogy ki volt ő. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy 
megírjuk felhívá-
sunkat egy emléktábla 
készítéséhez, remélve, 
hogy akad szponzor, aki 
méltányolja Agostyán pap fiának 
érdemeit. Nem is csalódtunk: alig 

pár napra múlva telefonon 
jelentkezett egy rokon, felajánlva 
anyagi segítségét. Közben 
felvettük a kapcsolatot a Szent 
István Ház igazgatójával, aki  –  
micsoda véletlen  –  magyar 
piarista, s rendjének római 
tisztségviselőjeként a zarándokház 
igazgatását is ellátja. Ruppert 
József tanár úr örömmel fogadta 
kezdeményezésünket s még anyagi 
segítséget is felajánlott. A 
telefonos megbeszélést követően 
ezt a felajánlást megköszöntük, s 

elfogadtuk a rokoni segítséget is. 
Ettől kezdve már csak a hivatalos 
lépéseket kellett megtenni a 

megemlékezés idő-
pontjának kijelölé-
séhez, s a lebonyolítás 
módjához. A választás 
augusztus utolsó 
szombatjára esett, mert 
Agostyánban ekkor 
van a búcsú, ráadásul 
most éppen a jubileumi 
kétszázadik, s ezen a 
napon a templomban 
bérmálásra is sor 
került. A kettős 

ünnepre elkészült két tábla helyét a 
jubiláló templom homlokzatán 
jelöltük ki, s a győri püspök úr 

vállalta a szertartás 
levezetését. 

Zágon kanonok úr 
századik 

születésnapja viszont 
még hónapok múlva, 
novemberben lesz, 

így adódik még alkalom arra, a 
hogy más módon is 
megemlékezzünk róla. Ruppert 
tanár úrtól ebben is segítséget 
kaptunk: vállalta, hogy a 
születésnaphoz közeli október 31-
én a tóvárosi kapucinus 
templomban jubileumi szentmisét 
mutat be, így a legilletékesebbtől 
ismerhetjük meg életét, érdemeit, 
életművét. 

A táblaszentelés, a búcsúi 
szentmise visszhangja arra enged 
következtetni, hogy sikerült 
felkelteni az érdeklődést dr. Zágon 
József iránt, s ettől kezdve az ő 
neve Agostyán és Tata neves 
személyiségei között szerepel 
majd. Örömmel állapíthatjuk meg 
ezek nyomán, hogy újságunk hírei 
visszhangra találtak. Köszönjük a 
Pöltl családnak az anyagi 
támogatást, és kérjük az 
agostyániakat: fogadják szívükbe 
lakóhelyük történelmi szerepet 
betöltő neves személyiségét, az 
érdeklődőket pedig szeretettel 
várjuk október 31-én tóvárosi 
templomukba. 

 
A kezdeményezők nevében: 

Haraszti Mihály 
 

E 

A  Zágon  centenárium jegyében 

Az agostyáni emléktábla megáldása 
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Egy megújuló toronysisak 

ürügyén… 
 

römmel tapasztalhatjuk, hogy a Kossuth téri 

plébániatemplomunk sebei több mint fél évszázad 

múltán végre begyógyulnak, a toronysisakot körülvevő 

állványokról szorgos kezek eltűntetik a második 

világháborús nyomokat. A mesteremberek keze 

nyomán begyógyulnak a lövedékek szaggatta 

sérülések, eltűnnek vakolatfoltok. Igaz viszont, hogy 

őrzik a szenvedések nyomait: az itt megkínzott lelkész 

szenvedésének nyomait, igazolva, hogy a harcok 

elmúltával még nem ért véget a háború, csak más 

módszerekkel folytatódott. A megszállók parancsnoka, 

a Generalisszimusz ugyanis személyesen adta 

parancsba, hogy a meghódított ország 

közalkalmazottaira, köztisztviselőire, rendfenntartóira, 

használható szakembereire mindaddig szükség van, 

amíg az új rend embereit, megbízható szolgáit meg 

nem találják. Erre volt szükség gyakorlati okokból is, 

de azért is, hogy úgy tűnjön: nem ellenségként, hanem 

barátként kívánnak itt maradni. Szükség van tehát 

minden használható szakemberre, még papokra is.  

Így került látókörünkbe az a Gyirmóthy Gyula, aki 

a háborús években aktív szerepet vállalt a helyi hívek 

körében, aki ezzel tekintélyt szerzett magának, s 

szentszéki bíróként is elismerést érdemelt ki. XIII. Leo 

pápát követve, a katolikus megújulás feladatait 

vállalva, maga köré gyűjtve a híveket egymás után 

szervezte a közösségeket, mint vezető. 

Így születtek sorra a lelki közösségek, egyesületek, 

csoportok. Azzal, hogy szerencsére ilyen papot kapott 

Tata, kölcsönös vonzalom alakult ki a hívek és 

plébánosuk között: a hívek megtettek mindent 

papjukért, s ő is mindent megtett a híveiért. A 

szívgárdisták ugyanúgy összetartottak, mint a 

legényegylet tagjai, s minden rétegben voltak hitre és 

erkölcsös életre fogékony emberek.  

A szovjet városparancsnok, bizonyos German 

Marinbach felismerte a plébánosban a vonzó 

egyéniséget, s igyekezett felhasználni őt: rá kívánta 

bízni az újonnan induló újságot. Az együttműködést 

olyan hitelesnek játszotta, hogy később megkapta  –  

máig érvényesen  –  a Pro Tata kitűntetést. 

A plébános úr  –  engedelmes papja lévén 

egyházának  –  feletteseihez fordult engedélyért. Nem 

volt természetesen titok előtte, hogy előző püspökét 

olyan részeg pribékek gyilkolták meg, mint akik most 

szövetséget ajánlottak neki az újságszerkesztéshez. A 

püspöki válasz ilyen körülmények között nem lehetett 

más, mint a tiltás: „… az új társadalom építésének 

fontos időszakában nem hanyagolhatjuk el a hívek 

lelki gondozását.” A püspök nem tévedett, s a 

csalárdság hamar kiderült: a városparancsnok emberei 

hamarosan megjelentek a plébánián, feltuszkolták a 

plébános urat a toronyba, s úgy megkínozták, hogy 

nemsokára belehalt sérüléseibe. 

A torony azóta őrzi titkát, a helybeliek is hallgattak 

róla a „létező szocializmus” teljes időszakában. Most 

már, hogy elkészül a toronyjavítás, s megállhatunk 

árnyékában, bátran küldhetünk egy fohászt Gyirmóthy 

plébános úrra gondolva:  

„Requiescat in pace!” – „Nyugodjék békében!” 

 

Haraszti Mihály 

 

jra kiadták Maria 

Winowska : Pio atya igazi 

arca című könyvét. Kiváló mű, 

a szerző apró történetekkel, 

könnyen érthető magya-

rázatokkal mutatja be a természetfeletti eseményeket, 

így az olvasó átélheti az atya életének eseményeit, 

osztozhat vele reményeiben, szorongásaiban, imáiban. 

„A csodák mindig mások javára történtek, Övé volt 

azonban a kereszt.” – foglalja össze Pio atya életének 

lényegét az írónő. 

Minden magyar családban helye kellene, 

hogy legyen Ipolyvölgyi Németh J. 

Krizosztom: Mária kegyhelyek Mária 

országában című „útikönyvének”. Az „56-os” 

emlékéremmel kitüntetett, vitézi lovaggá 

avatott, többször börtönbüntetést szenvedett pap 

elkötelezett szervezője volt kegyhelyek látogatásának, 

felkarolta és fejlesztette a szent helyeket. Több száz 

Mária kegyhely leírását foglalja magába, határainkon 

innen és túl ez a mű. 

Jan Dobraczynski: A szent kard című műve az 

első századokba kalauzolja az olvasót. Fordulatokban 

gazdag kalandregény, 

amely Szent Pál 

apostol alakját 

mutatja be, történeti 

hűségre törekedve. 

Egy másik könyv, amit fiataloknak ajánlok Czakó 

Gábor: Csata minden áldott nap. A történet hőse egy 

árva fiú, aki gyávaságból csatlakozik egy 

gyerekcsapathoz, ahol életre való tapasztalatokat szerez 

magának. Hasonlóan a Pál utcai fiúk-hoz, élvezetes és 

tanulságos olvasmány ez is. 

A kis herceghez hasonlóan titokzatos történet 

Puskely Mária: Játszani jó című kisregénye. 

Hőse egy kisfiú, akinek nyomában a 

vidámság jár, vele játszik és örül az egész 

teremtett világ. 

A legkisebbek könyvtárába való olvasmány a Kis 

boldogasszony, amely Szűz Mária gyermekkoráról 

szól. Magyar népénekek egy-egy versszakai 

illusztrálják életének különböző szakaszait. 

Jó olvasást! 

Izingné Hernádfői Csilla

Ö 

Ú Könyvajánló 

2009. október 
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Ünnepi szertartások rendje 
Mindenszentek – halottak napja 

 
Október 31. szombat 
16:00  szentmise (temetőkápolna) 
18:00  főpapi szentmise Zágon József  kanonok 

emlékére (templom) 
A szentmisét Ruppert József piarista atya 
és Dr. Németh László pápai prelátus, a 
római Pápai Magyar Intézet rektora tartja. 

November 1. vasárnap 
7:30 ünnepi szentmise (templom) 
9:00 ünnepi szentmise (templom) 
10:30 ünnepi szentmise (templom) 
15:00  keresztmegáldás (Környei úti temető) 
16:00  szentmise és közös ima (Almási úti 

temetőkápolnában és Keresztnél) 

18:00  halottak esti szentmise és lucernárium 
(templom) 

November 2. hétfő 
7:30  ünnepélyes gyászmise elhunyt szeretteinkért 

(templom) 
16:00 gyászmise a temetőben nyugvó  hívekért 

(temetőkápolna) 
18:00 ünnepélyes gyászmise a tóvárosi  meghalt 

hívekért (templom) 

November 3. kedd  
7:30  gyászmise az altemplomban nyugvó hívekért 

(templom és   altemplom) 
18:00  gyászmise meghalt lelkipásztorokért, 

kapucinusokért (templom)

 

November 8.: a fél 11-es szentmisében 
Menner Bernát „Tatai miséje” hangzik el 
zenekari kísérettel. 
 

November 30-tól december 24-ig a 
vasárnapokat kivéve rorate szentmisék 
lesznek hajnali 6 órai kezdettel, ezen 
napokon a fél 8 órai szentmisék 
elmaradnak. Az esti 18 órai szentmisék 
időpontja változatlan! 
 

A gyertyagyújtások szombaton, az előesti 
misékhez kapcsolódóan lesznek megtartva. 
 
 
 
 
 
 

Bibliák, imakönyvek, szentképek, életrajzi és ifjúsági 
regények elmélkedő olvasmányok, feszületek, rózsafüzérek, 

gyertyák és egyéb kegytárgyak, stb. 
Cím: Tata, Bartók B. u. 1. (a kapucinus templomnál). 

Telefon: 34/ 384-802 
Nyitva tartás: 

szerda, csütörtök, péntek 8–12,  
illetve 13– 15; szombat, vasárnap  8–12 óra 

Legyenek a KÉSz tagjai! 
 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tatai 
csoportja 15 éves jubileumához közeledik. Ebből az 
alkalomból megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük 
mindazokat a keresztény gondolkodású embereket, akik 
eddigi munkánkat támogatták, s fontosnak tartják 
szervezetünk létezését.  

Az elmúlt másfél évtized nem múlt el személyi 
változások nélkül, s most nem a vezetőségre gondolunk, 
hanem tagjainkra. Taglétszámunk ingadozott az elmúlt 
években. Voltak, akik elmaradtak közülünk, többen 
meg is haltak, így taglétszámunk 40-60 fő körül 
változott. Szeretettel visszavárjuk közénk azokat, akik 
csak átmenetileg távoztak sorainkból, s egyben kérjük 
azokat az értelmiségieket (érettségivel vagy főiskolai, 
egyetemi végzettséggel rendelkezőket), akik szívesen 
vennének részt munkánkban, jöjjenek közénk. 
Különösen nagy szeretettel hívjuk a fiatalokat! 

Szervezetünk pártoktól függetlenül, ökumenikus, 
spirituális feladatokra vállalkozó emberek számára 
nyitott keresztény alapokon tevékenykedő szervezet. 
Olyan értékek támogatására és propagálására jött létre, 
amelyek a számunkra oly fontos keresztény erkölcsön 
alapulnak. 

Működési szabályzatunk megtekinthető a tóvárosi 
kapucinus templom melletti Stella könyvesboltban, s 
ugyanitt igényelhető belépési nyilatkozat is, amit 
kitöltés után itt leadható. (Vezetőség) 

November 5. Szent Imre búcsú, ünnepi szentmise 18 órakor. Bemutatja Berkes 
Gyula címzetes kanonok, győri plébános, aki a szentmise végén ezüstmisés áldásban 
részesíti a jelenlévőket. Szeretettel várjuk a kedves híveket. 
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A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2009. december 6.  -  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. 

Szent Ferenc Atyánk ünnepén a papság 

évéhez is kapcsolódóan a győri püspök 

mutatott be szentmisét a Tóvárosból 

elszármazott, a korábban itt szolgálatot 

teljesítő és környékbeli paptestvérekkel. 

Utána a hívek rövid agapén találkoztak az 

atyákkal 

Az idei ifjúsági tábor Újkér községben zajlott. 

A búcsú másnapján Mátrai István kanonok 

úr mondott aranymisét templomunkban. 

 

 

A Porciunkula búcsú ünnepi szentmiséjét, 

valamint a körmenetet Dr. Bábel Balázs 

kalocsai érsek vezette. 

A Porciunkula búcsú ünnepi 

szentmiséjét, valamint a körmenetet 

Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek 

vezette. 

Az elmúlt időszak eseményeiből 

Szent István napján egyházközségünk tagjai közül többen is részesültek 

a városi kitüntetésekben: 

Bondor Lajos - Tata városáért kitüntetés arany fokozata 

Cs. Kiss Ernő – Zsigmond Király Díj 

Dr. Nemes Lajos – Tata Város díszpolgára 


