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„A puszta létnél többet...”
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Áldott karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!

Ha a megváltást EU-s projektből finanszírozták volna...

A

(Böjte Csaba atya)

z egyszerű életről, a mindennapos, csendes
názáreti létről szeretnék beszélni. Ha a megváltást
EU-s projektből finanszírozták volna, milyen
komplikált
lett
volna!
Mikor
elterjedt
a
mennyországban a hír, hogy Jézus Krisztus, a második
isteni személy a földre jön, gondolom, az angyalok
elkezdtek nyüzsögni, hogy vajon hogyan lesz, mint
lesz. Döbbenetes, hogy Isten kisbabaként egy istállóban
születik
meg.
Gyakorlatilag
semmilyen
forrásfelhasználás
nélkül,
zöldmezős
beruházás, önköltség nélkül.
Megszületett az Isten közénk.
Szeretem csodálni ezt az isteni
egyszerűséget. Tudjuk, hogy
menekülniük
kellett
Egyiptomba.
A
megtestesülés évekre előre
pontosan
megírt
forgatókönyve
nincs
a
Szűzanyának
és
Szent
Józsefnek átadva. Isten csak úgy
spontán odaszól, hogy menekülni
kell Egyiptomba: nincs hiszti, nincs
kiakadás. A Szent Család útra kel, mert ez az,
amit éppen tenni kell.
A szülőföld iránti szeretetet is meg lehet tanulni a
Szent Családtól, mert Egyiptomban a Szűzanya
gondolkozhatott volna úgy is, hogy Alexandriában
vannak a legjobb iskolák, a Megváltónak mégiscsak jó
lenne, ha jó képzést kapna. Józsefnek amúgy is sikerült
már egy kis egzisztenciát teremtenie, egyre több a
megrendelés, ezért nem lenne jó visszamenni a poros
sárfészekbe, Názáretbe. Jól ellesznek a nagyvárosban.
Milyen szép, hogy a Szent Család hazamegy! Mi
fogadhatta őket otthon? A szent hagyomány szerint
talán 5-6 évig voltak Egyiptomban menekültként.
Gondolom, hogy a vesszőből, sárból épített kis
kunyhójukat elmosta az eső, valószínűleg csak azt a

domboldalt találták meg, ahol a kis kunyhójuk, házuk
állt. Két kezük munkájával újraépítik a családi
fészküket, és elkezdődik az élet.
Szeretem magam elé képzelni, kiszínezni ennek a
názáreti életnek egy-egy mozzanatát, egy-egy jelenetét.
Szeretem elképzelni, hogy a Világmindenség Ura
odaáll az édesanyja elé, és azt mondja: „Anyu,
kiengedsz a fiúkkal egyet focizni?” Amikor először
elgondolkoztam ezen, egészen mellbevert, hogy a
Világmindenség Ura eljött azért, hogy
„ipiapacs, ki vagy ütve!” játékot
játsszon, hogy kergetőzzön az
emberek fiaival. És így van.
Mielőtt Jézus egyetlen csodát
tett volna, egyetlen nagy
beszédet
tartott
volna,
játszott az emberek fiaival.
Olyan jó elképzelni, hogy
szalad a kis Jézus elől, utána
a többi gyerek: „Meg vagy
fogva, kis Jézus, bújjunk el,
most te vagy a hunyó!” Ez mind
olyan szép!
Szeretem magam elé képzelni, hogy a
Szűzanya a mindennapi munkáját befejezve kihajol a
kisablakon, és szól Jézusnak, hogy menjen és szóljon
az atyjának, hogy jöjjön vacsorázni. Jézus odafut, és
segít az apukájának elrakodni a szerszámokat. Leülnek
a názáreti kis házban. Milyen egyszerű lehetett!
Úgy vélik, hogy a keresztesek megtalálták a Szent
Család házát, melynek maradványait elhozták
Olaszországba, Lorettóba. Úgy tartják, hogy a názáreti
Szent Család háza egy kis barlang és előtte egy
szobácska volt. Nem tudjuk pontosan, de úgy
gondolom, hogy biztos van benne valamennyi igazság,
hisz szél fúvatlan nem indul, és egyházilag dokumentált
tény, így valószínű, hogy a názáreti házból vannak ott
elemek.
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De nem ez a lényeg, hanem az, hogy lélekben mi is
próbáljunk odaülni a Szent Család mellé az
asztalkához. Egy durva faragott asztal, mely Szent
József keze munkáját dicséri. Az asztalon néhány
agyagtányér, párolog benne a lencsefőzelék, megfogják
egymás kezét, hálát adnak a Mindenhatónak a
mindennapiért. Nekiülnek szerényen elkölteni a
vacsorát. Milyen egyszerű! Ott nincs se mobiltelefon,
se tévé, se légkondicionáló. Én mégis úgy gondolom,
hogy ezek az emberek végtelenül boldogok voltak ott.
Jó volt nekik együtt lenni.
Azt is szeretem magam elé képzelni, hogy kiültek a
kispadra a ház elé, fölöttük ragyogtak a csillagok. A kis
Jézus odabújt Máriához, és József elkezd egy
csodálatos szép ószövetségi zsoltárt, énekelnek. Jó
lehetett nekik ott. Egyszerű és szép.
Szeretem elképzelni, hogy Jézus egy kicsit nőtt, és
az apukájával együtt dolgozik, fűrészelnek. A fűrész
egyik végét fogja az Isten, a másikat az ember. Talán
bölcsőt készítenek vagy asztalt, vagy talán koporsót,
nem tudom… Olyan jó látni azt, hogy Isten együtt
dolgozik az emberrel! Egy család.
Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a hagyomány
szerint harminc évig ezt a názáreti csendes életet élte.
Abban az időben 28-29 év volt az átlagéletkor. Nagyon
fiatalon haltak meg az emberek. Tehát Jézus egy egész
emberöltőt egyszerű emberként élt le. Nem csinált
semmi rendkívülit. A Szentírás szerint az emberek azt
mondják: „Nemde, ez Mária és József fia, hát nem itt
éltek közöttünk a rokonaikkal?” Tehát ha Jézus valami
rendkívüli dolgot tett volna, mint kisgyerek vagy fiatal,
akkor egész biztosan mondták volna, hogy „Ez már
gyerekkorában is annyi furcsaságot beszélt, nem is
csoda, hogy most ide jutott.” De azt mondják, hogy
Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek, élte a
hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat
tenni. Csodálkoznak rajta. Harminc év názáreti csendes
élet. Ez alatt a harminc év alatt a mi hétköznapi,
egyszerű életünket Jézus Krisztus megszentelte.
Olyan érdekes, hogy a gonosz lélek felviszi Jézust
egy templom tetejére és mondja: „Dobd le magad, az
angyalok úgyis a tenyerükön hordoznak, te leszel a
nagy sztár, mindenki hanyatt esik, hogy milyen ügyes
vagy, hogy ilyen sereget senki nem tud csinálni!” Jézus
azt mondja: „Távozz tőlem, sátán!” Tehát a feltűnő, a
fényes, a csillogó dolgokat, a „tűzijátékokat” kerüli.
Nem hiányzik neki, hogy ilyen extra dolgokkal
szórakoztassa a közönséget. A hétköznapi emberek
életét éli.
Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti
barátaival munka után leülnek és beszélgetnek:
meghallgatja az emberek gondját-baját, figyel. Nem
kapkodja el a választ, még nem érkezett el az ő órája.
Milyen jó lenne, ha meglenne bennünk ez a végtelen
türelem!
Názáreti csendes élet. Megvan-e a szívünkben a
vágy ezek iránt a dolgok iránt? Az ember sokszor nézi
a televíziót, és az egyébről se szól, mint gazdasági
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válságról, hogy milyen nagy a probléma, nincsen pénz,
hogy így, hogy úgy, hogy amúgy. Erről eszembe jut
egy vicc: A székely bácsi hazafelé menet a sötétben
nekimegy a villanypóznának és elkezdi körbe
tapogatni. Megy körbe az oszlop körül, és egyszer csak
felsikolt: „Jaj, istenem, be vagyok falazva!” Kicsit ilyen
ez a gazdasági válság: tényleg van egy akadály, de azon
kívül még annyi irányba mehetünk, annyi szép dolog
van körülöttünk, amit a Jóisten felkínál!
Milyen szép és csodálatos a családi élet! Milyen jó
élni itt, Magyarországon a názáreti csendes életet! A
Szűzanya és Szent József által kitaposott út
mindannyiunk előtt nyitva áll. Hiszem, hogy azt, ami az
embert igazán emberré teszi, a gazdasági válság igazán
nem érinti. Az, hogy leüljél a feleségeddel és
elbeszélgessél, elsétáljál valamerre, azt a gazdasági
válság nem érinti. Ahhoz nem kell EU-s
finanszírozás… Az, hogy a szomszédból a barátaidat
áthívd, és egy pohár sör mellett egyet römizzetek,
kártyázzatok, egy jót beszélgessetek, ahhoz sem kell
nagy befektetés. Ahogy ahhoz sem, hogy a
gyermekedet kézen fogd és elmenj vele virágot szedni
és madárfüttyöt hallgatni az erdőbe.
Nagyon szegény családból származó, úgymond
szociális árvákat nevelünk az Alapítványunkban.
Vakációkor a gyerekek - hiába árvák ők - hazavágynak.
Így volt három gyermekünk is egy családból, ahol az
apuka, anyuka élt, de tudtam, hogy egy garázsban
hajléktalanok, teljesen lecsúszott egzisztenciák, nem
erőst akartam hazaengedni őket, de ők mégis kérleltek.
Gondoltam, elviszem, és este visszahozom őket.
Délután 3-4 óra körül elmentem értük, mert korán
sötétedik, már félhomály volt. Nem volt bevezetve a
garázsba a villany, két nagy vasajtó, középen egy
szerelőgödör, egy ágy, az ágyban a három gyerek az
anyukához bújva, a plafonon a lehelet kicsapódott a
hideg betonra, a vízcseppek, mint egy-egy gyémánt
csillogtak. Nem láttam semmi nyomát annak, hogy
karácsonyra vagy szilveszterre készülődtek volna.
Hideg volt, sötét volt. Az apuka állt az ágy mellett,
tördelte a kalapját, az anyuka nyakában csüngött a
három gyerek. Szóltam, hogy „Gyerekek, gyertek,
öltözzetek, megyünk vissza Dévára!” Ők persze tudták,
hogy várja őket a meleg fürdő, a szép ruha, a
kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami ilyenkor
belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És akkor az
egyik kisfiú azt mondta: „Pap bácsi, mi nem
ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal?” Éreztem,
hogy megáll bennem valami. A gyereknek nem arra
van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek
neki talicskában, hanem arra, hogy átölelje a
nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érezze azt a
jóságot, ami egy szülőből árad. Egyfelől egy csomó
lim-lom, másfelől az édesanya meleg nyaka és
semmi más. És messzemenően az édesanya volt a
nyerő! És akkor én azt gondoltam, hogyha Isten
segít, ezt minden szülőnek elmondom…
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Pár gondolat még a gyereknevelésről: milyen szép,
hogy amikor a kis Jézus elveszik, nem esik Mária
Józsefnek, „Milyen férfi vagy te, a teremtés nagy
koronája, így lehet rád bízni a gyermeket!”. És
ugyanígy József sem kezdi el, hogy „Mit tudom én, mit
kokettáltál a Szentlélekkel vagy kivel, halvány gőzöm
sincs, honnan az a gyerek, fújd fel, én elmentem!”
Milyen jó, hogy ők nem így civakodnak! Megfogják
egymás kezét, baj van, gond van, meg kell oldani.
Összetartanak. Együtt indulnak el megkeresni a kis
Jézust.
Képzeljük csak el, hogy eltelt egy nap, és nincs meg
a kis Jézus. Összebújnak egy fa alatt (akkor nem voltak
motelek), imádkoznak. Másnap folytatják a keresést, és
harmadnap sem adják fel, nem mondják azt: „Isten
adta, Isten elvette, legyen áldott az Úr neve!” Nincs
bennük fatalizmus, hogy ha az Úr akarja, akkor
megkerül, ha nem, akkor nem. Keresik a maguk kis
egyszerű eszközeivel, hisz nem volt hangosbemondó,
rendőrség. Keresik az Istent a földön.
Milyen szép, amikor megtalálják! A végtelen alázat,
amivel köszöntik: „Nézd, atyád és én aggódva
kerestünk, miért tetted ezt velünk?” A család békéje
újból helyreáll. Azt írja a Szentírás, hogy hazamentek,
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és Jézus növekedett bölcsességben és kedvességben, a
szülei és mindannyiunk örömére. Én azt gondolom,
hogy még a názáreti csendes életbe is belefér néhány
ilyen jeruzsálemi kiruccanás, aggodalom, nehézség,
válság... . Milyen szép, hogy nem egymásnak esnek
ezek az emberek, hanem együtt oldják meg a
feladatokat, gondjaikat és bajaikat! Nagy-nagy
szeretettel és örömmel állítom mindannyiunk számára
példaképül ezt a názáreti csöndes életet.
A kétezer év alatt nem került szebb eszme, szebb
kihívás élő ember elé, mint a család. Ezt az életformát
maga Jézus Krisztus szentelte meg. Adja az Isten, hogy
ezen az úton járva a Kárpát-medencei magyar családok
önmagukra találjanak! Ne olyan helyen keressék a
boldogságot, ahol nincs, a kút mellett ne haljanak
szomjan! Merjenek meríteni ebből az ajándékból!
Merjétek szeretni egymást, merjétek megfogni a
férjetek/feleségetek kezét, merjétek átölelni a
gyermekeiteket, merjetek játszani, merjetek kirándulni,
beszélgetni! Merjetek örvendeni annak, hogy ajándék
vagy te is, és ajándék a melletted lévő családtagod is!
Adja az Isten, hogy megújuljanak a Kárpátmedencében a magyar családok közösségei!
Ámen.

néhány gondolat a tatai MMSZ Segítőszolgálatáról

Szeretettel ajánlom figyelmükbe mindennapi tevékenységeinkről, a személyi
tapasztalatairól, és az ellátottjainktól kapott visszajelzésekről szóló gondolatainkat.
Támogató
Szolgálat
személyi
segítőiként
számtalan lehetőségünk van arra,
hogy a hozzánk forduló,
fogyatékkal élő emberek életét
könnyebbé, teljesebbé tegyük.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a gondozottak
életminőségét
nagymértékben
javítja a velük való törődés,
amely életük minden területét
érinti. Nagyon fontosnak tartjuk
az
elszigetelt,
magányos
emberek testi-lelki világának
figyelemmel kísérését fizikai
szinten
támogatással
és
önállóságra buzdítással, lelki
szinten segítő beszélgetéssel,
együtt
gondolkodással.
A
gondozottak ellátási módja attól
függ, milyen mértékű szellemi,
illetve fizikai fogyatékkal élnek,
és milyen egészségügyi, fizikai
és mentális állapotban vannak az
ellátásba
kerülésük
idején.
Ezeknek az embereknek a
mindennapi feladatok elvégzése,

A

segítő

munkakör

még inkább a hivatalos ügyek intézése, intézményekbe, orvoshoz való eljutása
komoly akadályokba ütközik. Mindebben tudjuk őket segíteni azáltal, hogy
állandó kapcsolatban állunk a háziorvosokkal, szakorvosokkal, az
önkormányzat szociális osztályával, védőnőkkel, és igény szerint felkeressük
a legmegfelelőbb szakorvosi, ellátási szervet. Vannak alaptevékenységek,
melyek mindenki számára azonosak, de vannak speciális tevékenységek,
amelyek egyénileg változóak. Mivel gondozottainkkal állandó kapcsolatban
állunk, gyakran tapasztaljuk egészségügyi, mentális vagy fizikai állapotuk
romlását, így időben fel tudjuk venni a kapcsolatot a megfelelő szakemberrel,
hogy állapotukban javulást érjünk el. Igyekszünk arra is odafigyelni, hogy az
elszigeteltség érzését csökkentsük, a sorstársaikkal való kapcsolattartás
lehetőségét megteremtsük. Remek lehetőséget biztosít erre új programunk:

Egészségmegőrző rendezvénysorozatunk a Máltai Házban (Tata
Vasút utca 64.) havi rendszerességgel működik:
Tartós betegséggel élőknek és családtagjainak 2009. december 16-án
16 órától volt.
Első meghívott vendégelőadónk: dr. Kiss Zsuzsanna.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik:
– légzőszervi megbetegedéssel,
– étel- és más típusú allergiával,
– szív- és érrendszeri gondokkal,
– születési és fejlődési rendellenességgel,
– érzékszervi- és/vagy mozgásszervi megbetegedéssel,
– emésztési nehézségekkel (cukorbetegség, Chron betegek),
– bármilyen más tartós betegséggel élik minden-napjaikat.
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Érdeklődését és részvételi
szándékát kérjük, jelezze a
382 084-es telefonszámon.
Visszajelzések,
arra
a
kérdésünkre, hogy „Mit jelent
a
Támogató
Szolgálat
mindennapjainkban?”
–

Nagyon
sokat,
hisz
gyermekeink
vannak,
de
mindegyik dolgozik. A mai
világban
féltik
a
munkahelyüket,
állásukat.
Férjem 79 éves, 2 éve
amputálták mind a két lábát. 3.
emeleten lakunk, és így nagyon
örülünk a Máltai Támogató
szolgáltatásainak, ami nagyon
nagy segítség számunkra.
Orvoshoz viszik, hozzák a
szolgálat
kocsijával.
Ugyanakkor EM személyi
segítő segít a férjemnek, a
művégtagjával való sétál-

tatásban is. Mikor megjelenik lakásunkban, mintha egy kis angyal röpülne
be hozzánk! Mindegyikünkhöz van egy kedves szava. Bármire kérjük,
önzetlenül segít. Lányaink sajnos csak hétvégeken tudnak jönni, a
munkájuk miatt. Nagyon köszönjük, a Támogató Szolgálatnak, és
munkatársainak az önzetlen segítséget segítséget”.
(Egy tatai idős
házaspár)
- „Én idős, súlyos mozgáskorlátozott vagyok. Szeretném megköszönni a
Támogató Szolgálat minden tagjának az önzetlen, segítő, nagyon szép
munkáját, mert nélkülük még nehezebbek lennének mindennapjaink.
Szeretném hálámat kifejezni személyi segítőmnek, EM-nek, akinek odaadó
szervező munkája által el tudok jutni különböző egészségügyi
intézményekbe, (körzeti orvoshoz, neurológiára, reumatológiai
kezelésekre, ortopédiára, hallás javító centrumba), mert a
tömegközlekedésben nem tudok részt venni, és nagyon körülményesen
tudnék eljutni bárhova is. Köszönöm neki a biztató szavakat, amik
számomra sokat jelentenek. Kívánom, hogy ezt a nemes munkát még
nagyon sokáig tudja végezni, és sok betegtársamon tudjon munkatársaival
együtt segíteni ebben a nehéz gazdasági helyzetben.”
A közelgő ünnepek alkalmából, kívánok áldott, békés karácsonyi
ünnepeket, és boldog új évet, meg nagyon jó egészséget mindenkinek!
Röszer Róbertné
Tata, MMSZ Segítő Szolgálat

KÖNYVAJÁNLÓ
arácsony
közeledtével
különlegesen
szép
ajándék Petrás Mária
keramikus és Döbrentei Kornél
költő közös albuma, a Zsoltáros
Ultimátum. Más-más műfajokban
munkálkodnak,
de
egymás művészetére is nagy
hatással vannak, és ebből a
szimbiózisból, közös törekvéseikből jött létre ez a könyv.
Rácsodálkozhatunk Petrás Mária
kedves arcú angyalaira, „Babba
Máriáira” és a költő Döbrentei
Kornélnak az Úrral perlekedő,
Őt
szólító,
Benne
bízó
verssoraira. A könyvhöz CDmelléklet tartozik, melyen Petrás
Mária
énekében
gyönyörködhetünk.

K

*

Szentek és boldogok nemcsak
a régmúlt korokban éltek, hanem
itt Magyarországon a múlt
században is. Most ősszel

avatták boldoggá az esztergomi
bazilikában Meszlényi Zoltánt,
főegyházmegyénk
segédpüspökét. A Szent István Társulat
két könyvet jelentetett meg
életéről, az egyiket Beke Margit
írta a következő kérdésekre
keresvén a választ: Milyen egy
mai szent? Miről ismerhetjük fel
őt? Miért pont ő állta ki a
próbatételt?
*

Magyar Erzsébet: „Ki volt
Meszlényi
Zoltán?”
című
könyve
apró
mozaikokkal
ismertet meg minket a vértanú
életéből.
E
műben
a
segédpüspök ismerősei, káptalani helynöke, szemtanúk és
fültanúk szólalnak meg és idézik
emlékeiket félévszázados távlatból.
*

Pósa Lajos a magyar nyelv
apostola, a magyar gyermek-

irodalom megalapítója volt. „Aki
a Pósa versein és azon az
irodalmon, amit ő teremtett
növekedik föl, soha sem lesz
más, mint magyar”- írja Lőrinczi
György
a
Magyarország
Tündérország című könyvről.
A gyerekeknek ajánlom ezt a
válogatást, mely nagyrészt Pósa
Lajos gyermekvers-költészetét
foglalja magába, valamint híres
írók vele kapcsolatos műveit,
esszéket. Gyermekkorunk és
szüleink fiatalkorának ismert
meséi, versei is helyet kaptak e
könyvben, melyet most fél áron
lehet megvásárolni a Stella
kegytárgyboltban.

Jó olvasást!
(Izingné H. Csilla)
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A KÉSz és a Piarista Diákszövetség
jubileumi hete Tatán
ezdettől fogva van jelen vallási és kulturális inkább elemeit is megkíséreltük
világunkban a hétköznapok és az ünnepek programjaink során bemutatni.
váltakozásának rendje. A ünneplés az egyik, ami
Rendezvénysorozatunkat két templomi esemény
kiemeli az embert a csak vegetáló, mechanikus keretezte. November 8-án a jelenlegi Szent Imre
világból. Idei őszünk gazdag volt évfordulókban, plébániatemplom búcsúja a kapucinus templomban volt,
melyek okot és lehetőséget adtak az ünneplésre. A amely nagy valószínűséggel a valamikori ferences
Keresztény Értelmiségiek Szövetségét 20 évvel ezelőtt templom helyén áll. A KÉSZ és a Diákszövetség helyi
hívta életre Dr. Csanád Béla a hittudományok tanára és csoportjaiért a hálaadó szentmisét Dr. Osztie Zoltán
mintegy ötven alapító társa. A KÉSZ azóta több mint Budapest belvárosi főplébános, a KÉSZ országos
nyolcvan helyen az országban, sőt jelenlegi határainkon elnöke mutatta be, melynek során a Tatai Esterházy
kívül is, körülbelül hatezer tagot számlál. Helyi Énekegyüttes Menner Bernát Missa Brevisét énekelte.
csoportunkat mintegy harminc tatai részvételével éppen Ezt követően a tatai csoport tagjai egy agape során
15 éve alakítottuk meg a
találkoztak Osztie atyával.
professzor
és
Dr.
A következő este a
Lanczendorfer
Erzsébet
bencés rendre emlékeztünk,
akkori
győri
elnök
hiszen városunk a létét
részvételével.
köszönheti Európa védőMár 1988-tól napiszentje utódainak. Csóka
renden volt Tatán a
Gáspár a rend egyik
keresztény iskolák újratörténésze tartott előadást
indításának
ügye.
Az
Tata és a bencések címmel.
általános iskola megszerA tanár úr örömmel
vezésének feladatát a Szent
nyugtázta a BorDó Házban,
Kereszt templom egyházhogy a Pannonhalmán és
községe kapta, és komolyan
Győrben végzett környékfelmerült az 1950-ben
beli
öregdiákok
szép
elhurcolt piaristák gimnászámmal jelentek meg.
ziumában
a
szerzetesi
Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ országos elnöke
Kedden
tartottuk
a
iskola
újraindításának
szentmisét mutat be a KÉSZ és a MPD tatai
piarista
rendezvényt
a
gondolata is. A feladat akkor
jubileuma alkalmából a tóvárosi kapucinus
szokott
összejöveteli
helynem tűnt lehetetlennek.
templomban.
színünkön, a BorDó házban.
Ezért, meg a kegyesrendi
Haraszti Mihály tagtársunk
lelkiség és kultúra ápolására alakult meg az Antall
helytörténészként
is
kutatja
a kegyesrendiek tatai
József kezdeményezésére megújult Magyar Piarista
működésének
emlékeit.
Legújabb
eredményeit a
Diákszövetség tatai tagozata éppen tíz éve.
Az országos, a helyi KÉSZ, és a Diákszövetség „Piarista hatások a tatai szénmedence településeinek
jubileumának méltó megünneplésére az öt évvel ezelőtt művelődéstörténetében” című tanulmányában foglalta
sikeresnek bizonyult keresztény hét mintájára jubileumi össze. Erre a műre a rend is felfigyelt, és az életüket,
rendezvénysorozat megszervezéséről döntött a helyi működésüket bemutató sorozatuk harmadik kötetének
szervezetek vezetősége. A központi gondolat kettős alapját immár ez a munka képezi. A még nyomdában
volt: egyrészt a novemberben időszerű programok több lévő „Piaristák Tatabányán” című könyvet Dr. Koltay
patrónus szentünk ünnepéhez is kapcsolódhattak, András, a Magyar Piarista Rendtartomány levéltárának
másrészt kitapintható, hogy e város életében a igazgatója ismertette.
Az előző jubileumi hetünknek is kiemelkedő
szerzetesrendek a világi egyház mellett milyen erős
eseménye
volt a Magyar Örökség-díjas nagyváradi Kiss
pozitív hatással voltak a település lelki és kulturális
Stúdió
Színház
előadása. Most, csütörtökön, az Adjon
életére. A Diákszövetség mellett a KÉSZ is – mely
Isten
békét,
kedvet!
című pódiumjátékkal köszöntötte
alapszabályában rögzítetten spirituális és kulturális
szervezet – munkája során nagy segítségként értékeli a az egyetlen magyar nyelvű erdélyi magánszínház a tatai
szerzetesi hatást, mely Tata létrejöttétől kezdve ünneplő közönséget a Magyary Zoltán Művelődési
folyamatosan jelen volt egy, olykor több rend Központban. Műsorukon Wass Albert, Ady Endre,
működésének köszönhetően, ezek jelentőségét, vagy Kányádi Sándor, Zilahy Lajos, Sütő András, Tamkó
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Sirató Károly, Vörösmarty Mihály nagy hatású szabadságharcnak, s annak tatai emlékművére is
költeményei mellett dalok, regényrészletek is juttatnánk befolyt összegből. A belépőkből és az
elhangzottak. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos hiteles adományokból származó pénzt növelte a tatai művészek
előadásukkal ismét elvarázsolták a megfelelő erkölcsi által felajánlott műalkotásokra eladott tombola ára is. A
érzékkel megáldott és a hazafias szóra szomjas rendezők reménye ismét teljesült, a hívő és civil
jelenlévőket.
közösségek segítő szándéka idén is kellemes és hasznos
A novemberi időszakban Tatán sok szentet együttlétre adott alkalmat.
ünneplünk kiemelten. Árpád-házi Szent Imre herceg
Másik adakozó szentünk Szent Márton, a Szent
búcsúját nem sokkal követi Szent Erzsébet neve napja. Kereszt templom titulusa, akiről a nép körében szokásos
„Mit szegénynek nyújt kezed, azt az égben fölleled…” módon, mint „az új bor bírájáról” is megemlékeztünk.
A mezőkövesdi Erzsébet napi tor rigmusának két A búcsú napján, vasárnap délután, Szent Márton tatai
sorával immáron tizenegyedszer szólítottuk meg templomában Szent Cecíliának, az egyházzene
városunk
polgárait,
hogy
védőszentjének
ünnepének
felhívjuk figyelmüket a KÉSZ és
közeledtével rendezte meg a Tatai
a Polgári Körök Erzsébet napi
Szent Márton kórus a XV.
jótékonysági estjére.
Cantate Domino kórustalálkozót.
Szombat este, a hagyoA kezdetektől fogva emelkedett
mányosan a Gottwald-szálló
hangulatú koncerteken tatai és
termeiben megrendezett esemény
tatabányai templomi kórusok
fővédnökségét Dr. Oberfrank
vesznek részt. Így találkozott
Ferenc a Magyar Piarista
most az alsógallai Szent Gál, a
Diákszövetség országos elnöke
bánhidai Szent Mihály és a
vállalta,
díszvendégünk
Dr.
tóvárosi Kapucinus templom
Lanczendorfer
Erzsébet
kórusa, a Tatai Esterházy
Csányi László Dr. Vass Péter
országgyűlési képviselő, a KÉSZ
Énekegyüttes és a hagyományt
a piaristák tatabányai gimnáziumának
győri alapító elnöke, régióvezetője
megteremtő Tatai Szent Márton
szervezői és tanárai
volt. A Polgári Köröket Bíró
Kamarakórus. Nagy élmény volt
Ildikó országgyűlési képviselő, országos koordinátor
a színvonalas előadásokat hallani, s mindenki
képviselte.
Művészvendégként
Oberfrank
Pál megindítónak érezte azt, hogy a találkozó „Daloljunk az
színművészt köszönthettük.
Úrnak” hívására az egyesített énekkar a Boldogasszony
A nagyon jó hangulatú bált a Pápai Református
Anyánk kezdetű régi himnuszunkat a mai időben együtt
Kollégium Tatai Gimnáziumának végzős növendékei
énekelte. Úgy tűnik, hogy ezzel a záró rendezvénnyel is
nyitották meg. Kedves színfoltja lett az estnek a már sikerült hozzájárulni jubileumunk méltó megtradíciónak számító elsőbálosok tánca. Derűs perceket
ünnepléséhez.
szereztek a színészvendég szavalatai, és tetőfokára
hágott a jókedv az Oberfrank testvérek által előadott
székely viccek hallatán.
Az idei bevételből a hagyományoknak megfelelően
Izing László
egyrészt ismét a rászorulókat segítjük, másrészt
KÉSZ
tatai
csoport,
elnök;
MPD
tatai
tagozat,
titkár
szeretnénk maradandó emléket is állítani az 1848-49-es

Giesswein Sándor emlékéremmel tüntették ki Tata városát
mosonmagyaróvári Szent Gotthard egyházközség
Giesswein Sándor Emlékbizottsága évente
emlékplakettet adományoz a névadó szellemiségének
fenntartásáért. Az említett kitüntetést 2006. óta ítéli oda
a bizottság az arra méltó személynek vagy
szervezetnek. Az elmúlt években dr. Pápai Lajos győri
megyéspüspök és Kovács K. Zoltán voltak a díjazottak.
Az Emlékbizottság döntése alapján folyó év november
14-én Tata várost tüntették ki Giesswein Sándor
emlékéremmel, amit bensőséges ünnepségen Nagy
József címzetes prépost, plébános nyújtott át Csapó
István elnök nevében is. Az érmet Michl József Tata
város polgármestere vette át. Városunkat küldöttség (a
polgármesteren kívül Zsohár Melinda, dr. Lux András
és dr. Nemes Lajos) képviselte az ünnepségen.

A

Köszönetében Michl József hangsúlyozta: „Számos
szálon kötődik egymáshoz Mosonmagyaróvár és Tata
városa, közülük az egyik legfontosabb Giesswein
Sándor személye. Neki nem csak szülővárosa volt Tata,
hanem itt alapozta meg tudását is a piarista
gimnáziumban. Ám minden tudás, amit élete során
összegyűjtött és továbbadott, mára méltatlanul a feledés
homályába merült. Giesswein minden gondolatát az
evangéliumokból eredeztette. Ez az életfilozófia
azonban ma hiányzik a mindennapokból. Tanításaiból
keveset sikerült valósággá formálni. Az emlékérem
engem arra figyelmeztet, hogy a Giesswein által
megfogalmazott gondolatokat valóságra váltsam.”
Michl József az emlékérem átvételekor bejelentette,
hogy Tatán Giesswein Sándorról elnevezett szociális
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Nagy József plébános Mosonmagyaróváron átadja
Giesswein-emlékérmet
Michl
Józsefnek,
Tata
polgármesterének.

akadémiát
kíván alapítani, amely a
szociális területen dolgozók képzését, segítését tűzi ki
célul.
A tatai születésű Giesswein (1856-1923.) a magyar
kereszténydemokrácia és a keresztényszocializmus
megalapítója, annak méltatlanul elfeledett alakja. A
kétkezi munkások, a szegények, az egyszerű emberek

Pósa Lajos:
Ima gyermekeknek
Mennyben lakó én Istenem,
Könyörgök légy mindig velem,
A te neved kiáltozom,
Légy jó atyám, pásztorom!
Zárd be szívem a rossz előtt,
A jóra adj elég erőt.
Ha kel a fény napkeleten:
A te szemed rajtam legyen,
És ha leszáll napnyugaton,
Te légy Atyám az oltalom!
Terjeszd ki rám védő kezedDicsértessék a Te neved!

Karácsonykor
Fényes égből mennyországból,
Szálljatok le, angyalok!
Zöldleveles, aranydiós
Karácsonyfát hozzatok!
Zörgő-börgő mogyorót,
Ezüstcsengős barikát,
Selyemszőrű paripát.
Fényes égből mennyországból,
Szálljatok le, angyalok!
Kis fiúknak, kis lányoknak
Egy-egy könyvet hozzatok!
Hadd kiáltsák: jaj de szép!
Legyen benne mese, kép,
A hazáért imádság,
Magyar érzés, szabadság.

felemelkedésén, jólétén és öntudatra ébredésén
fáradozó katolikus pap a népnevelés terén fejtette ki
áldásos működését. Közéleti szerepe mellett nagyon
gazdag irodalmi munkája maradt ránk. A Magyar
Katolikus Lexikon (IV. Budapest, 1998.) 32 nagy
terjedelmű
közleményének,
könyvének
és
tanulmányának a címét sorolja fel.
Az egykori tatai diák emlékét a jelenlegi Eötvös
József
Gimnáziumban
emléktábla
őrzi.
Mosonmagyaróvárott köztéri szobor és utcanév
emlékezik rá. 1948-ig Tatán (Tóvároson) a mai Egység
utca északi oldala is Giesswein utca volt. Remélhetjük,
hogy visszakapja az utca az egykori nevét?
Dr. Nemes Lajos

Fényes égből mennyországból,
Szálljatok le, angyalok!
A didergő szegényeknek
Meleg ruhát hozzatok!
Nagykabátot, nagy kendőt,
Vastagtalpú cipellőt,
Tüzelőfát, angyalok,
Azt is, azt is hozzatok!
***

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg
szavaid!
Ügyelj szavaidra mert azok szabják meg
tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg
szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg
jellemed!
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg
sorsodat!”
(Frank Outlaw)

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
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Ünnepi szertartások rendje
16:00 Pásztorjáték
22:00 Ünnepi szentmise

December 27. Szent Család vasárnapja Ünnepi
miserend: 07:30, 09:00, 10:30, 18:00.
A reggeli szentmisében Szent János apostol és
evangélista
ünnepéhez
kapcsolódóan
borszentelés.

December 25. Karácsony
Ünnepi miserend: 07:30, 09:00, 10:30, 18:00.

December 31.
18:00 Hálaadó szentmise

December 26. Szent István, első vértanú ünnepe
Ünnepi miserend: 07:30, 09:00, 10:30, 18:00.

2010. január 1.:Szűz Mária Isten anyja. Ünnepi
miserend: 7 30, 9:00, 10:30, 18:00 órakor.

December 24.
06:00 Az utolsó rorate szentmise. (Ezt követően a
reggeli szentmisék fél 8 órakor kezdődnek!)

Szent Imre herceg ünnepén, templomunk búcsúján az
ünnepi szentmisét Berkes Gyula címzetes kanonok, győri
plébános mutatta be, aki a híveket ezüstmisés áldásában is
részesítette.

Október 31-én Zágon József kanonok emlékére
volt szentmise templomunkban, amelyet
Ruppert József piarista atya és Dr. Németh
László pápai prelátus, a római Pápai Magyar
Intézet rektora celebrált.

Az egyházközségi képviselőtestület lelkigyakorlatát Zdiarszky
László atya tartotta Győrújbaráton, igen nagy lelki sikerrel.

Szent Imre ünnepéhez kapcsolódóan a mocsai fiatalok
színjátszó csoportja tartott előadást.

December 12-én Gergely István atya és az
Árvácskák „vendégszere-peltek” nálunk.

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2010. február 7. 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.

