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Sík Sándor: A keresztúton 
egy a Jézus a Kálváriára, 
Fejében a töviskoronája. 

Véres rózsák verték ki a testét. 
Megy a Jézus, viszi a keresztjét. 

Most először roskadt el alatta, 
Vad pribékek keze fölrángatta. 

Szeges szíjak a húsába tépnek, 
Borzalommal kísérik a népek. 

Szeges szíjak csontig elevenbe. 
Jön az úton Szűzmária szembe. 

A szeméből mennyek mosoloygnak, 
De szívében hét tőre pokolnak. 

Nézi Jézust, nézi a keresztfát, 
Azt a véres, verejtékes orcát, 

Azt az Arcot, azt az édes-egyet, 
Aki az ő testéből testedzett. 

Kis Betlehem boldog éjjelében 
Ő ringatta ámuló ölében, 

Ő mosott rá, főzött és dagasztott, 
Ágya szélén de hányszor virrasztott! 

Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta, 
Haj pedig már akkor is de tudta...! 

Ó hogy nézte távolódó képét, 
Mikor elment, három éve, végképp! 

Nézi most is, rogyadozó testtel, 
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel. 

Nézi, nézi, fátyolódó szemmel. 
Megy a Jézus, utána a tenger. 

Véres úton, végestelen hosszan: 
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony. 

Vértes tajték veri ki a mesgyét. 
Valamennyi viszi a keresztjét. 

Nem hiányzik senki sem a sorból: 
Legelöl a tizenkét apostol, 

Utánuk a számolatlan ezrek, 
Ködbevesző végtelen keresztek. 

Ott piheg a sok mái szegény is: 
Édesapám, édesanyám, én is! 

Hétfájdalmas, nézz ide miránk is, 
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is!  

M 

„A puszta létnél többet...”
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S az Ige testté lett… 
(Jn.1,14) 

 

„A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat!” 
(Joel 2, 12-23) 

 

 mai nappal ismét ránk 

köszönt az alkalmas, szent 

idő, amely arra hivatott, hogy 

testünket-lelkünket az élő Isten 

szolgálatába fogja, az ő akaratának 

megismerésére és teljesítésére 

hangolja. 

A keresztény lét koncentrátuma ez 

a negyven nap: a megújulásra való 

felhívástól a Krisztussal együtt 

vállalt szenvedésen át a 

feltámadásig magába sűríti a 

Krisztus-követés valamennyi fá-

zisát. 

Egyszerre félelmetes és vigasztaló 

a por mivoltunkkal való 

szembesülés. Ha komolyan 

vesszük, bizony, súlyosan érint, 

hogy terveinkről, álmainkról, 

mindarról, amiért nap mint nap 

fáradozunk, kimondatik, hogy 

velünk együtt az enyészeté lesz, 

ugyanakkor szabadító erejű is az 

illúziókkal való leszámolás, mert 

rájövünk, hogy nem is kell másnak 

lennünk, mint pornak: Isten 

kezében, az ő fényénél ez a por 

aranyként ragyog és élettel telik 

meg. 

Nagyböjti jó elhatározásaink arra 

irányuljanak, hogy mind inkább 

Isten fényébe helyezzük életünket. 

Nem a világból érkező, olykor 

egészen vakító reflektorfényeket 

keressük, hanem Isten tekintetét, 

aki a rejtekben is lát. 

Éppen ezért kicsiny, nem 

látványos, de konkrét és magunkon 

mindennap számon kérhető 

vállalásokat tegyünk. Az imádság, 

böjt és irgalmasság egymásból 

fakadjon, ne puszta külsőség, 

erőpróba, izzadságszagú erőlködés 

legyen. A keresztény böjt nem 

testünk büntetése, sanyargatása, 

hanem szellemi-lelki Istenhez 

fordulásunk fizikai vetülete. 

Testünk a böjtöléssel vesz részt az 

Istenre figyelésben, és ez visszahat 

lelkünkre: érzékenyebbé tesz az 

Istentől érkező apró jelekre, 

indításokra. 

Továbbá csak úgy van értelme 

bármit is megvonnunk magunktól, 

ha azt jó szívvel Istennek adjuk. Ő 

pedig sokszor felebarátunk képében 

jelentkezik. A tévénézés, a 

társasági élet korlátozása például jó 

alkalom, hogy az így felszabaduló 

időnket családunk vagy elhanyagolt 

barátaink, ismerőseink meg-

látogatására, meghallgatására, 

vigasztalására fordítsuk. 

Testi-lelki adottságaink, körül-

ményeink folytán mások a 

lehetőségeink, és persze teherbíró 

képességünk sem egyforma. 

Minden nemes szándékunkat és 

jócselekedetünket megmérgezheti a 

teljesítményközpontúság s a 

másokéval való összehasonlítgatás. 

„Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, 

hogy különb vagy annál, aki nem 

böjtölt. Te böjtölsz, de haragszol, ő 

ugyan eszik, de kedves. Te szíved 

kínját és gyomrod korgását 

civakodással emészted meg, ő 

mértékletesen eszik, és hálát ad 

Istennek.” (Szent Jeromos) 

Barsi Balázs – Telek Péter-Pál: 

Magasság és mélység c. könyvéből 

– hamvazószerdára 

 

Isten teremtő társává 

fogadta az embert. 

Amikor egy gyermek 

megszületik, ma is újra a 

teremtés csodája 

ismétlődik meg. 

Amikor egy 

gyermek megszületik, 

minden megváltozik. A 

két embert, akit házaspárnak hívtunk eddig, 

ezután már szülőknek, a gyermekkel együtt pedig 

családnak nevezzük. 

* 

Amikor egy gyermek megszületik, élete 

első pillanatait orvosok, bábák vigyázzák, 

műszerek ellenőrzik. Pontos előírások szerint 

történik minden, a megszokottól, a szabályszerűtől 

való legkisebb eltérés is nagy aggodalmat kelt.  

Amikor egy gyermek megszületik, 

előkerülnek a rég nem látott, távoli rokonok, 

ismerősök. Mindenki barátságos, kedves, 

mindenki látni kívánja, milyen is az új jövevény. 
* 

Amikor egy gyermek megszületik, átalakul 

körülöttünk a világ. Amit addig fontosnak hittünk, 

egy csapásra lényegtelenné válik, és új dolgok 

nyernek értelmet. Beköltözik életünkbe a 

A 
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felelősség, a gondoskodás, és a szeretet is 

megújult formában ébred fel bennünk. 

Amikor egy gyermek megszületik, új 

távlatot nyer életünk. Megjelenik a folytatás, a 

folyamatosság lehetősége. Más célja lesz a 

munkának az élet legapróbb részleteiben is. 

Amikor egy gyermek megszületik fogyatkozó 

nemzetünk éled újra. 
* 

Amikor egy gyermek megszületik, nem 

tudhatjuk még, hogy mi válik majd belőle. 

Lehet, hogy építő, felfedező, tanító, gyógyító vagy 

pásztor lesz majd. Lehet, hogy hős, lehet mártír, 

de előfordulhat az is, hogy léha, semmirekellő, sőt 

talán gonosztevő, zsarnok, vagy pusztító. Akkor 

még nem tudjuk.  

A betlehemi barlang hideg sötétjében sem 

tudták. Talán csak nagyon kevesen ismerték fel, 

hogy a jászolban felsíró kisdedből, aki akkor, ott 

megszületett, ki is lesz majd valójában. 

* 

A tudomány azt hiszi, már megfejtette a 

titkokat. A tudomány azt hiszi, már érti is a 

lényeget. Felfedezte a sejteket, a kromoszómákat, 

a DNS-t, a géneket. Felismerte, hogy a „genetikai 

kódokban” tárolt információból miként alakul ki, 

és hogyan fejlődik egy új élet. A tudomány azt 

hiszi, már pontosan tudja, mi történik.   

Amikor egy gyermek megszületik, én úgy 

gondolom, ma sem történik egyéb, mint a teremtő 

csoda: az Ige testté lesz, és miközöttünk lakozik…  

Erre gondoljunk, amikor egy gyermek 

megszületik. 

2009. Karácsony    

     Szabó Gábor 

 

(A cikk eredetileg karácsonyhoz kötődne, de 

mindig aktuális és időszerű, ezért most közöljük. - 

Szerk.) 

 
éhány éve tömegek vették 

kézbe az igen olvas-

mányos könyvet és látták a 

belőle készült – a krimi 

kategóriájába tartozó, eszerint 

még  jónak is mondható – filmet. 

Annyi bizonyos, hogy sokan 

sokféle véleménnyel illették már 

Dan Brown írását, melynek 

témája alig lehet bárki számára 

közömbös. Hívő ember Jézus 

életével nem a regények, inkább 

a Szentírás lapjain találkozik és 

nem a szórakozás, vagy más 

időtöltés a cél, mikor róla olvas, 

elmélkedik. Sokaknak a 

Megváltóról és az általa alapított 

Anyaszentegyházról nincs 

gyerekkori élménye, elégséges 

hittanos ismerete, hanem a 

többségük a különféle ideológiai 

érdekcsoportok, gyakran 

meglehetősen tudománytalan, 

már-már erősen propa-

gandisztikus termékeit 

fogyasztja. Emiatt is fontos, 

hogy legyenek, akik kellő időben a katolikus egyház nevében megszólalnak.  

Az egyik, egy jezsuita szerzetes és elismert teológus, a párizsi Centre-Sevres 

teológiai karának tapasztalt professzora megvizsgálja, hogy mi igaz a 

könyvből, mi nem az. Nem célunk most a regény valóságtartalmával 

foglalkozni, viszont idéznénk azokat a megállapításokat, melyek – a könyvtől 

függetlenül – hangsúlyoznak néhány igazságot a kereszténységről, az 

Egyházról és a hitről. Tesszük ezt azért is, mert a megfogalmazás akkor is 

használhatónak tűnik, mikor beszélgetések, viták során képesnek kell lennünk 

Egyházunk megvédésére esetleges támadásokkal szemben. Arra viszont 

mindenképpen alkalmas, hogy felfrissítsük gyerekként kapott tudásunkat és az 

összeszedett mondanivalót ismét magunkévá tegyük, beépítsük felfogásunkba, 

ahogy a világot szemléljük. 

Arra a manapság gyakran hangoztatott felvetésre, mely szerint az Egyház, 

történelme folyamán nem volt mentes a hibáktól, bűnöktől, így fogalmazza 

meg válaszát Bernard Sesboüe: 

Egyedül Krisztus mondhatja azt mindenféle zavar nélkül: „Ki vádolhat 

engem közületek bűnnel?” (Jn 8, 46). Az Egyház bűnös emberekből áll, akik 

nyilvánvalóan megtértek a hithez, viszont nem kerültek a bűn fölé. Az Egyház 

paradoxonával találkozunk itt, hogy mialatt „szentnek” állítja magát, mindig a 

szentség és a bűnösség kevert arcát mutatja nekünk. Az Egyház szent, mert 

misszióul az Evangélium hirdetését kapta feladatául, amely igazán szent. A 

szentségeknek a kiszolgáltatását is misszióul kapta, mint például a keresztség 

és a bérmálás szentségét, amelyek Krisztus üdvösséghozó cselekedeteinek 

rituális formába öntött örökös megjelenései. És misszióul kapta, hogy az 

emberiséget a Krisztus általi üdvösségre vezesse.  

N 

Gondolatok az Egyházról 

- a da Vinci kód ürügyén - 
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Az üdvösség nem más, mint a 

szeretetre épülő élet 

beteljesedése, amely véglegesen 

és teljesen boldogság. Az 

üdvösség a mi boldogságunk, 

ellentétben a hamis 

boldogsággal, amely megtörik, 

mert az azonnali és anyagi 

élvezetekre épül. A mi igazi 

boldogságunk csak az Istennel 

való közösségben található. Ez a 

boldogság azonban meghaladja a 

földi élet határait, és nem 

érhetjük el saját erőnkre 

támaszkodva. Mi Isten 

szentségéből csak meghívást 

kaphatunk erre. Az Egyház 

bizonyos abban, hogy ígéretül 

kapta az élet örök boldogságát, 

amely Isten és Krisztus 

adománya. Az Egyház hisz 

abban, hogy a pokol kapui nem 

vesznek erőt rajta (Mt. 16, 18).  

Az Egyház azonban bűnös 

emberekből is áll, akiknek 

szentekké kell válniuk, és akik 

soha nincsenek annak a 

helyzetnek a magaslatán, 

amelyről tanúskodnak. 

Messzebbre is mehetünk, és 

beismerhetjük, hogy a bűn néha 

az egyházi intézményeket is 

megrontotta. A XVI. századi VI. 

Adrián pápa, vagy az első nem 

olasz (hanem holland) pápa II. 

János Pál előtt, nyilvánosan 

beismerte egy megható 

vallomásban kora római 

udvarának mértéktelenségeit. 

Már VI. Pál, de leginkább II. 

János Pál pápa bocsánatkérések 

sokaságához folyamodott, hogy 

az Egyház történelmi hibáiért, 

amelyeket a keresztény, de nem 

katolikus emberekkel és a 

zsidókkal szemben elkövettek, 

bocsánatot kérjen. Aki beismeri 

a hibáit, az az evangélium 

mellett tesz tanúságot.  

Eközben nem szabad 

igazságtalannak lennünk az 

Egyházzal szemben. Nemcsak a szentség megszámlálhatatlan példáit felejtjük 

el nagyon könnyen, amelyek a mártíroktól egészen napjaink nagy 

tanúságtételeiig elkísérték az Egyházat, hanem azokat a jótetteket is, amelyeket 

az Egyház civilizációnknak adott. A hívők önkéntes szeretetszolgálata 

hozzájárult ahhoz, hogy egy igazságügyi rend jöjjön létre akkor, amikor a 

társadalom még gyenge volt. Az Egyház nagyszámú szolgáltatást hozott létre 

és fejlesztett ki, melyet mára már a civil társadalom is átvett. Például nagy 

szerepet játszott a kórházak fejlesztésében az ókortól, a nevelés terén az 

iskolák fejlesztésében a középkortól. Hamar elfeledjük a nem is olyan régen 

még a klinikákon, a kórházakban és az iskolákban szolgáló nővéreket. 

Önfeláldozásuk annyira példamutató volt, hogy a mai hivatásos ápolók is 

okulnak példamutatásukon. Gondoljuk csak az Egyház tisztán civilizációs 

szerepére a művészet, az irodalom, a zene, a festészet és az építészet területén. 

Amit ma „örökségnek” nevezünk nyugati 

országainkban, az nagymértékben az 

Egyháznak köszönhető.  

Az inkvizíció, a keresztes 

hadjáratok, a vallási türelmetlenség, 

a vallásháborúk említésére ez a 

válasza a hittudósnak: Nem felejtem 

el az Egyház történelmének e sötét 

oldalait sem. Csak egyszerűen azt 

szeretném, ha olyan objektíven 

ítélnénk meg ezeket, amennyire csak 

lehetséges, és ne engedjünk a túlzott 

és megtévesztő leegyszerűsítéseknek. Amikor az 

evangéliumi üzenet megjelent Európában, akkor a népesség erkölcse brutális 

és durva volt. Ez az üzenet csak fokozatosan finomította a viselkedést. El kell 

viszont kerülnünk azt az anakronizmust, hogy az Egyházat a XXI. század 

erkölcsi kritériumai szerint ítéljük meg. Mellesleg a XXI. század erkölcse 

sokat köszönhet az Egyház történelmi fellépésének.  

Igaz, hogy a történelem folyamán voltak hanyatlási periódusok: az első 

századokban az Egyház emlékezett rá, hogy sokáig üldözték, ezért nem 

büntette testileg az eretnekeket. Csak egyszerűen kizárta őket az Egyházból. A 

középkorban az inkvizíció megjelenésekor úgy döntött az Egyház, hogy a testi 

kényszerítés szükséges, hogy kiirthassák az eretnekséget, és megtarthassák a 

keresztény közösségek egységét. Kérdőre vonták a gyanús személyt, majd 

megkínozták a világi hatalom, azaz a politikai hatalom segítségével, amely 

börtönt vagy halálos ítéletet szabott ki rá. Ezeket a tetteket súlyos bűnöknek is 

nevezhetjük, s ellentmondanak annak a doktrinális állításnak, amely szerint a 

hit csak szabad lehet. Viszont az akkori kor szokásai megengedték, hogy 

szigorú testi büntetéseket alkalmazzanak a hittel kapcsolatban, ahogy azt a 

vallásháborúk is mutatják – protestánsok és katolikusok sajnálatos módon 

egyetértettek ebben. Hála Istennek az Egyház el tudott szakadni ettől a 

gyakorlattól. Mindenesetre nem feledhetjük, hogy az Egyház által hirdetett 

evangéliumi szellem nagyban hozzájárult a különböző jogok elismerésének a 

fejlődéséhez.  

A dogmákkal kapcsolatban megjegyzi: Az Egyház tudja, hogy tanítása 

tartalmában az isteni kinyilatkoztatáshoz van kötve, és ennek a csúcsa és 

beteljesedése nem más, mint Jézus Krisztus személye. Jézus egyszerre a 

kinyilatkoztatás felfedője és tartalmazója, ahogyan ezt a bibliai írások is 
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igazolják. Viszont ez a 

kinyilatkoztatás folyamatosan 

érkezik felénk, az évek, a 

generációk és a mindig megújuló 

problémákra válaszokat kereső 

embereken keresztül.  

Lássunk egy összehasonlítást: 

vannak nagyon távoli csillagok, 

amelyeknek a fénye nagy 

távolságot megtesz ahhoz, hogy 

elérkezzen hozzánk. Néhány e 

csillagok közül, mint fényforrás 

kialszik, de mi mégis látjuk 

fényét. Mondhatjuk azt, hogy a 

kinyilatkoztatás fényforrása 

kialudt Jézus Krisztus tanúinak a 

halálával, viszont évszázadról 

évszázadra az Ő fénye világít nekünk. Azt szeretné, ha folyamatosan 

megértenénk, tolmácsolnánk és aktualizálnánk. Ennek a befogadásnak a 

szabályzásába lép be az Egyház a zsinati és a pápai döntések által.  

Az Egyház tehát nem új igazságokat talál fel, hanem körülírja, kifejti, 

alkalmazza a Hiszekegy és a Biblia tartalmát. Ezt a munkát állandóan újra kell 

kezdeni, ha nem akarjuk azt, hogy az Evangélium halott betűvé váljon. 

Pontosan ezt láttunk a Niceai Zsinat alkalmával is.  

A Egyház a Krisztus által beteljesített üdvösségnek az eseménye, amely 

intézményesült az idő és a tér keretei között. Legnagyobb felelőssége abban 

áll, hogy ezt az eseményt átlátható hűséggel mindig megőrizze. Az Egyháznak 

az a feladata, hogy hirdesse az Örömhírt, életünk értelméről beszéljen, és 

megígérje nekünk, hogy mindez bekövetkezhet. Szentségeiben az Istentől jövő 

adományokat juttatja el nekünk. Lehetőségeket nyújt hivatásunk beteljesítésére 

az Isten és az emberek szeretetében. 

 

(Bernard Sesboüe SJ: A da Vinci-kód keresztény magyarázata – (Kairosz Kiadó 

2006.) c. könyvéből idézte: Izing László) 

 

Az Úr imája 

(MIATYÁNK…) 

Benedek pápánk, a korábbi Joseph Ratzinger bíboros A 

názáreti Jézus c. könyvében igen szépen elmélkedik a 

legszentebb imádságunkról. Ezekből a gondolatokból 

szeretnénk most egy csokrot átadni olvasóinknak, hogy 

a legtöbbször elmondott imádság néha monotonitásba 

forduló hangulatát oldjuk, annak tartalmát más 

megvilágításban is lássunk, mint amiben hosszabb-

rövidebb életünk folyamán azt 

megéltük.  

Embernek lenni lényegében 

Istenhez való viszonyt jelent. Ha ez 

igaz – már pedig igaz – akkor ehhez 

hozzátartozik az Istennel való 

beszélgetés is. …az Úr elmondja 

nekünk, hogyan kell imádkoznunk.  

Az imádságnak nem szabad 

önmagunk mutogatásának lenni az 

emberek előtt, …diszkréciót követel, amely a 

szeretetkapcsolat lényegi jellemzője, mint ahogy arról 

Máté Evangéliumában olvashatunk az Úr imája előtti 

rövid katekézisben.  

Az imádkozásnak…lényegi bensőségessége 

nem zárja ki a közös imát. Maga a Miatyánk a 

közösség „mi-imája”, és csak az Isten gyermekeinek 

közös „mi”-jével tudjuk egyáltalán átlépni ennek a 

világnak a határát és elérni Istenhez.  Az imádkozásban 

mindig átjárja egymást…az egészen személyes és a 

közösségi dimenzió. Ahogy a férfi és a nő 

kapcsolatában létezik egészen személyes 

mozzanat…úgy van ez az Istenhez való viszonyban is.  

Az imádság másik helytelen formája… az üres 

beszéd, a szószaporítás, amely megfojtja a lelket. …S 

legfontosabb… , hogy Istennel való kapcsolatunk jelen 

legyen lelkünk alapjaiban. …újból és újból fel kell 

élesztenünk ezt a kapcsolatot…, erre kell 

visszavezetnünk a mindennapi élet dolgait. Annál 

jobban fogunk imádkozni, minél inkább jelen van 

lelkünkben az Istenre irányultság. Minél inkább egész 

létezésünk hordozó alapjaivá válik, annál inkább a 

békesség emberei leszünk. Annál inkább tudjuk 

hordozni a fájdalmat, annál inkább meg tudunk érteni 

másokat, és meg tudunk nyílni feléjük. Ezt … az Isten 

csendes jelenlétét gondolkodásunk, 

eszmélődésünk és létünk mélyén 

nevezzük „állandó imádságnak”. 

Végső soron ez az, amit 

istenszeretetnek mondunk, amely 

egyszersmind a felebaráti szeretet 

feltétele és ösztönző ereje. …Minél 

inkább bennünk van az Isten, annál 

inkább nála tudunk lenni az imádság 

szavaiban. De fordítva is igaz, a 

tevékeny imádság megvalósítja és 

elmélyíti Istennel való együttlétünket. …arra mindig 

szükségünk van, hogy az imádság azon szavaira 

támaszkodjunk, amelyekben úgy az egész Egyház, 

mint az egyes ember Istennel való találkozása formát 

öltött.  …Istent és magunkat az imának azokban a 

szavaiban ismerjük meg, amelyek … az Egyház 

imádkozóinak hitéből törtek elő. Ezek az imádkozás 

iskolái, és így életünk megnyílása és átalakulása.  

(Elmélkedésünket a következő számban folytatjuk)

  

(Joseph Ratzinger – XVI. Benedek: A názáreti 

Jézus c. könyvéből szerkesztette Túri R.) 
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Istenkereső költő – Istenre találó elemző 

József Attila:  

A kutya 

Oly lompos volt és lucskos, 

A szőre sárga láng, 

Éhségtől karcsú, 

Vágytól girhes, 

Szomorú derekáról 

Messze lobogott 

A hűvös éji szél. 

Futott, könyörgött. 

Tömött, sóhajtó templomok 

Laktak a szemében 

S kenyérhéját, miegymást 

Keresgélt.  

Úgy megsajnáltam, mintha 

Belőlem szaladt volna 

Elő szegény kutya. 

S a világból nyüvötten 

Ekkor mindent láttam ott. 

Lefekszünk, mert így kell, 

Mert lefektet az este 

S elalszunk, mert elaltat 

Végül a nyomorúság. 

De elalvás előtt még, 

Feküdvén, mint a város, 

Fáradtság, tisztaság 

Hűs boltja alatt némán, 

Egyszercsak előbúvik 

Nappali rejtekéből, 

Belőlünk, 

Az az oly-igen éhes, 

Lompos, lucskos kutya 

És Istenhulladékot,  

Istendarabkákat  

Keresgél.  

 

Nyilas Attila: 

A bennünk élő kutya 
 

Amikor kezembe került az 

Uram című válogatáskötet…első 

dolgom volt, hogy megnézzem, 

szerepel-e benne A kutya – 

sajnos, nem, pedig én elsők 

között választottam volna be. 

…én sem magamtól találtam rá. 

Szabó Géza, akkori 

szentimrevárosi plébános beszélt 

róla 1982. karácsonyán. 

…Emlékezetem szerint ez volt az első mise, amelyen megfordultam. Vallási 

nevelésben nem részesültem, sokáig az egyetlen említésre méltó értesülésem az 

volt az istenhittel kapcsolatban, amit általános iskolai magyartanárunk 

mondott:…vannak öreg emberek, akik még úgy tudják, van Isten, de azért nem 

kell őket kinevetni, nem tehetnek róla, vitatkozni velük, győzködni őket nem 

érdemes. Így kezdett érdekelni a vallás! Megtaláltam apám régi imakönyvét, 

felfedeztem a Miatyánk szépségét, utóbb meg is tanultam a magam örömére. 

Később, már gimnazista koromban tudomásomra jutott, hogy diáktársaim 

között is vannak hívők! És hogy egyesek járnak templomba, és azt, hogy ami 

ott zajlik, misének hívják. S egy áldott szép karácsony estén, 1981-ben 

(tizenhat évesen) erősen elhatároztam, hogy egy év múlva, ha törik, ha szakad, 

el fogok menni az éjféli misére. 

Ott álltam tehát a Szent Imre-templomban, a főbejárattól jobbra eső 

oszlopok egyikének támaszkodva, kíváncsian figyelve a számomra ismeretlen 

szertartás menetét.  

……… 

A pap inkább örvendezett, hogy sokan olyanok is elmentek (misére), akiket 

nem igen vagy csak ritkán látni ott. Hozzám közel állt a tékozló fiú példázata, s 

általában a kegyelem fogalma, tapasztalata is erre indít engem, és ebben a 

szellemben szólt akkor Szabó Géza plébános úr, szentbeszédbe foglalván A 

kutya című verset. 

Ott álltam és le voltam taglózva. Úgy éreztem, beszéd és vers tökéletesen 

talált rám, mondhatni a szívem közepébe.  

………. 

Olybá tűnt előttem, hogy életem mindinkább félrecsúszik, és én csak 

telhetetlenül nézem ezt a folyamatot. Úgy éreztem, én pontosan ez a kutya 

vagyok ott a gyülekezet széle felé, egy boltív alatt; József Attilámmal 

szólítottak meg, kinek kis méretű kötete már jó ideje csavargásaim megbízható 

útitársa volt. Áhítatot éreztem, valódi áhítását annak, hogy Istennel 

találkozzam, s ahányszor olvasom a kutyát, megújra átjár. 

Közelebb hajolván most a vershez szembe ötlő a hármas tagolás….  Az első 

rész egy kutya egyes szám harmadik személyű, múlt idejű, érzékletes és 

együttérző leírása. – A második, átvezető rész fordulatot hoz  a 

gondolatmenetben: a beszélő egyes szám első személyben szólal meg, és 

kifejezi …, hogy a kutyában valamiképpen magára ismert, legalábbis valamire, 

ami benne él. – A harmadik versszakban aztán átvált az általánosabb érvényű 

többes szám első személyre, amely az egész emberi nemre vonatkoztatható, s 

jelen idejű igealakokkal idézi föl az elalvás előtti lelkiállapotot, melyből 

fakadhat szavakba foglalt esti ima, vagy maradhat valamiféle körvonalazatlan, 

tapogatódzó istenkeresés. E harmadik részben a kutya már nem hasonlatként 

jelenik meg, hanem bennünk élő valóságként. Az utolsó tizenkét sor  –  

egyetlen mondatot alkotva – … magában foglalja a második versszak fő 

gondolatát is, összegzi az első két versszakot. 

A vers kifejezéskészletéből a legfeltűnőbbek az Istenhulladék és az 

Istendarabkák szóösszetételek….nála az első és harmadik versszak megfelelő 

helyeinek egymásra vonatkozása révén  – e két merész szóösszetételt az a mély 

vallási gondolat alapozza meg, hogy Krisztus megjelenik a kenyér színében. 

Visszakanyarodva az én történetemhez: tizennyolcadik évemet betöltvén, 

1983 decemberében keresztelkedtem meg szabad akaratomból. Hála érte az 

egyháznak, Szent Ferencnek, William Shakespeare-nek, Franco Zeffirellinek, 

József Attilának, Szabó Gézának, keresztszüleimnek, annak, aki keresztelt, 

legfőképpen pedig a Jóistennek.  

 

    (Nyilas Attila szövegéből szerkesztette Túri Róbert) 



APOSTOL  7 

 
  

20 éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tata csoportja!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat története 

1987 őszén a Németországban élő Csilla von 

Boeselager és Kozma Imre plébános budapesti 

találkozása indította el az eseményeket. Mindkét ember 

egymástól függetlenül már hosszabb ideje kereste a 

szegények, a rászorulók támogatásának lehetőségét. 

1989-ben Budapesten megalakult a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat. A közvélemény bizalommal fordult a 

szeretetszolgálat felé, olyan szociális és szociálpolitikai 

feszültségek kezelését bízta a karitatív szervezetre, 

amelyeket a társadalom igazgatási és egészségügyi 

hálózata nehezen tudott megoldani. A szeretetszolgálat 

munkájának minőségét önkéntesek, és fizetett 

alkalmazottak szorosan együttműködve, szabadidejüket 

nem sajnálva segítik rászoruló embertársainkat. 

A tatai Sorstárs Támogató Szolgálat 2004. június 

28.-án kezdte meg működését. Az 1/2000. SzCsM 

rendelet három alapfeladat ellátásának kötelezettségét 

írja le a támogató szolgálat részére. Ezek a 

következők: 

- személyi segítés 

- szállító szolgálat 

- információnyújtás, tanácsadás. 

A Támogató Szolgálat a szociális törvényben 

előírt céloknak és feltételnek eleget tesz. 

Rendelkezünk egy speciális rámpával ellátott 

autóval, amely a fogyatékos emberek 

szállítását teszi lehetővé. Gondozottaink között 

vannak, akik különböző fogyatékos csoportból 

származnak: látássérült, mozgássérült, halláskárosult, 

autista, értelmi akadályozottsággal, tartós betegséggel 

élő gyerekek. 

Az ellátási területünk Tata városa. Támogató 

Szolgálatunk céljai: 

Fő feladatunk a fogyatékkal élők saját 

lakókörnyezetében történő ellátása személyi 

segítéssel, segítségnyújtás álláskeresésben orvoshoz 

kísérésben, gyakorlatilag mindennemű ügyintézésben, 

a fogyatékkal élők családtagjainak tehermentesítése, 

illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosítása szállítószolgálat igénybevételével. A 

szolgálat munkáját az éves munkaterv, hatályos 

jogszabályok az ágazatra irányuló és a módszertani 

szervezetek által kiadott szakmai és gazdasági 

irányelvek, útmutatások szerint végzi. 

Alapfeladatunkon kívüli kiemelten fontos feladatunk, 

hogy példát mutassunk a másság elfogadása mellett 

arra is, hogy hogyan segíthetünk nehezebb sorsú 

embertársainknak a mindennapok akadályainak 

legyőzésében, a testi-lelki egészség megőrzésében, és 

az egészséges emberekkel való együttműködésben. 

Erre lehetőséget ad a hagyományteremtő szándékkal 

indított Egészségmegőrző rendezvénysorozatunk, 

amelyre havi rendszerességgel várjuk a fogyatékkal 

és tartós betegséggel élő embereket, családtagjaikkal 

és az érdeklődő egészséges embereket. A Klub 

keretében lehetőség van szakemberekkel való 

konzultációra is kötetlen beszélgetés keretében 

(háziorvos, védőnő, gyógypedagógus és igény szerinti 

szakemberek). Szeretettel várjuk a segítségre szoruló 

és segíteni akaró embereket! 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő, Szerda: 11.00-15.00;  

Kedd, csütörtök: 8.30-13.00;  

Telefonszám: 06 34 382-084;      06 30 969 8420;  

e-mail cím: mmsz.tata@freemail.hu 

A Napközi Otthon 2002-ben kezdte meg működését 

egy az e célra hatalmas összefogással épült zöldövezeti 

házban. Az intézmény igyekszik segítséget nyújtani az 

idősek életvezetési problémái megoldásában: 

információkat ad egészségügyi, szociális, 

szervezési és egyéb kérdésekben; 

figyelemmel kíséri a gondozottak 

mindennapjait. A szabadidő eltöltéséhez 

változatos lehetőségeket kínál: egészségügyi, 

irodalmi és egyéb kulturális és 

ismeretterjesztő előadásokat, programokat 

rendszeresen, évente több alkalommal pedig 

kirándulásokat szervez. A napi rendszeres program 

része a torna. 

A hitélet gyakorlására is lehetőséget biztosítunk: 

naponta közösen imádkozunk, közös miselátogatásokat 

szervezünk, az egyházi ünnepeket együtt ünnepeljük. 

Működési idő: hétköznap naponta 8-16-ig. 

Telefonszám: 06 34 383-478; 

e-mail cím: 

napkozi.tata@freemail.hu 

A tatai Önkéntes Csoport a Kapucinus Plébánián 

1990. december 7-én alakult 4 alapító taggal és 23 fő 

segítővel. 1990-től a csoport a következő rendszeres 

tevékenységet folytatja: 

- ingyenes ebédszállítás idős, rászorult lakosok 

részére, élelmiszer adományok 

- ruha és bútor adományok befogadása, a 

rászorulókhoz való eljuttatását koordinálja. 

1990. október végén kreatív szervezet alakult Tatán, 

amely csatlakozott a Magyar Máltai 

mailto:mmsz.tata@freemail.hu
mailto:napkozi.tata@freemail.hu
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Szeretetszolgálathoz. A jogszabály szerint 2003. január 

1-től működhetnek támogató szolgálatok önállóan 

vagy más szociális intézményekhez integrálódva. E 

speciális alapellátási feladatokat teljes körűen 

vállalhatják a nem állami szervezetek is. Így vált 

lehetségessé, hogy a Máltai Szeretetszolgálat is 

működtessen támogató szolgálatot. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik segítenének, 

„mert segíteni jó…”; „adni öröm…”; és akiknek 

segítségre van szükségük, „egyedül nehezebb”. 

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Sorstárs Támogató Szolgálat segítséget nyújt a Tatán élő súlyosan 

fogyatékos személyeknek (időseknek, gyermekeknek egyaránt) és családtagjaiknak mindennapi életvitelük 

könnyítésében egyéni igényeiknek megfelelő ellátás biztosításával.  

Ellátottunk lehet, aki fogyatékossági támogatásban, vakok járadékában vagy emelt összegű családi pótlékban 

részesül. 

A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek 

 Szállító szolgálat által egyéni igények szerint a közszolgáltatást nyújtó intézményekhez, egészségügyi, 

szociális intézményekhez, kulturális rendezvényekhez, bevásárláshoz, szabadidős programokhoz való 

hozzájutás - szükség esetén kísérő – biztosítása 

 Személyes segítségnyújtás – egyéni igényekhez igazodva az egyén önállóságát megőrizve és erősítve (lakáson 

belüli teendők, ügyintézésben, bevásárlásban való részvétel, mentális gondozás, segítő beszélgetés, stb.). 

 Segítségnyújtás álláskeresésben – mind a munkát vállalni akaró és tudó fogyatékos személy részére, mind 

közvetlen családtagja részére. 

 Információ, tanácsadás (jogok, kötelességek, ellátások, támogatások, programok, illetve egyéb, az ellátottat 

érintő kérdésben). 

 Az ellátottakat érintő, illetve érdeklő témák köré épülő csoportfoglalkozások, programok szervezése, 

levezetése. 

 Internetes szolgáltatás ellátottaknak és közvetlen családtagjaiknak személyi segítő részvételével (akár 

siketeknek is skyp, webkamera alkalmazásával – jeleléssel való kommunikáció segítése céljából) 

 A fogyatékkal élők családjának tehermentesítése. 

 A fogyatékkal élők személyre szabott gondozási tervének kidolgozásával, annak folyamatos felülvizsgálatával 

az integráció előkészítése, illetve megvalósításában való közreműködés. 

Irodánk mozgáskorlátozottak részére akadálymentes, mely 8.00 óra és 16.00 óra között hétfőtől csütörtökig nyitva 

áll. Elérhetőségünk: 2890 Tata, Vasút u. 64.; tel.: 34 382-084, 06 30 969 8420, e-mail: mmsz.tata@freemail.hu 

 

Az idősek himnusza 
Boldogok, akik elnézik nekem, hogy lábam botladozik és suta,  

Boldogok, akik megértik, hogy meg kell erőltetnem a fülemet, hogy meghalljak 

mindent, amit mondanak nekem,  

Boldogok, akik tudják, hogy szemem elhomályosult, gondolataim pedig 

elnehezedtek,  

Boldogok, akik barátságosan rám mosolyognak, és egy kicsit elbeszélgetnek velem,  

Boldogok, akik sohasem mondják: „Ma már harmadszor hallom Öntől ezt a történetet,”  

Boldogok, akik fel tudják idézni bennem a múlt emlékeit,  

Boldogok, akik jóságukkal megkönnyítik napjaimat, amelyek még hátra vannak az örök hazába vivő úton. 

 

 
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 

 

jó kezekben könnyebb minden 

2890 Tata, Stranszky J. u. 15. 
Tel: 34 / 487 - 847 

Fax: 34 / 489 - 110 

e-mail: info@libitina.hu 

LIBITINA 

mailto:info@libitina.hu
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Könyvajánló 

 

 

Kós Károly a magyar műve-

lődéstörténet egyik kimagasló 

alakja. 1924-ben ő alapította meg az 

Erdélyi Szépmíves Céhet, az erdélyi 

írók önálló kiadóját. 

Legjelentősebb szépprózai 

munkája Az országépítő című 

István királyról szóló alkotása. Az 

író elsősorban az erőskezű uralkodó 

tragédiáját vetíti elénk. Szent 

küldetése a királynak az állam 

megteremtése, a nemzet egyesítése, 

s így válik a kötelesség áldozatává. 

Egy másik történelmi regénye  –  

a Varjú-nemzetség  –, egy el-

szegényedett, bocskoros nemesi 

család küzdelmes sorsáról mesél, 

három nemzedéken keresztül. A 

régi Kalotaszeg népének életét 

bemutató krónika a jövőbe vetett 

hittel zárul, hiszen a két vetélytárs 

gyermekei egymásra találnak. 

A Kidőlt a kereszt című harmadik 

művében ismét történelmi 

érdeklődése és az erdélyi 

hagyományok élesztésének 

szándéka vezérli. Kisregényeket és 

novellákat tartalmaz ez az alkotás, a 

honfoglalástól a XX. századig ível 

át Erdély történelmén. 

Üdvözítőnk példát adott nekünk 

az alázatosságra, amikor Isten szent 

akaratából emberi testet öltött és 

vállalta a kereszthalált. 

Legfontosabb célunk legyen 

nagyböjtben, hogy 

kínszenvedésének tanítását 

megértsük és társai legyünk 

feltámadásában. 

Dr. Bánk József Jézussal a 

keresztúton c. könyvében 25 

keresztúti elmélkedés található. 

Nagy segítség ez nekünk, hiszen 

biztosan megtaláljuk a lelkünkhöz 

legközelebb állót. Mondjunk minél 

gyakrabban keresztutat, mert 

egyrészt így jobban átérezzük Jézus 

értünk vállalt szenvedését, másrészt 

újra átgondolhatjuk saját szen-

vedéseinket, problémáinkat a hit 

fényében. 

Egy különleges keresztutat mutat 

be nekünk Hubertus Branzen: 

Jézus szenvedése - emberi sors 
című műve. Prága egyik külvárosi 

templomában található az a 

keresztút, mely a szenvedésnek 

olyan állomásait mutatja be, amit az 

embereknek a történelem folyamán 

vállalniuk kellett. 

Ő a szeretet címmel gyermekek 

számára is készült keresztút. Isten 

szeretetéről való elmélkedés a 

füzetecske, melyben hálásan 

emlékezünk Jézus haláláról és 

szeretetéről. A képeket tizenéves 

gyerekek festették, és a mindennapi 

életükből vett példákkal tették még 

érthetőbbé. 

Jó olvasást, tartalmas 

elmélkedést kívánok! 

 

 Izingné Hernádfői Csilla 
 

 

 

 

 

Nagycsütörtök: 

07:30 – Jeremiás siralmai 

18:00 – Szentmise az utolsó 

vacsora tiszteletére, lábmosás, 

oltárfosztás, majd virrasztás 

  

Nagypéntek: 

07:30 – Jeremiás siralmai 

17:30 – Keresztút 

18:00 – Nagypénteki szertartás, 

passió 

  

Nagyszombat: 

07:30 – Jeremiás siralmai 

08:00 – 12:00 Szent sír látogatási 

lehetőség 

18:00 – Feltámadási szertartás, 

felnőttkeresztelés, szentmise, 

körmenet 

  

Húsvétvasárnap, húsvéthétfő:  

07:30, 09:00, 10:30, 18:00 – 

ünnepi szentmise 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Nagyheti szertartások 

Nagyböjti litánia: 
szerdánként, az esti 

szentmise után. 

Keresztút:  

péntekenként, fél 6 órakor. 

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 

Március 18., 19., 20. – csütörtök, péntek, szombat – az 

este 6 órai szentmisében lesz. 

A szentbeszédeket Horváth Bertalan dunaharaszti 

káplán atya tartja. 
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Ádventi 

gyertyatyújtás az 

idősek otthonában, 

melyet a hittanos 

gyermekek kis 

műsorral igyekeztek 

ünnepélyesebbé tenni.  

Fotó: Haraszti Norbert 

Egyházközségi 

bál  (február 6.) 

Betlehemi pásztorjáték 

december 24-én. 

Fotó: Haraszti Norbert 
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