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Memento homo
Hamvazószerdával (lat. feria 
quarta cinerum) megkezdődik 
a szent negyvennap, vagyis a hús-
vétra, Krisztus feltámadásának 
ünnepére való készület. Ősi szo-
kás szerint ilyenkor a pap a hívek 
homlokára keresztet rajzol az elő-
ző évi megszentelt barkák hamu-
jából, közben pedig így inti a né-
pet: Emlékezz ember, hogy porból 
vagy és porrá leszel („Memento 
homo, quia pulvis es et in pulverem 
reverteris”). 
A hagyomány egészen az első ke-
resztény korokig megy vissza, ami-
kor a bűnbánattartók ezen a na-
pon kezdték meg vezeklésüket – s 
amennyiben a rájuk kirótt peni-
tencia zarándoklat volt, botjaikat 
és tarisznyáikat is ekkor áldották 
meg. Ennek jele mind a mai na-
pig a hamvazkodás. Mint minden 
jel, ez is csak üres szokás, ha nem 
fedezzük fel benne a mögöttes 
tartalmat, és nem töltjük meg ér-
tékkel. Ha a hamvazószerdán ma-
gunkra hintett hamu csupán egy 
piszkos folt marad homlokunkon 
és nem társul hozzá bűnbánat és 
engesztelés, akkor maga a szertar-
tás is fölöslegessé válik, ami akár 
elhagyható is. 
Memento homo! Légy tudatában 
ember, hogy kicsi és törékeny vagy, 

Isten nélkül pedig semmi; még 
a pornál is kevesebb. Készülj fel az 
Úrral való találkozásra böjttel és 
imádsággal, ahogy Szent Ferenc 
is írja: „Mindazok, akik szeretik az 
Urat teljes szívből, teljes lélekkel és 
elmével és minden erővel és úgy sze-
retik felebarátjukat, mint önmagu-
kat; és gyűlölik testüket bűneikkel 
és vétkeikkel együtt; és magukhoz 
veszik a mi Urunk Jézus Krisztus 
testét és vérét; és a bűnbánat mél-
tó gyümölcseit termik: ó, mily bol-
dogok és áldottak azok a férfiak és 

nők, amíg így cselekszenek és ezek-
ben kitartanak, mert megnyugszik 
rajtuk az Úr lelke, s lakóhelyet és 
szállást készít náluk magának.” 
(1LHív1,1-6). 
Ilyen lelkületet kívánok minden-
kinek az előttünk álló nagyböjtre, 
mert ha a szent negyvennapot kel-
lő komolysággal éljük meg, akkor 
húsvét ünnepe sem lesz csupán 
egy a többi vasárnap közt.

Gábor atya

Forrás: martinus.hu
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… először lélekben …
Az előző számban már beszámoltam 
a Szent Márton Kör megalakulásáról, 
tevékenységéről, melynek nem titkolt 
célja annak a munkának az elősegítése, 
mely városunkban egy katolikus iskola 
elindításához szükséges feltételek meg-
teremtését célozza. Terveinket a tatai 
keresztény szervezetek is támogatják - 
a Szent Imre és a Szent Kereszt Egyház-
községek, a KÉSZ, a Piarista Diákszö-
vetség, a tatai KDNP és IKSZ - egyetért 
céljainkkal. 
Utaltam Korzenszky Richárd (OSB) 
gondolatára, mely szerint „egy iskolát 
először lélekben kell megalapítani”. Hát 
ezen dolgozunk most. 
Keressük, hívjuk és várjuk azokat a ke-
resztény családokat, ahol a lelkekben 

van már ilyen szándék, vagy elképzelés. 
Ezen túl meg kívánjuk szólítani, sze-
retnénk ügyünknek megnyerni azokat 
a családokat is, akik talán eddig még 
nem foglalkoztak kellő elszántsággal 
a katolikus iskola ügyével, de lelkükben 
nyitottak ebben az irányban. Szeretnénk 
elérni, hogy ezek a családok megismer-
jék egymást, közösséggé alakuljanak, és 
erre alapozva segíthessék elképzeléseink 
megvalósítását. 
Elindítottuk a 

„Szent József Program -
Tatai családokkal a tatai családokért…”
rendezvényeit, szeretettel várjuk az ér-
deklődőket. 

Szabó Gábor
-Szent Márton Kör-

Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány célja az ifjúság, így egyházközségünk fiataljai számára keresztény erkölcsre nevelő, a hitbeli tudás 
gyarapítását segítő, képességfejlesztő, ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása, ministránsok, hittano-
sok táboroztatása, kirándulások, zarándoklatok és egyéb programok kivitelezése. Kérjük, ezen célok megvalósítása 
érdekében, lehetőségeikhez képest támogassanak bennünket!

Közvetlen befizetés a Szent Imre Alapítvány számlaszámára: 11740047-20116004

Kérjük, adójuk 1%-ával segítsék tevékenységünket!
A Szent Imre Alapítvány adószáma: 18601606-1-11

Ökumenikus imahét
Január 15-én kezdődött az ökumenikus 
imahét. A keresztények egységéért elmon-
dott közös imádságot a Kapucinus temp-
lomban dr. Kálmán Szabolcs református lel-
kész úr vezette. A vértestolnai ökumenikus 
program során Frankó Mátyás evangélikus 
lelkész prédikált, és imát mondott Rácz Ti-
bor református lelkipásztor. Agostyánban 
a közös imádságot dr. Márkus Mihály re-
formátus lelkész vezette a keresztények egy-
ségéért. A hívek mindhárom alkalommal 
szép számmal vettek részt az imádságokon.

Hitéleti statisztikák 2011.
Agostyán: Keresztelő 1
 Bérmálkozás 7
 Temetés 2

Tata: Házasság 30
 Keresztelő 84
 Elsőáldozás 65
 Bérmálkozás 79
 Temetés 124

Vértestolna: Keresztelő 2
 Elsőáldozás 4
 Bérmálkozás 4
 Temetés 7 

Borszentelés Agostyánban
Az év első napjaiban Agostyánban ha-
gyományteremtő szándékkal feleleve-
nedett egy régi szokás, a borszentelés. 
A szőlősgazdák által hozott borokra Gá-
bor atya Isten áldását kérte..

Pásztorjáték
A Kapucinus templomban Lengyelné Ida néni felkészítésével, sok kis gyermek örö-
mére pásztorjátékot mutattak be karácsony vigíliáján. Évről-évre egyre több gyermek 
vesz részt mind szereplőként, mind nézőként a betlehemes játékon.



Apostol 3„Bölcsek szavai”
„Isten egyedül elég!”

Interjú Barsi Balázzsal 2. rész
Máté evangéliumában azt olvassuk: „Negy-
ven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhe-
zett. Odalépett hozzá a kísértő…” Úgy tűnik, 
Jézus nem is a negyven nap alatt kísértetett 
meg. Hogy kell ezt érteni?
Először is az Úr Jézus böjtje nem fogyókúra, 
nem valamiféle keleti felfogásban való salak-
talanítás, tisztítás, hogy a meditáció jobban 
menjen, hanem annak a megtapasztalása, 
hogy Isten egyedül elég. Izrael nagy böjtjei 
mindig az Istennel voltak kapcsolatban, ha 
Tőle elszakad, akkor nincs értelme. Jézus Is-
tenért ment a pusztába, egész emberségével. 
Most még enni és inni sem akart, ha lehetne, 
akkor még levegőt se venni, hogy emberként 
is egészen az Istenre hagyatkozzon, és belőle 
éljen. Mikor vége volt a negyven napos böjt-
nek - ami nyilván Izrael negyven éves ván-
dorlására utal; de több szent negyven nap 
van a Bibliában, amiket Jézus mind beteljesí-
tett -, és ehetne, de a Sátán kínálja fel, hogy 
egyen. Akkor nem, akkor inkább éhen hal. 
Én Istenért fogok enni, mondja Jézus. De van 
még itt egy nagy kísértés: ne várd meg, míg 
hazaérsz Názáretbe és Mária enni ad, hanem 
mivel olyan hatalmad van, tegyél csodát. Kö-
vekből is tudsz kenyeret varázsolni. De Jézus 
nem varázsol. Másoknak majd megszaporítja 
a kenyeret, magának nem. Tehát az a hatalom, 
ami benne van, az Isten élete, ami mindig má-
sokért van, nem önmagáért.

Jézus azért jött, hogy mindenki üdvözüljön. 
Vajon ezt úgy kell érteni, hogy mindenki üd-
vözülni fog előbb vagy utóbb, vagy ez mégsem 
így lesz? Vajon Isten végtelen irgalma folytán 
senki sem kárhozik el, így a pokol üres? Ho-
gyan vélekedik Ön erről?
Úgy vélekedek, ahogy az Úr Jézus Krisztus, 
hogy ez nincs kinyilatkoztatva. „Hozzá lépett 
akkor valaki és megkérdezte, hogy ugye keve-
sen üdvözülnek.” Ami utána következik az egy 
mondat, amit általában rosszul fordítanak: 
„így válaszolt neki”, „ezt mondta neki”, „így 
szólt hozzá”. De helyesen: „Ezt mondta nekik.” 
Vagyis a kérdezőnek hátat fordított, és az Őt 
követő tömeghez szólt. Ennek első görög szavát 
mindnyájan értjük: agónidzeszte – agonizálja-
tok, vagyis haláltusát vívva, most lépjetek be 
az Isten országába, mert akkor már nem lehet. 
Tehát lezárt kérdés. Egy misztikus úgy látja, 
hogy hullanak a lelkek a pokolba, mint ősszel 
a levelek. De ez az ő magánlátomása, aminek 
annyi lehet az értelme, hogy iszonyatos fenye-
getettség a kárhozat. Igenis elkárhozhatunk. 
Az örömhír pontosan az, hogy Jézus képes et-
től megmenteni. Aki pedig úgy látja, hogy üres 
a pokol – mostanában, 30 év óta így illik látni -, 
mert az Isten irgalmas, teljesen ingyenes állítás, 

teljesen ingyenes. Ez az Isten irgalmát próbálja 
emberi módon fölfogni és végtelenre kinyúj-
tani. Az Úr Jézus az ilyen kérdezőnek csak ezt 
mondja: agonizálj. Tehát ahogyan a haldokló 
az életéért kapkod, úgy próbálj most például 
szakítani egy szeretővel, leszokni az alkoholiz-
musról stb. Ahogy az életéért kapkod az utolsó 
erejét összeszedve, így próbálj most bemenni 
a „szűk kapun”, mert akkor már nem lehet. Ez 
Jézus válasza. De a kérdés mélyén egy még mé-
lyebb kérdés van: akkor Isten el is kárhoztathat, 
meg üdvözíthet? Nem. Ő önmagát jelölte ki 
örök boldogságul. Ez a Mennyországban való 
élet. A nem vele való életet az ember választja. 
A szabadság félelmetes dolog. És aki itt ezt vá-
lasztotta, odaát így marad. Ez a fenyegetettség 
az Úr Jézus beszédében bent van. Amennyiben 
ezt kihagyják papok, hittanárok stb. azért, 
hogy nehogy riogassák az embereket, úgy az 
evangélium lényegét hagyják ki.

Milyen tanácsokat tudna adni nagyböjt idő-
szakára?
A csendet. Kapcsoljuk le a rádiót, tévét, 
amikor csak lehet, ne beszélgessünk. Illetve 
beszélgessen egymással a család. Legyünk 
nagyon sokat az Úr Jézussal, az evangélium 
szövegében, lelkigyakorlaton. Imádságokat 
fogadjunk, amiket elvégzünk, főleg a zsoltá-
rokat, rózsafüzért, keresztutat.

Balázs atya, Ön fontosnak tartja a régi rítusú mi-
sét. Hogyan látja a liturgia jövőjét? Lehet a litur-
gia a mai ember számára Istenhez vezető út?
Csak az lehet, mert Isten azon az úton jön el 
hozzánk. Igazában a kereszténységben fordítva 
van: mi keressük az Istent, de ez annak a lenyo-
mata, hogy Ő keres minket. Jézus azt mond-
ta, hogy ezt cselekedjétek, egyétek, vegyétek, 
ez az én testem, ez az én vérem. Tehát Ő akar 
eljönni. Itt arról van szó, hogy mi fogadjuk-e 
Krisztust. Az Egyház a Szentlélekben a vi-
lág végéig fogja fogadni. Tehát az egyházban 
egyedül a hiteles liturgiának van jövője: vagyis 
a keresztségnek, az áldozásnak, a bérmálásnak, 
a szentgyónásnak stb. Ami ettől elszakad az 
egyházi közéletben, ami ennek erőterébe nem 
tartozik, annak bizony nincs jövője.

Mintha ma a kereszténység egyre jobban ki-
záródna a kultúrából. Ebben valószínűleg mi 
is hibásak vagyunk. Ezoterikus nyelvet beszé-
lünk, Jézust, mint pártus herceget emlegetjük, 
és még sorolhatnánk.
Bocsánat, mi nem emlegetjük. Azok emlegetik, 
akiknek zavaros a hitük, és összekeverik a ke-
reszténységet egyfajta ezoterikus, eléggé egyve-
leg vallásfélével. Az más kérdés, hogy kizáródik 

a kultúrából. Hát ne 
záródjék ki! Simone 
Weil azt mondja, 
hogy Krisztus is-
tenségét számára 
az bizonyítja, hogy 
van román stílusú 
templom és van gre-
gorián ének. Termé-
szetesen itt nem állt 
meg a művészet. Tehát az egyháznak megint 
a szépség nyelvén kell kimondani az igazságot. 
Nem kell lenézni a gyereket, az ifjúságot, hogy 
nekik valami művészietlent adunk, hanem csak 
a legmagasabb szintű – ami lehet nagyon egy-
szerű – művészetben szabad az igazságot meg-
közelíteni, mert abban van.

Véleménye szerint nyugati kultúránk a 21. 
század elején különösen is közömbös a vallás-
sal szemben, vagy éppenséggel vallásellenes?
Nem. Helytelen, zavaros vallási világban él. Tu-
lajdonképpen vége az ateizmusnak. Mindenki 
vallásos, természetesen a maga módján. Ez azt 
jelenti, hogy azt a mérhetetlen nagy vágyat és 
mélységet, amit az Isten belénk teremtett, azt 
most nagyon sokan szellemi moslékkal próbál-
ják etetni, a különböző vallásokból csipegetve. 
Nyilvánvalóan egy bizonyos szempontból ez 
rosszabb, mintha valaki ateista lenne. Az ate-
ista, ha nem isteníti a világot és rákérdez erre 
a világra, akkor Isten előtt van. De az, aki ho-
roszkópokat készít, ingázik, és ezzel a varázsin-
gával mindent megvizsgál, az elcsúszott. Nem 
személyes valakivel tart kapcsolatot, hanem 
valamivel. Ez azért veszélyes, mert dolgoknak 
olyan bizalmat ad, melyet a bukott angyal ki-
használhat, és működhet. Tehát az egész kérdés 
tulajdonképpen az, hogy a vallásnak a lényege 
valamivel való kapcsolat, vagy valakivel. A ma 
megriadt a megfeszített Isten szeretetétől, mert 
az egy igényes szeretet. A nyugati világ vissza-
megy az ősi evilágnak az imádáshoz – naphoz, 
holdhoz, energiákhoz –, mert azok nem kérik, 
hogy változtasd meg az életed. Ez egy olyan 
zsákutca, aminek a végére fognak érni, és saj-
nos közben egyesek szellemi, lelki élete tönk-
re megy. A zsákutcáknak azonban van valami 
kegyelmi jellegük. Mégpedig az, hogy a végén 
belátják, ott nem lehet továbbmenni. Ha a ke-
reszténység megőrzi eredeti üzenetét, hogy az 
Isten szeret Téged, akkor nagy fordulatot vehet 
az emberiség vallási élete.

Búcsúzóul üzenne valamit az Olvasóknak?
Azt üzenem, hogy Jézus Krisztus föltámadt! 
A mi testünkben támadt föl, és minket is fel-
támaszt az utolsó napon!

Készítette: Jánoska Tibor
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Hétköznapi üzleti tippek, keresztény használatra 2. rész
Álom, ábránd, cél, vágy, Cash-flow

Négy pénzügyi fogalommal köszön-
töm az olvasókat, igaz, van közte há-
rom nem teljesen üzleti, de mivel zseb-
bevágó tippeket ígértem, a pénzügyi 
gondolkodásunk alapját mégis ezen 
fogalmak pontos ismerete, vagyis he-
lyes vagy helytelen értelmezése adja.
Előszeretettel keverjük ezeket össze, 
rosszul alkalmazzuk őket. Ezt abból 
gondolom, hogy emberekkel pénz-
ügyekről, megélhetésről beszélgetve 
egyértelműen kiderül, hogy pénzügyi 
értelemben az ábrándok és a vágyak 
irányítanak tömegeket, lehet, hogy 
bennünket is. 
Ahelyett, hogy az álmaink, céljaink 
irányítanának, és a zsebünkben lévő 
forintok helyes elköltésével lépdel-
nénk, ha csak tyúklépésekben is, de 
mindig egyet előre.
Pontosabban: Az álom és ábránd kö-
zött csupán az a különbség, hogy az 
álom megvalósítható, az ábránd nem 
vagy csak nagyon nehezen. Lehet ál-
mom egy kényelmesebb lakás, ha te-
szek érte valami keveset, akkor lehet, 
hogy hosszú évek után, de összejöhet. 
Egy lottónyeremény azonban statiszti-
kailag is csak ábránd marad.
Vágyhatunk valamire, de tenni kéne 
érte, nem csak vágyakozni. Céllá kelle-
ne vágyainkat átalakítani, mivel a vágy 
és a cél között konkrétan az a különb-
ség, hogy célt kitűzni csak egy stratégi-
ával és egy határidővel lehet. 
Tehát a cél egy olyan vágy, amiről tudjuk, 
hogy hogyan és mikor valósítjuk meg.
Ha ma beszélgetünk, akkor sokszor 
előkerül, mint beszédtéma a gazdasá-
gi válság, vagy a hitelek, vagy a rossz 
fizetések. Való igaz, nem túl jók a ki-
látások, azonban ha nem teszünk elle-
ne, nem kontrolláljuk pénzügyeinket, 
akkor eladósodunk. A mai eszetlen 
hitelek sokasága valamilyen vágynak 
való nem parancsolás volt a kiinduló-
pontja...
A Cash-Flow (pénz-folyam..) eredeti-
leg egy játék volt. Arról szólt, hogy ho-
gyan lehet kikerülni a mókuskerékből, 
úgy dönteni és élni a lehetőségeinkkel, 

hogy ne süllyedjünk le, hanem nyer-
jünk. Ma kicsit másról szól, a hétköz-
napi ember számára azt kellene, hogy 
jelentse, hogy a hozzám befolyó pénz-
ből megélek, kontrollálom a kiadáso-
kat és tartalékaimat. 
Szokták mondani, hogy Isten annyit 
ad, amennyivel élni tudunk. Pénzügyi 
értelemben: amit kezelni tudunk. 
Mindenki ismeri a talentumokról szó-
ló példabeszédet. Az ostoba ember 
a keveset sem tudta kezelni. Van, aki 
a sokat sem. Rajtunk múlik, hogy mit 
teszünk. Eldósodunk, vagy megélünk, 
még ha szerényen, akkor is.
Erre általában azt szokták válaszolni, 
hogy kevés pénzből nem megy. De-
hogynem. Bármilyen összegről is van 
szó, megy. Miért? Mert senkinek nem 
lehet több a kiadása, mint a bevéte-
le. Minden befolyó összegből illik 10 
%-ot tartalékba tenni. A kevésből is. 
Minél kevesebb pénzből él valaki, an-
nál fontosabb.  
Ami a legfontosabb pedig, hogy vágya-
inknak meg kell tanulnunk parancsol-
ni. Vágyainkat célokká kell átformál-
ni, nem pedig azonnal megvalósítva 
a vágy kedvéért eladósodni. Isten meg-
adja, amire valóban szükségünk van, 
élni viszont nekünk kell vele. 
Jézus azt mondja: (Mt 6,25-27) Ne ag-
gódjatok az életetekért, hogy mit egye-
tek, se a testetekért, hogy mibe öltöz-
ködjetek, nem több az élet az ételnél, 
a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég 
madarait: Nem vetnek, nem aratnak, 
a Ti mennyei Atyátok táplálja őket.
Ha hasznosnak találta a cikkben lévő in-
formációkat, akkor egyet próbáljon ki:
Tegyen félre 10%-ot! Ha kevés is van, 
abból is! Játsszon el a gondolattal: 
Márciustól decemberig  lesz még 10 
fizetése. Mindegyikből félretesz 10%-
ot. Mennyi pénze lesz? Abból mennyi 
ajándékot tud venni? 
Ígérem, hogy adventi számunkban 
újra előveszem ezt a témát. Ön akkor 
vagy dicsérni fogja magát, vagy bosz-
szankodni fog. Önön múlik.

Nágel Balázs

Templomunk és a kolostor történe-
tének fontos momentumai mind-
nyájunk számára jól ismertek. Sokkal 
kevesebbet tudunk azonban az eltelt 
két és fél évszázadban a liturgikus 
életről és arról, hogyan élték minden-
napjaikat az itt szolgáló szerzetesek. 
Az alábbi két kis részletet egy kéz-
iratból fordítottuk magyarra, melyet 
– úgy tűnik – a templom történeté-
vel foglalkozó tanulmányok, köny-
vek nem ismernek. A címe Manuale, 
azaz Kézikönyv. Pontos utasításokat 
tartalmaz az egyházi év rendjében 
a liturgia végzésének módjáról, vala-
mint vegyes, az egykori szerzetes által 
feljegyzésre érdemesnek ítélt dolgo-
kat. A szerzőt és a bejegyzés pontos 
dátumát nem ismerjük, az írásképből 
és a szövegben található utalásokból 
azonban megállapítható, hogy a 19. 
század első éveiről van szó.
„Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepén a gyertyák megáldása a kon-
ventmise előtt történjék, valamint 
szétosztásuk is a jelenlévő laikus test-
vérek és novíciusok számára. A gyón-
ni akarók tömege és a felszentelt pa-
pok kis száma miatt, akiknek ekkor 
a gyóntatás a feladatuk, körmenetet 
nem tartunk.
Szent Balázs püspök és hitvalló ün-
nepén Balázs-áldást csak a templom-
ban osztunk. Tehát senkit sem kell 
beküldeni a városba1 csak abban az 
esetben, ha jelzik nekünk, hogy egy-
egy beteg ezt kéri, aki nem tud eljön-
ni a templomba.
Február 16-án van Tekintetes Balogh 
Ferenc úr halálának évfordulója, aki 
egykor a tatai uradalom jószágkor-
mányzója volt, és a kriptánkban 
nyugszik. Nevét a közösségünk 
számára nyújtott számtalan jótéte-
ményéért a kolostor második ala-
pítójaként tiszteljük. Ezen a napon 
requiem-et2 és libera-t3 mondunk 

1 A ’város’ itt a vár környékének lakossá-
gát jelenti.

2 Requiem: gyászmise
3 Libera: eredetileg a temetési szertar-

tásnak a templomban kezdődő része.

„Krisztus tanítása éljen bennetek”

200 évvel ezelőtt



Apostol 5„Krisztus tanítása éljen bennetek”

Tatai családokkal a tatai családokért…
Tervezett programok a Szent Márton Kör  szervezésében

febr.23
csütörtök 18h Konfliktuskezelés 

szeretettel
Kapucinus 
templom

Böjte Csaba 
OFM

márc.2
péntek 17h

Megbocsátás, be-
lépés a spiritualitás 
világába

Kapucinus 
templom Pál Ferenc atya

márc.4
vasárnap

15-
18h

Élj lélekben és test-
ben is egészségesen! 
Sportnap

Vaszary János 
Ált.Isk.

Szent Márton 
Kör

márc.5
hétfő 18h

Szentmise
A család éve nem 
tud befejeződni

Nagytemplom
Menner Bernát 
Zeneiskola

Bíró László 
püspök

már.9-11
p-szo-vas. 3 nap Családos lelkigya-

korlatos hétvége
Gánt  
Fecskepalota

Szent Márton 
Kör

márc.17
szombat

10-
12h

Engedjétek hozzám 
a gyermekeket BorDó Ház Szent Márton 

Kör

márc.21
szerda

15-
16:30

Ember-Család-
Egyház

Menner Bernát 
Zeneiskola

Sulyok Teréz
festőművész

márc. 23
péntek 17h Életünk lenyomata 

gyermekeink lelkén
Menner Bernát 
Zeneiskola

Pálhegyi Ferenc
pszichológus

márc.24
szombat 15h

Kulturális hét meg-
nyitó, kiállítás
Hangszerbemutató, 
Koncert

Menner Bernát 
Zeneiskola

Seamrog  
Zenekar

márc.29
csütörtök 19h

Keresztény gyöke-
rek, boldog magyar 
élet

BorDó Ház
KÉSZ
dr.Hegedűs 
András

márc.30
péntek

Táncház kicsik-
nek, nem nagyon 
kicsiknek és kicsit 
nagyoknak

Református 
közösségi ház

Szent Márton 
Kör

márc. 31
szombat Tata és a Piaristák Kőkúti Iskola

Tata, városnézés
Piarista Diák-
szövetség

ápr.9
hétfő Húsvét az idősekkel Időskorúak 

Otthona
Szent Márton 
Kör

ápr. 14
szombat

10-
estig

Engedjétek hozzám 
a gyermekeket + 
Családi nap

Cseke liget Szent Márton 
Kör

ápr.28
szombat

Családi buszos 
kirándulás Pannon-
halmára

Tata - Pannon-
halma

Szent Márton 
Kör

ápr.29
vasárnap

Generációk közti 
szolidaritás világ-
napja

Időskorúak 
Otthona

Szent Márton 
Kör

A végleges helyszíneket és a pontos időpontokat az események előtt, részletes prog-
ramban hirdetjük.
A részvétel díjmentes.

érte, címereit, melyeket a könyvtár-
ban őrzünk, kifüggesztjük a főoltárra 
és a síremlékre.”

„Feljegyzésre méltó dolgok
Kolostorunk gyümölcsöskertje 
húszegynéhány év óta elhanyagoltan 
állt, és nagyon tönkrement, olyany-
nyira, hogy mindenféle hajtások-
kal és ágakkal volt tele, gyümölcsfa 
azonban alig találtatott benne. Úgy 
tűnik, az elhanyagolás oka a félelem 
volt, mely II. József császár uralko-
dása alatt4 a Gvárdián atyákat fogva 
tartotta, tudniillik attól való félelem, 
hogy ezt a kolostort is felszámolják, 
mint oly sok másikat. Így hát amikor 
II. Ferenc császár üdvös kormányzá-
sa alatt5 az említett félelem elszállt, 
és felragyogott a szerzetesházak 
megerősödésének hatalmas remé-
nye, 1800 őszén végre nekikezd-
tünk a gyümölcsös rendbetételének, 
a Gvárdián atyával együtt közülünk 
többen pontosan emlékezvén, hogy 
húsz-harminc évvel ezelőtt minden 
egyes évben bőséges termést gyűjtöt-
tünk be a szóban forgó gyümölcsös-
ből. Bizony igaz, hogy a talaj mind 
a zöldségeskertben, mind a gyümöl-
csösben köves és rettentően homo-
kos, ha azonban megfelelően művel-
jük, termékennyé tehető. Ugyanazt 
tettük hát, amit elődeink tettek, 
amikor a kolostor épülni kezdett, 
mint azt a historia domusban6 olvas-
hatjuk. Minden egyes facsemetének 
gödröt ástunk egy öl szélességben és 
jó fél öl7 mélységben. A köveket ki-
szedtük, a homokot kilapátoltuk be-
lőle, jó fajta földet töltöttünk bele, és 
így ültettük el a facsemetét.”

Földesi Ferenc

4 II. József 1780-tól 1790-ig uralkodott.
5 II. Ferenc német-római császár, I. Fe-

renc néven 1792-től 1835-ig magyar 
király.

6 Historia domus: egy-egy plébánia, 
szerzetesház folyamatosan vezetett 
krónikája.

7 Kb. 2 méter átmérőjű, másfél méter 
mélységű gödör.

(folytatás a 4. oldalról)



Apostol6 „Szeressétek egymást”

Január:
Elhatároztuk és elköteleztük magunkat, 
hogy a hazánkban élő Ferences I.-II.-III. 
Rend minden közösségéért, megújulásu-
kért, imádkozzunk, ki-ki, tehetségéhez 
mérten vezekel, felajánlásokat tesz.
Elhatároztuk, hogy mindhárom rendből 
hívunk meg közösségeket, hogy jobban 
megismerhessük testvéreinket, és buzgób-
ban imádkozhassunk értük.
Sajnos az esztendő második napján Var-
ga Andrásné, drága Juti nénink, rövid, 
de nagyon intenzív szenvedések között 
elhunyt. Megdöbbentette közösségünket, 
főleg azért, mert sokunknak gyerekkori 
jó pajtása volt. Közben Bandi bácsi nagy 
betegen feküdt a kórházban. Ottó haláláig 
rendszeresen áldoztatta.
A papnövendékeinket mindannyian imá-
ban hordoztuk.
Minden kedden a szentmisét közössége-
inkért ajánlottuk, majd ezután Imrével 
ketten az idősek otthonában gyámolítot-
tuk az időseket. Imre masszírozással és 
lelki beszélgetésekkel, én hitbeli gyarapí-
tással, imára tanítással, az életszentségre 
buzdítással. Piroskával a szombat, majd 
a vasárnap esti zsolozsmákat, szentmisé-
ket Rendünk közösségeiért ajánlottuk fel. 
A rózsafüzér társulatban Erzsike képviselt 
bennünket, mindig pontosan megjelent és 
buzgón imádkozott imaszándékainkért.

Február:
Imre édesapját, mivel egészségi állapo-
ta nagyon indokolttá tette, bekísértük 
az idősek otthonába, ami Imrét nagyon 
megviselte. Közösségünk tagjai betegek, 
gyengék voltak, így a közösségi élet az Ő 
látogatásukban merült ki.

Március:
Egyenként végiglátogattam a közösség 
tagjait otthonaikban, nemcsak betege-
ket, hogy jobban megismerhessem Őket, 
és elmélyítettem ismereteiket a Ferences 
Rendről.

Április:
Mórról érkeztek a kapucinus atyák, mind 
az öten eljöttek, nagyon barátságos be-
szélgetést éltünk meg. Ez azért volt fon-
tos, mert a mi közösségünket az első rendi 
kapucinus atyák hozták létre. Első asszisz-
tenseink is közülük voltak. Megismerhet-
tük Őket. Életükről, mindennapjaikról, 
hivatásukról, terveikről beszéltek nekünk. 
Megnyugtató együttlét volt.

Május:
II. János Pál pápa boldoggá avatását néztük 
végig a televízióban nagy örömmel. A mi-
niszterek országos találkozójára mentem 
fel Budapestre a Ferenciek terére - O:F:M: 
Papp Tihamér atya tartotta.
Összejövetelünkre a Ferences Szegénygon-
dozó Nővérek anyaházából, Esztergomból 
érkezett öt nővér. Fergeteges tanúságté-
telt tartottak, bemutatták életüket ma és 
a szétoszlatás előtt. Egy életre kaptunk 
példamutatást alázatból, szolgálatból, 
Krisztus követéséből.

Június:
Közösségünkből négyen, öt napos lelki-
gyakorlatban voltunk Botfán. Vezetőnk 
Leopold atya volt a Margit körúti rend-
házból. A téma az életszentség volt. Fel-
emelő, megújító napokat életünk át. Imre, 
Rózsika, Ottó és én voltunk ott.
Úr napján sátrat állítottunk, majd hama-
rosan indultunk a lengyelországi zarán-
dokútra, ide Imre, Ottó és én mehettünk 
el. Végig imádkoztuk, családjainkért, kö-
zösségünkért, rendünkért.

Július:
Péter-Pál atya jött hozzánk Budapestről, 
a Fő utcából. Szép érdekes tanítást tartott 
a rend történetéről, mai életéről. Saját hi-
vatásáról különösen tetszett mindenkinek 
a hallott előadás.

Augusztus:
5-6-7-én volt az éves nagy káptalanunk 
Esztergomban. Imrével ketten képvi-
seltük közösségünket. Nagyszerű volt 
együtt a sok kedves ismerős testvérrel 
a találkozás! Felemelő, lelkesítő tanítá-
sokat hallgattunk, amelyek megerősí-
tették bennünk a ferences lelkületet. Jó 
volt megismerkedni az ország messzebb 
levő tájairól érkezett testvérekkel, közös-
ségekkel
Imre apukája 18-án meghalt. Ez Imrét 
annyira megviselte, hogy másnap kö-
vette Jani bácsit. Valamennyiünket meg-
döbbentett, hogy ilyen fiatalon, egész-
ségesen hirtelen itt hagyott bennünket. 
Misét mondattunk érte, temetésén 
a régi közösségünkből és a jelenlegi kö-
zösségünkből majdnem mindenki jelen 
volt. Szép volt, hogy Laci bácsi, Ottó és 
Misi temették, akikkel a legszorosabb 
kapcsolatban volt. Csak azért nem si-
rattam meg, mert azt álmodtam, hogy 
nagyon boldog.

Szeptember:
Újra Péter-Pál atya érkezett hozzánk, most 
Pió atyáról tartott gyönyörű vetítéses elő-
adást a plébánia nagytermében. Gazda-
godva távoztunk mindannyian.

Október:
Az őszi miniszterek találkozóján voltam 
Budapesten a Ferenciek terén. Az előadó dr. 
Székely János püspök úr volt. Sok jó tanács-
csal, lelki útmutatással látott el bennünket.
Közösségi összejövetelünket Budapestről 
a Margit közúti rendházból Leopold atya 
és Miklós atya látogatták meg. Bemutatták 
életüket, tevékenységüket, ferences hivatá-
sukat. Majd az alázatról kaptunk tanítást, 
a tapintatról és arról, hogy amikor szere-
tettel elviseljük nehéz testvérünket, akkor 
különösen velünk van az Úr.

November:
Kerényiné Emi testvérünk utazott hozzánk 
Szombathelyről, az ottani világi rendi kö-
zösséget képviselve. Bemutatta életüket, tag-
jaikat, akik hasonlóan magas kort éltek meg, 
mint a mi testvéreink. Beszélt örömeikről, 
nehézségeikről, iparkodásaikról, terveikről.

December:
A roráték, a pásztorjátékok, a lelkigyakor-
latok, a gyónások felemelő készületet biz-
tosítottak a számunkra.
Közösségünk nagy beteg tagja, Varga 
András egész éves, nagy szenvedéssel járó 
betegség után 12-én eltávozott közülünk. 
Temetésére valamennyien elmentünk, 
hogy imával köszönjünk el tőle.

A 2012-es esztendőben nagyobb hang-
súlyt szeretnék fektetni közösségünk 
ferences lelkületének mélyítésére. Foga-
dalmas testvérünket az örökfogadalomra 
készítjük fel, új érdeklődőinket pedig a fe-
rences lelkület megismertetésével gazda-
gítanánk. Továbbra is támogatjuk a ránk 
bízottakat. Péter-Pál Atya ígérte, hogy Pió 
atyáról további előadásokat mutat be ne-
künk. Nagyobb buzgalommal szeretném 
otthonaikban felkeresni a testvéreket, 
mert idősek, betegek, elesettek. Egyre töb-
büket kell szentmisére elkísérni. Szeretnék 
a nyárra egy lelki napot tartani, gyónással 
egybekötve, ami már két éve is jól sikerült, 
akkor O.F.M. Papp Tihamér atya tartotta, 
aki Mátraverebély- Szentkútról érkezett.

Tata, 2012.01.08.
Magó Ottó Jánosné

A kapucinus harmadrendi közösség éves beszámolója /2011./
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Miserend
Agostyán
Vasárnap: 8:00
Péntek: 

Nyári időszak 
18:00
Téli időszak 
16:00

Tata-Kapucinus
Vasárnap: 7:30, 9:00, 10:15, 18:00, (vesperás 17:30)
Hétfő, kedd: 7:30
Szerda: 7:30, 18:00, (vesperás 17:30)
Csütörtök, péntek: 7:30
Szombat: 7:30, 18:00
Minden hónap 13-án fatimai engesztelés: 17:30 
közös imaóra; 18:00 ünnepi szentmise 

Vértestolna
Vasárnap: 11:30
Csütörtök: 

Nyári időszak 
18:00
Téli időszak 
16:00

Könyvajánló
A világ világossága című interjúkötet Peter Seewald a Szentatyával folytatott beszélgetései alapján készült. „Nem 
vagyunk azonosak sem a kultúrával, sem a nemzettel – mégis megvan az erőnk, hogy értékeket adjunk át neki” 
Egy másik gondolatban XVI. Benedek megvallja azt is, mi volt egész életének vezérfonala: „a kereszténység 
örömet ad, kitágítja a látóhatárokat.” Aki e kötetet olvassa, számos aktuális és nehéz kérdésre kaphat őszinte és 
végiggondolt választ.

Nicola Bux – Mélyülő hittel a szentmisén című könyve a szentmise és annak rítusainak megértését szolgálja. 
Barsi Balázs a könyvhöz írt előszóban ezt mondja: „Nem arra van szükség, hogy beálljunk a régi vagy az új mise 
híveinek táborába, hogy lelkipásztori érvekkel vagy liturgikus fantáziákkal felvértezve védelmezzük egyiket a 
másik ellenében, hanem legelsősorban arra van szükség, hogy megtaláljuk az elfelejtett kapcsolatot liturgikus 
múltunkkal.” A könyv a plébánián megvehető.

Nagyböjti programok
Agostyán: Február 22. Hamvazószerda, 1700;
 Keresztút a pénteki szentmisék előtt;
 Március 30. (péntek) Nagyböjti lelkigyakorlat 1700;

Tata: Február 22. Hamvazószerda, 730; 1800;
 Február 23. (csütörtök) Böjte Csaba atya mutat be szentmisét 1800 órakor;
 Február 29. Endrődi Rita egyházközségi nővér előadása Jézus egyé-

nisége címmel az esti mise után;
 Nagyböjti litánia szerdánként a 1800 órai szentmise után;
 Keresztút minden pénteken 1730-tól;
 Március 29-31. Nagyböjti lelkigyakorlat Vadász Zoltán atya vezeté-

sével;

Vértestolna: Február 22. Hamvazószerda, 1600;
 Keresztút a csütörtöki szentmisék előtt;
 Március 29. (csütörtök) Nagyböjti lelkigyakorlat 1900;

Nagyheti szertartásrend
Agostyán: Nagycsütörtök 1630

 Nagypéntek 1630

 Nagyszombat 1630

 Húsvétvasárnap 1000

Tata: Nagycsütörtök 1800

 Nagypéntek 1800

 Nagyszombat 1800

 Húsvétvasárnap 730, 900, 
   1015, 1800

Vértestolna: Nagycsütörtök 1630

 Nagypéntek 1630

 Nagyszombat 1630

 Húsvétvasárnap 1130

Három napos zarándoklat
Május 14-16. Három napos zarándoklatot szervezünk Németországba. A zarán-
doklat során felkeressük többek közt: a pápa szülővárosát, Markl am Inn-t, Passaut 
és Altötting városát. Ára: 44900Ft. Jelentkezni a plébánián lehet március 31-ig.



Apostol8 Képemlékek

Szent Balázs közbenjárása

Borszentelés

 Pásztorjáték a Kapucinus templombanErdélyi Árvácskák előadása Tatán

Az új tatai kültéri betlehem

Ökumenikus imahétVízszentelés

Hamarosan indul az agostyáni templom belső felújítása

AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2012. 02. 22. - XXI. ÉVF. 1. SZ.

Memento homo
Hamvazószerdával (lat. feria 
quarta cinerum) megkezdődik 
a szent negyvennap, vagyis a hús-
vétra, Krisztus feltámadásának 
ünnepére való készület. Ősi szo-
kás szerint ilyenkor a pap a hívek 
homlokára keresztet rajzol az elő-
ző évi megszentelt barkák hamu-
jából, közben pedig így inti a né-
pet: Emlékezz ember, hogy porból 
vagy és porrá leszel („Memento 
homo, quia pulvis es et in pulverem 
reverteris”). 
A hagyomány egészen az első ke-
resztény korokig megy vissza, ami-
kor a bűnbánattartók ezen a na-
pon kezdték meg vezeklésüket – s 
amennyiben a rájuk kirótt peni-
tencia zarándoklat volt, botjaikat 
és tarisznyáikat is ekkor áldották 
meg. Ennek jele mind a mai na-
pig a hamvazkodás. Mint minden 
jel, ez is csak üres szokás, ha nem 
fedezzük fel benne a mögöttes 
tartalmat, és nem töltjük meg ér-
tékkel. Ha a hamvazószerdán ma-
gunkra hintett hamu csupán egy 
piszkos folt marad homlokunkon 
és nem társul hozzá bűnbánat és 
engesztelés, akkor maga a szertar-
tás is fölöslegessé válik, ami akár 
elhagyható is. 
Memento homo! Légy tudatában 
ember, hogy kicsi és törékeny vagy, 

Isten nélkül pedig semmi; még 
a pornál is kevesebb. Készülj fel az 
Úrral való találkozásra böjttel és 
imádsággal, ahogy Szent Ferenc 
is írja: „Mindazok, akik szeretik az 
Urat teljes szívből, teljes lélekkel és 
elmével és minden erővel és úgy sze-
retik felebarátjukat, mint önmagu-
kat; és gyűlölik testüket bűneikkel 
és vétkeikkel együtt; és magukhoz 
veszik a mi Urunk Jézus Krisztus 
testét és vérét; és a bűnbánat mél-
tó gyümölcseit termik: ó, mily bol-
dogok és áldottak azok a férfiak és 

nők, amíg így cselekszenek és ezek-
ben kitartanak, mert megnyugszik 
rajtuk az Úr lelke, s lakóhelyet és 
szállást készít náluk magának.” 
(1LHív1,1-6). 
Ilyen lelkületet kívánok minden-
kinek az előttünk álló nagyböjtre, 
mert ha a szent negyvennapot kel-
lő komolysággal éljük meg, akkor 
húsvét ünnepe sem lesz csupán 
egy a többi vasárnap közt.
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