AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2012. 04. 06. - XXII. ÉVF. 2. SZ.

Valóban feltámadt!
Vajon valóban föltámadt-e Jézus Krisztus? Lehet, hogy provokatívnak tűnhet
ez a kérdés, de ma nagyon is aktuális, hiszen hogyan lenne általános meggyőződés, ha már minden értékrendet megkérdőjelezett a társadalom. Hogyan lehetne
felfogni a feltámadást, a halál utáni tökéletes létezés valóságát, ha magát az életet
is tagadjuk, vagy tagadja a társadalom
például az eutanázia vagy az abortusz
elfogadásával?
Már a korai keresztények is határozottan
állították, hogy Jézus Krisztus meghalt,
de harmadnapra feltámadt, és ez a feltámadás nem egyszerűen egy holttest
feltámasztásával azonos, hanem
egy örök, maradandó életállapotba való kerülést értettek alatta.
Az apostolok húsvéti hitét sok
körülmény igazolja, például, hogy
az asszonyok vitték az üres sír hírét, azok az asszonyok, akiknek az
akkori társadalomban nem számított hitelesnek a szavuk. Ha valaki
előre eltervezte volna, biztos férfiakat osztott volna erre a feladatra. A zsidók a feltámadásra, mint
egy nagy végidőkben jelentkező
utolsó mozzanatra gondoltak, így
a tanítványok nem rendezhették
meg a Mester feltámadását, hiszen
nem is gondolhattak ilyesmire korhoz, kultúrához és társadalomhoz
kötött gondolatviláguk következtében. Az üres sír azonban ott tátong, és szinte ordítja: „Feltámadtam és ismét veled vagyok…”
Még sok-sok ilyen „bizonyítékot”
lehetne felhoznunk, de biztos tudásunk mégsem lehet. Azaz, tud-

nunk csak akkor lehet a feltámadásról,
ha már előtte megkaptuk a hit ajándékát. Igazán mélyen csak a hit és nem
a teológia vagy a történelem képes megismerni Jézust, az Ő életét, tanítását és
feltámadását.
De mégis, hogyan lehetséges, hogy megismerjük a feltámadt Krisztust? A nagyhét szertartásai, de már a nagyböjt is rengeteg üzenetet közvetített felénk. Ahogy
Jézus Pétert lecsillapítva ellenségei kezébe
adja magát nagycsütörtök éjjel, úgy nekünk is meg kell tanulni Isten kezébe adni
magunkat, úgy hogy azt a gyanakvó, indulatos Pétert lecsillapítjuk magunkban.

Ha Jézus a példaképünk, a nagypénteken
megfeszített Jézus is az kell, hogy legyen.
Nagypénteken sokkal inkább a megfeszített Jézus nyugalmát kell megtanulnunk.
Amikor azt próbáljuk megvalósítani,
hogy minél határozottabban kezünkbe
tartsuk életünk menetét, akkor mehetnek
félre a dolgok leginkább. Ahogy a vak azt
mondta Jézusnak, „ha akarsz, meggyógyíthatsz”, úgy nekünk is azt kell mondanunk, ha akarsz Uram, tiéd vagyok, tégy
velem, amit akarsz.
Azzal, hogy megértettük a feltámadás
örömhírét, hogy van reményünk, hogy
szabadok vagyunk, hiszen nem nekünk
kell gondoskodnunk saját életünkről, hanem Isten a mi párfogónk és
társunk, olyan energiák szabadulhatnak föl bennünk, melyet a világ
nem ismer, és a szentek életéből
tudjuk, nem is tolerál. A keresztény ember elsősorban a feltámadás hitéből táplálkozó öröméről
ismerszik meg. Ne hagyjuk, hogy
a felszínen mozogva, féligazságokkal „jóllakottan” vasárnapi keresztények legyünk. A nagyszombati
liturgia olyan esemény, mely csak
egyszer van egy évben, de mégis
minden szentmisében ezt a húsvéti
titkot ünnepeljük. A feltámadással
Jézus egy új, tökéletes életet, a halált is elsöprő szeretet világát nyitotta meg nekünk, ahol igazán otthon lehetünk, és aminek a fényéből
táplálkozva igazán otthon érezhetjük magunkat ezen a világon, itt és
most, ahol és amikor élünk.
Gábor atya

Fotó: Kiss Gyula

Hirdessük életünkkel: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja!
Minden kedves Olvasónak Istentől áldott húsvétot kíván a szerkesztőség!

„Nem éltünk tétlenül”
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Imádkozzunk azokért, akiket nem szeretünk,
vagy nem szeretünk eléggé!
Tolsztoj leveleiből
Fölötte hathatós eszköz arra, hogy boldogságunkat gyarapítsuk az, hogy kivétel nélkül, mint a pók, minden irányba
szőjük a szeretet egész hálóját, s abban
megfogjunk mindenkit, akit csak meg
lehet fogni: vén anyókákat, gyermekeket, nőket és rendőrlegényeket.
Ma a legnagyobb bűn az emberek elvont
szeretete, a személytelen szeretet azok iránt,

akik valahol a távolban vannak… Olyan
könnyű azokat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkoztunk! Hisz akkor nincs szükségünk áldozatra, s emellett oly elégedettek vagyunk
önmagunkkal! Így csaljuk meg a lelkiismeretet. Nem, azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz s aki terhedre van.
Dr. Túri Róbert

Megújulhat a vértestolnai plébánia
A Vértestolnai Római Katolikus Egyházközség a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz támogatási
igényt nyújtott be a plébánia felújítására
vonatkozóan.
A vértestolnai plébánia építésével kapcsolatosan pontos adatok nem állnak
rendelkezésre, de nagy valószínűséggel
a templommal párhuzamosan épült.
Az építés költségeit részben gróf Eszterházy József kegyúr, részben pedig
a falu lakossága finanszírozta.
Az évek során kisebb felújításokon
esett át, míg 1911-ben Gráf Márton
plébános szorgalmazására, szintén
a helyi emberek összefogásával és Széchenyi Miklós akkori püspök támogatásával, nagyobb beavatkozásokat is
végeztek rajta. Az azóta eltelt időszak-

ban csak a kor igényeihez igazodó minimális átépítések történtek.
A vértestolnai római katolikus közösség
élő és fejlődő hitét a legjobban a minden
vasárnap kiviruló templom jelzi. A rengeteg gyermek, szülő és nagyszülő közös és
rendszeres programja, a szentmisén való
tevékeny részvétel. Azon fáradozunk,
hogy megteremtsük a feltételeit annak,
hogy a közösség élete ne csak a templom
falain belülre szoruljon, hanem a felújított parókia, mintegy a hétköznapi élet
középpontja legyen. Itt tartanánk a hittanórákat, az egyházi hivatalvezetést,
lelki témájú előadásokat, családi napot.
A vizesblokkok kialakításával ifjúsági táborozóhelyet hoznánk létre a vallásturizmus fejlődése érdekében.
Harmados Oszkár
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„Egész embersége
kinyilatkoztatás”
Endrődi Rita, az Egyházközségi Nővérek Társaságának tagja volt február 29én a Kapucinus templom vendége. Rita
nővér a szerdai szentmisét követően
a közösségi teremben tartott előadást Jézus egyéniségéről. Húsvét ünnepe előtti
időben különösen fontos, hogy jobban
megismerjük Üdvözítőnket, hogy hitelesen tegyünk tanúságot Krisztus feltámadásáról. Bevezetésében Rita nővér
úgy fogalmazott, hogy élete célja „Isten
emberi tevékenységének kibontása arról a Jézusról, aki közöttünk élő Istenember.” Előadásában Jézus lelkületét,
nőkhöz, gyermekekhez, férfiakhoz, betegekhez, szegényekhez való viszonyában mutatta be. Rávilágított Jézus 21.
századi vonásaira is, miszerint milyen
fontos az ember számára az érintés, a test
és lélek együttgyógyítása így hatékony
igazán, és az akkori társadalmi normákkal ellentétben Jézus a nőket is teljesen
egyenjogúnak tartotta. Befejezésben Jézus halálának azt a momentumát emelte ki, hogy még az utolsó percekben is
az embereket mentette. „Bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Mi más volna a megváltás, ha nem
az, hogy a megaláztatást elviselte és még
imádkozni is tudott értünk? Rita nővérrel készült interjút az 5. oldalon olvashatják.
-jt-

Folytatódnak a Szent Márton Kör rendezvényei
Március 2-án a Menner Bernát Zeneiskolában Pál Ferenc atya volt a Kör
vendége. „Megbocsátás, belépés a spiritualitás világába” című előadását nagy
érdeklődés kísérte, a díszterem zsúfolásig megtelt. A megbocsátás kérdését
a sérelmet átélt ember oldaláról vizsgálva elemezte az utat, hogyan juthat el
valaki a legsúlyosabb sérelmek elszenvedése után is Isten segítségével a megbocsátás legmagasabb fokára, melyet ő
„gyógyulás”-nak nevezett.
Március 5-én a Nagytemplomban bemutatott főpapi szentmise után Bíró
László püspök úr tartott előadást
meghívásunkra, szintén a Menner
Zeneiskolában „A család éve nem tud
befejeződni” címmel. A hallgatóság soraiban nemcsak fiatal házasokat, sőt
nagyszülő korban lévő házaspárokat,

de nagy örömünkre, párválasztásra
készülőket is megtalálhattunk. A püspök úr a házasság és a család szerepét,
mint a közösségi lét alapját emelte ki.
Párhuzamot vont a család, az egyház
valamint a Szentháromság, mint a szeretetközösség színhelyei vonatkozásában. Kiemelte a szentségi házasság
jelentőségét, rámutatott az együttélés
egyéb formáinak silányságára.
Március 9. és 11. között családos-lelkigyakorlatos hétvégét rendeztünk
Gánton a „Fecskepalota” közösségi házban. Kilenc család - összesen tizenöt
kisebb-nagyobb gyermekkel - töltött
együtt három gyönyörű napot. Gábor
atya felkérésére Árus-Kovács Gábor,
Nemesszalók plébánosa vezette a lelkigyakorlatot. Előadásaiban, és a szentmise szentbeszéde során is, a párkap-

csolatokban elérhető és megvalósítható
kapcsolati „szintek” bemutatása által,
elsősorban a jelenlévő házaspárokat
kívánta segíteni. A családos-közösségi
együttlét és a kedvező időjárás lehetőséget adott nemcsak közös játékra,
sportra, de kirándulásra, természetjárásra is.
-Szabó Gábor-
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Az amerikai kontinenst értjük alatta.
De Szent István fiának mi köze Amerikához? A helyzet az, hogy az 1031-ben
elhunyt Imre herceg példamutató életének híre, különösen miután 1083-ban
VII. Gergely pápa szentté avatta, az akkori igen katolikus Itáliában elterjedt.
Amerigo Vespucci édesapja, aki Mátyás
király udvarában volt humanista tudós,
fiának ezért 1451-ben az Imre nevet adta.
Imre latinul Emericus, Amerigo. Tehát
bár Amerikát Amerigo Vespucci fedezte
fel, leszámítva a vikingeket, kis túlzással
Amerikának Szent Imre a névadója!
Emericusnak létezik feminin változata
is, ez az igen ritka Emerica.
Amerigo Vespucci volt az első ember
a világon, aki tudta, hogy Columbus
nem Indiát fedezte fel, hanem egy teljesen új kontinenst, ami a Csendes- és
az Atlanti-óceán között helyezkedik el,
amit most már kettészel a Panama-csatorna. Columbus - aki Kolumbiának a
névadója - pedig az első ember, aki sejtette, hogy a világ gömb alakú. Addig
a korabeli emberek azt gondolták,
hogy a Föld sík, lapos, ezért alig tudott pénzt gyűjteni a felfedező expedícióhoz, nem volt aki támogassa
hihetetlen ötletét. Minden esetre az
amerikai helyi őslakosok most már
biztosan indiánok maradnak, hiszen
India lakói az indiánok.
1502. januárjában Vespucci DélAmerika partjai mentén hajózott,
amikor egyszer csak azt hitte, hogy
egy folyó torkolatvidékére ért. Azt
a helyet Január folyójának nevezte,
azaz Rio de Janeironak. Később fény
derült a hibára, de addigra már mindenki
így ismerte ezt a helyet.
Rió 1960-ig Brazília fővárosa volt. Védőszentje Szent Sebestyén. A több milliós nagyváros, Sao Sebastiano do Rio
de Janeiro kimondhatatlanul hosszú
régi nevét ma már csak röviden Riónak
mondják.
Lássuk csak, mit érdemes még tudni
Dél-Amerikáról?
A spanyol és portugál gyarmatosítóknak
köszönhetően az őslakosok áttértek a keresztény hitre, Brazília ma a világ legnagyobb lélekszámú katolikus állama. A lakosság közel 80 %-a római katolikus!
A súlyos paphiányban szenvedő Brazíliában gyorsan nő a lélekszám, ma már
talán 200 milliónál is többen lakják. Az
egyháznak jelentős a társadalmi szerepvállalása. Nincs kaszinó az egész ország-

„Szeressétek egymást”

Hol van Imre-ország?

ban, mert az egyház azt mondja, hogy
a szerencsejáték csak a szegényeket teszi
még szegényebbekké. Talán a lottó az
egyetlen, ami mostanában kezd éledezni, mint nyereményjáték.
A tengerparti Rio de Janeiro város jelképe a 700 méter magas Corcovado-hegyen
álló Jézust ábrázoló Megváltó Krisztus
szobor. II. János Pál pápa 1981-ben járt
a hegyen, ennek emlékét őrzi a szobor
gránit talapzatában található kis kápolna.
A 30 méter magas műalkotás szappankőből készült, hogy könnyen tisztítható
legyen. A követ Európából, pontosabban
Svédországból hozták hajóval. Elemekre
bontva szállították fogaskerekű kisvasúttal a Corcovadóra. Ez a kisvasút ma is működik. A legtöbb turista mind a mai napig
ezzel utazik a hegytetőre, hogy gyönyörködjön a csodálatos panorámában. Látható a Cukorsüveg-hegy, a Copacabana,
a leendő labdarúgó-világbajnokság és
a 2016-os nyári olimpia fő helyszíne,
a Maracana Stadion és a riói érsek székhelye a Metropolitan Cathedral.

Az impozáns, szabályos kör alaprajzú,
a város közepén elhelyezkedő székesegyház méretei lenyűgözőek: 20.000 férőhelyes, 75 méter magas és a földszinten
közel 100 méter átmérőjű. Kizárólag betonból készült. Leszámítva a négy óriási,
a padlótól a mennyezetig futó, egyenes
vonalú ólomüveg ablakokat, egyáltalán
nincs ablaka. Oldalát úgy öntötték betonból, hogy az eső nem tud beesni, de
a levegő szabadon átjárja a templomhajót, a réseken pedig beszűrődik a napfény. Lenyűgöző, megható élmény ott
lenni. Érdekesség, hogy a főoltár mögötti kápolna oldalfalán van egy dombormű, amin Szűz Mária látható karjában a kis Jézust tartva. Igen ám, de ezen
a domborművön a kis Jézus pontosan
ugyanúgy széttárja a karját Mária ölében, mint a néhány kilométerrel arrébb,
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a Rióba érkezőt tárt karokkal fogadó
Megváltó Krisztus szobor! Védőszentje
azonos a városéval.

Érdekes érzés Dél-Amerikában barangolni. Mikor az ember megérkezik,
örömmel tapasztalja, hogy nem pottyan
le a földről, hanem rajta marad. A csapban a víz ellentétes irányban örvénylik,
mikor lefolyik, mint itt Európában. Ha
a Hold, C betűt formál, akkor növekszik, és mikor D-t alkot, akkor csökken!
Pont fordítva, mint nálunk. De erre is
van megoldás! Latinul a cresco, crescit
szó növekedést jelent, a decrescit pedig
csökkenést. Az ottani gyerekeknek
valószínűleg így tanítják meg ezt a jelenséget.
A nap nálunk jobbra indul el a horizonton, delel, majd lenyugszik, itt
pont fordítva. Az utcákat járva végig
valami fura érzés gyötri az európai
embert, tudja, hogy valami nem stimmel. Míg valaki fel nem hívja a figyelmét az árnyékok mozgására, és akkor
már minden rendben.
Ott nyár van, mikor itt tél. Karácsonykor szokás fenyőt állítani, de
a Mikulás nem szánkón érkezik. Havat egész életükben nem látnak, csak aki
Patagónia déli részén vagy attól délebbre
él.
A helyiek repülőn személyi igazolvánnyal
utazhatnak bárhová, akár egy másik délamerika-i országba is. Nincs szükségük
útlevélre. A 2008-as gazdasági válságról
a tévéből hallottak, és nő a lakosságszám.
Santiagoban, Chile fővárosában például
alig látni az utcán olyan párt, aki ne tolna
egy vagy két babakocsit.
És még valami meglepő!
Bárki megkérdezné tőlünk, hogy honnan jöttünk, nyugodtan mondjuk, hogy
Magyarországról. Nem kell elmagyarázni, hogy az Európa közepén van, kicsi
ország, stb. Először csodálkozni fognak,
hogy az milyen messze van, de tudni
fogják, hol helyezkedik el!
Kiss Gyula
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A dicsőség, a bátorság, a becsület diadala.
Benn van ebben a forradalomban és szabadságharcban minden: a pesti ifjak lelkesedése,
a Pozsonyban ülésező reformpárti képviselők
határozott kiállása, a Pákozdnál harcoló újonc
honvédek kitartása. Ma is példaként állnának
előttünk, ha hagynánk. De nem hagyjuk…
Mert a mai szólamok és jelszavak elhomályosítják emlékezetünk.
Nem halljuk Klapka Györgyöt, a komáromi
vár oroszlánszívű védőjét Nem halljuk Görgei
Artúrt sem, a remek stratégát, aki annyi sok
szép diadalt aratott tisztjeivel és katonáival. De
neki jutott a legborzasztóbb feladat is. Olyan
torokszorító, embert próbáló feladta, amit
csak a legnagyobbak tudnak elvégezni. Igen, ő
rakta le a fegyvert az orosz előtt. Mert akkor
már nem volt mit tenni, csak letenni a fegyvert, a zászlót és vállalni azt, ami után jött… Az
ő tetteit és szavait is elnyomja a mai kor zaja.
Figyelünk-e mostanság a hirtelen haragú
Damjanichra? Erre a nagyszerű férfira. Tény-
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1848-1849

leg eszünkbe jut-e, hogy ő a legdrágábbat adta
oda a magyar szabadságért? Az életét.
Eszünkbe jutnak-e a névtelen honvédek, huszárok, tüzérek, népfelkelők, akik talpra álltak
és a legnagyobb veszélyben sem mérlegeltek,
mert a haza veszélyben volt.
Mikor lesz az, hogy két politikai beszéd között gondolunk a tábori lelkészekre? Akikre
minden katona felnézett, bár nem volt katonai rangjuk. Mert Isten szolgáját akkoriban
így tisztelték. A hozzájuk tartozó ezredekben
miséztek, bemutatták a legszentebb Szentséget, eltemették a hősi halált halt honvédeket,
és a csatatéren sem hagyták magukra a nyájat.
Feladták az utolsó kenetet vagy az éppen elhagyott, fáradt katonát bíztatták egy utolsó,
győztes rohamra.
Így tette ezt Branyiszkónál Erdős Imre piarista tanár is. Bedobta a nála lévő, egy méteres
keresztet az ellenség közé és elkiáltotta magát:
„Ott hagynátok az Úristent ezeknek a pogányoknak?” És ennyi elég volt, hogy a többsé-
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gében szlovák - mert akkor az atyafiak velünk
együtt harcoltak Görgei seregében - katonák
visszafordultak és győztek.
Báró Mednyánszky Cézár Kápolnánál kereszttel a kezében vezette harcba a honvédeket. Sükösd Sámuel a derék uzoni református
lelkész pedig a Tömösi-szorosban esett el.
Róluk és még sok más hősről kéne, hogy szóljanak ünnepségeink. És nem arról, hogy ki
hogy tudja az ő tetteik emlékét a saját céljára
felhasználni. Mert ők azok, akik cselekedtek
és nem csak beszéltek. Ők azok, akikre mindig felnézhetünk. (Csak mi - ha lehet - mindig másfele nézünk, mert nem tudnánk elviselni tekintetük súlyát.)
Isten áldja meg őket! És kérlek Uram, segíts,
hogy ők legyenek nekünk a példa, hogyha
egyszer majd tettekre szánjuk el magunkat.
-DFelhasznált irodalom:
Hermann Róbert: 1848-1849 A szabadságharc hadtörténete, Korona Kiadó, 2001.

Befektetés a jövőbe?

Hétköznapi tippek keresztény használatra 3.
Kissé távol áll a pénzügyi vonaltól a mai téma,
azonban egy szálon találunk benne párhuzamot: ha az ember manapság befektetésről
beszél, akkor elsősorban valamilyen pénzügyi
konstrukció jut az eszébe. Valami, amitől
azt várjuk, hogy ma beteszünk egy egységet,
és később ugyanabból kiveszünk egy kicsit
többet. Ez így van, azonban vannak dolgok,
amelyek szintén befektetések, de nem pénzről
szólnak, többek között ilyen a gyermekvállalás, a gyereknevelés is.
A gyermek a családban öröm, boldogság forrása, azonban emellett szülei számára legjobb
befektetési lehetőség is.
Sajnálom, hogy lealacsonyítom ezt a témát, de
a mai korban gyakran panaszkodik a középkorú
és idősödő generáció, hogy a fiatalok nem vállalnak gyereket, nem gondolkodnak családban,
erre válaszul az anyagi világ szemléletében tárom
fel a témát és a probléma egyik, valódi okát.
Akinek van gyereke, az tudja, hogy az öröm
mellett most befektet: munkát, pénzt, szeretetet, lemondást, törődést, vagy bármi mást.
Később profitál: visszakap egy kicsit több
munkát, egy kicsit több pénzt, egy kicsit több
szeretetet, egy kicsit több lemondást, egy kicsit több törődést.
Ha nem is többet, de lesz, aki majd, amikor
a szülő lesz idős és rászorul ezekre a dolgokra,
akkor a korábbi döntése eredményeként jóra
számíthat.
Ha azonban csak úgy csinál, mint aki befektet,
akkor úgy jár, mint a magyarországi szokásos
pénzügyi konstrukciók elszenvedője: veszít. Betesz egységnyit, és sokkal kevesebbet kap vissza.
Sajnos a mai 50-60 évesek egyvalamit nagyon
rosszul fektettek be, ezért kevesebbet fognak
visszakapni annál, mint amit beletettek. Igaz,

hogy vállaltak családot, de mindent megtettek
annak érdekében, hogy a gyerekeik úgy éljék az
életüket, hogy a kötelesség, a felelősség kivesszen
belőlük, vagy akár ki sem alakulhasson bennük.
Kemény szavak, de miért gondolom így?
A nevelés során azt képzelték, hogy az egyetlen út a gyermekeik számára a tanulás és a karrierépítés. Mivel mindent megtettek ennek
a szent célnak az eléréséért, és ezen felül pedig
sokuk rendkívül önző módon még magához is
láncolta egy életre kisfiát, kislányát, most sírva
panaszkodnak, hogy a világ milyen lett, mert
a fiatalok nem vállalnak családot, nem vállalnak felelősséget. Miért is tennék? Mit hallottak egy életen át? Azt, hogy tanulj, szerezz
diplomát, legyen nyelvvizsgád, építs karriert,
szerezz pénzt, ráérsz még családot alapítani,
különben is bolond, aki erre a világra gyermeket szül, tanulj, mert az a jövő…blablabla… Ha
a szülők abban az időben valóban a gyermekeik és saját jövőjükre gondoltak volna, akkor
nem ezen az úton járna a mai 20-as, 30-as generáció, nem így nézne most ki a világ.
Ha valaki elmagyarázta volna Önöknek, kedves 50-60-70 éveseknek fiatalkorukban, hogy
a gyermekvállalás miért befektetés a jövőbe,
amit még Önök tudtak, csak gyorsan elfelejtettek, megszakították a láncot, akkor talán
Önök nem inspirálták volna arra gyermekeiket, hogy 40 éves korukig a tanulással és a karrierépítéssel legyenek elfoglalva. Mert sajnos
most ez van.
A következmény? Három diplomával, komoly
referenciákkal, ötféle nyelvtudással a kicsifiú/
kicsilány talpig megvalósulva jobb híján vesz
egy kutyát, és azt tutujgatva, „szeretgetve”
akár naponta felteszi magának a kérdést: Mit
keresek én ezen a világon?

Talán jobb lett volna boldogabb embereket
nevelni okosok helyett, önzetleneket karriervágyók helyett?
Talán. Akkor nem kellene most tartani a bekövetkező jövőtől, mert az szebb lenne, mint
a jelen. Talán az utókor jobban fog befektetni,
egyszer. Talán valóban boldogságra, felelősségvállalásra, önzetlenségre nevel, nem önzőségre, karrierépítésre.
Sokszor beszélgetek emberekkel, akik világosan
tisztában vannak azzal, hogy a három diplomára törekvés, és a karrierépítés nem az egyetlen
út. Mégsem tesznek semmit azért, hogy felnőtt
gyermekeik letérjenek erről az útról.
Gondolom, ha Ön, aki most érintett a témában,
mert van 30 körüli fia, vagy lánya célok nélkül,
vágyak és jövendőbeli társ nélkül, felháborodik
ezen sorok olvasásán. Arra kérem, hogy ne rám
haragudjon. Ne a gyermekére, és ne Önmagára. Ne haragudjon senkire, ne vádoljon senkit.
Próbálja meg az elrontottakat helyrehozni, átértékelni, újratervezni. Gondoljon Jézusra, aki
megbocsátott saját gyilkosainak, azoknak, akik
a szokások, a társadalmi berögződések, a hagyományok és a tudományok, no meg az emberi
önzés és gazdagságvágy miatt az életét vették.
Ma Jézus korához hasonlóan a rossz befektetések, a rosszul meghozott döntések
tönkre tehetnek egy életet. A módok és az
okok ugyanazok: szokások, hagyományok,
tudományok, önzés, gazdagságvágy. A fájdalom talán kisebbnek tűnik, de halálos lehet.
Feltámadásra azonban Jézusnak volt esélye,
nekünk a földön újratervezésre, átértékelésre
van lehetőségünk, kikerülhetjük a halált. Ezt
a halált. Amelyet nem tudunk kikerülni, azt
nem is kell, ott majd jöhet a feltámadás.
Nágel Balázs

„Bölcsek szavai”

Apostol
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„Nincs ünnep ünnepi gondolatok nélkül”
Rita nővér hatvanhárom éve az Egyházközségi Nővérek Társaságának tagja. Mit kell
tudnunk az önök tevékenységéről?
A társaság most hetvenöt éves. Feladatunk,
hogy a plébániáknak hivatásos és képzett egyházközségi munkásokat adjunk. Munkaterületünk minden olyasmi, ami egy adott plébániai
közösségen belül előfordulhat, s amit az illető
nővér el tud végezni. A társaság szelleméhez
hozzátartozik a névtelen szolgálat, vagyis,
hogy kizárólag a plébános utasítása szerint dolgozik, nem egyéni ötletek alapján.
Meséljen egy kicsit saját hivatásának történetéről!
Szigetközben születtem, és tizenkét éves koromig ott éltem. Később családommal együtt Budapestre kerültem. Akkoriban mindenütt voltak
vallásos közösségek, amelyeknek a munkájában
aktívan közreműködtem. Először énekesnő akartam lenni, de a varjú károgása gyönyörű zene a füleknek az én hangom mellett. Később színésznő,
de erről is letettem. A kedvenc ruhámat például
ellopták a vonaton. A Jóisten mindig affelé vezetett, hogy tartalmasabb értékeket keressek. Az
iskolánkban ki volt írva Prohászkának egy mondata: „A szép erkölcs a legszebb remekmű.” Rájöttem, hogy az ilyen remekmű megalkotásában
segíteni nagyon szép hivatás. Arra gondoltam,
hogy milyen jó lenne úgy egyházközségben dolgozni, hogy ne legyen más feladatom. Az egyetemen ekkortájt botlottam bele egy hallgatóba, aki
beszélt nekem erről a társaságról. Hivatástisztázó
előadásokat tartottak, és oda meghívták az egyetemistákat. Az egyik fiatal jelölt épp a látogatásom idején öltözött be, s én viccből felpróbáltam
a ruháját, amely a kedvenc színkombinációmból
állt: sötétkék és fehér. Ekkor azonban a belépésre még nem gondoltam. Egyszerűen bementem
a főnöknőnek megmutatni, hogy milyen csinos
vagyok benne. Anyakönyvezett nevem Emma.
Ő megkérdezte: „Emikém, mi lesz belőled?”
Én pedig azt feleltem: „Egyházközségi nővér.”
Majdnem leheraptam a nyelvem attól való ijedtemben, hogy most adtam fel a szabadságomat,
hiszen nem olyan vagyok, hogy bármit is visszaszívnék. Ha nem is leszek boldog, legalább nem
teszek senkit boldogtalanná – gondoltam. Ez
mind ellene szól egy tisztességes hivatásnak. Az
engedelmességtől féltem nagyon. Végül maradtam, és egyre szebbé vált az ottlétem. Elvégeztem
az érseki hitoktatónő-képzőt, s hamar kineveztek Bajára hitoktatónak 1949-ben. Az életemnek egy gyönyörű szakasza kezdődött itt, mert
valamit mindig kitaláltak, hogy a hitoktatást
akadályozzák, nekem pedig ki kellett találnom
az elleintézkedést. Koszterszitz atya, a kalocsai
egyházmegye kanonokja mondta nekem egyszer,
hogy legyen mindig eggyel több ötletünk mint
amennyi tilalma a kommunkistáknak van. Meg
is vonták a tanítási jogomat, de 1957 januárjában
az érsek úr visszahívott. 74-ben kerültem másodszor a jelenlegi helyemre, Klotildligetre, ugyanis
egyszer már dolgoztam itt, és összesen körülbelül
harminc évet töltöttem az itteni egyházközségben. Az életem itt lett teljes és boldog. A Jóisten
akaratom ellenére boldogított, de szép életre
tudok visszatekinteni. Akaratom ellenére mondtam ki, hogy mi szeretnék lenni. Az Úristen nem

Interjú Endrődi Ritával

felszólítja az embert, de hogy hivatásom az ő
műve volt, onnan érzem, hogy ez egy beteljesült
élet. Mindenünnen őrzök szép emlékeket, ezért
jobban teszik, ha nem kérdeznek, mert a szóbőségem előjön, és jaj maguknak!
Ön nagyon szívesen elmélkedik és beszél Jézus
egyéniségéről. A tatai találkozó alkalmával is
erről tartotta előadását. Miért foglalkoztatja
ez a téma?
Azért kedves a téma, mert igazán vallásos csak
az lehet, aki személyes kapcsolatba tud kerülni
az Istennel. Egy életet eltölteni hivatásban –
ehhez pedig feltétlenül szükséges. Schütz Antal tankönyvében úgy írt Jézusról, hogy életszerűen és világosan állt előttem. Addig úgy mint
akinek sugarak jönnek a szívéből meg követelményeket támaszt, de ekkor a maga valójában,
mert azzal a szövegrésszel kinyílt előttem egy
ajtó: „Most már tudom, hogy ő ki” – ezt éreztem, és ez az érzésem tovább fejlődött. Ezt nem
lehet átadni. Személyesen kell megtapasztalni
és átélni, de biztos, hogy hiteles. Mai napig is
azt tartom, hogy ez Isten kegyelme volt.
Rita nővér irodalomszerető ember. Sík Sándort jól ismerte, hiszen ő nyaranta sokat tartózkodott Klotildligeten, de Kodolányival
kapcsolatban is van egy személyes élménye.
Kodolányi azt mondta, hogy a protestáns
a magyar vallás, de nem emlékszem pontosan milyen felekezethez tartozott. Később
katolizált, és aznap temették, amikor az én
főnöknőm sírkőszentelése volt a Farkasréti
temetőben. Állami temetés volt, de a nővérek
odahívták a szertartást végző Bellon Gellértet,
hogy áldja meg a sírt. Láttam, hogy ott sétálgat,
és megszólítottam: „Atya kérem, mit tetszik
csinálni?” „A nővérek kértek meg, hogy szenteljem be Kodolányi János sírhelyét” – felelte.
„Meg tetszik engedni, hogy segítsek, hogy kicsit méltóságteljesebb legyen?” Erre kezembe
adta a tömjénezőt meg a szenteltvízhintőt, és
én voltam az asszisztense. Csak ezután következett az állami ceremónia. Ennek más tanúja
nem volt. Ezt egyedül én őrzöm róla.
Húsvét közeleg. Ön biztosan sok emléket őriz
a régi falusi ünneplés módjáról. Mennyiben
volt más ez mostani atmoszférájához képest?
A legnagyobb ünnepek az élet kezdetéhez és végéhez kötődnek: Jézus születése és feltámadása,
hiszen a halálhoz mindig odatesszük a feltámadását. A lelket nem lehet szénával etetni, igazsággal és reménységgel lehet etetni. Ha az ünnepen
nem a lelkemet táplálom – mivel az ünnepnek
a lélekhez van köze –, akkor nincs ünnepem.
Ez a mai világ tragédiája. Ünnepi programokat
csinálnak, amelyek általában szórakozásba torkollnak, és nem a lélek felemelésére törekszenek.
Szép az ünnepben a közösség. Aki lelkesen képvisel egy gondolatot, közösségbe gyűlik. Vehetjük itt a május elsejét is, csak ott tartalmat nem
tudtak adni az egésznek. Ennek az ünnepnek bámulói is voltak. Az igazi ünnep az, amikor résztvevők, nem pedig bámulók vannak. A faluban
nem kellett szervezni a közösséget, mert min-

den egyes tagja hordozott
magában
egy gondolatot, s
egyszer csak eggyé
lettek. Nem kellett
hozzá machináció.
Nincs ünnep ünnepi
gondolatok nélkül.
A szülőfalumban
a gondolatok egyesítettek bennünket,
hiszen a szívében
hordta mindenki a feltámadás tudatát, és ez
összekötötte az embereket. A mi éghajlatunk
nagyon jól alkalmazkodik az emberi élet változásaihoz. A melegség, puhaság, otthonlevés a karácsony, az újrakezdés, rügyfakadás a húsvét. A vallási gondolatokat még az évszakok is erősítik
bennünk. Ez nem azt követeli, hogy vessük meg
a külsőséget. A belső öröm nyilvánul meg a külsőségben is, de annak van, kell legyen stílusa.
Az evangéliumok különféleképpen adnak hírt
Jézus feltámadásáról. A lényeg tekintetében
azonosak, a részletekben mégis látunk bizonyos eltéréseket. Milyen következtetést vonhatunk le ebből a mai ember számára, aki
mindig csak a tényekre, az adatokra figyel?
Akár társaságban, akár máshol, ha több ember
lát valamilyen szenzációs eseményt, egyik se
ugyanúgy meséli el. Ez függ az intelligenciától és
attól, hogy beleágyazom-e irodalmi közlésmódba vagy kizárólag a tényekhez ragaszkodom.
Minden egyes korszak más kifejezésmódot igényel. Nemcsak közölni lehet azonban másképp,
hanem észrevenni is, és mindenki kicsit azt veszi
észre egy dologban, amilyen ő maga. Egyvalamiben viszont hajszálpontosak: valóban feltámadt az Úr. Ezen esemény leírásának kétezer
éven át kellett aktuálisnak lennie. Nekem pont
attól hiteles, hogy nem tudják egyformán vis�szaadni, hanem ki-ki a saját egyéniségén keresztül, hiszen emberekről és nem gépekről van szó.
Lényegében az örök igazság az szilárd, az ugyanaz. Ha nem hiszünk Jézus feltámadásában, hiábavaló a hitünk Szent Pál szerint. Ők életüket
adták, halálukkal pecsételték meg saját hitüket.
Nem gondolták, hogy kétezer év múlva egyesek
az ő jelentéktelen eltéréseikből fognak tőkét kovácsolni Krisztus feltámadása ellen.
A feltámadás első tanúi és hírvivői a szent
asszonyok voltak. Nem érdekes ez, a nők akkori társadalmi megítélésének fényében?
Ahol élet van, keletkezik-elmúlik, ott mindig
asszony szerepel: bábaasszonyok, szülésznők,
nővérek. Ez Jézusnál is pontosan így volt. Az
apostolok hittek Jézusban, de amikor jött a kereszthalál, nem riadtak meg az árulástól sem. Egy
asszony sose csinálta volna ezt meg, mert benne
az az érzés munkál, hogy én őt szeretem, mindegy, hogy milyen. Egy asszony mindig a szívével
hisz. Kereste Jézust az asszony, mert odahúzta
a szíve. Minőségi különbség van az életadásnál
és az élet elvevésénél férfi és nő között. Az élet
első megnyilvánulásánál is legtöbbször a nő van
ott. Azért, mert szeret, és nem észérveket keres.
Készítette: Kontra Attila
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„Krisztus tanítása éljen bennetek”

Apostol

A Szentatya tanítása Jézus utolsó vacsorán mondott imájáról
XVI. Benedek pápa folytatva az imádságnak szentelt katekéziseit, most arról
az imáról tanított, amelyet Jézus az utolsó vacsora alkalmával mondott el.
Jézus már hosszú ideje beszélt a tanítványoknak a rá váró szenvedésről, hogy
egyre inkább felkészítse őket az eseményekre: „Az Emberfia emberek kezére
kerül és megölik, de halála után harmadnapra feltámad” (Mk 8,31) – mondta.
Pontosan húsvét idejére esett, amikor
búcsút vett tanítványaitól, tudatosan
készülve szenvedésére, halálára és feltámadására. Az utolsó vacsora különleges
volt, Jézus valami újat ajándékozott tanítványainak: önmagát. Jézus így ünnepli meg húsvétját, így előlegezi meg
keresztjét és feltámadását.
De vajon mi áll az utolsó vacsora középpontjában? A kenyér megtörése és a tanítványok közötti szétosztása, valamint
a bor felajánlása és az ima: ez az Eucharisztia megalapítása, és Jézus, valamint az
egyház nagy imája – magyarázta a pápa,
majd kifejtette az Újszövetségben található, erre vonatkozó leírások jellegzetességeit. Lukács evangélista Eucharisztiáról és hálaadásról: „kenyeret vett kezébe,
hálát adott” (Lk 22,19), míg Máté és

Márk áldásról beszél: „kenyeret vett
kezébe, megáldotta azt” (Mk 14,22).
Mindkét változat a zsidó hagyományban használatos berakha, vagyis hálaadó
dicséret felidézése, amelyet a vacsoránál
mondtak. Az Istennek járó dicsőség és
hálaadás imája áldást jelent az adományra, vagyis Isten dicsőítése áldássá válik
úgy, mint maga az adomány is. Az Eucharisztia megalapításának szavai ehhez
az imához kapcsolódnak: a dicsőítés és
áldás a Jézus testévé és vérévé átváltozó
kenyér és bor áldásává válnak. Ehhez
járulnak a mozdulatok és gesztusok,
a kenyér megtörése, valamint a bor felajánlása. Jézus gesztusai is új jelentéssel
bírnak: látható jelét adja a befogadásnak
ott, ahol Isten ajánlja fel magát. Jézus
a kenyérben és borban saját magát ajánlja fel – magyarázta a híveknek a pápa.
Jézus az utolsó vacsorán a kenyér és a bor
adományában elővételezi halálát és feltámadását megvalósítva azt, amit a Jó
Pásztorról szóló példabeszédében mondott: „…odaadom életemet, hogy aztán
vissza is vegyem. Senki sem veszi el tőlem: önként adom oda. Hatalmam van
arra, hogy odaadjam, és hatalmam van
arra, hogy visszavegyem. Ezt a felada-

tot kaptam Atyámtól” ( Jn 10,17-18).
Jézus előre felajánlja életét és ezáltal az
erőszakos halált a másokért való önfeláldozássá formálja. Az elszenvedett erőszak szabad és megváltó áldozattá válik
– mondta a Szentatya. Az Eucharisztia
a zarándok eledele, amely erőt ad akkor
is, amikor fáradtság vagy célvesztés uralkodik el rajta.
Az Eucharisztiában való részvétel által
mi is átéljük Jézus imáját, amelyet értünk mondott és mond folyamatosan
azért, hogy a rossz, amellyel nap mint
nap találkozunk, ne győzedelmeskedjen, hanem helyette Krisztus halálának
és feltámadásának ereje tudjon működni bennünk. Az Eucharisztiában
az egyház válaszol Jézus felszólítására:
„Ezt cselekedjétek emlékezetemre” (Lk
22,19), amely által mi is újból és újból
csatlakozni tudunk Jézus imájához. Az
Eucharisztiában való részvétellel mi is
egyesülni kívánunk a húsvéti Báránnyal
azért, hogy életünk, gyengeségei és hűtlensége ellenére is, ne elvesszen, hanem
átalakuljon. A keresztény élet számára
elengedhetetlen az Eucharisztiában való
részvétel – hangoztatta a Szentatya.
Forrás: Magyar Kurír

A hívő kérdez

(Mindennapi kérdések liturgiáról, imádságról, egyházi életről)
Mit mondhatunk Krisztus feltámadásának lényegéről?
Kedves Olvasó!
A kereszténység lényege a Feltámadottba vetett hit. Engedje meg a kedves
Olvasó, hogy XVI. Benedek pápa A názáreti Jézus című könyvéből idézve válaszoljak. „Ha pedig Krisztus nem támadt
fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s
nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk,
hogy Krisztust feltámasztotta.” (1Kor
15,14köv.) Ezekkel a szavakkal Szent
Pál egészen drasztikusan mutatja meg,
milyen jelentősége van a Jézus Krisztus
feltámadásába vetett hitnek a keresztény tanítás egészére nézve: hogy éppen
erre épül. A keresztény hit azon tanúságtétel igazságán áll vagy bukik, hogy
Krisztus feltámadt a halottak közül.
Krisztus feltámadása a történelemben
zajló esemény, amely a történelem terét
ugyanakkor szétfeszíti, és azon túlmutat.

Talán szabad analóg nyelvezettel élnünk, amely sok szempontból alkalmatlan, de mégis utat nyithat a megértés
számára: a feltámadást talán tekinthetjük úgy, mint egyfajta radikális „mutációs ugrást”, amelyben az élet és az
emberlét új dimenziója tárul fel. Igen,
maga az anyag változik át egy új létmódba. Az ember Jézus most magával
a testével is teljes egészében az isteni és
örök szférához tartozik. „Szellemnek és
vérnek”, ahogy Tertullianus mondja valahol, mostantól helye van az Istenben.
Ha az ember lényegénél fogva halhatatlanságra is lett teremtve, csak most van
meg az a hely, amelyben halhatatlan lelke „teret” talál, „testi mivoltot”, amelyben értelmet nyer a halhatatlanság,
mint Istennel és az egész kiengesztelt
emberiséggel való együttlét. Szent Pál
fogságból írt levelei a Kolosszeieknek
(vö. 1,12-23) és az Efezusiaknak (vö.
1,3-23) ezt akarják kifejezni, amikor
Krisztus kozmikus testéről beszélnek, s
ezzel azt jelzik, hogy Krisztus átalakult

teste egyben az a hely, ahol az emberek
közösségre lépnek Istennel és egymással,
s így végleg a romolhatatlan élet teljességében élhetnek. Mivel nekünk nincs
saját tapasztalatunk az anyagvilág és az
élet egy ilyen megújult, megváltozott
létmódjáról, nem csoda, ha mindez
meghaladja képzeletünk lehetséges tartományát. Lényeges, hogy Jézus feltámadása nem a halottak egyikének valaha megtörtént életre keltését jelenti:
a feltámadásban ontológiai, a létet, mint
olyat érintő ugrás történt, olyan dimenzió nyílt meg, amely mindannyiunkat
érint, és mindannyiunk számára az életnek, az Istennel való együttlétnek az új
terét teremtette meg.
Ez a tanítványok számára is valami teljesen váratlan dolog volt. De olyan megdöbbentő és valóságos esemény volt,
olyan erővel lépett az életükbe, hogy
eloszlatott minden kételyt, ők pedig
egészen új, félelem nélküli módon léptek a világ elé, hogy tanúsítsák: Krisztus
valóban feltámadt.

Apostol

„Lángolt a szívünk!”
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Húsvéti miserend

Áprilisi és májusi miserend
Agostyán:

Május 27. Pünkösdvasárnap
Május 27. Pünkösdhétfő

800;
1000;

Agostyán: Húsvétvasárnap 900
Húsvéthétfő 1700

Tata:

Április 14. (szombat) Bérmálás
Április 28. Betegek miséje
Április 29. Jó Pásztor vasárnap
Május 27. Pünkösdvasárnap
Május 27. Pünkösdhétfő

1800;
1800;
730;
730; 900; 1015; 1800;
730; 900;

Tata: Húsvétvasárnap 730, 900, 1015, 1800
Húsvéthétfő 730, 900, 1015, 1800

Április 14. (szombat) német mise 1130;
Május 27. Pünkösdvasárnap
1130;
Május 27. Pünkösdhétfő
1100

Vértestolna:

Vértestolna: Húsvétvasárnap 1130
Húsvéthétfő 1600

Felhívás

Kirándulás Veszprémbe és Tihanyba

Április 28-án egy napos kirándulást szervezünk Tihanyba és Veszprémbe. Tihanyban közös sétát teszünk az Ófaluban, valamint megtekintjük az apátsági
templomot, majd a királynék városában teszünk látogatást, ahol az érseki Székesegyházban szentmisét tartunk. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni a szentmisék után, a sekrestyében lehet.

Könyvajánló

Európa olyan kultúrát alakított ki, amely az emberiség történetében mindeddig példátlan módon kitiltja Istent a közgondolkodásból.” – írja XVI. Benedek pápa első könyvében - Benedek Európája a kultúrák válságában -, amely
alig három hónappal a megválasztása után jelent meg Olaszországban. Annak ellenére, hogy a kötetben szereplő előadásokat még a Hittani Kongregáció prefektusaként tartotta, azok egyfajta pápai programként is felfoghatók.

Annak érdekében, hogy közösségi lapunk minél színesebb és érdekesebb
legyen, tisztelettel kérjük minden
kedves Olvasónkat – ahogy idejük és
kedvük engedi -, hogy küldjenek egykét gondolatot, képet, néhány soros
beszámolót közös programjainkról,
közösségünk életéről, örömeiről, akár
gondjairól. Nem titkolt célunk ezzel
az is, hogy programjaink felkeltsék
a távolmaradók figyelmét, illetve
megmutassuk, hogy jó közösségben
élni. Leveleiket a tataikapucinus@
gmail.com e-mail címre vagy a tatai
Kapucinus plébánia címére várjuk
nagy szeretettel.
Jánoska Tibor

Szekularizált társadalmunkban naponta tapasztalhatjuk a keresztény értékek devalválódását, s ez sokakban számos kérdést vethet fel: Vajon mi az oka
annak, hogy a liberális társadalomban az Egyház szerepe csaknem észrevehetetlenné vált? Miért tűnik Róma vesztesnek az Egyház és az állam szétválasztása kapcsán? Molnár Tamás Az Egyház évszázadok zarándoka című
könyvében szokatlan őszinteséggel, ugyanakkor a keresztény értékek iránti
szigorú elkötelezettséggel vázolja fel az ezredvég aggasztó tendenciáinak társadalmi és történelmi gyökereit.

Agostyán
Vasárnap: 8:00
Péntek:
Nyári időszak
18:00
Téli időszak
16:00

Miserend

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

LIBITINA
jó kezekben minden könnyebb
2890 Tata, Stranszky J. u. 15.
Tel.: 34 / 487 - 847
Fax: 34 / 489 - 110
e-mail: info@libitina.hu

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2012. május 7. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mailcímre
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
APOSTOL. Az agostyáni, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2012. 04. 06. - XXII. évf. 2. sz. • Megjelenik évente hatszor.
Felelős kiadó: Szalai Gábor plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Fax: 34/ 381 019
Honlapcím: www.tatakapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.
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Ima a vértestolnai kálvárián

Nyisztor Ilona énekelt a nemzeti ünnepen

Vadász Zoltán atya lelkigyakorlatot tartott

Március 15. Agostyánban

Képemlékek

Apostol

Bíró László püspök úr előadása

Böjte Csaba szentbeszéde

Virágvasárnap

Péliföldszentkereszti
zarándoklat

