
Sokszor a  szemünkre vetik, hogy a  ka-
tolikusok nem eléggé vidámak, nem 
tudnak ujjongani a  Krisztus által meg-
szerzett feltámadás örömhírének. El-
gondolkoztam, hogy valóban igazuk 
van-e. Első hallásra természetesen haj-
lamosak vagyunk rávágni: igen, meg-
nyilvánulásaink sokszor túl laposak. Az 
Egyházban talán el is kezdődött, sőt 
kiteljesedőben van egy irányvonal, 
mely szerint a  keresztényeknek kö-
telességük mindig valamiért tapsol-
ni, ujjongani, eleget tenni annak az 
elvárásnak, hogy kifejezzük a  mély 
és néha szélsőséges érzelmeinket.
Nem egyszerűsítjük le túlságosan 
Krisztus húsvéti misztériumát, ha 
csupán annyit jelent számunkra: 
„Feltámadt, és most királyság van, 
nem kell többet szomorkodnunk”? 
A  feltámadás misztériuma az, ami 
értelmet ad életünknek, de ennek 
inkább a távlatait kell látnunk, nem 
azt az eufórikus hangulatot, mely 
percek alatt elmúlik, a  többi meg 
csak színjáték marad, önmagunk 
által magunkra kényszerített bo-
hóckodás. A  feltámadás a  kereszté-
nyeket százszorta mélyebb tudattal 
és érzelmekkel kell, hogy eltöltse. 
A feltámadás bennünk nem egy fo-
cimeccs góljához hasonlít, sokkal 
inkább a víz alól felszínre érő ember 
lélegzetvételhez. Ebben megnyugvás, 
a  legmélyebb hála, a  végtelenre irányu-
ló csodálat, az élet és a  létezés szépsége 
van. Mihelyst kimondjuk és körbeírjuk, 
máris tönkretettük, mert valójában nem 
lehet a maga teljességében lefesteni, nem 

lehet kimondani, elénekelni. Az Egyház 
azonban képes ráirányítani a figyelmün-
ket, képes megnyitni a szemünket. Ami 
a  keresztényekben eleinte olyan vonzó 
volt az nem más, mint a feltámadt Krisz-
tus előtti hódolat, mely mögött csodá-
lat, hála, nyugalom és a valódi szabadság 
öröme volt. Mindez majdnem kétezer 

éven át a  hívek Krisztusra (és nem ön-
magukra) irányuló ünneplésében fejező-
dött ki.
De mégis miért olyan bensőségesek ezek 
az érzelmek? Azért, mert a Krisztus-hívő, 
a katolikus ember az, aki az Isten szerete-

tét szemlélve megpillantja saját szeretet-
lenségét is. Mi olyan emberek vagyunk, 
akik megtértünk, és a bűn sarából elkez-
dett bennünk munkálkodni a feltámadt 
Úr. A  feltámadás tehát bennünk is meg 
kell, hogy történjen. Mi személyesen is 
részesei vagyunk Krisztus feltámadásá-
nak, hiszen a  szunnyadó Krisztus újra 

és újra tevékennyé válhat bennünk, 
sőt bennünket is képes ezáltal igazán 
önmagunkká tenni. A  szívünkben 
feltámadt Úr nem kéri, hogy lufikat 
eregessünk neki, vagy vadul kitere-
gessük belső érzéseinket, de vágyik 
rá, hogy megismerjük szeretetét, 
hogy megtegyük a  jóság tetteit, 
hogy csodáljuk az ő szépségét.
A feltámadás − bár rengeteg bizo-
nyíték van a  történet hitelességére 
− mégis a  hit tárgya marad. A  ró-
mai katonák fegyelme, az asszonyok 
szavának hitelessége, a  halotti lepel 
helyzete, az, ahogy később zárt ajtók 
mögött megjelenik a  tanítványok-
nak olyan kristálytiszta bizonyíté-
kok, hogy nyugodtan bárki elhihet-
né. A  feltámadás igazi csodájához 
mi magunk kellünk, hogy képesek 
legyünk azzal a tudattal együtt élni, 
hogy Isten Országának kiteljesedése 
rajtunk is áll, s hogy ezt a csodát sze-
retetlenségünkkel képesek vagyunk 
bepiszkítani. A  feltámadás elfoga-

dásában nem csak egy verbális „igen” 
kimondása a nehéz, hanem az, hogy mi 
magunk is részesei vagyunk a  feltáma-
dásnak, s ezzel belépünk egy olyan törté-
netbe, mely túlmutat a halálon.

Gábor atya
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A feltámadás öröme

Krisztus feltámadt! Alleluja!
Istentől áldott húsvétot kívánunk az Apostol kedves Olvasóinak!
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Haiku
            Ó, kék encián
            kihajolsz Isten ablakán
            föld és ég közé

Agostyán
          Szelíd  mezőkön
          ordas hadak jártak
          templomhegyet ölel
          egy talányos század

Botos Ferenc

Házasság hete 2013
Ha február, akkor házasság hete – hazánkban 
immár hagyomány, hogy Bálint-nap tájékán 
a  különféle egyházi közösségek országszer-
te izgalmas programok sorával készülnek, 
hogy a házasság intézményét népszerűsítsék 
az emberek között. Tatán idén a  Reformá-
tus Gyülekezeti Otthonban rendezték meg 
2013. február 11-15. között az „Alkotok 
hozzá illő segítőtársat…” címet viselő prog-
ramsorozatot. Az öt estét magábafoglaló 
sorozat a  házasság fontosságára irányította 
az emberek figyelmét, mégpedig olyan elő-
adók meghívásával, akik hiteles, tanúságtevő 
életet élnek, és aktív tagjai egy-egy közösség-
nek. Házasságukról beszélt: Demjén Erzsé-
bet és dr. Kálmán Attila, Ábrahám Erzsébet 
és dr. Becker Tibor, Michl-Palotai Krisztina 
és Michl József, Bárdos Júlia és Lackfi János. 
A programot dr. Pálhegyi Ferenc professzor 
előadása összegezte. „A házasság Isten cso-
dálatos ajándéka és gondoskodása az ember 
számára.” A  fiatalok és idősek, házasok és 
egyedülállók nagy száma, az egészen héten 
át tartó nagyfokú érdeklődés jelezte, mily 
nagy szükség van az ilyen és ehhez hasonló 
programokra.

Szent Ambrus:

Himnusz Kakasszóra
Világ teremtő Mestere,
Ki úr vagy éjen és napon,
Időt idővel válogatsz,
S nincs műveidben unalom:

Szól már a napnak hírnöke,
Ki éber őr mély éjen át,
S az utazónak éji fény,
Mert minden órát megkiált.

A Hajnalcsillag kél szaván,
Égről borút elűz tova,
Elhagyja ártó útjait
Az éji kóborlók hada.

Hangján hajós erőre kap,
A tengerárra csend borul,
S az Egyház sziklaszál feje
Bűnét siratni elvonul.

Hát talpra keljünk könnyedén,
Kakas henyélőt kelteget,
Ásítozóra rákiált,
Húzódozókat feddeget.

Kakas szaván remény fakad,
S a szenvedőnek enyhület.
Elrejti tőrét a lator,
S az elbukott nyer új hitet.

Ó Jézus, a bukóra nézz,
Térítsen meg tekinteted.
Ha ránk tekintesz, hull a bűn,
S elmossa könny a vétkeket.

Ó fényesség, ragyogj belénk,
A lélek álmát megszakaszd!
Első szavunk tiéd legyen,
S amit fogadtunk, álljuk azt.

/Ford.: Sík Sándor/

Máriavölgyi zarándoklat
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is 
szerveztünk nagyböjti zarándoklatot egy-
házközségi híveink számára. Ebbe az évben 
a  felvidéki Máriavölgy, illetve a  Somorja 
melletti Bacsfa-Szentantal volt a két állomás, 
melyen mintegy száz főből álló zarándokcso-
port vett részt. A máriavölgyi kegytemplom-
ban Gábor atya mutatott be ünnepi szentmi-
sét, majd az impozáns szabadtéri keresztúti 
stációknál Vadász Zoltán atya vezette az áj-
tatosságot. A  dévényi várnál tett rövid séta 
után a  Bacsfa-Szentantal-i kegytemplom-
ban imádkoztunk ünnepi vesperást, majd 
dr. Karaffa János atya vezetésével nagyböjti 
litániát. Bízunk abban, hogy ez a nagyböjti 
zarándoklat lelki megerősödéshez vezetett.

Egyházközségi nyári tábor
2013. július 7 – 13.

BAKONYKOPPÁNY

Szeretettel várjuk
hittanosainkat, fiataljainkat!

Információ és jelentkezés a Plébánián!
Részletes info: www.tatakapucinus.hu
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Hagyományok, népi szokások- Locsolás
A locsolkodás keresztény húsvéti hagyo-
mány. Eredetének egyházi magyarázata 
egyrészt a keresztelésre utal, másrészt arra 
a  legendára, amely szerint a  Jézus feltá-
madását hirdető jeruzsálemi asszonyokat 
locsolással akarták volna a zsidók elhall-
gattatni, ill. a  Jézus sírját őrző katonák 
vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő 
asszonyokat. Egy másik legenda szerint, 
a  keresztre feszített Krisztus előtt, egy 
asszony egy nagy kosár tojással állt meg 
imádkozni, és Krisztus vére rácseppent 
a tojásokra. Ezért szokás a húsvéti tojást 
pirosra festeni. 
A húsvéthétfő „vízbevető ”, „vízbehányó” 
hétfő elnevezése utal a  szokás eredeti 
jellegére. Szeged vidékén a legények a lá-
nyokat a  kúthoz hurcolták, egész vödör 
vízzel leöntötték, nehogy kelésesek le-
gyenek. Az Ipoly mentén szervezetten 
történt a húsvéti öntözködés. A legények 
már vasárnap este tojást szedtek a lányos 
házaktól. Másnap reggel, előre meg-
beszélt helyen szalonnát kaptak, és ott 
tojásrántottát készítettek és elfogyasz-
tották. A  tojáshéjakat annak a  lánynak 
az ablaka alá szórták, akire haragudtak 
valamiért. Ezután elindultak locsolni. 
A  lányok megpróbáltak elbújni, de akit 
megtaláltak, azt a kúthoz vitték, és hideg 
vízzel meglocsolták. Ez a  locsolkodási 
mód azonban sok-sok végzetes tragé-
diához vezetett. A hideg víztől a  lányok 
tüdőgyulladást kaptak s nemritkán tra-
gédia lett a vége. Talán ezért is szorult ki 
a gyakorlatból, s lett belőle a kölnivízzel 
való locsolkodás. A locsolást a lányok pi-
ros tojással viszonozták. Erdélyben egyes 

helyeken a ház ormára helyezett feldíszí-
tett zöldág és nyitott ajtó jelezte azt, hogy 
várják a locsolókat. 
A XX. század első felében, különösen fal-
vakon, ahol a kölnivíz, parfüm beszerzése 
lehetetlen volt, szagos szappanból készí-
tettek a fiatalok locsolóvizet. Ezt beletöl-
tötték egy kisebb üvegbe, annak a  száját 
ruhával lekötötték, majd a  ruhát tűvel 
megszurkálták, hogy a víz a locsolásnál ki-
jöhessen. A legények az eladó sorban lévő 
lányokat locsolták meg, s az ő jutalmuk 
már nem piros tojás, vagy pénz, hanem 
a kabátjukra tűzött egy-egy szál, vagy ki-
sebb csokor virág volt. A legbüszkébb fiú 
az volt, akinek a  mellén a  legtöbb virág 
volt feltűzve. Illett ilyenkor, hogy az ud-
varló fiú elsőként a  kiválasztottat keresse 
fel, s ő kapta az erre a napra előkészített vi-
rágok legszebbikét. A legényeket a lányos 
házaknál étellel, itallal is megkínálták.
A fiúgyerekek is eljártak locsolni, ők elő-
ször a  keresztanyjukhoz mentek, akit az 
ott kapott vízzel meglocsoltak, és jutalmul 
hímes tojást kaptak. Ezután a  rokonok, 
szomszédok lányaihoz mentek. Délután 
a családos férfiak mentek locsolni a roko-
nokhoz, ismerősökhöz. Kedden a  lányok 
locsolták a legényeket, viszont ez a locso-
lás módja a  két világháború között meg-
szűnt. Húsvéti bálokat is rendeztek ilyen 
alkalmakkor, s a tanyavilágban az ún. pad-
kaporos bálok igen gyakran bicskázással, 
néha emberélet-kioltással jártak együtt. 
Napjainkban a húsvéti locsolás többféle-
képpen történik a vödörrel való öntözés-
től a  vízipuskán át a  szagos vízig. A  du-
nántúli adatok főleg a  húsvéti locsolás 

újabb, városias jellegű szódavizes, szagos 
vizes módjára utalnak az ismert locsoló-
versek kíséretében. Különösen a fiatalabb 
korosztály számára érdekes a  locsolko-
dás. Kora reggel egyedül, párosan, vagy 
csoportosan keresik fel a fiatal fiúk a  lá-
nyos házakat, locsoló verset mondanak 
és meglocsolják a  meglátogatott család 
hölgytagjait, akik tojással, süteménnyel, 
itallal kínálják meg a  locsolókat. Gyer-
mekkorom óta nagy lelkesedéssel várom 
a  locsolókat, régen apukám, az unoka-
testvéreim, a  szomszéd gyerekek locsol-
tak meg, ők délelőtt jöttek, szép verseket 
mondtak, és piros tojást kaptak. Majd az 
osztálytársaim, barátaim locsoltak, ők 
délután érkeztek, a  versek legtöbbször 
tréfásak voltak és nem csak piros tojást 
kaptak, hanem süteményt és italt is. Most 
már a család férfi tagjai locsolnak általá-
ban szódavízzel és legtöbbször a  versek 
elmaradnak. Végezetül egy locsoló vers:
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Pintér Eleonóra
Forrás:
http://mek.niif.hu/02100/02115/
html/2-1458.html
http://www.szekelyhon.ro/extra/v-9/a-
legszebb-szekely-locsoloversek
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„Nem kelnek-e fel hirtelen hitelezőid, nem 
ébrednek -e föl végrehajtóid? A zsákmányuk 
leszel!”
Habakuk könyve, 2.6
 
Sorozatunk újabb részében ismét a hiteleket 
fogom szidni, mielőtt azonban másokat in-
dokolatlanul sértenék, közlöm, hogy  nem 
célom a saját nézőpontom feltételek nélküli 
erőltetése, a  gondolatmenet kizárólag to-
vábbgondolkodásra szolgál...
Ha a  Bibliát elővesszük, még erre is - mint 
ahogy minden másra - találunk egyértelmű 
instrukciókat.
Nézzük, mi zajlik körülöttönk:
Akciós személyi kölcsön csak 28% kamat! 
Most azonnal hozzájuthat álmai készüléké-
hez! Vegye most, fizesse később...
Ehhez hasonló irrealitásoktól visszhangzik 
a  média világa, én, aki TV-t csak szállodá-
ban néz, mivel otthon nincs, szinte mellbe 
vágott a  legutóbb a  reklám: Akciós szemé-
lyi kölcsön 500 000 Ft, csak havi 14 000 Ft 
törlesztőrészlettel, 5 év futamidővel.
Kicsit valóban megrökönyödtem, ugyanis 
úgy gondoltam, ha egy országot egyszer le-
igázott a hitelválság, akkor a normális ember 
mindent akarhat, csak hitelt nem.
Hát ez sem így van kis hazánkban, ugyanis 
mi (orrunknál fogva vezetett) magyarok 
könnyen felejtünk, vagy csak nem fáj ne-

künk még eléggé, de hajlamosak vagyunk 
kétszer, vagy többször is ugyanabba a hibá-
ba esni. Nézzük csak meg a politikát: Nem 
is olyan régen utált pártokat ma felmagasz-
talják, némelyek többször is ugyanabba az 
igába hajtják a fejüket.
Hasonlóan vagyunk a hitelekkel is.
Kissé erős a  Habakuk próféta idézete: 
A zsákmányuk leszel!
Erős, de igaz. 
Hitelt felvenni annyit jelent, mint vágyain-
kat azonnal megvalósítani. Vannak ésszerű 
és vannak ostoba hitelcélok: Egyedül a  la-
káscélú hitel ésszerű, ugyanis kevesen tud-
nak hitel nélkül lakást vásárolni. Az összes 
többi hitelcél, felesleges és ostoba.
Pedig a bankok mostanában korrekten kom-
munikálnak, egyértelmű, hogy mennyit kell 
visszafizetni, de a magyar csak nem számol, 
vagy számol, de nem érdekli a veszteség egé-
szen addig, amíg nem fáj. Már pedig nem fáj, 
vagy nem fáj eléggé...
Nézzük a fenti példát: Egy bank személyi köl-
csönt kínál 28% kamatra. Elég durva feltétel, 
mondhatni arcátlan, de még hozzáteszik (tel-
jesen nyíltan és becsületesen), hogy 500 000 Ft 
5 évre csak havi 14 000 Ft törlesztőrészlettel. 
Azaz 840 000 Ft-ot kell visszafizetni!
Ez már önmagában is pofátlanság, de ha va-
laki nem fizet, az valóban zsákmánnyá válik.
Már pedig sokan eladósodnak, és pénzügyi 

nyomorúságban élik az életüket, egyúttal 
Böjte Csaba a  közelmúltban arról beszélt 
a rádióban, hogy soha nem volt ennyi autó, 
ruha, élelem a világban, mitől érzi a ma em-
bere mégis rossznak ezt a világot?
Egyszerű és egyértelmű a válasz: az adóssá-
gaitól.
A mai szegénység nem hasonlítható a régiek 
szegénységéhez. 
Az, hogy a mai ember, akinek hitelei vannak 
sokszor mínuszból indul. Régen, ha valaki 
szegény volt, legalább 0-ról kezdhetett min-
den egyes hónapot. Ma az adóst a   kötele-
zettségei nyomorítják meg, a kilátástalanság 
pedig arra értendő, hogy nem tudja az el-
adósodott, hogy mikor tud kikecmeregni az 
adósságcsapdából, úgy érzi, nem szabad em-
ber, mert kötelező annyival többet termelnie 
havonta, mint a hitelének a törlesztőrészlete.
A vágy az idővel megszűnik, megkopik a hi-
telcél, de a nyomasztó adósság marad.
Hogyan lehet ezt kikerülni. Egyszerű. Nem 
kell hitelt felvenni. Vagy menni fog anélkül is, 
vagy nem érdemeljük meg. Azaz lehet, hogy 
megérdemelnék, de még nem jött el az ideje. 
Várni valamire, gyűjteni, tudatosan készülni 
egy kitűzött cél elérésére sokkal magabiz-
tosabb és felemelőbb dolog, mint valamit 
azonnal megkapni és egy rossz döntés miatt 
nyomorogni akár évekig. 

Nágel Balázs

Hétköznapi tippek keresztény használatra 9.
Már megint a hitelek!

Érdeklődéssel olvastam a  2013 februári 
Apostol folytatásos „pénzes tippjeit”, Hét-
köznapi tippek keresztény használatra cím 
alatt, s ehhez fűznék néhány szót: kiegészí-
tésképpen.
A német ember, ha „megszolgálhatja” élete 
munkájával javait, az angol ha „megcsinál-
hatja” sorsa sikerességét, a  magyar meg /
pl. fösvénység elleni erény-szerzésre/ az ide 
vezető utak „megkeresésében” kellene, hogy 
segítse egymást! Valójában keresni nemcsak 
„aranygyűrűt fűben” lehet, de a dolgok mé-
lyebb /vagy magasabb?/ értelmét is. Nézzük 
csak, kinek is diktálhat a pénz? Aki nem ke-
resi a szerzés erkölcsös útjait, annak.
A német, ha m e g s z o l g á l j a  a pénzt, 
az angol, ha m e g c s i n á l j a  azt, mi 
magyarok meg próbáljuk úgy k e r e s -
n i  azt, hogy föl ne falhasson minket /
mindannyiunkat/ a  globalizáció, mely épp 
az ember racionális elméjére próbálná ala-
pozni-hárítani a maga szerkezetét. Ráadásul 
viszont éppen a  tájékozatlanságban és a  bi-
zalmatlanságban „bíznak” a  jólértesültek 
ma! Ám hol van az a  rejtett pénz, melyet 
Júdás szerteszórt - mielőtt magával megha-

sonultan fölakasztotta magát?- rejtve tán, 
de ugyanott, és fölhasználásra készen, ahol 
az újabb és újabb Júdások vannak, hogy az 
újabb és újabb Jézus-követőket elemésszék. 
Tehát: lehet úgy is „megszolgálnunk” - t.i. 
mindenféle munka és ellenszolgáltatás nél-
kül - a nekünk juttatott jövedelmet, és „meg-
csinálnunk” magyar „szerencsénket”, hogy 
közben elaljasodunk!
S azután, ha majd felfoghatatlannak tűnik - 
rosszabb esetben már „balsorsnak”! - hogy 
épp a te bútoraid rámolják ki azok a végre-
hajtók - jó nagyot esve közmegbecsülésben - 
akik meg ezzel „szolgálták meg a pénzüket,” 
hogy s mint vélekednél?! Annál is inkább, 
mert ahogy a cikk írója, Nágel Balázs is írta: 
„szép nyelv a  magyar!” Azazhogy nemcsak 
szép, de igaz is ez a  mi nyelünk! S jól je-
gyezzük meg: hogy „a pénznek (ha) nincs 
szaga” - viszont Herder szerint egy nép gon-
dolkodásának tükörképei a  közmondások! 
„Aki keres, (az pedig) talál”! S hogy miféle 
bölcsességet is rejthetnek ezek a szavak, azt 
keressük csak egész életünkön át...
Nem pénzt talál persze, aki „keres”! - de aki 
naponta imádkozza az Úr imájával, hogy 

„Legyen meg a Te szent akaratod,” már biz-
tos lehet abban, hogy az Ő akaratával egye-
ző cselekvésre jutva fizetőeszközben is ilyet 
fog találni. A pénzért meg nem vehető javak 
elsődlegessége szintén így válhat természe-
tessé az embernek. Mert mit is mondott és 
mondhatna ma is, és mindenkor ugyanerről 
az Írás: -”Mind szentek legyetek!” Igazán 
magyarrá is csak ezzel a szent törekvéssel vál-
hatunk. Azaz nem születés, de újjászületés 
okán!
S végül - a  „pénzkeresési tippek” nevezet 
kapcsán hadd jegyezhessem még meg: ezek 
mintha az agykontroll tanfolyamok fel-
készülési anyagához tartozónak tűnnének 
nekem. – De ehhez kapcsolódón megje-
gyezném még: történt, hogy egyszer meg-
kérdeztem én egy ilyen képzést kapottat: 
boldogabb lett-e ő - ésszerűségben gyara-
podván - az ott tanultakkal, s felelete kijó-
zanító volt.
„Jót s jól tenni!” - gépiesen nem lehet, csak-
is szívvel-lélekkel, keresztény alázattal s - 
ahogy arra e sorokban is törekedtem volt - 
jóakarattal lehet és érdemes.

H. Túri Klára

Olvasói levél
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főiskola Minek 
a  házasság? három 
alkalomra épített 
sorozatában, végül 
Szomódon, a  re-
formátus egyház 
három részes, öku-
menikus házaspár-
képző sorozatában.
Előadásaink két 
fél ember egy egészet alkotó szövetségé-
ről szólnak, s arról, hogy a szerelem az Úr 
legszebb, legnagyobb földi ajándéka, amit 
egy életre ajándékoz a házaspároknak. Os-
tobaság hát eltékozolni! Előadásainkban 
élőszóval, gyakorlatokkal, énekkel, versek-
kel, imádságokkal, derűs pillanatok szerzé-
sével számolunk be házasságunk negyven-
öt évének tapasztalatairól, s bízunk abban, 
hogy segíteni tudunk más házaspároknak 
is a szerelem kincsének megőrzésében.

Mit jelent Ön számára a Húsvét? Üzenne 
valamit Olvasóinknak az ünnepre?
Húsvéti szeretettel küldöm a Feltámadás 
című imádságomat:

Uram,
telve szívünk a feltámadás örömével!
A feltámadáséval,
amely nemcsak békét hozó, szép remény,
több annál!
A feltámadásban, Uram,
Te bizonyságot üzensz nekünk.
Bizonyságot, hogy igenis
érkezünk valahonnan ide, a földi életbe.
Jó helyről érkezünk:
személyesen, Uram,
Te magad bocsátasz el bennünket,
személyesen mindegyikünket.
És igenis, megyünk innen valahová.
Jó helyre megyünk:
személyesen, Uram,
Te magad fogadsz ott bennünket,
személyesen mindegyikünket.
Adj, Uram, feltámadást szívünknek!
Adj feltámadást családjainknak!
Adj feltámadást falunknak, városunknak!
Adj feltámadást egyházunknak!
És adj feltámadást, Uram, nemzetünknek!
Add, hogy a tévelygés útjáról megtérve
elinduljunk az egyetlen jó úton:
a feltámadás útján!
Add, Uram, hogy ez a mai nap
újabb lépés legyen feléd:
a feltámadás titka felé.
Ámen.

Készítette: Jánoska Tibor

„Telve szívünk a feltámadás örömével”
Interjú Döbrentey Ildikó meseíróval,  

előadóművésszel
Gyakran hangoztatja, hogy a  gyerme-
keket nem nevelni, hanem növelni kell. 
Nyilván nem „elírásról” van szó…
Karácsony Sándor pedagógiája és Leven-
te Péter inspirációja nyomán használom 
a  növelés kifejezést. Karácsony Sándor 
azt tanította, hogy amikor egy gyermek 
testét és szellemét fejlesztjük, az a nevelés. 
Amikor a teste és a szelleme mellett a lel-
ki fejlődésével is törődünk, az a  növelés. 
Csakis a  testileg-lelkileg-szellemileg gaz-
dag ember lehet harmonikus személyiség.

Meséken kívül imádságos könyve is meg-
jelent, nem beszélve A  Jászol hang jai 
című, Gulya Róberttel közösen készített 
karácsonyi CD-ről, melynek szövegeit 
írta. A  könyv és lemez sokezer példány-
ban kelt el. Miben látja a siker okát? Úgy 
tűnik, a „kiszikkadt lelkeknek” egyre na-
gyobb szükségük van az imára?
Az utóbbi négy évben két imádságos 
kötetem jelent meg, Beszélgetek az Úr-
ral, valamint És képzeld, Uram… cím-
mel. Mindkettő több utánnyomást ért 
már meg, a  Beszélgetek az Úrral kötet-
tel a  tizenötezredik példánynál tartunk. 
Gryllus Vilmossal és Levente Péterrel kö-
zös CD-ink, DVD-ink szünetében nagy 
öröm a  Jászol hang jai karácsonyi sikere, 
amelynek dalszövegeit Gulya Róbert kivá-
ló zenéjére írtam. Az Elküldte nékünk az 
ég januárra valóságos sláger lett, a Három-
királyok s a többi dal is ott szerepelt egy sor 
egyházi iskola karácsonyi műsorában.
Zaklatott és gondokkal teli a  világ, s mi 
emberek szomjasan várjuk a jó szót, bízta-
tást, keressük lelkünk békéjét. Remélem, 
21. századi imádságaim segítenek felfe-
dezni életünk nagy esélyét, ajándékát: 
bárhol, bármelyik pillanatban megszólít-
hatjuk az Örökkévalót, beszélhetünk, sőt, 
beszélgethetünk az Úrral!

Február közepén országszerte megtartot-
ták a Házasság hetét. Egy Önnel készült 
beszélgetésben azt mondta: házasságuk 
alapja „a szerelmük és a  fentről jövő, 
megtartó szeretet elfogadása.” Kifejtené 
ezt a gyönyörű gondolatot?
Öröm volt számunkra Levente Péterrel, 
hogy országjáró körútunkon meghívásokat 
kaptunk a  megyéből is. Így több alkalom-
mal, más-más formában is kifejthettük a fen-
ti gondolatot Tatán, a  Szülők Akadémiája 
négy találkozásból álló előadássorozatában, 
majd szintén Tatán, a Magyari Zoltán Nép-

A fővárosban született, nevelkedett. 
Hosszú idő óta férjével, Levente Péterrel 
Héregen él, távol a  nagyváros zajától. 
Van-e héregi kötődése? Hogy esett erre 
a gyönyörű falura a választásuk?
Harmincöt évvel ezelőtt, Dorka lányunk 
születésekor, valaki elhozott bennün-
ket erre a vidékre, és mi úgy éreztük itt 
magunkat, mint akik hazataláltak. Me-
sebeli a környék, friss a levegő, kedvesek 
az emberek. Vettünk egy kis kertet a falu 
melletti szőlődombon. Dorka ott tanult 
meg járni, katicát röptetni, csicsókát ül-
tetni. Lassan húsz éve már annak is, hogy 
a  falu közepén rátaláltunk egy tizenki-
lencedik század végén épült, tornácos 
vályogházra, amely, hét évi renoválás, 
komfortosítás után, az otthonunk lett. 
És azóta minden nap hálát adunk, hogy 
itt élhetünk!

Szerkesztette a Dörmögő Dömötör gyer-
mekmagazint. Rengeteg gyermekkönyv, 
többek közt az Égbőlpottyant mesék, 
A kisded első csodája szerzője. Mit jelent 
Ön számára a mese?
Minden mese egy utazás. És minden 
mesében ott az üzenet: „Ne add fel! 
Minden vesztett helyzetből van kiút! 
Mindig van remény! Amit nagyon 
akarsz, s amiért naponta teszel, az való-
ra válik! A  reménynek valóságformáló 
ereje van!” Ez a nagy, előre vivő erő, ami 
a  mesében lakozik. Ami a  gyereknek is 
szól, s amit elsősorban mégis a felnőttek 
képesek megérteni. A  mese tehát egy-
aránt szól felnőttnek és gyereknek, és az 
a küldetése, hogy a sok száz éves erkölcsi 
tudást továbbadja a  következő nemze-
dékeknek. 
Amikor mesét írok, nem azt nézem, hogy 
hány gramm erkölcsi üzenetnek kell ben-
ne lenni – hanem van valami engem is 
elsöprő ötlet, aminek örülök, amiben 
gyönyörködöm, de nem tudom, hogyan 
fog folytatódni. A mese születik, és perc-
ről-percre, sorról-sorra teljesedik ki az 
emberben. 
Nekem élvezet a  meseírás, mert él ben-
nem a  saját gyerekkori énem. De nem 
a konkrét emlékeimet írom meg, hanem 
egyszerűen visszahelyezem magam az ak-
kori létembe, és tudom, hogy akkor mi 
esett jól, minek örültem. Sokáig annak 
a  gyereknek írtam, aki voltam. Aztán, 
hogy már gyermekem, unokáim vannak, 
úgy írok, hogy ők épüljenek, miközben 
örömüket lelik benne. 
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A ragyogó pápa

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”

Krisztus 266. 
helytartója – az 
eddigi Buenos 
Aires-i nyug-
díjas érsek 76 
éves. Nevét Jean-
Louis Tauran 
protodiakónus 
bíboros jelen-
tette be a  Szent 

Péter-bazilika középső loggiájáról. Az új 
pápa a Ferenc nevet választotta: az első 
alkalom ez az egyház kétezer éves tör-
ténetében, csakúgy, mint az, hogy az új 
pápa a Jézus Társaság tagja.
Jorge Mario Bergoglio 1936. decem-

ber  17-én született Buenos Airesben, 
olasz bevándorló munkáscsaládban. Öt-
gyermekes családban nőtt fel, édesapja 
Olaszországból vándorolt ki Argentíná-
ba, és a vasútnál dolgozott. Vegyészipari 
középiskolát végzett, majd a  papi hiva-
tást választotta. A  szeminárium elvég-
zése után, 1958-ban belépett a  jezsuita 
rendbe. Chilében végezte humán tanul-
mányait, majd 1963-ban visszatért Bu-
enos Aires-be, ahol filozófiából szerzett 
diplomát a  San José egyetemen. 1964 
és 65 között irodalmat és pszichológiát 
tanított Santa Fe a Szeplőtelen Szűzanya 
intézetben, majd Buenos Aires-ben. 
1969-ben szentelték pappá.

1973. július 31-én megválasztották Ar-
gentína jezsuita provinciálisának. Ezt 
a tisztségét hat éven át töltötte be. 1980-
tól annak a  szemináriumnak a  rektora 
volt, amelyben végzett. 1986-ban Né-
metországban fejezte be doktori tézisét.
1997-ben Buenos Aires koadjutor érse-
kévé nevezték ki, majd 1998-ban, An-
tonio Quarracino bíboros halálakor, az 
argentin főváros érseke lett. 2001-ben 
kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Há-
rom vatikáni kongregációnak is tagja, 
2005 óta az Argentin Püspöki Konfe-
rencia elnöke volt.

MK

A Szentatya lemondása kapcsán jelle-
mezte így az elmúlt nyolc évet Bertone 
bíboros államtitkár: „ragyogó pápaság”. 
Találó a kifejezés. 
Szent Benedek az európai kultúra meg-
mentője volt, s pont ezért vette fel Joseph 
Ratzinger a XVI. Benedek nevet. Európa 
és a  világ nem csak az Egyháztól akar 
elszakadni, hanem az alapvető emberi 

értékektől is. Az elszakadás táptalaja az 
a  kulturális válság, mely Szent Benedek 
korában is lezajlott, és melyet pont az 
Egyház volt képes megállítani. XVI. Be-
nedek már nem csak Európáért harcolt, 
hanem azért, hogy az Egyház az egész 
emberiség iránt felelősséget vállalhasson. 
Nem csoda hát, hogy irgalmatlanul tá-
madták ellenfelei, ahol csak tudták. 
XVI. Benedek öröksége nem egy elrugasz-
kodott teológiai mű, hanem egy olyan út 
újrafelfedezése, melyen haladva az Egyház 
újra képessé válhat irányítani az emberiség 
sorsát. Bár valóban a  „ragyogó pápánál” 
van mindaz a  bölcsesség mely nélkül az 
Egyház csak nagy veszteségekkel lesz ké-
pes átvészelni az elkövetkező időszakot, ő 
mégis a kiengesztelődés, a béke és az alázat 

útját járja be. S ha jobban belegondolunk, 
pont ez az az út, melyet Krisztus ránk ha-
gyott az Evangéliumban. 
Sokan talán még nincsenek tisztában azzal 
a kinccsel, amely elveszni látszik a „ragyo-
gó pápa” visszavonulásával. Attól a Szent-
atyától köszönünk most el, aki biztosította 
az Egyházat hitének teljes tisztaságában, 
aki újra megmutatta, hogy az Egyház 
Krisztus misztikus teste, nem csupán 
a hívek gyülekezete, aki oly szelíden tárta 
elénk a  ragyogó hit tisztaságát, hogy ész-
re sem vettük, valami igazán szép korszak 
kezdődött el. Mindezt a  szépséget nem 
elég megköszönnünk, felelősségünk tuda-
tában egyre mélyebben meg kell értenünk, 
és folytatnunk kell a csodás örökséget. 

-d-

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa 

A pápa Jézus Krisztus földi helytartója, 
a  katolikus Egyház látható feje. Róma 
püspöke, Szent Péter apostol utóda, aki 
hatalmát Jézustól kapta. A bíborosok tes-
tülete választja. Ő az Egyház egységének 
biztosítéka. A  jelenlegi pápa Ferenc, aki 
266. a szolgálatban.
A bíboros olyan püspök, aki tagja a pápavá-
lasztó konzisztóriumnak. A pápa nevezi ki. 
Hazánkban jelenleg két bíboros él: dr. Pas-
kai László nyugdíjban és dr. Erdő Péter hi-
vatalban. Székhelye Esztergom és Budapest.
A püspök a papság teljességével rendelke-
ző apostolutód, akit a Szentatya nevez ki. 
Az egyházmegye élén álló püspök a  me-

gyéspüspök, a neki segítő püspök a segéd-
püspök. Egyházmegyéjét a  Krisztustól 
kapott küldetés alapján vezeti a főpásztor. 
Egyházmegyénk püspöke: dr. Pápai La-
jos, aki Győrben él.
Érsek, metropolita: az érsek több püs-
pökség (egyháztartomány) fölött álló 
püspök. Van saját egyházmegyéje is. Az 
érsek palliummal (keskeny gyapjúszövet) 
rendelkezik, melyet a pápától kap kineve-
zésekor. Érseki címet Magyarországon az 
esztergomi a kalocsai, az egri és a veszpré-
mi püspökök viselnek.
A prímás egy ország legfőbb egyházi 
méltósága. Első az érsekek és a püspökök 

között. Hazánkban dr. Erdő Péter rendel-
kezik e címmel.
Az esperes több plébánia fölött álló plé-
bános, akit a püspök nevez ki. Az esperesi 
kerületek ülését vezeti és a  bérmáláson 
a püspök segítőtársa.
A plébános egy-egy templomhoz tarto-
zó hívőközösség vezetője, lelkipásztora. 
A Kapucinus templom plébánosa Gábor 
atya.
A káplán a plébános lelkipásztor-munka-
társa.
A tábori lelkész egy adott helyőrség lel-
kipásztora. A  tatai laktanyában jelenleg 
Horváth József atya tölti be ezt a tisztséget.

Jó, ha tudod
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Könyvajánló
Pio atya korunk egyik legnagyobb misztikusa, Assisi Ferenc mellett a legismertebb szent, aki testén viselte Krisztus szenvedésének jeleit, 
a stigmákat. Vajon ki tudna hitelesebben beszélni a Megváltó kínjairól, mint aki maga is átélte azokat? A szent kapucinus szerzetes le-
veleiben többször utalt arra, milyen érzés kerítette hatalmába, midőn vérző sebeit elfedve a külvilág kíváncsi tekintete elől, a keresztutat 
végezte. A keresztút Pio atyával című füzet válogatás ezekből a levelekből. Pio atya keresztúti elmélkedései is azt bizonyítják, mint a már 
életében szentként tisztelt kapucinus szerzetes egész élete: ez az énközpontúságát teljesen levetkőző, alázatos lélek Keresztelő Jánoshoz 
hasonlóan mindig csak egy dolgot akart: kisebbedni, hogy rajta keresztül Jézus Krisztus növekedjék.

„Olyan világban élünk, amely a cselekvést hangsúlyozza. Az a cél, hogy az ember minél többet alkosson, építsen, dolgozzon, formálja 
a világot. Sokan elfelejtik, hogy a cselekvésnek csak akkor lesz jó gyümölcse, ha van mögötte spirituális tartalom. Jézus azt mondta: „A 
lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit”. ( Jn 6,63) Itt a lélek szót ki lehet terjeszteni a szeretetre, az emberségre, az Úrral való kapcso-
latra, a becsületessége, a magyarságra. Ildikó imaverseiben ezt látom tükröződni. Beszélget Jézussal, mint aki jelen van a hétköznapokban. 
Megszólítja a pályaudvaron, a gyerekek között, a betegek látogatásakor, otthoni elfoglaltsága között, és áldást kér a szenvedőkre, a hazára, 
az eltévelyedett emberiségre és minden embertársára. Aki szeretné megtalálni szívének békéjét Istennél, az vegye kezébe ezt a könyvet, 
teremtsen csendet magában, és kezdje el olvasni lassan, hogy a szavak meg tudják érinteni belülről, és fel tudják emelni a lelkét. Ajánlom 

mindazoknak, akik nemcsak cselekedni akarnak, hanem biztosítani akarják cselekedeteik spirituális hátterét és belső örömét.” Katona István atya

„Lángolt a szívünk!”

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: 2013. május 3. • 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. 03. 30. - XXIII. 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/ 380 019

Honlapcím: www.tatakapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.

Miserend
Agostyán

Vasárnap: 8:00;  Péntek: 17:00

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: 17:00

KÍNÁLATUNK:
·  Katolikus, Református és Evangélikus énekeskönyvek, Bibliák,
   ·  Könyvek, gyermekkönyvek, színezők,
     ·  Kegytárgyak, rózsafüzérek, tömjén, gyertyák,
       ·  Ajándékok esküvőre, keresztelőre, ballagásra, diplomaosztóra
           és egyházi ünnepekre,
           ·  Hűtőmágnesek, kulcstartók, képek, matricák, naptárak,
              ·  Szerzetesrendek teái, borai, likőrei, gyógynövényei,
                ·  Szőllősi Pincészet borai.
                    ·  ÚJ! TATAI AJÁNDÉKTÁRGYAK!
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Áprilisi és májusi miserend és programok
Agostyán: Márc. 31. Húsvétvasárnap 900

 Ápr. 1. Húsvéthétfő 900

 Ápr. 8. Gyümölcsoltó Boldogasszony 1700

 Máj. 12. Mennybemenetel 800

 Máj. 19. Pünkösdvasárnap 900;

Tata: Márc. 31. Hajnali Krisztus-keresés 430

 Márc. 31. Húsvétvasárnap 730, 900, 1015, 1800

 Ápr. 1. Húsvéthétfő 730, 900, 1015, 1800

 Ápr. 5. Bérmálási megbeszélés és a bérmálkozók gyónása  1800

 Ápr. 6. (szombat) Bérmálás 1800;
 Ápr. 8. Gyümölcsoltó Boldogasszony 730; 1800;
 Ápr. 13. Fatimai engesztelés 1700-tól;
 Máj. 12. Mennybemenetel 730; 900; 1015; 1800;
 Máj. 13. Fatimai engesztelés 1700-tól;
 Máj. 19. Pünkösdvasárnap 730; 900; 1015; 1800;

Vértestolna: Márc. 31. Húsvétvasárnap 1130

 Ápr. 1. Húsvéthétfő 1130

 Ápr. 8. Gyümölcsoltó Boldogasszony 1600

 Máj. 12. Mennybemenetel 1130

 Máj. 19. Pünkösdvasárnap 1130



Apostol8 Képemlékek

Máriavölgyi zarándoklat

Péter Pál kapucinus testvér szentmiséje és előadása

Betegek szentségének kiszolgáltatása

Zoltán atya Pio atyáról tartott katekézist

Nagyböjti lelkigyakorlat dr. Balogh Károly atya vezetésével


