
Pünkösd napján a Szentlélek eljövetelét, 
és az Egyház születésnapját ünnepeljük. 
Érdekes összefüggés, hogy egy ünnepen 
gondolunk a Szentlélekre és az Egyház-
ra. Talán szorosabban és aktuálisab-
ban függnek össze, mint gondolnánk. 
A Szentlélek egyrészt valóban az ő 
hét ajándékával megvilágosító ere-
jű lehet az életünkben, mégis azt 
kell mondanunk, hogy a  Szentlé-
lek nem tesz mást, mint az Atya és 
a Fiú közt cikázó szeretetből lángra 
lobban és segít csatlakoznunk hoz-
zájuk.
Amikor tehát a  Szentlélekhez 
imádkozunk, várunk rá, és hív-
juk őt, akkor többet várunk, mint 
egy istenélményt, mint egy érzést. 
Többet, mint egy fellobbanó ener-
giabombát. Amikor a  Szentlélek 
valóban eljön, tüzet hoz a szívünk-
be, s a tűz fényénél tisztábban látjuk 
hivatásunk, küldetésünk, sőt ön-
magunk lényegét. Amikor ez a tűz 
felgyullad bennünk, vele együtt 
felgyulladnak önös vágyaink, 
nagyravágyásunk, önzőségünk, 
minden, ami meggátol abban, 
hogy jobban az Istenéi legyünk, és 
ennek a  tűznek az ereje cselekvés-
re késztet, nagyobb és szebb feladatok 
megtételére késztet, mint mi magunktól 
gondolnánk. Ha mélyebben, és igazán 
megértenénk a  Szentlélek kiáradásának 
lényegét, olyan dolgokra lennénk képe-
sek, mi katolikusok, melyet senki nem 

képes és nem mer megtenni ezen a  vi-
lágon. Akkor igazán képesek lennénk 
a  föld sója, és a  világ világossága lenni, 
akkor válhatnánk mi is szentekké. Hihe-
tetlenül nagy szüksége van az önmagától 
elrugaszkodott világnak arra, hogy vala-

ki megmutassa az utat az igazi boldogság 
felé. Az, hogy mi hiszünk a  Szentlélek 
megvilágosító erejében, messze többről 
szól, mint a saját megnyugvásunk. 
Mielőtt azonban azt gondolnánk, hogy 
a  Szentlélek megvilágosító erejét egy-

szerű áhítattal megkaphatjuk, rá kell 
irányítanunk a  figyelmünket Krisztus-
ra. A  Szentlélek valóban szól hozzánk, 
de nem a saját tudásából beszél, hanem 
Jézuséból. Aki tehát nem tekint árgus 
szemekkel Krisztusra, aki nem hallgatja 

az Evangélium igéit nyitott szív-
vel, az nem lesz képes a Szentlélek 
hangját sem felfogni. A Szentlélek 
Krisztus lehelete. Aki nem hajlan-
dó közel hajolni Krisztushoz, az 
a  Szentlélek ajándékait sem kap-
hatja meg. Krisztus azt mondta 
egy alkalommal, hogy nem békét, 
hanem tüzet hozott a világra. Kár 
lenne a  békét és a  lelkünk tüzes 
indulatát szembeállítani. A  béke 
Krisztus szemében nem egyenlő 
a  nyugalommal, nem egyenlő az-
zal, hogy nincsenek megoldásra 
váró feladataink. A béke az a tűz, 
melynek hevében mindenki az 
lehet, aki valójában, mindenki 
annyira képes, amennyire a Szent-
lélek indítja. Krisztushoz közel 
hajolni annyi, mint az Egyházhoz 
közel hajolni. Az Egyház Krisztus 
misztikus teste, az Egyház Krisz-
tusé. Ha nem ismerjük meg ezt 
a földi csodát, melyben ott a meg-

testesült Ige, ha nem bízunk az Egy-
ház példájában, aki megtanít minket 
imádkozni, aki egyengeti közös utun-
kat Krisztus felé, az szegényebb lesz, az 
a Szentlelket sem kapja meg. 

Gábor atya
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A Szentlélek Krisztus lehelete

Áradj ránk életadó Lélek!
A Szentlélek az Isten és emberszeretet tüzével gyújtsa lángra minden kedves Olvasónk szívét!
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Örömhír
Egyházközségünk fiatal 
híve, Németh Noémi, húsz 
éves orvostanhallgató, meg-
kezdte szerzetesi jelöltségét 
és noviciátusi felkészülését 
a  Szatmári Irgalmas Nővé-
rek esztergomi rendházá-
ban. Kísérjük őt imádsá-

gunkkal, és hivatásáért adjunk hálát az Istennek.

Szeretettel ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe, 
hogy megújult egyházközségeink honlapja. Az 
új oldalt – a régihez képest egy ’i’ betű hozzá-
toldásával - a  www.tataikapucinus.hu címen 
érhetik el. Az internetes megjelenés korszerű-
sítésével a közösségek közti kapcsolatteremtést 
szeretnénk elősegíteni. 
A látogatók fontos információkat találhatnak 
a plébániák és a templomok történetéről, olvas-
ható a miserend, a plébániák aktuális hírei, tájé-
kozódhatnak az elérhetőségekről, megtekinthe-
tő a helyi programok listája. A képgalériában az 

épített örökségünkön kívül láthatnak beszámo-
lókat az egyházközségek ünnepeiről és hétköz-
napjairól.  Az oldalon helyet kapott az augusz-
tusban már egy éves Kapucinus Múzeum is. 
Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat és kö-
szönetünket a honlap fejlesztőinek, akik mun-
kájukkal lehetővé teszik, hogy a naprakész in-
formációk mellett közösségeink szélesebb kör 
számára is bemutatkozhassanak.
Reméljük, az új megjelenés elnyeri tetszésü-
ket, és ugyanolyan szeretettel fogják látogatni, 
mint a régit.

„Itt van Péter” – hirdeti egy első századi felirat 
az apostol sírja felett a Szent Péter Bazilikában. 
A hatalmas bazilika – melyet a szegény beteszdai 
halász sírja fölé emeltek – beszélő köve tanús-
kodik hitünk oszlopáról, mely a zarándokokat 
a világ minden tájáról Rómába vonzza, ily mó-
don mélyítve és erősítve hitüket és szeretetüket 
Krisztusban és az Ő földi helytartójában.
Hosszú az út Rómáig. De minden zarándok 
Pál apostol szavaival indulhat útnak: „Ró-
mát látnom kell” (ApCsel 19,21) Péter és Pál 
neve a  városban összeforrt. Bátran mondhat-
juk, ők ketten alapították a  római egyházat. 
A  korai keresztények is így emlékeztek rájuk. 
Eusebios Historiája arról tudósít, hogy egy 2. 
század végén élt, Caius nevű római pap azt írja 
Proclusnak, a  kis-ázsiai apologétának, hogy 
meg tudja mutatni az apostolok ereklyéit, hi-
szen mind fölé templomot emeltek.
Rómában számos hely tanúskodik nemcsak az 
apostolokról, de Krisztus életéről, haláláról és 
feltámadásáról is. A  zarándok joggal érezhe-
ti, hogy visszatért a  forráshoz, és mondhatja, 
mit Hieronymus „Roma facta Hierosolima!” 
azaz „Róma Jeruzsálem lett!” Ez a  zarándok 
Róma, mely tükre és jele a  jövő városának, 
ahova mindannyian tartunk – Ábrahám és az 
ősatyák, az apostolok, a mártírok elévülhetet-

len érdemeikkel, és minden idők szentjei. Ezt 
a Rómát keresik a zarándokok évezredek óta.
Ez nem csak Romulus és Remus városa, hanem 
Péteré és Pálé, nem csak a  császároké és iste-
neiké, hanem a  mártíroké és minden szenté, 
akik hitben és hűségben Krisztushoz, az úton 
a mennyei Jeruzsálembe vezetnek. Túl az em-
lékműveken, múzeumokon és palotákon a za-
rándokok célja ennek a  bensőséges térnek, az 
élet értelmének, az üdvtörténetnek, az Egyház 
közösségének az újrafelfedezése. Ahogy XII. 
Piusz pápa mondja: Róma egy világ, egyedi és 
összehasonlíthatatlan (…) középpontja az Egy-
ház, hol Krisztus kegyelmével találkozunk.
A megtett út és az eltöltött idő hol adott volna 
nagyobb lehetőséget arra, hogy szemléljük az 
örök és a  múlandó, az Isten és az ember által 
alakított történelem közti különbséget, hogy 
Szent Péter terén a  pápa által celebrált szent-
misén megéljük hitünk csodáját, mely megte-
remti az egységet közöttünk.
Bízunk benne, hogy az örök városban - ahol 
egyházközségünk tagjai öt napos zarándokla-
ton vettek részt - megerősödött hitünk és hűsé-
günk Krisztus és Egyháza iránt. Isten segítsen, 
hogy hétköznapjainkban érezzük és megőriz-
zük lelki feltöltődésünk gyümölcseit!

-jt-

Pilisi erdőkben
In Memoriam Puszta Sándor
Arcát törli az Úr
hajnali harmattal
pilisi réteken
szagos virágokkal
a férfi óriás
tölgyfa ágáról
ma is éppen úgy
hull le egy madártoll
kicsorbul a napfény
fehérlő agyaron
őzek futnak által
zörrenő avaron
háromszázat verő
szívű egérke
elillanó élet
lecsap az ölyv csőre
ezüst patak mélyén
csillanó ametiszt
gombát kutat a szem
völgyek mélyén búvik...
Duna menti templom
torony szökik égnek
emlékező kövek
szól a harang érted.

Botos Ferenc

Pünkösd
Már turbékoltak a galambok,
Fehér színűk, tiszta szép,
Felszállnak néha, élelem után, mikor,
Fészkükben fióka várja, tátott szájjal élelmét.

Szép, jó lelkek,
Néha visszatérnek,
Sugallják a népnek,
Van az élet után élet.

Mert ez a menet,
Bizony az élet rendje,
Ha megszületik az ember,
Arra, vár a felhők közti menny,
Melyből olykor, lefigyel, leleshet a lélek,
Hogy ne kövessünk /el/, mint ők olyan esetet.

Boda Zsófia Borbála

Hol Rómának dobog szíve

Egyházközségi nyári tábor
Egyházközségünk idén a  Veszprém megyei 
Bakonykoppány községben szervezi meg ha-
gyományos nyári táborát, melynek időpontja 
2013. július 7-13. (vasárnap – szombat). Sze-
retettel várjuk hittanosainkat és fiataljainkat. 
Bővebb információ és részletes program a plé-
bánia irodájában és az egyházközség honlapján 
olvasható.

Keresztelés
Nagyszombaton harminchét katekumen ré-
szesült a bevezető szentségben. Kérjük, marad-
janak hűségesek Istenhez és Egyházához!

Bérmálás
Győri Imre kanonok szolgáltatta ki Húsvét 
után egy héttel, április 6-án a  bérmálás szent-
ségét a Kapucinus templomban. Hatvankét fi-
atal részesült a szentségben. Szentlélek Úristen, 
tartsd meg őket keresztény hivatásuk tudatos 
gyakorlásában!

Hagyományos  
Orbán nap Agostyánban

Május 31-én Agostyánban a Najgebirg dűlőben 
található, tavaly felújított Szent Orbán szobor-
nál kb 17:30-kor Szent Orbán napi ájtatosságot 
tartunk. A péntek esti (17:00-kor kezdődő) 
szentmise után együtt megyünk fel autókkal a 
hegyre, ahol imádkozunk és énekelünk a szép 
hagyomány szerint bőséges termésért, áldásért.
Szeretettel várunk mindenkit!

Honlapunk megújult!
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„Szeretettel meghívjuk egy exkluzív ren-
dezvénnyel egybekötött árubemutatóra 
pénteken 11 órára.” Így kezdődik általában 
az a  telefonbeszélgetés, melynek során Ön, 
kedves nyugdíjas olvasó, részese lesz egy ma-
nipulatív, pénzköltésre ösztönző procedúrá-
nak, ahonnan szinte garantáltan átverve fog 
távozni. 
MIÉRT ÍROM EZT? ÉS MIÉRT BÍRÁ-
LOM?
Napjainkban ez az értékesítési mód tombol, 
mely elsősorban a  nyugdíjas, idős korosz-
tályt veszi célba.
Miről is van szó?
Általában az efféle árubemutatókon mé-
regdrága és felesleges termékek módszeres, 
pszichológiai hadviseléssel felépített rá-
tukmálós értékesítése folyik az extra magas 
haszonszerzés érdekében. A  módszerek 
sokfélék, de abban megegyeznek, hogy jól 
öltözött hölgyek és urak felvázolnak a hely 
és a tömeg szellemének támogatásával olyan 
„lehetőségeket, vagy minőségi termékeket,” 
melyekre semmi szükségünk nincs és mé-
regdrágák. Ahogy minden üzlet, ez a típusú 
értékesítés is bizalomépítéssel kezdődik. Az 
értékesítő valamilyen módon megszerzi a bi-
zalmat, majd vásárlásra kényszeríti a célpia-
cát. A módszer mézes-mázos, vonzó és meg-
nyerő. A termékek előnyeiről szól, az általuk 
megoldott problémákról és kényelemről.
Valószínű sokan ismerünk olyanokat, akik 
valamilyen szuper takarót, fűtőkészüléket, 

háztartási gépet, utazást vettek meg a  piaci 
ár ötszöröséért, amikor azonban szembe-
sültek azzal, hogy átverték őket, semmi ga-
rancia nem volt a pénzvisszafizetésre vagy az 
egész semmissé tételére.
Sokan azt mondják, hogy az idősek bizal-
matlanok ugyanakkor hiszékenyek, azonban 
szerintem nem erről van szó és ez nem is igaz. 
Ahogy írtam, olyan pszichikai hadviselések-
kel állunk szemben, ahol az egyébként reáli-
san gondolkodó és egészségesen bizalmatlan 
egyének is áldozattá válhatnak. Gondoljunk 
csak bele: a paradicsomban Éva a kígyó ösz-
tönzésére addig győzködte Ádámot, amíg 
csak megkóstolta a  tiltott gyümölcsöt, pe-
dig világosan tudta, hogy nem kellene ennie 
belőle. Mit tehetett volna Ádám? Semmit. 
Azzal a bizalommal és azzal a hadviseléssel, 
mellyel Éva és a gonosz rendelkezett, Ádám 
tehetetlen volt.
Mi is tehetetlenek vagyunk sok mindennel 
szemben, egy lehetőségünk azért van: tisz-
tában kell lennünk azzal, hogy ha bárki te-
lefonon felhív és meghív hasonló rendezvé-
nyekre, akkor nem fogadjuk el. Lehet, hogy 
veszteség ér bennünket azzal, hogy nem lesz 
új, szuper termékünk, nem megyünk nyaral-
ni, vagy nem veszünk olyat, amire valóban 
szükségünk van, de megmarad egy csomó 
pénzünk, és megkíméljük magunkat az eset-
leges átveréstől.
Tudom, főleg az idős korosztály kiemelke-
dően udvarias, és nem akar senkit megbánta-

ni. Azzal, hogy valaki valamire nemet mond, 
nem bánt senkit. Nemet mondani azonban 
nem könnyű, van, akinek kimondottan 
nehezen megy, mert úgy érzi, ha valamire 
nemet mond, akkor azzal másokat bánt. Ez 
nem igaz! Nemet mondani meg kell tanulni, 
korosztálytól függetlenül, ugyanis soha nem 
késő. Persze vannak dolgok, amelyekre nem 
lehet nemet mondani, de szerintem egy tele-
fonhívásra egy teljesen ismeretlen embernek 
igenis lehet. Konkrétan meg lehet monda-
ni a  telefonhívónak, hogy nem érdekel az 
ajánlat, az árubemutató, és udvariasan (de 
nagyon határozottan) meg lehet kérni, hogy 
a  jövőben nem szeretnénk, ha felhívnának 
ilyen ügyekben. Tehát a  telefonbeszélgetés 
során dől el, hogy áldozattá válunk-e vagy 
sem. Később esélyünk sem lesz.
A magam részéről nagyon sajnálom azokat, 
akik feleslegesen költöttek ilyen rendezvénye-
ken százezreket vagy az évek során akár milli-
ókat, bízom benne, hogy előbb utóbb kikopik 
ez az értékesítési gyakorlat, addig azonban vé-
dekezni kell, elsősorban a módszer ellen.

Ui: Nem azt írtam és nem azt gondolom, 
hogy nincsenek becsületes telefonos értéke-
sítéssel és árubemutatóval foglalkozó cégek, 
hanem azt, hogy az idős korosztályt meg-
célzó módszerek nagy többségében etikát-
lan eszközöket használnak a  pénzszerzésre. 
Tisztelet a kivételnek!

Nágel Balázs

Hétköznapi tippek keresztény használatra 10.
...avagy egy különleges árubemutatóra való meghívás...

Bemutatkoznak az élőfalvak
„Ismerjük meg a  természetet és a  természe-
tünket, hogy képesek legyünk örülni egy 
olyan világnak ami a harmónia és helyes ará-
nyok szerint működik, és mert nincs jó élet 
a hamisságban.”
Azzal minden ép érzékű és józan gondolko-
dású ember egyetért, hogy a jó víz, jó föld, jó 
levegő és élhető élet-rendszer nélkül minő-
ségi életet élni nem lehet, bármennyit is köl-
tünk a  tüneti kezelésre. Miként lehetséges 
ezen feltételek megteremtése és megtartása 
globalizálódott világunkban, már kevesen 
tudják, és nagyon kevés a hely, ahol ezt rend-
szerében és közösségszerveződés szintjén 
megtapasztalni lehetséges.
Ezekre a  kérdésekre próbálnak választ adni 
gyakorlati tapasztalatainkkal és személyes 
példamutatásukkal az ökofalvak, vagy újabb 
elnevezés szerint az élőfalvak szerte a  vilá-
gon, de a  90-es évek elejétől Magyarorszá-

gon is. A  célirányosan összegyűjtött isme-
retanyagokat ezúton szeretnénk eljuttatni 
a rendszer fejlesztőihez, a naponta érdeklő-
dők sokaságához és a döntéshozókhoz.
A Magyar Élőfalu Hálózat népszerűsíté-
se, hozzáférhetővé tétele nem csak nevelői 
szempontból elsődleges, de az útkeresés 
miatt is fontos, mivel az ökofalvak, mint kö-
zösségi modellek mintaértékű humánökoló-
giai elkötelezettségű kezdeményezéseket és 
megoldásokat ajánlanak. Megismertetésük: 
út a  saját környezettudatosságunk kialakí-
tásához.
Az eltérő természetföldrajzi környezet-
ben létrejött modellkísérletek igazi értéke 
a  mozaikosság, a  sokszínűség. A  fönntart-
hatóság mással nem helyettesíthető szer-
ves műveltségi műhelyei, tudásközpontjai 
minden érintett, így a  döntéshozók felé is 
szolgálhatnak kitörési pontokkal, kipróbált 

mintákkal. Ezek egyúttal közgazdaságilag 
és erkölcsileg is felbecsülhetetlen értékű, de 
ugyanakkor kevés anyagi befektetést igény-
lő „projektek” a  környezeti nevelés, a  jövő 
nemzedék tudatformálása tekintetében. 
Tanulmányozásuk, szervezésük, és a jó pél-
dák terjesztése elengedhetetlenül szükséges. 
Ezzel a hiánypótló céllal a működés rendező 
elveinek meghatalmazására jött létre a Ma-
gyar Élőfalu Hálózat szakmai és érdekvédel-
mi kollégiuma.
Tavaly hagyományteremtő szándékkal Péter 
és Pál napján Gábor atya szentmisét muta-
tott be az agostyáni Szent Péter körtemplom 
búcsúján. A pozitív tapasztalok alapján idén 
június 29-én, szombaton délután 1530 óra-
kor tartjuk meg a búcsút Isten dicsőségére és 
a hívek lelki épülésére.

Czumpf Attila
agrármérnök, humánökológus
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Az egyházi évben Húsvét és Úrnapja idején az 
Oltáriszentségről nemcsak az evangéliumok-
ban olvasunk gyakrabban, hanem az sokszor 
a szentbeszédek témája is. Kanter Károly atyá-
ról feljegyezték, hogy a  prédikáció témájától 
függetlenül, mondandójának végkicsengése 
mindig az Eucharisztia szeretete volt. Hogy ez 
a  szeretet mennyire áthatotta őt, azt bizonyít-
ja az itt következő szentbeszéde is, amely arról 
szól, hogy miként nyilvánul meg Jézus szeretete 
azáltal, hogy folytonosan köztünk lakik, hogy 
folytonosan érettünk áldozattá válik, és hogy 
szent Testét és Vérét lelkünk táplálékául adja.
„Mi naponként láthatjuk az ostyát és kelyhet, és 
hitünk szemeivel nem kenyeret és bort látunk ott, 
amit testi szemeink látnak, hanem a mi Megvál-
tónkat, kihez szívünk vágya vonz, Királyunkat, 
kinek alázattal hódolunk, Istenünket, ki előtt 
áhítattal, szent félelemmel és hő szeretettel térd-
re borulunk. Minket nem csillag vezet oda, hol 
Megváltónkat üdvözölhetjük és imádhatjuk, 
nem angyal szava hirdeti, hogy itt vagy ott talál-
játok meg; nem, a mi útmutatónk és kalauzunk 
még ennél is biztosabb, szavahihetőbb, mert 
maga az Úr Jézus, az Isten Fia az, ki lépteinket 
igazgatja; az Ő szent ajkairól szállott az ige, mely 
megmondja, hol láthatjuk, hol kereshetjük föl, 
hol imádhatjuk Őt. Ő maga biztosít arról, hogy 
az ő kiválasztott szolgái szavára, a kenyér és bor 
színe alá rejtőzik. Ő maga mondja ezt, mit sze-
münk nem lát, mit eszünk föl nem foghat, mond-
ja pedig kínszenvedése, kereszthalála előestéjén, 
mikor mintegy végső akaratát e szavakba foglalja: 
Ez a kenyér, melyet kezemben tartok, megtörök, s 
táplálékul nektek adok, ez az én testem; s ez ami e 
kehelyben van, az én vérem, az új szövetségé, mely 
értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatá-
ra; – s ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Valóban csodálatos dolog! Tehát az, amit sze-
meim kenyérnek néznek, minek színe, szaga, íze 
kenyéré, ez nem kenyér többé, hanem a Te szent 
Tested. S az, amit szemeim bornak néznek, mi-
nek színe, íze, szaga boré, nem bor többé, ha-
nem a Te drága szent Véred. Csodálatos dolog 
ez, de Istennél minden lehetséges, s ami lehetsé-
ges azt Te, Édes Jézusom, ha lelkem üdvösségére 

válik mind megtetted hozzánk való szeretetből. 
Az Isten mindenhatóságának csodája ez, ki egy 
szavával meg tudja változtatni a dolgok valóját 
úgy, hogy külszínük megmarad. De még na-
gyobb csodája ez Isten szeretetének, ki így talált 
módot arra, hogy közöttünk lakozzék. (…)
Ez a csoda azonban még nem merítette ki Krisz-
tus szeretetét. Ő nemcsak közöttünk akar lakoz-
ni, hanem érettünk folytonosan felajánlja magát 
mennyei Atyjának. Ő látja a mi tehetetlenségün-
ket, tudja azt, hogy semmink sincs mit hódola-
tul, engesztelésül mennyei Atyánknak felajánl-
hatnánk, amivel kérésünknek nyomatékosságot, 
hálaadásunknak méltó kifejezést adhatnánk. (…) 
De rejt-e a föld titokzatos gyomrában s a tenger 
rejtelmes mélységében oly drágát, tisztát és be-
csest, ami méltó tárgya volna hódolatunknak, 
ami kedves lehetne Isten előtt, mi bűneink ter-
hét ellensúlyozni és szennyét lemosni tudná? 
Nincs-e mindenen e föld fölött a bűnnek átka? S 
még ha önnönmagát ajánlaná föl a bűnös ember 
– ki tudja –, nem hozna-e épp akkor legtisztáta-
lanabb áldozatot? Nem Kain áldozat-e minden, 
mihez az ember e földön juthat? (…)
Az Úr Jézus az Ő szeretetének teljességében 
mondja: Ember szíved sugallatát követve áldo-
zattal akarsz hódolni Teremtődnek, áldozattal 
megkérlelni megbántott mennyei Atyádat, de te 
hiába keresel a földön tiszta, Isten előtt kedves 
áldozatot, – íme itt vagyok én, a kenyér és bor 
színében elrejtőzve, a  te főpapod és áldozatod 
egyúttal. Az Úr Jézus jóvoltából az oltáron meg-
újul a kereszt áldozata, folytatódik Isten Fiának 
fölajánlása miérettünk. (…)
Óh Édes Jézusom, Te lehetővé tetted azt, hogy tisz-
ta ajándékkal közeledhessünk mennyei Atyánk tró-
nusa elé, evvel az ajándékkal kezünkben és szívünk-
ben, most már fölajánlhatjuk önnönmagunkat, 
semmiségünket, gyarlóságunkat; ez a  mi áldoza-
tunk, mely önmagában tisztátalan, Isten Fönségé-
hez méltatlan áldozat volna, veled és általad lesz 
Előtte kedvessé és elfogadhatóvá. (…)
Krisztus Urunk mondta: Miképpen a  szőlő-
vessző nem hozhat gyümölcsöt önmagától, ha 
nem marad a szőlőtőn; azonképpen ti sem, ha 
énbennem nem maradtok. Én vagyok a  sző-

lőtő, ti a  szőlővesszők; aki énbennem marad 
s én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert 
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek ( Ján. 
15, 4-5). S mi az, mi bennünket Krisztussal, 
az igaz szőlőtővel összetart, mi által vesszük 
magunkba a  szőlőtő éltető nedűjét, mely ál-
tal jó és sok gyümölcsöt teremhetünk, mi óv 
meg bennünket attól, hogy Krisztustól el ne 
szakadjunk? Leginkább az Oltáriszentségnek 
gyakori, méltó és buzgó vétele. Ami minket 
Krisztustól, az élő és éltető szőlőtőtől elszakít, 
az a halálos bűn, de aki az Oltáriszentségben 
méltón és buzgón fogadja magába Krisztust, 
az erőt nyer, hogy a világ kísértéseinek ellene 
állhasson. Krisztussal bensőképpen egyesülve 
sok gyümölcsöt terem. (…)
S erre az erőre mindnyájunknak szüksége van, 
hogy rendeltetésünknek megfeleljünk, hivatásbeli 
kötelességeinket teljesíthessük, s így sok gyümölcsöt 
hozzunk. Ez az erő kell nekünk papoknak, kiket 
az Úr kegyelme kiválasztott, hogy híveinek gon-
dozói, pásztorai legyünk, nehogy míg másoknak 
prédikálunk, magunk elvesszünk. Erre a  lelki-
erőre van szüksége a  keresztény szülőnek, hogy 
gyermekeit keresztény módon, örök hivatásuk-
nak nevelje, a  keresztény hitvestársaknak, hogy 
házaséletük igazi boldogságuk legyen, ifjaknak 
és hajadonoknak, hogy a  világ csábításai között 
szívük tisztaságát megőrizzék, gazdagoknak, 
hogy a földi kincsek szeretete szívüket el ne ragad-
ja, szegényeknek, hogy sorsukat Isten akaratában 
való megadással viseljék s mindnyájunknak, hogy 
keresztény katolikus hitünket mindenütt és min-
denkoron megvalljuk.” /Részlet  „A hit kapujá-
ban és azon túl” c. könyvből/
A fenti szentbeszéd több mint 100 éve hangzott 
el. Aktualitására azonban bizonyíték, Ferenc 
pápa húsvétkor mondott szentbeszédének egy 
részlete: „Váltsuk valóra életünkben a  kapott 
szentséget: ez legyen kedves testvérek minden-
napi elkötelezettségünk, egyben mindennapi 
örömünk! Érezzük annak örömét, hogy Krisz-
tus kegyelmének eszközei vagyunk, mint Krisz-
tus a szőlőtő szőlővesszői, akiket Lelke életned-
ve hat át.” /Forrás: Magyar Kurír/

Munka Margit

Jézus szeretetének megnyilvánulása az Oltáriszentségben
„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette őket ( Ján. 13,1)”

Idén a húsvét valahogy más volt. Krisztus fel-
támadásának ünnepének előkészületeiben az 
egyházközség feltámadásának jelei rajzolódtak 
ki, és ez a húsvéti vigília (Nagyszombat) ünne-
pére teljesedett ki.
Mi történt pontosan? Mi volt a folyamat? Hol 
tartanak most a dolgok? Miért a gratuláció?
Számos kérdést felvetve legegyszerűbben úgy 
lehetne leírni az egyházközség épülésének fo-
lyamatát, hogy feléledt a legkisebb közösség és 
valódi nagy dolgokat vitt véghez az elmúlt né-
hány hónapban. Sokan tesznek a közösségért, 
önzetlenül, részt vesznek a  munkákban, nem 

csak azok, akik valamiféle hivatást, vagy tiszt-
séget töltenek be az egyházi életben. Ideális az 
a kép, hogy egy klasszikus falusi egyházközség 
összetartó, és mindenki valamit tesz a közössé-
gért, de Agostyán példáját látva ez nem idilli 
kép, hanem mára valóság. Jó volt látni a temp-
lomtakarításban összefogó asszonyokat, a  vi-
rágdíszítés szervezőinek hozzáállását, a  férfia-
kat, akik készültek a zászlóvitelre, az önzetlen 
felajánlásokat munkában, használati eszközök-
ben, a  tettre kész ministránsokat, a  sekrestyé-
ben folyó előkészületeket, és persze a híveket, 
akik hétről-hétre egyre többen járnak temp-

lomba, nemcsak az idős korosztályból, ezzel 
a lakosság arányához képest a magyar átlaghoz 
viszonyítva élen jár az agostyáni templomba 
járók aránya.
Idén Húsvétkor valóban egy közösség várta Jé-
zus feltámadását.
Igazán jó volt megtapasztalni, hogy mindenki 
kiveszi a  részét a  munkából egyetértésben és 
önzetlenül, és ezzel építi a közösséget.
Adjunk hálát ezért Istennek, köszönjük meg 
és kérjük, hogy legyen közösségünk őriző 
pásztora.

Nágel Balázs

Feltámadó közösség, azaz rövid gratuláció Agostyánnak



Apostol 5„Bölcsek szavai”

van a  dolgok helyes 
megértésére, feljegy-
zésére, ott pontos 
a  szöveg ritmusa, 
hangsúlya. Ezek be-
tartása önálló mű-
fajokat teremtett, 
de mint említettem 
a  helyesírás fogal-
ma is ebből nőtt ki. A helyesírás ugyanis nem 
abból az alapvető szükségből ered, hogy az 
ember pontosan lejegyezzen valamit azért, 
hogy a  másik megértse, hanem éppen ebben 
a  kultikus környezetben, az Isten és az ember 
közti párbeszédben, viszonyban születik meg. 
Ezek az összefüggések. Ezért a  római módon 
kifejezett istentisztelet, a nyugati liturgia ezzel 
a tömörséggel, ezzel az egyértelműséggel, pon-
tos szabállyal fejeződik ki, aminek célja, hogy 
maga a celebráns valójában, igazán Krisztusba 
öltözzön be, igazán Krisztust jelenítse meg a hí-
vek közösségében, ne pedig önmagát. Önmagát 
a  szertartáson elrejtse a  pontos szöveg elének-
lése vagy elmondása, betartása által, így mint 
alter Christus, másik Krisztusként valójában az 
Urat jelenítse meg. 
A legutóbbi, 2008-as egyházmegyei határ-
rendezés tükrében, hogyan látja egyházi 
szempontból a felvidéki magyarság helyzetét? 
A felvidéki magyar katolikusoknak van olyan 
szervezete, amely összefogná őket?
Egy dolgot tisztáznunk kell. Azzal, hogy meg-
alakult először Csehszlovákia, külön egység 
született meg az Osztrák-Magyar Monarchi-
ában, ahol bizonyos nagy létszámú magyar és 
német kisebbség rekedt. A  trianoni szerződés 
után létrejött egy olyan érdekes helyzet, hogy 
olyan nemzetek sora alakult ki, melyek meg-
nevezései csak akkor ültek, ha az adott nép 
kimutatta majoritását, hogy többségben van-
nak más nemzetekkel szemben. Tehát mikor 
’18-ban megalakult Csehszlovákia, ki kellett 
mutatni, hogy itt több cseh és szlovák él, mint 
más nemzetiségű. Ha csak Csehország alakult 
volna meg, akkor gond lett volna a  Szudé-
ta-vidéken élő, többségben lévő németekkel. 
Ezért a  csehek a  szlovákokkal egyesültek, így 
lettek többséget képező nemzet. A  magyarok 
helyzete nagyon nehéz volt, mert vesztes nem-
zetként jöttek ki úgy az első, mind a második 
világháborúból, ezáltal alapvetően egy lenézett 
kisebbséget képeztek. Érezhető volt az a felfo-
gás, hogy mit kerestek itt, ott van nektek Ma-
gyarország, miért kell nektek éppen itt lenni. 
Úgy tekintettek a magyarokra, mint egy zava-
ró tényezőre, akik akadályozzák jelenlétükkel 
a majoritás érvényesülését. Ennek a felfogásnak 
az eredményét valahol máig érezni lehet. Azon-
ban sok változás történt. A 21. században a ter-
mészetes asszimiláció jelensége figyelhető meg. 
Ezt abban láthatjuk, hogy sok falu, amelyben 
magyar többség volt, mára már egy az egyhez 
az arány. A  magyar szülők gyermekeiket szlo-

„Beöltözni Krisztusba, igazán Krisztust jeleníteni meg a hívek közösségében”
Interjú dr. Balogh Károly atyával

nosította meg nyugaton, ha úgy tetszik, ő tette 
a  latint egyházi nyelvvé még az első századok-
ban. Ez a gazdagsága a latinnak. Az ember kilép 
a saját nemzeti korlátozottságából - tudatosítva 
természetesen saját nemzeti értékeit -, abban az 
univerzális egyházban találja magát otthon ál-
tala, és igazán Anyaszentegyházként élheti meg 
azt a közösséget, amibe a keresztség által be lett 
fogadva.
A liturgiához kapcsolódva?
Ez egy külön problematika. Van egy latin 
mondás, miszerint minden fordítás egy kicsit 
csalásnak számít, sántít. Nem mindig tükrö-
zi az anyanyelv a  szövegnek azt a  tömör, szép 
eredetiét, amitől éppen a  római, a  nyugati la-
tin liturgia jellegzetes. Attól jellegzetes, hogy 
Isten előtt nem mond sokat, de amit kifejez, 
annak mélységesen mély értelme van. Ellentét-
ben a görög liturgiával, a görög-keletivel, ahol 
ugyanannak a témának ismétlése által próbálja 
a  liturgián résztvevő embereket a szépségbe és 
a mélységbe vezetni. A latin liturgia tömör, de 
nem leegyszerűsített, ahogy sokan gondolják. 
Tömörségével olyan mélységre mutat rá, ame-
lyet ha az ember felfedez, először rácsodálkozik, 
majd ha már otthon kezdi érezni magát benne, 
akkor tárul fel előtte sajátos világa. Ezért fontos 
számomra a nyugati liturgia anyanyelvi szinten 
történő megértése is, mert így jobban érthető 
a szertartás, egy-egy ima, egy-egy mozdulat a li-
turgián belül is. Azt is tudni érdemes, hogy a la-
tin liturgiának jellegzetessége nemcsak a szöveg 
tömörsége, hanem a gesztusok egyértelműsége, 
pontos szabályozása is. Mindez a római jognak 
és a római hagyománynak az eredménye, ez te-
szi valójában a liturgiát rómaivá. A római em-
ber ugyanis a maga eredetiségében, az Istenhez 
való viszonyában tömör mélységet és pontos 
szabályozottságot mutat, ezáltal fejezve ki az 
Isten iránti tiszteletet. Ennek előzménye, hogy 
az istentiszteletek különböző officiális formái, 
melyek a  Római Birodalomban használatban 
voltak – itt most a kereszténység előtti időszak-
ra gondolok –, mindig úgy mutatkoztak meg, 
hogy az adott istenséget azzal tisztelték meg, 
hogy az adott szöveget pontosan elolvasták, és 
a  szertartást pontosan elvégezték. Ha ez nem 
történt meg, akkor az az ún. officium, vagyis 
a  nyilvános istentisztelet megsértését jelentet-
te, illetve magának az istenségnek a megsérté-
sét. Ez volt a  korabeli felfogás. Ezért találunk 
a régi római szövegekben olyan helyeket, hogy 
az adott papnak a  szertartás szövegét ponto-
san el kellett olvasnia még akkor is, ha az olyan 
nyelven íródott, amit ő maga nem értett. Sőt, 
felügyelőket is állítottak mellé, akik ellenőriz-
ték, hogy a pap pontosan olvassa-e a szöveget, 
nehogy véletlenül valami átok, Isten áldása 
helyett, Isten haragja szálljon le rájuk. Ebben 
a  környezetben, ezen a  liturgián belül szüle-
tett meg maga a  helyesírás fogalma is. Ahol 
a fogalmakat helyesen kell kiejteni, ott szükség 

Dr. Balogh Károly atya – aki nagyböjti lelki-
gyakorlatot tartott a Kapucinus templomban 
- a Komáromtól 24 km-re északkeletre fekvő, 
felvidéki Perbete plébánosa. Hol született és 
járt iskolába? Milyen tanulmányokat folyta-
tott?
Érsekújváron születtem, Tardoskedden nőt-
tem fel. Itt jártam iskolába, itt bontakozott ki 
papi hivatásom. Plébánosom – Mons. Lénár 
Károly esperes, plébános – példamutató em-
ber volt. Ő kezdte el Felvidéken a  közös imát 
a magyar főpásztorért. A külső kifejezői ennek 
a szándéknak a komáromi imanapok. Középis-
kolába Zsolnára jártam, majd pár kilométerre 
Pozsonytól, Szencen érettségiztem. Hat éves 
szemináriumi tanulmányaimat Pozsonyban 
kezdtem el. Az osztályunkból 19 papot szen-
teltek, akik közül hárman voltunk magyarok. 
Minket magyar nyelven a  nagyszombati szé-
kesegyházában szenteltek pappá, 2003-ban. 
Szentelésem után káplán voltam Somorján, 
Nagytétényben, aztán Ipolyságban három hó-
napig, majd Érsekújvárott, ahonnan Perbetére 
kerültem plébánosnak. Jelenleg itt teljesítem 
a plébánosi teendőket.
Kiválóan beszél latinul. Miért fontos az egy-
házban a latin nyelv használata? Ehhez kap-
csolódva, hogyan látja a liturgia alakulását?
Beszélni elég nehéz, ugyanis nincs kivel. Tény 
és való, hogy amikor Somorján voltam káplán, 
volt egy szlovák káplántársam, aki latin-filo-
zófiából készült doktorálni. Átvettem velem 
újra a  latin nyelv alapjait, majd egyre többet 
foglalkoztam vele. Azért tartottam fontosnak, 
mert ez egész nyugati kultúránk alapja. Ha 
valaki a  latin nyelvvel foglalkozik nyelvtani 
szempontból, jól érvényesül az ún. romanizált 
nyelvek között. Más szempontból meg egy-
házi berkeken belül sok kifejezés, maga a  te-
ológia is érthetetlen volna, ha az ember nem 
értené ezt a  nyelvet. Másrészt viszont a  latin 
nem kötődik egyik nemzethez sem, egyetlen 
ország sem mondja anyanyelvének, ezért egy 
országok fölötti, mindenen átívelő anyanyelve 
Anyaszentegyházunknak. De olyan nyelvek-
ben is vannak latin kifejezések, amikben nem is 
várnánk. Kimutatták, hogy a roma nyelvben is 
rengeteg latin kifejezést használnak, de ugyan-
ez elmondható a magyar nyelvről is. A legegy-
szerűbb példa erre, mikor azt mondjuk, persze. 
Annyira magyarosan hangzik, azonban latin 
mondat - per se -, ami annyit jelent, magától 
értetődő. Valószínű, hogy az értelmiség gyak-
rabban használta, a  köznép többször hallotta, 
így ment át a köznyelvbe. Tehát a latin egy iga-
zán formáló nyelv. Az egyházatyák irodalma 
nagyon közel áll a  lelkemhez. Szent Ágoston 
beszédei, Szent Ambrus prédikációi nagyon 
tömör módon fejeznek ki olyan dolgokat, amit 
ha meg akarok magyarázni, bizony körbe kell 
írnom őket. Vagy például ott van Tertullianus, 
aki nem volt teljesen ortodox vallású, de való-
jában az alapvető egyházi terminológiát ő ho-
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vák iskolába járatják, mert úgy gondolják, hogy 
ott megtanulja a majoritásnak a nyelvét, és így 
jobban fog tudni érvényesülni. Kimondhatjuk, 
beláthatjuk, ha valaki érvényesülni akar Szlová-
kiában, akkor a nyelvet tudnia kell. A kérdés az, 
hogy mennyire öntudatosak a még létező ma-
gyar falvak, mennyire tudják megőrizni identi-
tásukat. Ez óriási kihívás lesz a jövőben is, mert 
az asszimiláció nagyon erőteljesen valósul meg. 
Nincs kényszer, inkább a családok gondolkodá-
sa felől nézve érdekes a kérdés. Kimutatták, ha 
két magyar szülő egyike szlovák iskolába járt, 
akkor 90 százalékban a gyermek szlovák isko-
lába kerül. Ebben az a  veszélyforrás, hogy az 
a gyerek, aki otthon magyarul beszél és elkerül 
egy szlovák iskolába, akkor ott a nyelvre össz-
pontosít, nem a tudomány elsajátítására. Nem 
beszélve arról, ha nincs az az idős nagymama, 
aki átadja a magyar kultúra szépségét, történel-
mének eszmeiségét, akkor ebből mind kiesik. 
Az ilyen gyermek, ha középiskolába kerül - ami 
már tiszta szlovák környezet -, akkor teljes mér-
tékben már nem beszélhetünk magyar ember-
ről. Ezek azok a  lépések, ahol a  gyermekeket 
elveszítjük. A kérdés az, hogy ki legyen az, aki 
a  családokban, a  közösségekben felébressze 
a magyar identitást. Kérdés az is, hogy a közös-
ség mennyire érzi ennek szükségletességét. Van-
nak jó magyar papok, akik átérzik és látják ezt. 
Fontos tudni, hogy ahol van magyar alapiskola, 
ott van szlovák alapiskola is. Vegyük az én szü-
lőfalumat, Tardoskeddet. Amikor én jártam is-
kolába, akkor egy az egyhez volt az arány, most 
inkább három az egyhez, a szlovák tanulók ja-
vára. A kérdés az, hogy én, mint pap, mennyire 
tudom befolyásolni a szülők döntését, hogy ez 
így nem helyes vagy nem jó. De az is kérdéses, 
kényes dolog, hogy azt tanácsoljam, milyen 
iskolába tegyék gyermeküket. Ha megkérde-
zik, elmondom, hogy jobb, ha gyermek a saját 
anyanyelvén tanulja a tudományt, a nyelvtudás 
majd ezt utoléri. Elvégre a  magyar iskolákban 
is tanítják a  szlovák nyelvet, ráadásul ott az 
alapoktól veszik, míg a szlovák iskolában a ta-
nár feltételezi, hogy a magyar gyerek érti, amit 
mond. Bizony, vannak környékek, ahonnan 
már teljesen kiveszett a magyar iskola. Jelenleg 
Zoboralja a  legveszélyeztetettebb vidék, pedig 
az itt élő magyarok egy gyönyörű, originális 
közösséget alkottak, ám mára csak néhány tele-
pülésen van magyar iskola, a többi helyen csak 
szlovák iskolára van igény. Például Gerencséren 
- egy gyönyörű falu, lassan már egybe van épít-
ve Nyitrával - teljesen megszűnt a magyar isko-
la, ezáltal akkora szakadék tátong a nagyszülő 
és az unokák közti életformában, hogy sokszor 
előfordul, hogy a  nagyszülő nem érti az uno-
ka nyelvét és fordítva. A  kommunizmus alatt 
még kötelező volt a  katonaszolgálat, és a  ma-
gyarokat erről a vidékről Csehországba vitték, 
a  cseheket meg idehozták. Akik odakerültek, 
hamarabb elsajátították a  cseh nyelvet. Nincs 
sok különbség a cseh és a szlovák között, a két 
nemzet teljes mértékben megérti egymás nyel-

vét. Továbbá sokan oda is nősültek, a gyerme-
keiket nem tanították meg magyarul, és mikor 
jöttek vissza az unokával, akkor ők egy szót sem 
tudtak a nagyszülővel váltani. Volt olyan, hogy 
ott kellett ülnöm a  szomszéd néninél, mert 
nem tudott értekezni az unokájával, aki eljött 
meglátogatni. Ilyen paradox helyzetek jöttek 
létre. Nem beszélve arról, hogy a nagy paraszt 
családokat, akiket a Benes-dekrétumok alapján 
kilakoltattak, és behozták az ezen a  területen 
szórványban élő szlovákokat, megkeverve a fa-
luk arányát, úgy nyelvileg, mind vallásilag is. 
Pozsonyból és környékéről a németeket teljesen 
likvidálták a  háború után, emléküket néhány 
település neve őrzi csupán. A magyar nyelvet is 
csak néhányan beszélik Pozsonyban, a hétköz-
napi kommunikációs szinten már nincs is kivel 
magyarul beszélni. Ennek eredményeképpen 
ma még a  legmagyarabb településeken is, ha 
részt veszek valamilyen civil ünnepségen, a be-
szédek mindig kétnyelvűen hangzanak el. Ha 
ez így folytatódik, nem tudom, mi lesz a felvi-
déki magyarsággal. Tíz, húsz év múlva fog-e 
valaki egyáltalán magyar misét igényelni. Szo-
morúan hangzik, de így látom.
Milyennek látja a  szlovákiai magyar katoli-
kus egyház kapcsolatát a magyarországi egy-
házzal?
A szlovákiai püspöki karon belül három püs-
pök aktívan beszéli a magyar nyelvet. Az egyik 
a nagyszombati püspök, Orosch János püspök 
úr, a másik a rozsnyói püspök, Vladimír Filo, és 
Halkó József, pozsonyi segédpüspök. Filo püs-
pök úr szlovák létére attól a pillanattól kezdve, 
hogy magyar helyre került - több évig volt ma-
gyar lakta területen plébános -, rögtön meg-
tanulta hívei nyelvét, de ha velünk találkozik, 
akkor is automatikusan átvált magyarra. A töb-
bi püspök nem beszél egyáltalán magyarul. 
Ez a fogalom, hogy Szent István-i hagyomány 
ezekben a  püspökökben nem él. Ők inkább 
a  Cirill-Metód-i hagyományt képviselik, ami 
a  szlávságban benne lévő, az össz-szlávsággal 
összefüggő felfogás. Ezt próbálják meghonosí-
tani, propagálni, amit államilag is támogatott. 
Ami a magyar kérdéseket illeti: bárki legyen is 
az egyházmegyében a püspök, ha nincs magyar 
papja, akkor nem tud a magyar faluba magyar 
papot tenni. A helyzet az, hogy rengeteg szlo-
vák pap van. Csak egy példa: a Nyitrai Egyház-
megyében nincs üres szlovák plébánia. Vannak 
osztálytársaim, akik 10-12 éve káplánok, mert 
nincs számukra szabad hely. A püspökök jóin-
dulata abban is mutatkozik, hogy az már nem 
kérdés, hogy magyar faluba magyar pap kerül-
jön. De ha ők maguk nem is beszélik a  nyel-
vet, mindenhol vannak vikáriusaik, akik teljes 
mértékben el tudják látni úgy a bérmálásokat, 
mind az egyéb teendőket. A  gond az, hogy 
legyen elegendő magyar pap, aki a  Felvidé-
ken felvállalja a  pasztorációt. Magyar teológia 
nincs, magyar képzésre akkor van lehetőség, 
ha valakit Budapestre küldenek tanulni. A mi 
időnkben ilyen lehetőség még nem volt, így mi 
szlovákul tanultunk, a  szolgálatot viszont ma-
gyarul végezzük. Tény és való, hogy mára a Fel-

vidéken nem a szlovák-magyar viszony a gond, 
hanem az, hogy a fiatalok elmennek külföldre 
szerencsét próbálni, a falvak elöregednek, a há-
zak sokszor üresen állnak. Szembesülni kell az 
emigrációval, szembesülni kell az egyre erősö-
dő szekularizációval.
A Szentatya a  szegényekre fordítja a  legna-
gyobb figyelmet, mit tehet a magyar és a szlo-
vák egyház ebben az ügyben?
Szegénység létezik olyan értelemben, hogy 
nincs elegendő pénzösszeg a  megélhetésre, de 
létezik egyfajta lelki elszegényedés is, ami an-
nál a rétegnél is kimutatható, amelyeknek van 
elegendő pénze, csak nincs erkölcsi tartása ah-
hoz, hogy jól viszonyuljon az anyagi javakhoz. 
Az Egyháznak mindkét téren nagy szerepe van. 
Támogatja az igazán szegényeket, de teszi ezt 
olyan értelemben is, hogy próbálja ránevelni 
a gazdagabbak szívét az adakozásra. A legszegé-
nyebb réteget Szlovákiában is a roma családok 
alkotják. A legnagyobb kihívást az ő felemelé-
sük, és a roma pasztoráció jelenti, mert valóban 
a  nyomor szintjén élnek. Különösen keleten 
vannak olyan elszigetelt, nagyon alacsony szin-
ten élő közösségek, kis falvak, ahol megeléged-
nek azzal, ha van mit enniük. Felemelésükre 
meg kell találni a módot. De gazdasági feleme-
lés az erkölcsi felemelés nélkül nem megy, mert 
az egyik a másik nélkül nem vezet igazi előre-
lépésre. Hogy egy ország mennyire jómódú, 
attól függ, hogy a középréteg mennyire széles. 
Ha a középréteg tömörül, akkor recesszió van, 
minél erősebb a  középréteg, annál jobb a  do-
log. Ha egyre nagyobb a szakadék a szegények 
és a gazdagok között, gazdasági szinten is visz-
szaesés történik. Itt hangsúlyoznám, hogy rá 
kell nevelni az embereket az anyagiak helyes 
használatra, hogy egymást segíteni tudják. Az 
egyház ezen közvetlen és közvetett módon 
segít. Közvetlen módon bizonyos institúciók 
útján, mint például a  Karitasz, ami a  legsze-
gényebbeknek próbál segítséget nyújtani. De 
léteznek különböző projektek arra, hogy a leg-
szegényebbeket kiszakítsák a  nyomorból, és 
megtanítsák őket arra –hogy így mondjam -, 
hogyan kell „halászni”. Az Egyház, mint a  lel-
kiismeret nevelője nagyon sokat tehet, azon-
ban ezt az összetett dolgot, összetett módon, 
nagyon szakserűen lehet csak megoldani. Ala-
kítsanak például polgári társulásokat, melyek 
egy bizonyos gondra összpontosítsanak, és ott 
segítsenek. Volt is ilyen kezdeményezés, mely-
nek során több család összefogott és felkarolt 
egy roma családot mind anyagilag, mind pedig 
úgy, hogy eljártak hozzájuk, megtanították 
arra, hogy az alapvető higiénikus dolgokat ho-
gyan kell elvégezni, és minden egyébre. Termé-
szetesen a szegénységben élő család ezt – főleg 
az elején - nem mindig fogadta nagy örömmel, 
de azért megszokták, és ami a  legfontosabb, 
történt előrelépés. A  megoldás nem az, hogy 
behunyjuk a  szemünket és a  probléma nem is 
létezik, ők élik a maguk világát, mi pedig a mi-
énket. Ezt a két világot különféle ötletekkel át 
kell és át lehet hidalni.

Készítette: Jánoska Tibor

az interjú folytatása...

„Bölcsek szavai”
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Könyvajánló
Kanter Károly, akit halála után „Budapest apostolaként” emlegettek, a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején a magyar katolikus megújulás egyik 
elindítója volt. Prohászka Ottokárral együtt sokat tett a vallási nevelés megreformálásáért, hitbuzgalmi egyesületek alapításáért, az egyház 
és a társadalom katolikus szellemben történő megújulásáért. Ezt bizonyítja az Örökimádás-templomban 2007-ben előkerült több mint 
félezer kéziratos szentbeszéde is. Az ezekből kiválasztott idézetek száz év távlatából ugyanúgy érvényesek és elmélkedésre indítják az olva-
sót. Kanter Károly egyik szentbeszédében azt mondta, hogy „a hit szent merészség, szent titok.” De ha már beléptünk a hit kapuján, akkor 
olyanok leszünk, „mint a madár, aki a ringó, törékeny ágakon is dalra gyúl és nem fél, mert tudja, hogy vannak szárnyai”. A hit kapuján 
belépni, ebbe a szent titokba behatolni és utána boldogan szárnyalni, ehhez próbál segítséget és támaszt nyújtani ez a könyv.

Joseph Ratzinger pontifikátusa kezdetén a Benedek nevet választotta. A névválasztás talán már sejtetette az új pápa programját is. Elődje, 
XV. Benedek pápa az I. világháború idején minden erőfeszítést megtett a béke megteremtéséért. XVI. Benedek is a béke munkálója kívánt 
lenni a háborúság és erőszak világában. A névválasztás másik inspirálója, Szent Benedek apát, Európa védőszentje és a nyugati szerzetesség 
megalapítója az életében mindig Krisztust helyezte az első helyre. Az új pápa is Krisztust akarta az első helyre tenni és így kívánta előmoz-
dítani az Egyház megújulását – Európában és az egész világon.
XVI. Benedek a krisztusi igazság alázatos szolgájaként tevékenykedett teológusként és pápaként egyaránt. Pápai szolgálata által –melyet 
2013. február 28-áig végzett- az igazság ragyogásával akarta megvilágítani az emberiségnek a  jövőbe vezető útját. Ez a könyv –amely 

a Szentatya elmélkedéseit és keresztúti gondolatait tartalmazza- segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy Benedek pápa tanítása által a megismert krisztusi 
igazság útján biztosan haladjunk az eszmei zűrzavar és téveszmék világában is. Az imafüzet a plébánián beszerezhető. 

„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. július 19. • 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. 05. 19. - XXIII. évf. 3. 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.tataikapucinus.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

Miserend és programok
Agostyán: Máj. 19. Pünkösdvasárnap: Egész napos szentségimádás;
   Szentmise 800;
 Máj. 20. Pünkösdhétfő Szentmise 1100;
 Jún. 2. Úrnapja; Szentmise, körmenet és elsőáldozás 800;
 Jún. 29. Szent Péter körtemplom búcsúja 1530;
Tata: Máj. 19.  Pünkösdvasárnap: Egész napos szentségimádás
   Szentmise 730; 900; 1015; 1800;
 Máj. 20.  Pünkösdhétfő Szentmise 730; 900; 1800

 Máj. 23. Boldog Apor Vilmos ünnepe a győri Bazilikában
 Máj. 26. Szentháromság vasárnapja 730; 900; 1015; 1800;
 Jún. 1.(szo) Elsőáldozás  1800;
 Jún. 2. Úrnapja  730; 900; 1015; 1800;
  A 1015-ös misét követően úrnapi körmenet;
 Jún. 4. A nemzeti összetartozás napja 1800;
  Ünnepi szentmise magyar hazánkért; utána ünnepség az I. világháborús emlékműnél
 Jún. 5.(sze) Regnum Marianum előadás a közösségi teremben 1830;
 Jún. 6. Első csütörtök;  egész napos szentségimádás 1015;
 Jún. 13. Fatimai engesztelés  1700-tól
 Jún. 30. Reich Ciprián atya ezüstmiséje 1015;
 Júl. 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe 730;1800;
 Júl. 4. Egész napos szentségimádás;
 Júl. 26. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe 730;
 Aug. 1. Egész napos szentségimádás;
 Aug. 4. Porciunkula búcsú és körmenet 1800;
  /Palánki Ferenc püspök atya/
Vértestolna: Május 19.  Pünkösdvasárnap: Egész napos szentségimádás
   Szentmise 1130;
 Május 20.  Pünkösdhétfő Szentmise 1000;
 Május 26.  Szentháromság vasárnapja; Szentmise és elsőáldozás 1130;
 Június 2.  Úrnapja; Szentmise és körmenet 1200;

A további programokról, illetve az esetleges változásokról tájékozódjon honlapunkon 
www.tataikapucinus.hu
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Katekumenek keresztelése húsvétkor

Római zarándoklat

Árus-Kovács Gábor atya előadást tartott

Nagypénteki keresztút Vértestolnán

Bérmálás

Katolikus gimnazisták miséje

Világháborús hősökre emlékeztünk


