
Porciunkula ünnepén, mikor Szent 
Ferencre irányul a figyelmünk, és a 
közelmúlt eseményei - Ciprián atya 
ezüstmiséje, közösségünk fiatal tagjá-
nak szerzetesi hivatása - arra indítanak, 
hogy a szerzetesi lelkiségről, életről 
elmélkedjünk, mert ezen aktuális ese-
mények kapcsán többekben felmerült, 
hogy van-e létjogosultsága egyálta-
lán ennek az életformának. Az Isten-
nek szentelt élet 
állapota az egyik 
a  „mélyebben” Is-
tennek szentelt 
életformák közül, 
mely a  keresztség-
ben gyökerezik, és 
teljesen átadja ma-
gát Istennek. Az 
Istennek szentelt 
életben a  Krisztus-
hívők a  Szentlélek 
indítására vállalják, 
hogy Krisztust szo-
rosabban követik, 
önmagukat odaad-
ják a  mindenekfö-
lött szeretett Istennek, és törekednek 
a szeretet tökéletességére Isten országa 
szolgálatában. Mindezzel jelzik és hir-
detik az Egyházban az eljövendő világ 
dicsőségét.
A szerzetesek fő munkája a hittérítés, 
a  prédikálás és a  lelkipásztorkodás 
mellett, az iskola, a nevelés és a tudo-
mányok művelése által új szellem, új 
élet hirdetése a  társadalom minden 
rétegének. „A szerzetesek is arra kap-

tak hivatást – írja II. János Pál pápa 
– hogy a  maguk korában tanúságot 
tegyenek egy […] mély és személyes 
Krisztus-tapasztaltról, és megosszák 
másokkal a hitet, reményt és örömet, 
amit ez a tapasztalat nyújthat. Életük 
állandó személyes megújítás forrása 
kell, hogy legyen intézményük növe-
kedése számára.”
Az életünk végső soron nem törvények-

nek és szabályoknak való engedelmes-
ség, hanem egy konkrét személynek, 
Jézus Krisztusnak a követése. Így válik 
egyértelművé, hogy minden igyekeze-
tünkkel az ő normájához kell igazod-
nunk. Mert ha valóban Isten képmásai 
vagyunk, akkor erkölcsi döntéseinknek 
a  mélyén folyton ott szükséges lennie 
a krisztusi eszménynek. XII. Pius pápa 
mondta, hogy „a katolikus hit alapel-
veiben a  keresztény igazság és hűség 

megvallása elválaszthatatlanul össze-
fonódik az emberi természet leghite-
lesebb és legmagasztosabb értékeinek 
őszinte és állandó hangsúlyozásával. 
[…] Az igazi vallásosság és a mélységes 
emberség nem vetélytársak egymással, 
hanem egymás testvérei.”
A szerzetesek mindig fontos szere-
pet játszottak az áhítat és a  keresz-
tény elkötelezettség előmozdításában, 

Krisztus teljesebb 
megismerésében. 
Világképük köz-
pontjában ugyanis 
Jézus Krisztus tör-
ténelmi személye 
áll. Ő mintaképe 
az emberi életnek, 
mert másoknak 
szolgálva tökéle-
tesen válaszolt az 
Atya szeretetére. 
Osztozik emberi 
természetünkben, 
és meghív bennün-
ket, hogy szeretettel 
válaszolva az Atyá-

nak kövessük őt a kereszt zászlaja alatt. 
Céljuk mindig az, hogy felismerjük 
a  teremtett világban és a  történelem-
ben jelenlevő és munkálkodó Istent. 
Ugyanis Jézus Krisztus a világtörténe-
lem kulcsa, középpontja és végső célja. 
A keresztény ember ezt felismerve kö-
telezi el magát a szent történelemben. 
Kívánom, hogy Porciunkula ünnepén 
mindnyájunkat ez a lelkület vezesse.

Gábor atya
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Az Istennek szentelt élet
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Út a Pisznicére
Felértél. Lábad nyomán
egy kis kő gördül el
itt fenn karthauzi csendben
sziklafalat, sziklafal ölel
egymásnak feszülnek kőlapok
közöttük liász varratok
összesúrlódnak a molekulák
a szélben virágok szirma leng
néma dalt dúdolgat a csend:
felértél. Otthon vagy. Ez a hazád.

Botos Ferenc

Elsőáldozás Vértestolnán
Szentháromság vasárnapján öt 
vértestolnai gyermek találkozott először 
a  szentségi Jézussal a  szentáldozásban. 
Kísérjük imádságainkkal az elsőáldozó 
gyermekeket, hogy egész életükben erőt 
merítsenek az Eucharisztiából!

Hittantábor 
Bakonykoppányban

Negyven fiatal, illetve hittanos gyermek 
vett részt egyházközségünk nyári hittan-
táborában, ahol vendég bolt többek kö-
zött Péter Pál kapucinus atya, és Győri 
Dani Lajos, a  Máltai Szeretetszolgálat 
alelnöke. A  táborba ellátogatott Salgó 
Ferenc atya, a  pápai Szent Anna temp-
lom plébánosa is. A táborvezetők Bon-
dor Lajos és ifj. Fülesi János voltak. A tú-
rák, játékok, strandolás mellett adódott 
alkalom lelki elmélyülésre, tábortűz 
melletti beszélgetésre is.

„Jócselekedettel igazolni a hitet!”  
vendégünk volt Kozma Imre atya

Megünnepeltük 
Vértestolnán a Szent 

Antal búcsút
Az idei búcsúi szónok Horváth István 
mocsai plébános atya volt. Beszédében 
rámutatott arra, milyen nagyszerű do-
log, hogy a falu és a templom védőszent-
je Szent Antal.

Német nyelvű szentmise 
Agostyánban

Május 26-án német nyelvű szentmi-
sét mutatott be Dr. Karaffa János atya 
az agostyáni templomban. Az ünnepi 
szentmisén megemlékeztek a svábok ki-
telepítéséről is.

Reich László Ciprián atya ezüstmiséje

A tatai plébániák és környékbeli tele-
pülések hívei, lelkipásztorai tartottak 
lelki napot a  közelmúltban A  Hit Éve 
kapcsán, ahol a meghívott vendég Koz-
ma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnö-
ke volt. A lelki programok, elmélkedé-
sek középpontjában az a szent páli gon-
dolat állt, miszerint a „hit tettek nélkül 
holt dolog.”
Kozma atya szerint különösen is aktu-
ális, hogy a környezetünkben is nagy 
kárt okozó árvíz az itt élő kereszté-
nyek felébressze, hogy megértsék, 
nem elég csupán a belső megerősödés 

a  hitben. Ha a  hit belső megtapasz-
talásából nem származnak külső tet-
tek, maga a  hit is elsorvad, kiürese-
dik, hiteltelenné válik. Fontos ugyan 
a különféle egyházi és világi karitatív 
szervezetek jelenléte, de a  keresztény 
embernek egyénileg is a  jótetteivel 
kell tanúsítania, hogy Krisztushoz 
tartozik – emelte ki Imre atya elmél-
kedésében.
A programokat lezáró ünnepi szentmi-
se végén, a pappászentelése 50. évfordu-
lóját ünneplő Kozma Imre atya arany-
misés áldásában részesítette a jelenlévő 
híveket és atyákat.

Pappá szentelésének 25. évfordulóját 
ünnepelte Reich László Ciprián atya. 
Kapucinus  testvérként és lelkipásztor-
ként több évet töltött a tatai kolostor-
ban, illetve a hívek szolgálatában. En-
nek kapcsán mutatott be Ciprián atya 
ünnepélyes szentmisét templomunk-
ban. Az ünnepség kezdetén Harmath 
József világi elnök személyes emlékei 
kapcsán köszöntötte a  jubiláló atyát, 
majd átadta az egyházközség ajándé-
kát. Ciprián atya a  prédikációjában 
Isten ajándékozó szeretetéről beszélt, 
amelynek jele, hogy minden korban 
támaszt hivatásokat, küld papokat 
és szerzeteseket. A  szentmise végén 

Ciprián atya megköszönte a  meghí-
vást buzdított az új hivatásokért való 
kitartó imára, majd az olasz vendégek 
köszöntése után ezüstmisés áldásában 
részesítette a  jelenlévő papokat és hí-
veket.
Reich László atyát 1988-ban szentelték 
pappá a  székesfehérvári egyházmegye 
szolgálatára, de hamarosan belépett a ka-
pucinus rendbe, ahol örökfogadalmat 
tett. Szerzetespapként több évig szol-
gálta a tata-tóvárosi és dunaszentmiklósi 
híveket. Jelenleg Olaszországban, 
a coneglianoi kapucinus rendházban él. 
Isten tartsa meg őt papi és szerzetesi hi-
vatásában!
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Hónapok óta hallgatom a rádióban a digitá-
lis átállásról szóló reklámokat, hirdetéseket 
és megvallom, igen csak idegesít, bár nem va-
gyok érintett, ugyanis több, mint öt éve nincs 
TV-m...
Akkor döbbentem meg igazán, amikor a pa-
pírhulladékaimat a  szelektív gyűjtőbe akar-
tam kidobni és nem fért be a  konténerbe, 
ugyanis 7 !!! darab televízió doboz elfoglalta 
a helyet.
Először sommásan megjegyeztem magam-
nak: „Na, ez a válság ma kishazánkban”, aztán 
elkezdtem gondolkodni...
Lecserélte mindenki a  készülékét, aki régi 
TV-vel rendelkezett, ugyanis ezek a régi esz-
közök nem képesek a digitális műsor vételére, 
ezzel a gyártók (ismét) nagyot kaszáltak.
De gondoljunk csak bele. Mi ez a  felhajtás? 
Miért olyan fontos ez? Miért olyan fontos 
a televízió?
A nézők oldaláról vizsgálva, talán mindenki 
meg tudja válaszolni, hogy számára miért is 
olyan fontos a  TV. Gondolok itt a  kedvenc 
sorozatokra, a jó műsorokra, stb.
Az átállásról szóló reklámokkal félelmet kell 
kelteni a  nézőben, hogy egyik pillanatról 
a másikra nem lesz televíziója.
De miért is? Lemarad a sorozatról? A meccset 
lejátsszák nélküle? Nem…

A műsorszórók oldaláról ennél sokkal össze-
tettebb a kép.
Összetett, de egyszerű: Pénz. Azaz a  rek-
lámokból befolyó bevétel miatt érdemes 
mindenkit a  képernyők elé szegezni. Nem 
a népbutítás, a szenny sugárzása a cél, hanem 
a reklámokból befolyó profit.
Tehát érdemes sulykolni a népet, hogy vegyen 
mindenki új készüléket, és nézzen minél több 
„ingyenes” csatornát.
Reklám-pszichológiai alaptény, hogy ha va-
laki egy jól megfogalmazott szöveget, vagy 
hirdetést 7-szer lát, az elkezd vele barátkozni, 
és ha 11-szer látja, akkor a boltban nagyobb 
valószínűséggel azt a terméket fogja választani 
annak ellenére, hogy akad nála jobb is és ked-
vezőbb árú, ugyanazt nyújtó termék.
Miért jó a  TV? A  kereskedelem összedőlne 
nélküle? Talán igen. Kiszolgál és kiszolgáltat, 
mindent a haszonért, nem pedig a jóért.
Ha Jézus a TV-ben tudta volna magát reklá-
mozni a  maga korában, hány tanítványa lett 
volna?
Ha bevetett volna rejtett, a tudatalattira ható, 
manipulatív eszközöket, akkor hányan hall-
gatták volna a tanítását?
Bizonyára sokan, de nem nyúlt semmi mani-
pulatív eszközhöz, csupán tanított, no meg 
gyógyított, és csodákat tett, és szeretett. Mar-

ketingeszközként kiválasztott először tizen-
kettőt, majd hetvenkettőt, és a  célját elérte. 
Mekkora tömeg lett a követői tábora?
Több millió, de ne feledjük, a cél nem a profit 
volt...
Lehet, hogy éles és profán volt a példa, de cé-
lokat el lehet érni így is, meg úgy is.
Ön belegondolt már, hogy mi lenne, ha ki-
kapcsolná a TV-t? Miről maradna le?
Én mikor megtettem, az emberek minden-
áron azt igyekeztek bizonyítani, hogy szám-
talan dologból kimaradok, lemaradok, és tu-
datlan leszek. Minek után ez nem következett 
be, elfogadták, hogy az érdeklődésem közép-
pontjában nem a tv áll. Ami viszont megdöb-
bentett, az az a kérdés volt, amit nekem sze-
geztek, amikor kiderült, hogy nincs TV-m: 
Ha este nem TV-zel, akkor mit csinálsz?
Hát egy kicsit meglepődtem, főleg akkor, 
amikor többedszer hallottam. 
Azt javaslom, hogy ha valaki arra vetemedik 
a  kedves Olvasók közül, hogy ha képes ki-
hagyni egy estét a televízió varázsa nélkül, ak-
kor olvassa el Lukács evangéliumából a 9-10 
fejezetet és gondolkodjon el azon, hogy Jézus 
idejében, kizárólag a  hit és a  hűség erejével, 
a  tiszta szándék indítékával miként ért célba 
az üzenet, Isten országának hirdetése.

Nágel Balázs

Hétköznapi tippek keresztény használatra 11.
A „digitális átállás”

Tatán, az Ady Endre út 4. sz. épület előtt 
és a  járda közötti parkosított területen 
Mansbarth Antal atya, volt csákberényi plébá-
nos halálának 160. évfordulójára helyezték el 
az alábbi szövegű emléktáblát: „Ezen a helyen 
állt Mansbarth Antal csákberényi katolikus 
pap /sz.1821.dec.20/ szülőháza, akit 1849. 
július 12-én Nagyigmándon kivégeztek, mert 
templomában kihirdette a Habsburg-ház trón-
fosztását kimondó debreceni Függetlenségi 
Nyilatkozatot. Tata Város Önkormányzata 
2009.” Minden évben a  táblánál is elhelyezik 
március 15-e alkalmából az emlékezés virágait.
Sokan, tatai lakosok és a városban megforduló 
kirándulók nem tudják, hogy valójában ki is 
volt e mártír pap és mit cselekedett az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc alatt, ami-
ért ártatlanul életével fizetett. 
Ez az írás, ami egyben emlékezés és főhajtás 
e bátor magyar pap élete előtt, Mansbarth 
Antal atya életútját próbálja a teljesség igénye 
nélkül bemutatni.
Az atya Tóvároson született 1821. december 
20-án, az akkor Öreg utcában, ma Ady Endre 
u 4. szám alatt. A  szülőházat lebontották és 
helyére nem a  környezetbe illő úgynevezett 
Fényes Áruházat építettek az 1970-es évek 
elején. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és 

mézesbábos mester volt, anyja Anna Venusin. 
Születése a  tatai Nagytemplom plébániáján 
került anyakönyvezésre, mert abban az idő-
ben ez az egy plébánia működött a városban. 
A  gyermek a  szomszédos Kapucinus temp-
lomba járt szentmisére. 14 éves korától kezd-
ve 1839-ben fejezte be tanulmányait Tatán 
a piarista gimnáziumban, majd a papi pályát 
választva Győrben volt lelkész, majd utána fi-
atalon Csákberénybe került plébánosnak.
A fiatal pap Csákberényben élte át az 1848-49-es 
polgári forradalmat és szabadságharcot. 
A magyar Nemzetgyűlés Debrecenbe vonult 
vissza 1849 tavaszán a császári csapatok elől és 
ott, a  Nagytemplomban 1849. április 14-én 
fogadta el a  Habsburg-ház trónfosztását ki-
mondó Függetlenségi Nyilatkozatot.
E nyilatkozatot Mansbarth Antal plébános 
és Szikszay János református lelkész a  temp-
lomukban kihirdették. Pontosan nem ál-
lapítható meg, hogy ez a  teljes Nyilatkozat 
felolvasásából állt-e, vagy kivonatosan történt 
a  kihirdetés. Egyes források szerint az Atya 
nem fűzött hozzá kommentárt. Ez 1849. má-
jus 27.-én pünkösd vasárnapján került kihir-
detésre Csákberényben. (A következő szám-
ban folytatjuk.)

Dr. Kiss Tibor

„Weöres 100”
„Bóbita” - „Ha a  világ rigó lenne” - 
„Pszyché” - „A teljesség felé”…Kinek ne 
jutna eszébe e címeket olvasva Weöres 
Sándor neve? Főként, mert egyre többet 
látjuk-halljuk a médiában a költőt s mű-
veit. Nem véletlenül. 1913. június 22-én, 
100 éve született a világutazó író, költő, 
műfordító, aki nemcsak gyermekversei-
vel vált közkedveltté, de – felnőtteknek 
szóló - írásaiban rábukkanunk Platón, 
Hamvas Béla vagy épp a  kereszténység 
gondolatvilágára.
A következő sorokkal Szerkesztőségünk 
is Weöres Sándornak állít emléket...

Kereszt-árnykép
A kereszt felső ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat: ,,itt van a te utad,”
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
,,vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”
a keresztnek alsó ága földre mutat:
,,vesződj: itt áss kutat, lásd benne arcodat.”

Mansbarth Antal atya élete



Apostol4 „Szeressétek egymást”

4 nap/3 éjszakai szállással  
(3 reggeli + 2 vacsora): 220 euro/fő

Belépőjegyek külön fizetendők:  
kb. 40 euro értékben

2013. szeptember 23-26.

1. nap: Indulás a  kora reggeli órák-
ban. Érkezés a délutáni órákban a Salz-
kammerguti tóvidékhez. Déli pihenő 
Schlierbachban, a  ciszterci kolostor 
megtekintése, szerzetesi sajtkóstoló. To-
vábbutazás a  Mondsee-tóhoz. A  tó ne-
vét viselő városkában szabadidő. Ezután 
a szállás elfoglalása Salzburg környékén. 
Első este nincs vacsora!
2. nap: Egész napos ismerkedés Salz-
burg városával (Mirabell park, Mozart 
szülőháza, Getreidegasse, Festspielhaus, 
székesegyház, vár). Délután látogatás 
a  Hellbrunni-kastélyba, mely vizijáté-
kairól nevezetes. Szállás, vacsora Salz-
burg környékén.
3. nap: Németországba a Bajor tartomány 
déli részében található Berchtesgadenbe 

kirándulunk. Berchtesgadent a  Bajor 
Alpok legfestőibb hegyei a Wattzman és 
a Jenner veszik körül. Elsőként a Sasfész-
ket (Kehlsteinhaus) tekintjük meg. Az 
épület az Obersalzbergen 1834 m ma-
gasan található, amelyet speciális helyi 
autóbusszal és a  ház alatt a  hegy belse-
jében kialakított lifttel közelítünk meg. 
A  házból és a  teraszokról csodálatos 
panoráma nyílik a  Königsee-re a  Nem-
zeti Parkra és az Alpok hegycsúcsaira, 
valamint a  távoli Salz-
burgra. Délután látogatás 
Bad Ischlben, ahol 1849 
és 1914 között Ferenc 
József hivatalos nyári 
rezidenciája volt, sőt Er-
zsébet hercegnővel való 
eljegyzésére is itt került 
sor 1853-ban, és a császár 
születésnapját is rend-
szeresen itt ünnepelték. 
Megálló Hallstattban, vá-
rosnézés: főtér, katolikus 

templom két szárnyasoltárral, csontház. 
Délután utazás Mariazellbe. Szállás, va-
csora Mariazellben. 
4. nap: Mariazellben szentmise, dél-
előtt szabad program. Délután utazás 
Reichenau an der Rax-ba, amely az 
Osztrák-Magyar Monarchia előkelő für-
dőhelye volt. Habsburg Ottó 1912-ben 
Reichenau an der Rax közelében 
a Wartholz villában született. Innen uta-
zás hazáig, érkezés az esti órákban.

2013. július 14. és július 21. között a Ka-
pucinus templom néhány híve, kiegé-
szülve lelkes segítőkkel, Kosteleken járt, 
amely az egyik legeldugottabb, legelzár-
tabb gyimesi csángó település a mai Ro-
mániában. A trianoni békediktátum alá-
írását megelőzően hazánkhoz tartozott, 
ennek is köszönhető, hogy a falu lakosai 
közül mindenki magyar anyanyelvű. 
A  600 lelkes település a  Csíki-havasok-
ban, a  helybeliek által Hárompataknak 
nevezett völgyben található, kb. 900 
méter tengerszint feletti magasságban, 
gyönyörű fenyvesekkel körülvéve. A  la-
kosság megközelítőleg fele-fele arányban 
görög, illetve római katolikus, mind-
két felekezet rendelkezik saját temp-
lommal, a  szertartások nyelve magyar. 
A  Kosteleken élő gyerekek az óvodá-
tól a  nyolcadik osztályig kivétel nélkül 
mind járnak magyarórákra és egyéb fog-
lalkozásokra. Az utóbbi években a falu-
ból nyolcadik osztály után sokan men-
tek magyar tannyelvű középiskolába 
továbbtanulni. Ennek a tevékenységnek 
elsősorban a helyi magyartanár, Ferencz 
András a mozgatórugója.
A lelkes tatai önkéntes csapat több éve 
járja Erdélyt és Moldvát, elsősorban 

Csángóföldön végez önkéntes alapon 
szervezett karitatív munkát. Idén a gyi-
mesi csángók Kosteleki Gyerekek Házán 
végeztek felújítási munkálatokat, ahol 
tanítási időben a délutáni foglalkozások 
zajlanak a  falusi diákok részvételével. 
Az itt töltött napok során felújították 
a  porta előtt magasodó székelykaput, 
kibővítették a  tornácot. Akadt villany-
szerelési munkálat, illetve kerítés-, kor-
lát-, és ablakfestés, valamint favágás is 
szerepelt a  teendők listáján. A  helyi-
ek nagyon hálásak voltak az elvégzett 
munkáért, több alkalommal lepték meg 
a csapatot az általuk készített ételekkel, 
italokkal. Esténként 
a  helyi tánccsoport 
tagjainak próbáin 
is részt vettek a  se-
gítők, volt közös 
zenélés, beszélgetés 
a tábortűznél. 
A Fehér Tamás ve-
zette tatai csapat 
nem alkalmi segí-
tője Csángóföld-
nek: eddig összesen 
8 éven át, minden 
nyáron egy hétnyi 

időt töltenek el a távoli falvakban önkén-
tes munkával, segítségnyújtással. A  lel-
kes segítők név szerint: Fehér Tamás, 
Fehér Dóra, Fehér Sára, Fehér Anna, 
Fehér Bálint, Fehér Ambrus, Fehér Gel-
lért, Császár Károly, Császár Orsolya, 
Császár Kinga, Gál Zoltán, Kovács Luk-
ács, Bordás Árpád, Bordás Réka, Bordás 
Bence és Szolnoki Béla. Külön köszönet 
illeti meg a  résztvevőkön kívül azokat 
a  magánszemélyeket, vállalkozásokat, 
akik anyagi, tárgyi és egyéb támogatást 
nyújtottak, ezzel segítve az önkéntes csa-
pat munkáját.

Gál Zoltán

Gyimesi csángók közt jártak a tóvárosi hívek

Zarándoklat Mariazellbe és Salzburgba

Jelentkezni augusztus 18-ig lehet a plébánián, a teljes összeg befizetésével.
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Reich László Ciprián atya pap-
pá szentelésének 25. évfordulóját 
ünnepelte a  közelmúltban Tatán. 
Honnan indult?
Egy egyszerű, hagyományosan ka-
tolikus családban születtem Szé-
kesfehérváron 1958.02.12-én, 
a  Lourdesi  Szűzanya megjelené-
se után 100 évvel és egy nappal 
(1858.02.11). Négyen voltunk test-
vérek. Az én papi és szerzetesi hiva-
tásom abban időben indult, amikor 
még Magyarországon kommuniz-
mus volt, és az embereket erősen 
ellenőrizték, bár az akkori hatalom 
ezt tagadta. A  szakmunkásképző 
után arra gondoltam mint a  töb-
bi társam, dolgozni fogok, aztán 
majd csak lesz valami. Az idő múl-
tával egyre inkább éreztem, nekem 
mást kell csinálnom, mert ez az élet 
nekem nem elég. 17 éves voltam, 
amikor egyszer bementem a Temp-
lomba – 1975. október 28. volt -, 
akkor éreztem belülről, hogy ez az 
én helyem. Azóta soha, egyetlen egy 
pillanatra sem gondoltam, hogy ez 
nem az én hivatásom. 1988. június 
18-án szenteltek pappá. Mivel hiva-
tásom a kommunizmus alatt szüle-
tett és indult, szó sem lehet feren-
ces hivatásról. Falusi plébánosként 
kezdtem az egyházi szolgálatot, de 
mindig a  ferences szerzetesi hiva-
tás volt szívemben. 1996-ban mint 
egyházmegyés pap léptem a  Kapu-
cinus Rendbe. Boldog vagyok hiva-
tásomban, Isten nagyon a tenyerén 
hordoz.

Milyen kötődés fűzi Tatához?
Virágh János kapucinus atyával való 
ismeretség és a vele való barátság Ta-
tával való barátságot is kialakította 
bennem. A  tatai Tóvárosi Kapuci-
nus Plébánia hívei jó keresztények, 
ragaszkodnak hagyományosan ka-

tolikus hitükhöz, szeretik az Egyhá-
zat és annak papjait. Szép emlékeim 
vannak Tatáról!

Prédikációjában Isten ajándékozó 
szeretetéről beszélt. Kifejtené ezt 
Olvasóinknak?
Amikor 25 évvel ezelőtt pappá 
szenteltek,  ezt a  mondatot válasz-
tottam az újmisés szentképre nyom-
tatni: „Isten úgy szerette a  világot, 
hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, 
hogy mindaz aki hisz Benne, el ne 
vesszen hanem örök élete legyen.” 
( Jn 3,16-17) Ez az én hitvallásom, 
Isten Fiában, Jézus Krisztusban Ar-
cát a világ felé fordította. Ennél na-
gyobb ajándék az egyes embernek, 
az egész emberiségnek nem létezik. 
Krisztusban Isten néz rám, az Egy-
ház szentségeiben Istent veszem 
magamhoz (Oltáriszentség), vagy 
inkább azt mondanám, a szentáldo-
zásban Ő vesz magához engem.

Jelenleg Olaszországban, a  coneg-
lianoi kapucinus rendházban él. 
Mesélne mindennapjairól?
Meghatározott napirend szerint 
éljük szerzetesi életünket. Én 5:15-
kor kelek, mert szükségem van egy 
reggeli magánimára. 6:15-kor közös 
ima Officium, Laudes, elmélkedés, 
majd akinek a  reggeli szentmisét 
kell tartani, az a  mi templomunk-
ban misézik, a  többiek a  város kü-
lönböző templomaiba, kápolnáiba 
mennek misét mondani. Reggeli 
után mindenki teszi a  dolgát: van, 
aki gyóntat, akinek a  kapucinus 
Rend kispapjait kell tanítani, ő azt 
teszi. Aztán délben, a  magánima 
után közös ebéd következik. Ekkor 
két órára becsukjuk a  templomot 
is. Délelőtt és délután is gyónta-
tunk, ami a fő tevékenységünk. Na-
gyon sok ember jön hozzánk gyón-

ni, de jönnek 
lelkivezetésre, 
beszélgetésre is.

Egy helyen úgy 
fo ga l m a z ot t : 
a  kapucinus 
mindig az utolsó helyet választja 
a  társadalomban. Mit ért ezalatt, 
miért választotta ezt a közösséget?
Az Úr Jézus Krisztus azt mondja 
az Evangéliumban, Én úgy vagyok 
köztetek, mint aki szolgál. Az Utol-
sóvacsorán a rabszolga szolgálatával 
megmossa apostolai lábát, tehát 
Ő, az Úr az emberi társadalomban 
az emberi viszonyokban is, szüle-
tésében, Betlehemben a  jászolban, 
(nem gyermek klinikán született 
Rómában), halálában, a  golgotai 
keresztfán, az utolsó megvetett he-
lyet választja Isten, irántunk való 
mélységes szeretetből. Ez varázsolja 
el Assisi Szent Ferencet is, ezért lesz 
hasonlóvá Krisztushoz egész életé-
ben. Engem mindig vonzott ilyen 
módon szolgálni Krisztust és az Ő 
Egyházát. Ez az  életem öröme, így 
tartozni Krisztushoz.

Végül üzenne valamit Olvasóink-
nak Porciunkula ünnepére?
A Porciunkula tatai ünnepére azt 
kívánom a  tatai híveknek, hogy 
lelkiszemeikkel megláthassák a  sok 
angyalt és szentet Templomuk és 
Plébániájuk közelében, mint ahogy 
ezt Szent Ferenc Atyánk látta, hogy 
valóban a tatai Kapucinus templom 
is Angyalos Boldogasszony Bazili-
kává, Porciunkulává váljon, és egész 
életükben érezzék Isten  értünk le-
hajló szeretetét. 

Készítette: Jánoska Tibor

„Bölcsek szavai”

„Isten Fiában, Jézus Krisztusban Arcát a világ felé fordította”
Interjú Reich László Ciprián atyával
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A dél-tiroli autonómiáról Dr. Eördögh István tanulmánya alapján I. rész
Mostanában egyre nagyobb figyelmet kap 
az autonómia kérdése. Mi magyarok is érin-
tettek vagyunk ebben, hiszen a  Székelyföld 
autonómiája nemcsak a  székelység számára 
lehet fontos ügy, hanem számunkra, anyaor-
szági magyaroknak is. Európában több pél-
da is kiválóan mutatja, hogy az autonómia 
jó megoldás egy nemzeti kisebbség számára, 
a fennmaradásra a kulturális valamint a gaz-
dasági gyarapodásra. Ennek a mindenki szá-
mára elfogadható megvalósítása nem egyszerű 
feladat. És ha egy kicsit megismerjük –Dr. 
Eördögh István kiváló tanulmánya alapján- 
a dél-tiroli autonómia kialakulásának vázla-
tos történetét, akkor arra is rájövünk, hogy ez 
a folyamat nem megy egyik napról a másikra.
Az első világháborút lezáró Párizs környéki 
békében Dél- Tirolt Olaszországhoz csa-
tolták. Az olasz kormány azzal érvelt a tár-
gyalások során, „hogy Dél-Tirol és Trento 
egyetlen földrajzi térséget, régiót képez; 
valamint, hogy az olasz nyelvű trentói 
provincia (Venezia-tridentina) lakossága 
messze meghaladja a  német anyanyelvű 
Dél-Tirol népességét, ezért a  régió Itáliá-
hoz csatolandó.”
Olaszország megkapta a  fent említett két 
területet, annak ellenére, hogy Tirolnak 
a  Brenner-hágótól délre fekvő részen a  la-
kosság összetétele teljesen mást mutatott. Itt 
„a lakosság 86%- a (220.000) német-, 4%-a 
(10.000) ladin-, 3%-a pedig olasz- és más 
anyanyelvű volt.”
Annak ellenére teljesítették a követeléseiket, 
hogy az olasz vezetés nem érezte kötelező ér-
vényűnek, az un. wilsoni pontok bármilyen 
módon történő teljesítését. És ennek nyíltan 
hangot is adott.

Ezt követően Dél-Tirolban a  kormányzás-
ból adódó problémákat az olasz kormány 
és a dél-tiroli politikusok közösen próbálták 
megoldani, de ennek az együtt működésnek 
az előre törő fasizmus vetett véget. A Musso-
lini által vezetett Itália a területén élő nem-
zeti kisebbségekkel (szlovénok, dél-tiroliak, 
stb.) szemben két megoldást ismert: az asszi-
milációt és a megsemmisítést. „Ennek a po-
litikai célnak a kivitelezését, Ettore Tolomei 
személyében találta meg, az 1926-tól dikta-
túrát bevezetett, olasz fasiszta állam.”
Néhány intézkedés a felsorolás szintjén:
•	 az állami hivatalokban, az egészségügy-

ben, a kereskedelemben, a közoktatásban 
használható, egyetlen hivatalos nyelv, az 
olasz lett 1

•	 akik nem írtak és nem beszéltek megfe-
lelő szinten olaszul, el lettek bocsátva, 
helyükre olasz hivatalnokok, ügyinté-
zők, tanítók és tanárok kerültek

•	 az igazságügyben kizárólag az olasz nyelv 
volt használható

•	 a német nyelvű újságokat, folyóiratokat 
betiltották

•	 a német nyelven megjelenő publikáció-
kat szigorúan ellenőrizték

•	 a német vagy osztrák nyelvű rádióadások 
hallgatása tiltott volt

•	 a dél-tiroliak számára tilos volt a német 
anyanyelv használata írott és beszélt 
formában

•	 eltörölték a Süd-Tirol elnevezést
•	 Tolomei kidolgozta valamennyi Dél-Ti-

rolban létező, német nyelvű topográfiai, 
családi elnevezés italianizált változatát

•	 Dél-Tirolban minden német nyelven 
működött politikai pártot betiltottak

Mussolini 1934-ben ipari zónát hozott létre 
Bolzano perifériáján, amelynek célja, az ál-
tala lassúnak ítélt asszimiláció felgyorsítása 
volt. Ide egyrészt főként olasz munkásokat 
vettek föl, „másrészt a  többségében mező-
gazdasági és kereskedelmi ágakban tevé-
keny dél-tiroliaknak, a fejlődést jelentő ipari 
ágakban történő elhelyezkedését igyekezett 
megakadályozni.”2

A dél-tiroli polgárok megpróbáltatása ezzel 
nem értek véget. Ugyanis a két diktátor (Hit-
ler és Mussolini) 1939 októberében megegye-
zett egymással. E szerint a  paktum szerint 
a  területen élő német nyelvű lakosságot vá-
lasztás elé állították. Vagy szabadon emigrál-
nak a Harmadik Birodalomba vagy maradnak 
1300 éves német nyelvű hazájukba, melyet 
Hitler Olaszországénak ismert el. Természe-
tesen ezzel vállalva az asszimiláció és a hazát-
lanság minden nehézségét. 3 (Folyt. köv.)
Felhasznált irodalom: 
Dr. Eördögh István: Az anyaország felelős-
sége az autonómia kérdésében. A  dél-tiroli 
autonómia, mint követendő példa.

Nagy Dániel

1 Kivétel a  hitoktatást, ott engedélyezték 
a német nyelv használatát. Illetve a dél-tiroliak 
a gyermekeik anyanyelvi oktatását az ún. titkos 
Katakombenschulen helyeken oldották meg.
2 Az olaszok aránya ezen a területen 1939-
re elérte a 25%-ot.
3 „A fasiszta és nacionalista olasz szervezetek 
presszióinak kitett dél-tiroli német nyelvű la-
kosság 80%-a, mintegy 200.000 polgár válasz-
totta az emigrációt, de a háborús körülmények 
miatt, végül 75.000-n hagyták el szülőföldjü-
ket, akik közül sokan tértek vissza titokban.”
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Könyvajánló
Jókai Anna – Kozma Imre A remény ablaka a Manréza-füzetek „beszélgető” sorozat legújabb, 12. tagja, azon trilógia második 
része, melyben Jókai Anna a hit-remény-szeretet kérdését járja körül. A kötet központi témája a remény. Remény az élet teljes 
területén: ebből adódóan számtalan, a mai, gondolkodó embert érintő kérdésről esik szó. Hányadán áll a darabjaira szakított 
Magyarország nemzetiségeinek, kisebbségeinek együttélése, Közép-Európa népeinek egymás közöttisége? A közösségek szűkebb 
körét vizsgálva eljutunk a családhoz: a nemzedékek egymáshoz való viszonyához, a nevelés, az iskolák szerepéhez. Miért eleve 
elhibázott kollektív bűnösségről beszélni? Hogyan lehetett a  kommunizmusban Isten hű szolgája maradni? Godot itt van-e 

közöttünk? És egyáltalán: mi a remény? A beszélgetéseket függelékként egészítik ki Jókai Anna fantasztikus erejű imái (Ima az emberiséghez; 
A magzat imája) és Kozma Imre atya elmés prédikációi (A szíven szúrt világ feltámadásra vár, Mindennapi kenyerünk – és a jóllét).

Nem a megszokott, hanem más, sok szempontból ismeretlen Weöres Sándorral találkozhatunk e könyv lapjain, politikusabb, 
kritikusabb, személyesebb, olykor meglepő hangú költővel. Egy olyan költővel, akinek bár legfontosabb alkotásai már életében 
megjelentek, még hátrahagyott költeményeivel is tud újat, meglepőt adni. Művészetének szerves részei e kötet darabjai is, még 
a korai művek is, melyek még csak jelzik - de jelzik - a remek folytatást, nem beszélve érett lírájáról. Mert ne felejtsük el - s ezt fon-
tos hangsúlyozni születésének 100. évfordulóján - a magyar, de bátran mondhatjuk, a 20. századi világirodalom egyik legnagyobb 
alakja e versek szerzője. Ezért méltó hogy írásai ne vesszenek el, hanem közkinccsé váljanak.

„Lángolt a szívünk!”

LIBITINA
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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
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Miserend és programok
Agostyán

Aug. 15. Nagyboldogasszony ünnepe 1000;
Aug. 25. Agostyáni búcsú 1100;
Szept. 8. Kisboldogasszony ünnepe 800;
Szept. 13. Fatimai engesztelés 1700;
Okt. 4. Szent Ferenc ünnepe 1700;
Okt. 8. Magyarok Nagyasszonya 1700;

Tata
Aug. 4. Porciunkula búcsú és körmenet 1800;
 Főpapi szentmisét celebrál Palánki Ferenc egri segédpüspök;
Aug. 6. Urunk színeváltozása 1800;
Aug. 15. Nagyboldogasszony ünnepe 730; 900; 1800;
Aug. 13.  Fatimai engesztelés 1800;
Aug. 19.  Ünnepi előesti szentmise a várudvaron 1800;
Szept. 8. Veni Sancte 900;
Szept. 13. Fatimai engesztelés 1700;
Okt. 3. Szent Ferenc vigília mise és Tranzitus 1800;
Okt. 8. Magyarok Nagyasszonya 730;
Okt. 13. Fatimai engesztelés 1800;

Vértestolna
Aug. 15. Nagyboldogasszony ünnepe 1100;
Szept. 8. Kisboldogasszony ünnepe 1130;
Szept. 12. Szűzanya nevenapja 1700;
Okt. 3. Szent Ferenc vigília mise 1700;
Okt. 8. Magyarok Nagyasszonya 1600;

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



Apostol8 Képemlékek

Úrnapi körmenet Agostyánban

Ciprián atya ezüstmiséje

Búcsú Vértestolnán

Tatai zarándokok Csíksomlyón

Német mise Agostyánban

Úrnapja Vértestolnán

Hittantábor Bakonykoppányban

Kozma Imre atya miséje Tatán


