
Karácsonykor az Életet kell befogad-
nunk. Nem pusztán valami aktív lé-
tezést, hanem az örök Életet a maga 
legtisztább, minden önzéstől mentes 
formájában, mely már itt a  földön 
elkezdődhet bennünk, ha hagy-
juk, hogy elragadjon minket 
a Szeretet.
Amikor a  szívünkbe fogadjuk 
a  Gyermeket, akkor az Életet 
fogadjuk magunkba. Még véd-
telen, gyönge, oly piciny, hogy 
alig lehet észrevenni, de mégis 
benne van a  mi Életünk. Mit 
sem sejtettek erről a pásztorok, 
és milyen nagy kegyelem az, 
hogy mi már ilyen tudás birto-
kában közeledhetünk felé.
Amikor a  betlehemi történet 
mézes-mázos változatát nézzük, 
mely egy szegény újszülött dé-
delgetésében merül ki, nem cso-
da, hogy nem tudjuk, mégis ho-
gyan születhetne meg bennünk 
is. Pedig mi magunk azzal tud-
juk újra megtestesíteni Jézust, 
hogy hagyjuk átformálni ma-
gunkat és olyan védtelenné, ki-
csinnyé válunk, mint ő. Hiszen 
„kiüresítette önmagát, az emberek-
hez lett hasonló.” Ha ez az önátadás 
nem történik meg bennünk is, ha mi 
nem tudatosítjuk Jézus betlehemi 

jászlát nézve, hogy mi is a végtelen Is-
ten kicsiny, szeretetreméltó gyerme-
kei vagyunk, Jézust sem tudjuk be-
fogadni. Ez a  befogadás egy döntés, 
egy csendes igen annak a  Szeretet-

nek, mely létrehívott minket, s amely 
nélkül nem lennénk önmagunk. Ez 
a befogadás egy alázatos, boldog igen 
Jézusnak, akivel ezentúl kéz a kézben 

növekedni és haladni fogunk, hogy 
az út végén egészen át tudjuk ma-
gunkat adni a  mi mennyei Atyánk-
nak. Amikor kimondjuk ezt az igent, 
akkor választjuk igazán az Életet, 

akkor leszünk önmagunk, ak-
kor válunk olyan emberré, mint 
a  jászolban fekvő kicsiny Jézus, 
akinek célja van, s ez boldoggá 
és teljessé teszi őt.
Ha karácsonykor egy rövid 
időre letérdelünk a  betlehemi 
Gyermek szobra elé, ajándékoz-
zuk neki mindazt az örömöt, 
boldogságot és szenvedést, amit 
már megéltünk, és hívjuk meg 
őt életünkbe, hogy vele akar-
juk megélni mindazt, ami még 
vár ránk. Karácsony a  szeretet 
megtestesülésének ünnepe, s 
ebbe a  történetbe úgy tudunk 
belépni, ha mi magunk is sze-
retetté válunk, ha mi magunk 
is a  Gyermekkel a  szívünkben 
akarjuk leélni életünket. Kár 
lenne mással pótolni azt a  he-
lyet a  szívünkben, mely szüle-
tésünk pillanatától kezdve nem 
tölthető be mással csak ezzel 

a  csöpp Kisdeddel, aki megváltani 
jött a  világot. Ő számunkra az Élet, 
és őt kell karácsonykor befogadnunk.

Gábor atya
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Az Életet kell befogadnunk

Minden kedves Olvasónknak 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, boldog új évet kívánunk!

A szerkesztőség
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Holtpont
Föld és ég közé
kapaszkodó hárs vállán
lebeg a fészek

Mindenszentek
Egy mókus figyel
rozsdaszínű lomb alatt
a temetőben

Végkifejlet
Végezetül a
sehol sem található
angyalra várunk

Botos Ferenc

Szent Miklós napi 
ünnepségek

Szent Miklós püspökre emlékeztünk 
a  Kapucinus templomban december 
6-án, pénteken a  reggel 6 órai ünnepi 
szentmisében. Miklós püspök december 
8-án, vasárnap ellátogatott temploma-
inkba és megajándékozta a gyermekeket.

Tűzoltóautó megáldása 
Agostyánban

Egy 25 évvel ezelőtt ajándékba kapott- 
ma már 52 éves tűzoltóautó megáldására 
került sor Agostyánban. A veterán jármű 
hamarosan a  németországi Gerlingen 
múzeumába kerül, s cserébe az agostyáni 
tűzoltók közössége egy új tűzoltóautót 
kap majd a testvérvárostól. A megáldást 
követően a szentmisében – Szent Flóri-
án közbenjárását kérve – imádkoztunk 
azért, hogy az Úr óvjon meg bennünket 
a  tűzvésztől és minden természeti csa-
pástól.

Szent Márton nap Vértestolnán

Egyházközségünk egyik családja temp-
lomunk számára egy Szent Ágnes vérta-
nút ábrázoló szobrot ajánlott fel. A mű 
Cs. Kiss Ernő fafaragó művész alkotása. 

Az ókori keresztény mártír égi közben-
járását kérjük fiataljainkért és azokért, 
akik napjainkban is komoly áldozatot 
vállalnak hitük megvallásáért.

Szent Ágnes szobrának megáldása

Szent Imre herceg ünnepéhez kapcso-
lódva november 10-én, a  9 és negyed 
11 órakor kezdődő szentmisékben ün-
nepeltük meg templomunk búcsúját. 

Az ünnepi szentmiséket Kovács József, 
jánosházai káplán atya mutatta be, aki 
a  búcsúi szentmisén résztvevő híveket 
újmisés áldásában részesítette.

Kovács József atya újmiséi egyházközségeinkben

Szent Erzsébet ünnepén reggel fél 8 és 
este 6 órakor voltak ünnepi szentmi-
sék a  Kapucinus templomban. Az esti 
szentmisében megáldottuk a  Szent Er-
zsébet-kenyereket, amelyet a  Hívek kö-
zött osztottunk ki. Figyelmeztessen ez 

bennünket arra, hogy a  jótékonykodás, 
a karitatív szeretet gyakorlása, az eleset-
tekről való gondoskodás keresztény hi-
tünk szerves része – nemcsak lehetőség, 
de mindennapi keresztény kötelezettsé-
günk is.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe

A Történelmi Vitézi Rend Komá-
rom- Esztergom megyei tagozata ha-
gyományos állomány-gyűlését ismét 
a  Kapucinus rendházban tartotta. 
A Vitézi Rend tagjai előbb Igelitur-

gián vettek részt, majd az állomány-
gyűlésen elismeréseket adtak át, s az 
előadásokat követően a  Szózat el-
éneklésével ért véget az összejövetel 
a rendházban.

A Történelmi Vitézi Rend állománygyűlése

Szent Márton ünnepén a  vértestolnai 
óvodások Szent Márton püspök életé-
nek eseményeit elevenítették föl. Mű-

soruk után a  gyerekek lámpásaikkal az 
utcán vonult fel Szent Mártonról szóló 
dalokat énekelve.
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Ilyenkor, Karácsonykor sokan az ünneplésen kí-
vül az év végi leeresztést, a pihenést várjuk. Talán 
sok mindenre lesz időnk, megígérjük magunk-
nak és egymásnak, hogy végre a  két ünnep kö-
zött tudunk találkozni, tudunk játszani, tudunk 
beszélgetni, mindenre lesz időnk és mindent, 
ami ebben az évben elmaradt, lehetőségünk lesz 
bepótolni. Különösen most, hiszen a két ünnep 
között mindössze két munkanap lesz, tehát idő-
milliomosokká válunk... igaz csak 5 napra.
Elméletben ez persze jól hangzik, de gyakor-
latban az emberek többsége végigpörgi ezeket 
a napokat, hiszen takarítani, mosni, főzni kell, 
vásárolni is el kell menni, a  postán is maradt 
néhány levél, szilveszterre is kell készülni, tehát 
minden megy a maga rendjén, csak a nagy ígé-
retek maradnak el.
Miért marad el egyáltalán az év során sok fon-
tos, emberi dolog? Miért nem tudunk sokszor 
5 perces dolgokat besűríteni az életünkbe?
Nem magyarázkodásként szánom az interne-
ten (is) keringő írást, csak nézőpontnak, és egy 
lehetséges iránynak.
Ha viszont annyira szenvedni fogunk az idő-
hiánytól, hogy már mondjuk fogat mosni sem 
lesz időnk, akkor képzeljük el, hogy azt is Ka-
rácsonykor tesszük meg 365-ször... ugye, hogy 
elképzelhetetlen.
Kívánom a kedves olvasóknak, hogy ne vállal-
janak túl sok programot a  két ünnep közötti 
időszakban, pihenjenek, töltődjenek testileg, 
lelkileg egyaránt, és vágjanak neki a következő, 
jobb, boldogabb esztendőnek! 

LOPJÁTOK EL AZ IDŐT!
A főördög világtalálkozót szervezett, megnyi-
tóbeszédében így szólt démonjaihoz:
– A  keresztényeket nem akadályozhatjuk meg 

abban, hogy templomba járjanak, és abban 
sem, hogy Bibliájukat olvasva megismerjék 
az igazságot. De meg tudjuk akadályozni 
őket abban, hogy fejlődjön Jézus iránti sze-
mélyes kapcsolatuk és szeretetük, és abban, 

hogy imádkozzanak. Ha ezt a  kapcsolat-
rendszert meg tudjuk szerezni magunknak, 
miénk a hatalom is. Ha ők imádkoznak, mi 
veszélyben vagyunk! Tehát hagyjátok őket 
templomba menni, hagyjátok őket a megszo-
kott életvitelükben, de lopjátok el tőlük az 
időt, nehogy elmélyítsék Jézus Krisztus iránti 
kapcsolatukat – és semmi szín alatt ne imád-
kozzanak! Így szól a  megbízásom hozzátok, 
alvilági angyalokhoz. Térítsétek el őket!

– De hogy tegyük mindezt? – kérdezték a démonok.
– Foglalkoztassátok őket állandóan a  minden-

napi élet jelentéktelen melléktevékenysége-
ivel, találjatok ki mindig valami újat, hogy 
uralkodjatok gondolataikon! – válaszolta 
az ördög. – Irányítsátok őket úgy, hogy sok 
kiadásuk legyen. Folyamodjanak újra és újra 
kölcsönökhöz. Az asszonyokat beszéljétek rá, 
hogy csak a munkájuknak éljenek, hogy a túl-
óráik száma végeláthatatlanná váljék. A férje-
ket győzzétek meg arról, hogy heti 6-7 napot 
dolgozzanak, napi 10-12 órában. Így biztosít-
hatunk számukra megüresedett életet.

– Mindenképpen tartsátok távol őket attól, hogy 
gyermekeikkel együtt legyenek, és semmikép-
pen ne imádkozzanak értük! Ha a  családok 
végre szétesnek, nem lesz otthonuk, ami védel-
met nyújthat számukra. A  fejüket tömködjé-
tek úgy teli, hogy esélyük se legyen meghallani 
a Szentlélek kellemesen lágy hangját! Tanítsá-
tok meg őket a rádió vagy a magnó hallgatására 
vezetés közben. Rendezzétek el, hogy a televí-
zió, a videó, a CD-lejátszó, a számítógép a köz-
vetlen közelükben működjék, és jól figyeljetek 
arra, hogy a  világ egyetlen üzletében vagy 
szórakozóhelyén se éjjel, se nappal keresztény 
zene ne legyen hallható. Így megmérgeződik 
a  gondolatuk, szétszakad szövetségük Jézus 
Krisztussal, és megszakad egységük.

– Árasszatok el mindent, még az étkezőaszta-
lokat is újságokkal, a nap 24 órájában újra és 
újra árasszátok el őket híradásokkal. A reklá-
mok plakátjaival és képeivel takarjátok el az 

utcákat, postaládáikat tömjétek teli reklám-
anyagokkal, a  termékminták és szolgáltatá-
sok reményt keltő szórólapjaival. Az újságok 
címlapján és oldalain szebbnél szebb karcsú 
modellek szerepeljenek, hogy a  férjek egyre 
inkább a külső szépség meghatározó erejében 
higgyenek, és saját feleségüket egyre kevés-
bé lássák attraktívnak. Ez is segít a családok 
gyors felbomlasztásában. Szabadságuk ideje 
alatt se legyen nyugtuk, tegyetek meg min-
dent azért, hogy gondterhelten, nyugtalanul 
térjenek vissza munkájukhoz. Akadályozzá-
tok meg, hogy örüljenek a  természet szép-
ségeinek, és semmiképpen ne csodálják meg 
Isten teremtett világát! Küldjétek őket szó-
rakozóhelyekre, vidámparkokba, sportren-
dezvényekre, koncertre vagy moziba. Az le-
gyen a célotok, hogy életükben ott legyen az 
elfoglaltság, az elfoglaltság, az elfoglaltság…, 
hogy semmi idejük ne maradjon Istenre. De 
azt se engedjétek, hogy Istenről beszélgesse-
nek a keresztények, ha egymással találkoznak, 
hanem beszéd közben tereljétek más irányba 
őket, hogy rossz lelkiismerettel távozzanak. 
Mindenekelőtt azt hangsúlyozom, hogy az 
imádkozástól tartsátok távol őket! Ne legyen 
idejük Isten dicsőítésére, azt ki nem állha-
tom! És fáradozásaitokban ne lankadjatok! 
Egyre inkább és állandóan az legyen az érzé-
sük, hogy túl sok a dolguk, nehogy evangeli-
zációs alkalmakat rendezzenek, vagy lelkeket 
nyerjenek Istennek. Tárjátok eléjük az erre az 
időre vonatkozó mentegetőzések tömkelegét, 
nehogy Istentől kérjenek új erőt! Így rövide-
sen kénytelenek lesznek a saját erejükből élni, 
egészségüket, családjukat a „jó ügyért” felál-
dozni. Higgyétek el, működni fog!

A találkozó jól sikerült. A démonok gyorsan el-
indultak a világ minden tájára, megbízatásukat 
teljesíteni, hogy az eddigieknél is jobban beavat-
kozzanak a keresztények életébe, lekössék és ki-
használják őket. Nem győznek ide-oda rohanni.

Nágel Balázs

Hétköznapi tippek keresztény használatra 13.
Majd két ünnep között! - Néhány gondolat az időbeosztásról

Végül, de nem utolsósorban szólnom kell a hálás 
utókor cselekedeteiről is, amivel a  krónikánkat 
indítottuk. Tatán, a  már 2009-ben elhelyezett 
emléktábla mellett, illetve az Ady Endre út 4. 
szám alatti, Fényes Áruház lépcsőfeljárójának 
oldalfalában helyeztek el egy emléktáblát 1974-
ben az alábbi megemlékezéssel: „E ház helyén állt 
a vértanúhalált halt Mansbarth Antal szülőháza. 
Kivégezték 1949. július 12-én Nagyigmándon. 
Emlékét megőrizzük. Városi Tanács vB. Tata”
Csákberényben a  római katolikus templom külső 
falán elhelyezett emléktáblán az alábbi megemléke-
zés szerepel: „Mansbarth Antal 1821-1849 római 
kat. plébános, községünk szabadságharcos mártírja”
A csákberényi református templomban az em-
léktábla így emlékezik a  mártírokról: „Kivé-
geztettek a hazáért 1949. július 12-én. Szikszay 
János ref. Lelkész Mansbarth Antal rk. Plébá-
nos. Ige: a ti életetek el van rejtve a Krisztussal 
együtt az Istenben. Kolossé 3.rész.3.vers.”

Csákberény községben emlékművet is állítot-
tak a két mártírnak: a magas kb. kettő méteres 
kőtömb jobb felső sarkában Kossuth-címerrel: 
„Szikszay János ref. lelkész Mansbarth Antal 
róm.kat.plébános halálának 150. évfordu-
lóján állítatta Csákberény Önkormányzata. 
1999. július 12.” Az emlékművet készítette 
Már Ferenc kőfaragó. A  csákberényi római 
katolikus templomban látható az 50 cm x 80 
cm nagyságú fadombormű: „Szikszay János és 
Mansbarth Antal kivégzése 1849.”
De szólnunk kell még a  nagyigmándi em-
lékezetről is. Nagyigmándon a  református 
templom melletti vértanúk terén 1908-ban 
emlékoszlopot állítottak, amin a  következő 
megemlkékezés szerepel: „1849. július 12-én 
a magyar szabadságért vértanúhalált halt Nagy-
igmándon Mansbarth Antal és Szikszay János 
lelkészek emlékére közadakozásból emeltetett 
a zsellérbirtokosok által átengedett területen.”

A nagyigmándi református parókián elhelyezett 
emléktábla pedig így emlékezik a két mártírra: „Itt e 
helyen halt vértanúhalált a hazáért és a szabadságért 
1849. július 12-én Mansbarth Antal csákberényi ka-
tolikus és Szikszay János református lelkész. A zsar-
noki önkény golyója testüket megölhette, de szent 
emléküket nem, az közöttünk örökké élni fog.” 
A nagyigmándi római katolikus temetőben 
a következő megemlékezés olvasható az 1909. 
július 12-én állítatott emlékkövön: „Ezen em-
lékkő Mansbarth Antal csákberényi plébános-
nak, aki 1842. július 12-én életének 27. évében 
agyonlövetett. Közadakozásból emeltetett.”
Végül engedtessék meg egy megjegyzés: 
Mansbarth Antal atya Tatáról indult, mi igen-
igen „mostohán” bánunk emlékével. Városunk 
mártírjának, ifjúságunk példaképének, szabad-
ságharc hősének méltóbb és maradandóbb em-
léket állíthatnánk a magunk okulásáért is.

Dr. Kiss Tibor

Mansbarth Antal atya élete 
(az novemberi lapszámban megjelent cikk folytatása)
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A dél-tiroli autonómiáról Dr. Eördögh István tanulmánya alapján III. rész
Mostanában egyre nagyobb figyelmet 

kap az autonómia kérdése. Mi magyarok is 
érintettek vagyunk ebben a  kérdésben. Hi-
szen a  Székelyföld autonómiája nemcsak 
a székelység számára lehet fontos ügy, hanem 
számunkra anyaországi magyarok számára 
is. Európában több példa is kiválóan mutatja, 
hogy az autonómia jó megoldás egy nemzeti 
kisebbség számára, a  fennmaradásra a  kul-
turális valamint a  gazdasági gyarapodásra. 
Ennek a mindenki számára elfogadható meg-
valósítása nem egyszerű feladat. 
És ha egy kicsit megismerjük –Dr. Eördögh 
István kiváló tanulmánya alapján- a  dél-ti-
roli autonómia kialakulásának vázlatos törté-
netét, akkor arra is rájövünk, hogy ez a folya-
mat nem megy egyik napról a másikra.

A Gasperi-Gruber megegyezést az 1948-ban 
kiadott első olasz autonómia statútum kö-
vette. Ez azonban érthető módon, nem felelt 
meg a dél-tiroli német kisebbség igényeinek. 
Hiszen a  dokumentum Trento és Bolzano 
provinciáit (tartomámyait) Trentino Alto 
Adige Régióban egyesítette. 1

Továbbá a  térség törvényhozói munkáját is 
igyekezett az olasz állam ellehetetleníteni, 
lassítani
A kevésbé fontos kérdésekben (városren-
dezés, a  települések intézményei, a  kézipar, 
a helynevek, stb) Trento és Bolzano törvény-
hozói fórumai egymástól külön működtek. 
A  fontos szektorokat érintő (egészségügy, 

idegenforgalom, kommunikáció, áruforga-
lom, erdőgazdaság) problémákat a  két tar-
tomány képviselőiből álló regionális parla-
ment vitatta meg. 
Mivel azonban Itália nem szövetségi államok 
uniója, hanem régiók egysége, „úgy a tarto-
mányi, mint a  regionális törvényjavaslatok 
a római kormány jóváhagyása alá tartoztak.”2

Mondani sem kell, hogy a  központosított 
olasz államhatalom, minden egyes törvény-
javaslatról tetszése szerint dönthetett, hogy 
melyeket fogadja el, illetve utasítja vissza. 
Mindezt a  „köztársaság nemzeti érdekeire” 
hivatkozva.3 Például 1952-ben a dél-tiroliak 
hiába kérték, hogy a tartományuk hivatalos 
nyelve a német legyen, ezt az Olasz Államta-
nács elutasította.
Az 1950-1957 közötti esztendőket a dél-ti-
roli autonómia történetében válságos idő-
szaknak nevezhetjük. „A térség egységes 
gazdaságpolitikájának a  teljes hiánya mun-
kaerő kivándorlást provokált a  szomszédos 
Ausztriába és Németországba.”4 A tartomá-
nyoknak nem állt rendelkezésre elegendő 
tőke, hogy ezt kérdést orvosolni tudják. Eh-
hez járult még hozzá, hogy az olasz autonó-
mia statútum megváltoztatására tett javasla-
tokat rendre lesöpörték az asztalról. 
A nemzetközi politikában sem tudtak ko-
moly előrelépéseket tenni az ügy érdekében. 
Ausztria minden lépése e téren kudarcra volt 
ítélve egészen 1956-ig. 5 
Ennek a  gazdasági és szociális válságnak az 

lett az eredménye, hogy egy olyan feszült po-
litikai légkör alakult ki a térségben, amely azt 
eredményezte, hogy az autonómiáért küzdő 
aktivisták bombái sorozatban robbantak fel 
a legváratlanabb helyeken és időkben.6

Az olasz kormány 1957-ben lakóháztömbök 
építési programját jelentette be Bolzanoban. 
Erre válaszul egy hatalmas tüntetés hul-
lám vette kezdetét. A  tiltakozók az épít-
kezésekben, olaszok tömeges bevándorlá-
sát vizionálták. (Nem alaptalanul.) Ezek 
a  Sigmundskron-féle7 tömegtüntetések po-
litikai célja Trento és Bolzano különválása 
volt. Sőt a demonstrálók még tovább men-
tek, és nyíltan hirdették az Itáliától való el-
szakadást is. (folyt. köv.)

Nagy Dániel
1 Ebben a régióban az olaszok aránya meg-

közelítette a 67%-ot
2 i.m.
3 „Az ebből származó következmények termé-

szetesen messze elmaradtak a  De Gasperi-
Gruber-féle egyezménytől vártaktól.” i.m.

4 i.m.
5  Ne feledjük, ekkor a még a Szovjetunió je-

len volt Ausztriában. Ez a fojtogató légkör 
lehetetlenítette el a helyzetet.

6 Céljuk a nemzetközi közvélemény figyel-
mének felhívása a  tarthatatlan helyzetre, 
nevezetesen arra, hogy az autonómia kér-
dése megoldatlan maradt.

7 1957-ben 35 ezer dél-tiroli német gyűlt 
össze a bozeni Sigmundskron kastélynál.

Szent István királyunk
Szent István királyunk, a  keresztény Ma-
gyarország megalapítója, élő utód hiányá-
ban élete alkonyán a  Boldogságos Szűz 
Mária oltalmába ajánlotta országát. Akkor 
lett Magyarország Mária Országa. At-
tól kezdve népünk, történelme folyamán 
megtapasztalhatta a  Szűzanya különle-
ges oltalmát: minden ellenséges támadás 
és minden benső viszály ellenére egészen 
1526-ig, a mohácsi vészig fennmaradt or-
szágunk függetlensége. Igaz, volt pogány 
lázadás, volt idegenből érkező és idegen 
szívű királyunk, voltak a  bizánci és a  né-
met-római császári seregek részéről táma-
dások, voltak besenyő és kun betörések és 
letarolta hazánkat a  tatár, volt hosszú ha-
dakozás a törökkel, melyben főleg Hunya-
di Jánossal komoly sikereket is értünk el – 
emlékezzünk az 1456-os Nándorfehérvári 
diadalra, hol Kapisztrán Szent János támo-
gatásával verték vissza a törököt Magyaror-
szág legfontosabb déli védőbástyájáról -, de 
Magyarország állt és virágzott. Itt elég, ha 
Mátyás reneszánsz udvarára, könyvtárára 
és félelmetes Fekete Seregére gondolunk.

Azonban 1521-től, Nándorfehérvár eles-
tétől az immár vallásilag egyre inkább 
megosztott Magyarország, melyet újra 
benső hatalmi harcok gyengítettek le vég-
sőkig, nem tudott többé ellenállni a török 
hódítás nyomásának. Nemeseink jelentős 
részének és velük a  nép nagy részének 
elpártolása a  katolikus hittől bizonyos 
mértékig megtörte országunk Máriá-
nak ajánlottságát, levetettük magunkról 
a  Szűzanya oltalmazó palástját. Hogy mi 
következett azután, azt mindnyájan tud-
juk: 160 éves török uralom az ország nagy 
része fölött, Habsburg gyámság az ország 
nyugati és északi részén, az ország három 
részre szakadása, szolgaság és szüntelen 
háborúzás hol a törökkel, hol a Habsbur-
gokkal, majd a törökök kiűzése után 230 
éves Habsburg hatalom, több levert sza-
badságharcunkkal, s végül 1920-ban Tri-
anonnal Magyarország „felnégyelése”, az 
utána következő eseményekre már ki sem 
térve.
Azt hiszem az elmúlt 500 év eseményei 
elégséges indokot szolgáltatnak ahhoz, 

hogy megértsük, Magyarországnak tuda-
tosan vissza kell térnie a Boldogságos Szűz 
Mária, Magyarország Patrónája oltalmazó 
palástja alá. Ezt pedig leginkább Szent Ist-
ván példáját szem előtt tartva tehetjük, ha 
buzgó keresztény és hazaszerető lelkülettel 
szolgáljuk országunkat. Szolgáljuk szóval 
és tettel, de szolgáljuk imával is népünket, 
nemzetünket, meghajolva és hódolva Te-
remtő Istenünk legfőbb királysága előtt, 
s adózva egyben azon magyar hősök em-
lékének, akik a  századok során az elmúlt 
1100 évben oltalmazták e hazát.
Emlékezzünk mindig Szent Istvánra, az 
ő országfelajánlására, a múlt magyarjaira, 
és lépjünk névtelenül is nagyjaink sorába, 
küzdve Hazánkért, népünkért imával és 
engeszteléssel, részt véve a  Magyarorszá-
gért mondott szentmiséken, országunkat, 
plébániánkat, családunkat, magunkat is 
a Szűzanya oltalmába ajánlva!
Istenszülő Szent Szűz járj közben éret-
tünk! Uram hallgasd meg a mi könyörgé-
seinket és kiáltásaink jussanak eléd!

Bernát testvér



Apostol 5„Szeressétek egymást”

Az igazság a földből születik, a megigazulás a mennyből adatik
Szent Ágoston püspök beszédéből

Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Éb-
redj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus 
rád ragyog! (Ef 5, 14). Ismétlem, Isten érted lett 
ember.
Örökre halott lennél, ha ő bele nem születik az 
időbe. Sohasem szabadultál volna meg a  bűnös 
testtől, ha ő fel nem ölti a bűnös test hasonlósá-
gát. Örökre hatalmában tartana a  nyomorúság, 
ha ő nem lett volna irgalmas. Nem éledhettél vol-
na újra, ha ő meg nem segítene. Elvesznél, ha ő el 
nem jött volna.
Örvendezve ünnepeljük meg tehát üdvösségünk 
és megváltásunk eljövetelét. Ezt az ünnepnapot 
ünnepeljük meg, amelyen a nagy és örök napból 
nagy és örök nap jött el erre a mi annyira gyorsan 
múló napunkra.
Ő megigazulásunkká, megszentelődésünkké és meg-
váltásunkká lett. Így teljesül a  Szentírás szava: Aki 
dicsekszik, az Úrban dicsekedjék! (1 Kor 1, 30-31).
Igazság sarjad a  földből (Zsolt 84, 12): Krisztus, aki 
mondta: Én vagyok az igazság ( Jn 14, 2), a Szűztől szü-
letett. És igazságosság tekint le az égből (Zsolt 84, 12): 

mivel az az ember, aki hisz abban, aki megszületett, 
nem önmagából, hanem Istentől kapta a megigazulást.  
Igazság sarjad a földből: mert az Ige testté lett ( Jn 1, 
14). És igazságosság tekint le az égből mert minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van 
( Jak 1, 17).
Igazság sarjad a földből: a test Máriától. És igaz-
ságosság tekint le az égből: mert az ember semmit 
sem vallhat magáénak, hacsak nem a  mennyből 
kapta ( Jn 3, 27).
A hit révén megigazultunk, békében élünk az 
Istennel (Róm 5, 1), mert csókot vált az igazsá-
gosság és a béke (Zsolt 84, 12). A mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által: mert Igazság sarjad a  földből. 
Általa jutottunk hozzá a  hitben a  kegyelemhez, 
amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, 
hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk (Róm 
5, 2). Nem azt mondja: hogy „a mi dicsőségünk-
nek”, hanem az isteni dicsőségnek, a reménységé-
vel, mert az igazságosság nem belőlünk származik, 
hanem az égből tekint le. Tehát aki dicsekszik, az 
ne önmagában, hanem az Úrban dicsekedjék.

Ezért aztán amikor megszületett az Úr a  Szent 
Szűztől, angyali dicsőítő ének zengett: Dicsőség 
a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó-
akaratú embereknek! (Lk 2, 14).
A földön honnan volna béke, ha nem onnan, 
hogy igazság sarjad a földből, vagyis, hogy Krisz-
tus testből született? Ő a  mi békességünk, aki 
a  kettőt eggyé forrasztotta (Ef 2, 14): hogy jó-
akaratú emberek legyünk, akiket az egység édes 
köteléke köt össze.
Ebben a kegyelemben örvendezzünk tehát, hogy 
a mi dicsekvésünk a lelkiismeretünk tanúsága le-
gyen; ne magunkban, hanem az Úrban dicseked-
jünk. Azért mondatott: Dicsőségem, aki fejemet 
fölemeled (Zsolt 3, 4). Vajon ragyoghat-e fel szá-
munkra Istennek ennél nagyobb kegyelme, mint 
az, hogy egyszülött Fiát, aki csak az övé volt, Em-
berfiává tette; és fordítva: az ember gyermekét 
Isten gyermekévé?
Keresd az érdemet, keresd az okot, keresd az igaz-
ságosságot — és meglátod, nem találsz mást, csak 
azt, hogy mindez kegyelem.

1. Isten Szavának aktualitása
 „A Szó, mely örökre megmarad, belépett az 
időbe. Isten a maga örök Szavát emberi módon 
mondta ki; az ő Igéje „testté lett” ( Jn 1,14).”
Ez az igazi örömhír, ennek hirdetése hangzik vé-
gig a századokon – közeledik időben, térben -, és 
érkezett el ma hozzánk.
Várjuk is megérkeztét, hiszen adventi időszak 
van. Együtt várjuk, hogy felharsanjon „a pusz-
tában kiáltónak szava” (Mt 3,3), epedezünk a 
Szóért, melyet Teremtőnk intéz hozzánk. Az 
ember természetéből kifolyólag csodákra és cso-
dás eseményekre vágyik, például: mindenkinek 
azonnal megnyilvánuló, eget-földet rázó paran-
csokra, fénylő küldöttekre vagy kőtáblákra Isten 
kezéből. Az egyik kedves professzorom így szokta 
mondani: „Istennek jóval nagyobb humorérzéke 
van nálunk…”. Erről a humorérzékről tanúskodik 
a fent említett példák elvetése, és a Názáreti elkül-
dése, aki mielőtt már beszélni tudott volna, már 
csecsemő korában közli a Magasságbeli üzenetét; 
hív a vele való szeretetközösségbe. Gondoljunk 
itt a pásztorokra és a bölcsekre. Mi most újra erre 
a Szóra várunk. 

2. Az Ige természetéről
A Mennyei Atya egy velünk folytatott dialó-
gusban szándékozik megismertetni önmagát. A 
következő sorok a Logosz preegzisztenciájáról, 
teremtés előttiségéről tájékoztatnak, majd a kons-
titúció nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az 
emberi lét rejtélye az Ige kinyilatkozásának fényé-
nél világosodik meg.
Vallásunk nem egy írott, és néma szó vallása, ha-
nem a megtestesült, élő Ige vallása.
Következzen néhány Szentírási idézet: „mindenek 
általa lettek és nélküle semmi se lett, amit teremte-
tett” ( Jn 1,3) „mindenek Őáltala és Őrá való tekin-
tettel teremtettek” (Kol 1,16). Ez magyarázatot ad 
a világ teremtésének miértjére, aki válaszokat keres, 

ezen az úton elindulhat. Ha mindenek okozója, ak-
kor emberi létünk is neki köszönhető. 
A teremtés a Logoszból születik. Ha pedig Jézus 
a Logosz, éspedig Ő az, akkor a mindenség szere-
tetből született. Az Atya szeretetéből.
A teremtés értelme a Szó ismerete. A dokumen-
tum buzdít arra, hogy merjünk a Szóra építkezni. 
„A te szavadra kivetem a hálót” (Lk 5,5).
Isten olyan volt hozzánk, mint amilyen a jó szülő 
a gyermekeihez: lehajol hozzájuk, hogy még köze-
lebb érezzék magukat egymáshoz – Isten leeresz-
kedett; az Ige megtestesült, sőt rabszolga alakot 
öltött! Emberi szavakkal szólt, és a Szó lélekbe-vé-
sése folytán, minden pillanatban, a jelenben is szól 
hozzánk. És amit a legszebb gondolatnak találok 
a konstitúcióban, és ami a legjobban megérintett, 
az a következő: Isten olyannyira röviddé tette Sza-
vát, olyan kicsinyke lett, hogy elfért egy jászolban. 
Így válhatott számunkra elviselhetővé. Itt visz-
szakanyarodnék a szó legpozitívabb értelmében 
értett Isten humorérzékére. Ki számíthatott erre!?
Jézus szól, ha az Atya szól, és hallgat, amikor az 
Atya hallgat.
Galileo Galilei zenei fogalmakkal élve assolónak 
nevezi Krisztust. Mivel szeretem a zenét és zené-
lek is, ez a gondolat különösképpen megmozgat-
ta a fantáziámat. Ő a nyitány és a záróakkord is. 
„Ő az Első és az Utolsó” ( Jel 1,17), „az Alfa és az 
Ómega” ( Jel 1,8).
Kulcsfontosságú Keresztes Szent János megnyil-
vánulása a Szót illetően: „Nekünk adván, aho-
gyan adta, a Fiát, aki az ő egyetlen Igéje, ebben az 
Igében mindent elmondott, és más mondanivaló-
ja nincs többé.” Vélhetjük-e tökéletlennek a többi 
kinyilatkoztatást ennek fényében? Nem tudom. 
Egy azonban biztos; addig az ”omega- pontig”, 
amikor a létezés visszahull Isten kezébe, nem ka-
punk tökéletesebb kinyilatkoztatást, bővebb sza-
vakat az Örök Atyától, és nem is kívánhatjuk ezt. 
Már megkaptuk Krisztus személyében.

Fontos megjegyezni, hogy az Ige a Szentlélek 
közvetítésével nyilvánulhat meg emberi szavak-
ban. Befogadni, megérteni, átadni csak az ő ke-
gyelmével lehet. 
A Szó az Egyházra bízatott, hogy hirdesse azt 
minden időben, és mindenhol. Segít ebben a te-
vékenységben a Szentírás, mely páratlan módon 
tartalmazza az Isteni Szót.
Isten szól, és megtanít, hogyan beszélhetünk 
Ővele. Válaszunk a beszélő Istennek a hit.
Hogyan hihetünk? Meg kell hallanunk Krisztus 
szavát.
De megtehetjük azt is, hogy kivonjuk magunkat 
a kommunikációból (azaz az egymásba nyílás-
ból). Ilyenkor az ember szívében lakó bűn nem 
kerül napvilágra, mintegy táptalaja lesz további 
bűnöknek.
A konstitúció hiteles életpéldát tár elénk Szűz 
Mária személyében, aki mindenkor az Úrral járt.
Az Igét nem tarthatjuk meg magunknak, nem ol-
vashatjuk egyedül az Írást. Jobb közösségben meg-
nyitni fülünket a Szóra. Túl kell lépnünk a betű sze-
rinti értelmezésen, van ugyanis egyetlen Szó, mely 
felé a továbblépést meg kell tennünk. „A betű öl, 
a Lélek ellenben éltet” (Kor 3,6). Ez a túllépés te-
szi egyben hihetővé a Szentírás összes szavát. Mert 
Krisztus egyesíti az Írásokat az egyetlen Szóval. 
A Szentírást közösen kell olvasni, ha módunkban 
áll, ez a szeretet dialógusára ösztönöz. Ezt az ér-
zést állandóan tapasztalom a propedeutika-, és a 
bibliaolvasás szemináriumokon. Ezt a közös olva-
sást elő kell segíteni, gondol itt a dokumentum a 
Biblia különböző nyelvű fordításaira.
Isten Szavának meghallására a szentek közössége 
sorakozik előttünk példaként. A Szó az életszent-
ség „harmincszoros vagy százszoros” gyümölcsét 
(Mk 4,20) teremheti. (A naplót a következő 
számban folytatjuk)

Készítette: Lévai Ádám
Sapientia Hittudományi Főiskola hallgatója

Olvasónapló XVI. Benedek pápa Az Úr szava kezdetű apostoli buzdításából
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Idén is egy oldal meglepetéssel ké-
szültünk. Reméljük, örömötöket leli-
tek a játékokban.
Áldott ünnepeket és boldog új esz-
tendőt kívánunk Mindnyájatoknak!

Kedves Gyerekek!

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”

Az irgalmas szamaritánus

Egészítsd ki a mondatot: Az irgalmas szamaritánus .................... a szerencsétlenül 
járt embert.
A megfejtéshez olvassátok el Lukács evangéliumának a 10. fejezetéből a 25. verstől a 37. ver-
sig terjedő részt!
1. A következő nap más szóval. 2. Ide tartott a szerencsétlenül járt ember. 3. Ide vitte őt az 
irgalmas szamaritánus. 4. Ebből volt sok a megvert emberen. 5. Ők támadták meg a férfit. 6. 
Ezzel kente őt be a szamaritánus. 7. Fizetőeszköz. 8. Gondoz, más szóval. 9. Õ ment másod-
szor arra. 10. Ezt csinálta a szamaritánus a sebekkel. 11. Õ ment először arra.Színező

A hat rajz Jézus születésének epizódjait ábrázolja.
Rakd őket helyes sorrendbe!
Segítségedre lehet Lukács evangéliuma 1-2 fejezeteinek 
elolvasása.
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Könyvajánló
Porter, Eleanor H.: Az élet játéka: Régi sérelmektől megkeményedve és a boldogság gondolatát is elfelejtve éli puritánul egyszerű 
és hasznos életét Polly kisasszony, a  Harrington kastély jómódú úrnője. Napjai átgondolt tevékenységek sorával telnek, magá-
nyát csak Nancyvel, a mindenessel és Tommal, az öreg kertésszel osztja meg. Egy júniusi napon azonban megérkezik a kastélyba 
a kisasszony elárvult unokahúga, Pollyanna, aki jelenlétével felforgatja nemcsak Polly kisasszony, de az egész, szigorú szabályok 
szerint szervezett kisváros életét is. A Harrington ház úrnője hiába írja elő Pollyannának a hasznos élet szabályait, hiába bünteti 
meg heveskedéseiért és a  szabályok áthágása miatt, a kislány alaptermészetét nem tudja megváltoztatni. Pollyanna ugyanis egy 
szokatlan - meghalt édesapjától tanult - játékot alkalmaz a nehézségek leküzdésére: megtalálni minden bajban és történésben azt 

a valamit, aminek örülni lehet. Ez az élet játéka, amely a mindent legyőző szeretetről, az élet feltétlen szeretetéről szól, amelynek játékszabályait 
valamennyiünknek tanulni és gyakorolni kéne.

„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2014. február 14. • 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 - 2013. 12. 24. - XXIII. évf. 6. sz. • Megjelenik évente hatszor. 
Felelős kiadó: Szalai Gábor plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel: 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

 Dec. 24. Karácsonyi szentmise 2300

 Dec. 25. Ünnepi szentmise 900

 Dec. 26. Ünnepi szentmise 900

 Dec. 27. Szent János apostol ünnepe; Boráldás 1700

 Dec. 31. Hálaadás 1700

 Jan. 1. Újévi szentmise 900

 Jan. 6. Vízkereszt ünnepe 1700

Tata
 Dec. 24. Karácsonyi vigília mise; pásztorjáték 1600

  Karácsonyi szentmise 2200

 Dec. 25. Ünnepi szentmise 730; 900; 1015; 1800

 Dec. 26. Ünnepi szentmise 730; 900; 1015; 1800

 Dec. 27. Szent János apostol ünnepe; Boráldás 730

 Dec. 28. Aprószentek ünnepe 730; 1800

 Dec. 31. Hálaadás 1800

 Jan. 1. Újévi szentmise 730; 900; 1015; 1800

 Jan. 6. Vízkereszt ünnepe 730; 1800

 Febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 730; 1800

Vértestolna
 Dec. 24. Karácsonyi szentmise 2400

 Dec. 25. Ünnepi szentmise 1130

 Dec. 26. Ünnepi szentmise 1130

 Dec. 27. Szent János apostol ünnepe; Boráldás 1600

 Dec. 31. Hálaadás 1600

 Jan. 1. Újévi szentmise 1130

 Jan. 6. Vízkereszt ünnepe 1600

Josef Ernst Máté egy teológus portréja című tanulmányában Máté evangéliumát 
elemzi, hangsúlyozva, hogy azt Márk evangéliuma bővített kiadásának is szokták 
nevezni – nem véletlenül áll az újszövetségi kánon első helyén. A szerző kiemeli: 
Máténál természetesen még nem beszélhetünk a későbbi dogmák értelmében Jé-
zus lényegét érintő elképzelésekről – isteni és emberi természet Krisztus egyetlen 
személyében –, de az Isten Fia kifejezés Máté számára Jézus földi tevékenysége 
idején – és nem csak húsvét után – „már az az Isten Fia, aki részesül az isteni 

lényegben.” Máté alapkoncepciója szerint a  zsidó messiási remények beteljesedtek Jézusban, 
a Messiásban. Máté számára Jézus az irgalmas Üdvözítő is, a felmagasztalt Úr, aki magára veszi az 
emberek szenvedéseit és hordozza betegségeiket. Josef Ernst szerint Máté evangélista személyisé-
ge a keresztény tanító vonásait hordozza, „aki elbizonytalanodott közösségének nagy koncepci-
ójú beszédekben és tanításokban ad kinyilatkoztatást és utasítást. Máté felszólítja közösségének 
keresztényeit, hogy gondolják át a múltjukat, hogy képesek legyenek megérteni a jelent, s kézbe 
venni a jövőt.” Ezzel pedig hiteles példát mutat a mai Egyház lelkipásztorainak, tanítóinak is



Apostol8 Képemlékek

Szent Márton nap Vértestolnán

Szent Ágnes szobrának megáldása

Idősek napja Vértestolnán

Kovács József atya újmiséi

Agostyáni tűzoltók


