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Pilátus elítéli Jézust

Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk, hogy elmélkedjünk a szenvedés titkáról, a bűn
következményeiről, Megváltónk
jóságos szeretetéről. El kell indulnunk Jézussal Pilátus ítélőszéke elől, hogy majd Húsvét hajnalán a feltámadásra
is eljussunk. Induljunk el,
és ne féljünk az úton Jézus
fényénél önmagunkkal is
találkozni. Mi is nap mint
nap ott vagyunk az elítélés
helyén, mint Pilátus, mint
a fejét vesztett tömegből egy,
s mint az elítélt Jézus.
Pilátusok vagyunk akkor,
amikor a társadalom, a körülöttünk lévők hatására
engedünk a kiáltásnak: Feszítsd meg! Annyiszor szidják Istent, az Egyházat, nézik
semmibe az imádságot és
a parancsokat, s van, hogy mi
magunk is elhisszük, vagy elfedjük hitünket, mert félünk,
hogy kilógnánk a sorból. Jobban szeretnénk kollégáink,
szomszédaink, a körülöttünk
lévő emberek elismerését,
befogadását, mint a Szentháromság, s az Egyház befogadását. Képesek vagyunk mindezekért félretolni Jézust, s ezzel
beleegyezni kivégzésébe.
Mindig könnyebb azt kiáltani, amit
a többiek. Kiválni a tömegből, mást
gondolni, mint a megszokott, na-

gyon nehéz, nagy elhivatottságot
kíván. Ilyen helyzetben két véglettől
kell távol tartanunk magunkat. Az
egyik a mindig mást gondolók tábora, akik elkülönülnek, gúnyos

csöndben maradnak, célt tévesztett
életük önmagukba záródik. Így
lehetünk elitista farizeusok. A másik véglet, mely gyakrabban előfordulhat velünk, - mert könnyebb -,
hogy megszokjuk a dolgokat, és el-

kezdünk nem gondolkodni. A ros�szul felfogott tolerancia jegyében
eltávolodunk életünk értelmének
keresésétől, és valami csordaszellem hatására életünk véletlenszerű
történések sorozatává válik.
Jézusra mutatva Pilátus bemutat minket is, minden
idők emberét: „Ecce homo!”
Hányszor ítélnek el minket is valós vagy valótlan
hibáinkért! Sajnos elkerülhetetlen, hogy az értetlenség,
a gőg, az irigység áldozataivá
ne váljunk. Jézus küldetése
látszólag hatalmas kudarccal
zárul, mégsem védekezik,
tényleg olyan, mint a leölésre szánt bárány. Látnunk kell
Jézus magányát és csatlakoznunk kell hozzá. Tőle megtanulhatjuk, hogyan kell az
emberi kudarc szempontjából áttérni Isten szemszögébe, ahol a mélységben csend
van. A keresztúton elindulva, Jézustól példát véve kell
elviselnünk minden ütleget,
minden fájdalmat, mellyel
embertársaink illetnek.
Nagyböjtben induljunk el
Jézussal, s az ő keresztútjában ismerjünk rá a magunk útjára
is. Ha jó tanítványként az ő példáját
követjük, a feltámadás örömében is
részünk lesz.
Gábor atya
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Az imára mindenkinek szüksége van!
A Ferences Világi Rendi Közösség levele a fiatalokhoz
Kedves Fiatal Barátom!
Gondod van? Bánat nyomja a lelkedet? Nehézség tornyosul eléd? Zűrzavar támadt az
ügyeidben? A feladatod túlságosan nehéznek
bizonyul? Nincsen kedvedre való udvarlód?
Nem találsz feleségnek való barátnőt? Fiatal
családodban problémák keserítik a mindennapjaidat? Zökkenők állnak az utadban? Csak
bátran írd le nehézségeidet név nélkül és dobd
be a templomban erre a célra kitett dobozba!
Mi, az Árpád-házi Szent Erzsébet Ferences Vi-

lági Rendi Közösség tagjai, akik itt Tóvároson
a ferences lelkületet igyekszünk csendben jelenvalóvá tenni, Veled, Érted és szándékaidért
igen nagy buzgalommal könyörgünk a Men�nyei Atyánál, az Úr Jézusnál, édesanyjánál,
Máriánál. Kérjük Neked a Szentlélek Isten bölcsességét és áldását, hogy minél előbb rendbe
jöjjenek problémáid és áldás legyen életeden!
Várjuk kérésedet szeretettel. A kéréseket az interneten is szeretettel fogadjuk,
a tataikapucinus@gmail.com címünkön.

Ima a betegekért, orvosokért, ápolókért
Boldog Batthyány Strattmann László ünnepén

Január 22-én, szerdán Boldog Batthyány
Strattmann Lászlónak, a szegények orvosának tiszteletére végeztük az esti vesperást,

valamint a szentmisét. A szentmise könyörgéseiben és fohászaiban imádkoztunk a betegekért, az orvosokért és az ápolókért.

Szentmise Patonyi Rudolf atyáért

Patonyi Rudolf atya évtizedeken át szolgált
a kapucinus templomban. Ministránsai közül
többen papok és szerzetesek lettek. Rudolf
atya tisztelői a szentmise előtt az Almási úti

kapucinus sírkertben rótták le kegyeletüket,
majd a templomban 18 órakor lelki üdvéért
szentmisét ajánlottunk fel, melyet Zilai Géza
kanonok úr mutatott be.

Erdélyi árva gyermekek műsora
Erdélyi árva gyermekek csoportja érkezett Csíksomlyóról városunkba Advent 3. vasárnapján. A 9
órai szentmisén zenéjükkel, énekükkel emelték az

áhítatot. Ezt megelőzően, a szombat esti gyertyagyújtást követően egy ősi erdélyi karácsonyi misztériumjátékot adtak elő – mindnyájunk örömére.

Házas Hétvége Majkon

A Házas Hétvége katolikus házas lelkiségi mozgalom küldetése a keresztény házasságok megújítása. Nekünk, a Házas Hétvégében dolgozó
házaspároknak és a minket segítő pap és szerzetes
barátainknak az az álmunk, hogy az Éltető Forráshoz visszatérve egyre több és több házaspár
váljon képessé annak a megélésére, hogy a házasságuk Isten legnagyobb ajándéka. Egy olyan ajándék, amit kizárólag kettőjük számára készített.
A Házas Hétvége egy egész világot átfogó lelkiség, amely 30 éve érkezett Magyarországra.
Segítségével az azóta eltelt 3 évtizedben több
ezer, magyar nyelvű házaspár újította meg a házasságát és az életét. Ezek a házaspárok – köztük mi is – pont ugyanolyan tökéletlen és gyarló
emberek, mint bárki más, de az Első Hétvégén a
szerető Isten a Szívére ölelt minket, és megmutatott valamit abból a hatalmas boldogságból,
amire minket a párunkkal együtt meghívott
a házasságban. Ez a tapasztalat olyan volt számunkra, mint a születésétől fogva béna embernek Jézus szava: „Kelj fel, és járj!”. Egy életre
kitörölhetetlen nyomot hagyott a szívünkben.
Erre a kalandra szeretnénk most Titeket is meghívni! Egy páros hétvégére, ami csak Rólatok

szól és a Ti Első Hétvégétek lehet. Gyertek el, és
éljetek újra szerelemben egymással, hiszen a házasság a szerelem szentsége! Ennek, a kifejezetten Tata és Tatabánya környéki házaspárok számára szervezett Első Hétvégének az időpontja
2014. április 25-27., a helyszíne pedig a majki
kamanduli remeteség.
A környező településekről közel 100 házaspár
vett már részt ilyen Házas Hétvégés programon, akiknek egy része mind a mai napig havonta összegyűlik Házas Hétvégés találkozóra,
hogy a szívükben fellobbant tűz ki ne aludjon.
Ha Ti is eljöttök erre az Első Hétvégére, és utána kedvet éreztek ahhoz, hogy csatlakozzatok
hozzánk, akkor Majk után szeretettel várunk
Benneteket is!
A majki Első Hétvégére jelentkezni és a Házas
Hétvégével kapcsolatban érdeklődni Tisch
Dettinél és Dávidnál lehet a dd @ tischnet.hu
e-mail címen vagy a 20 468 6853-as telefonszámon!
Számítunk Rátok! Várunk Benneteket!
Szeretettel:
A Tata és térsége Házas Hétvégés terület
házaspárjai
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Betegek világnapja

Ebben az esztendőben is volt alkalom arra,
hogy közösségben részesüljenek a hívek
a betegek szentségében. Az ünnepi szentmisében a Lourdes-i Szűz Mária közbenjárását
kérve imádkoztunk a betegekért és a haldoklókért. A homíliát követően 64 hívő részesült a betegek szentségében.
Lourdes-i Szűzanya, könyörögj érettünk!

Vízkereszt január 6-án

Hosszú idő után, idén először ünnepelhetjük meg a napján, január 6-án, Urunk megjelenésének az ünnepét. Ebből az alkalomból
reggel fél 8 és este 6 órakor mutattunk be
szentmisét. Este fél 6-kor énekes zsolozsmát
imádkoztunk.
Vízkereszthez kapcsolódik a házszentelések
szokása; az esti szentmise után megáldottuk
a plébánia, illetve a kolostor épületét.

Hitéleti adatok 2013-ban

Tatai Kapucinus Plébánia
Keresztelés: 100 (felnőttekkel)
Elsőáldozás: 90 (felnőttekkel)
Bérmálás: 81 (felnőttekkel)
Temetés: 112
Esküvő: 41
Agostyán
Vértestolna
Keresztelés: 3
Keresztelés: 4
Temetés: 4
Temetés: 4
Esküvő: 2

Ő volt...

Gyönyörű mosoly
tükörképét keresem
öreg arcomon

Kapu

Hulló hópelyhek
mögött egy gót felirat
még olvasható

Felhőjáték

Születő, múló
gyönyörű birodalmak
Isten homlokán
Botos Ferenc
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Hétköznapi tippek keresztény használatra 14.
A hála és egy másik első lépcső a sikerhez és a növekedéshez

A közelmúltban Böjte Csabával készült interjúban azt olvastam, hogy nem is érti, hogy miért
elégedetlenek az emberek, hiszen még soha nem
volt a világ ennyire gazdag.
Ahogy kifejtette a gondolatait az újságíró csupa
negatív gondolattal és problémával bombázta,
pl: Elszegényedés, kilátástalanság, adósságcsapda,
egyre régebbi autók, elérhetetlen célok stb.
Ahogy elbeszéltek egymás mellett, egyszer csak tisztázta, hogy ő, mint szerzetes azt érti gazdagság alatt,
hogy az emberek nagyobb többsége rendszeresen
eszik, tisztálkodik, öltözködik, luxuscikkekre költ és
valahol lakik is és ezen a színvonalon az életet csak
a mai kor emberei élik, eddig az emberiség történelmében soha ilyen jólét még nem uralkodott.
Nemes gondolatok ezek, csak az a baj, hogy mi
ezeket soha nem tartjuk szem előtt, mivel természetesnek vesszük ezt a „jólétet” és egy egészen
másra, valami sokkal jobbra vágyunk.
Mivel nagyon sok „üzletfejlesztési” és „sikerrecept” könyvet olvasok világosan tudom, hogy az
üzleti életben sikeres, irigylésre méltó életet élők
(azok, akik valahonnan messziről jutottak el becsületes módon a jólétbe) pontosan ugyanúgy
gondolkodnak, mint Böjte Csaba. Hogyan? Most
erre nézzünk néhány példát és sikerreceptet.
Az igazán gazdag emberek valamit, valamikor elkezdtek. Hittek magukban és megtették az első

Maria Grazia Marciani orvosprofesszor írását az
emberi szenvedés transzcendens dimenziójáról
szól, amelyet a Zenit hírügynökség tett közzé.
A hívő és a nem hívő ember alapvetően másképp
éli meg a szenvedést. A hit ajándék, amit Isten
ingyenesen ad az embernek. A hívő ember, aki elfogadja ezt az ajándékot, megtalálja benne az utat
a szenvedés értelmének, értékének megértéséhez.
És ahogyan Szent Pál mondja a Timóteushoz
írt első levelében: akik nem fogadják el, azok „a
hitben hajótörést szenvedtek”, vagyis mivel nem
ismerik fel a szenvedés értelmét, az elkeseredés
útján járnak. Ahogyan Viktor Frankl mondja:
„Nem a szenvedés pusztítja el az embert, hanem
az értelmetlen szenvedés”. Tehát mind a szenvedő, mint pedig a szenvedőről gondoskodó ember
problémája éppen az, hogy megtalálja a szenvedés értelmét, értéket adjon a szenvedésnek.
Mit tapasztal meg az ember a szenvedéssel? –
teszi fel a kérdést Marciani. Az ember, ahogyan
Pascal is megállapítja, egyrészt értelme, akarata
által végtelen hatalommal bír, másrészt pedig
megéli a végesség tapasztalatát, felfedezi korlátait. Rájön, hogy nem maga teremtette az életét, és
még csak nem is ura életének. A születés és a halál időbeli határok, amelyek valóságosan megmutatják korlátainkat. A korlátokat leginkább
a szenvedésben tapasztaljuk meg, amely a halálban éli el tetőpontját. Éppen a végességnek ez
a megtapasztalása vezeti el az embert arra, hogy
túllépjen korlátain, és ez a vágy lénye legmélyén
rejtőzik. Az ember minden vágya között a legmélyebb éppen az, hogy túllépjen a halál korlátján
és örökké éljen. Éppen a végesség, a szenvedés,

lépést. Nem azzal foglalkoztak, hogy hogyan
nem lehet valamit megoldani, csak arra koncentráltak, hogy mit kell tenni, mit kell elérni.
A sehogyanból előbb-utóbb valahogyan lett.
Böjte atya árvaházai sem egy varázsütésre keletkeztek. Tudta, hogy mit kell megoldani, de nem
tudta, hogy hogyan. Aztán a hogyanból valahogyan lett és megtette az első lépést. Nem látta
a folyamat végét, csak a következő teendőt és
szépen kialakult minden. Mások ugyanezzel a logikával komoly cégbirodalmakat építettek fel és
gazdagodtak meg. Teljesen mindegy, hogy ki mit
csinált, sikerre vitte.
Mert Böjte Csaba is sikeres. Nem? Számos árvaháza van, ellát több, mint 5000 gyereket, embertömegek életét teszi boldogabbá.
Aki rendelkezik ezzel a gondolkodással és nyafogás helyett gondolkodik és megteszi az első
lépést, sikerre van ítélve. Azaz nem biztos. Azok,
akik törtetnek előre, másokat eltaposnak és haladnak felfelé, előbb vagy utóbb belebuknak. Akkor mi vezet a valódi sikerhez?
A fenti példák alapján két nagyon lényeges dolog
van, amit még meg kell tenni:
Amit az ember elér, azért hálásnak kell lennie!
Meg kell köszönnie mindent, amije van és ezzel
a lelkiállapottal kell nekiugrani a következő lépésnek, ellenkező esetben nem lesz valódi hajtóerő

Mi a szenvedés értelme?
a betegség, a halál tapasztalata miatt válik a vallási kérdés egzisztenciális kérdéssé. II. János Pál
a Salvifici doloris kezdetű apostoli levelében ezt
írja: „amit mi a szenvedés szóval jelölünk, kifejezetten az emberi természet lényegéhez tartozik”,
majd így folytatja: „úgy véljük, a szenvedés az
ember transzcendenciájához tartozik. Az ember
rendeltetése az, hogy számos területen meghaladja önmagát. Erről szól rejtett értelmű hivatása, e
területek egyike a szenvedés.”
Ez túlmutat azon a felfogáson, amely szerint
a szenvedés a korlátok megtapasztalása. A szenvedés rejtélyes módon lehetőséget ad az embernek
arra, hogy túllépjen emberi korlátain, új perspektíva elé állítja, amelyben maga a szenvedés
új értelmet nyer, a beteljesülés forrásává válik.
Az értelemmel bíró szenvedés mindig túlmutat önmagán, és afelé küld, akinek szeretetéért
szenvedünk. A legteljesebb értelmű szenvedés az
áldozat. A szenvedés evangéliumának örömhíre
éppen az, hogy a szenvedés nem értelmetlen, hanem az emberi és lelki fejlődés döntő állomásává
válhat. Amikor emberi állapotunk törékenysége
szenvedéshez vezet, az Úr még jobban érezteti velünk élő jelenlétét, megtanítja, hogyan éljük meg
jól a szenvedést, mint a lelki érés pillanatát. Saját
életén keresztül mutatja meg, hogyan élte meg ezt
a tapasztalatot. A törékeny embert azonban segíteni kell abban, hogy megérezze az Úr jelenlétét,
Krisztus emberségét, aki meg akarta élni az emberi szenvedést a legvégsőkig, hogy hűsége által
megossza az emberiséggel az Atya szeretet-tervét.
Szintén II. János Pál mondja a fenti enciklikában: „Krisztus önnön üdvözítő szenvedésével ott

és áldás a tevékenységen. A hála a szeretet után
a legnemesebb emberi tulajdonság. Ha megköszönöm, amit kapok, akkor rászolgálok a következő ajándékra, azaz megérdemlem.
Ha nem vagyok hálás, nem kapok. Senki nem
adna szívesen akár a saját gyerekének akár egy
szem cukrot sem, ha ő soha nem köszöni meg.
Tehát az első a hála, a második pedig az adakozás.
Nem tarthat meg senki mindent magának. Meg
kell osztania, jó szívvel adnia kell és az Isten válaszul még többet fog adni, melyet újra és újra meg
kell köszönni. Igen, ennyire egyszerű, afféle pozitív 22-es csapdája. Mivel már bővebben írtam egy
korábbi számban az adakozásról, nem igazán fejteném ki, de a lényeg az, hogy ha valamit adunk, nem
számító módon, hanem feltételek nélkül adjuk.
Ajánlom mindenki figyelmébe akár Böjte Csaba,
akár a nagy üzleti tanítók és trénerek gondolatait,
ugyanis olyan gyakorlatias útravalókat tudnak az
embernek adni, mely mindenkiben ösztönösen
benne van, csak eltakarja a harag, a hálátlanság, az
elégedetlenség és a közöny a valódi tettrekészséget és lelki értelemben vett pozitív gondolkodást.
Ha naponta legalább 5 dologért hálásak tudunk
lenni, akkor ha szép lassan is, de biztosan elindul
egy folyamat egy jobb élet felé, vagy egy jobb, emberibb világnézet felé.
Nágel Balázs

lakik, semmihez sem foghatóan, minden emberi
szenvedés mélyén. S ott Vigasztaló Szentlelke, az
Igazság Lelke erejében cselekedhetik.” A szenvedő embernek és gyógyítójának tehát az a feladata,
hogy felismerje és befogadja Krisztus megváltó
tettét, aki részt vállalt szenvedésünkből, megéli
azt, és újraéli bennünk, misztikus testében saját
szenvedését. Az Eucharisztia, Krisztus valóságos
és irgalmas jelenléte az üdvözítő orvosság a maga
kettős valóságában: a feláldozott áldozat és a gyógyító kenyér is egyben.
Az orvos a megsebzett, de kiengesztelődött
gyógyító, aki nemcsak a betegséget gyógyítja,
hanem szükségét érzi annak is, hogy gondoskodjon a szenvedő betegről. Tudja, hogy az ember
gyógyulásának forrása az, ha a kereszt hiteles tanújává válik. A kereszté, amely a remény jelképe
is. Az orvos a beteg mellé szegődhet a fájdalom,
a szenvedés útján, hozzáértése révén reményt adhat a testi gyógyulásra, ugyanakkor azt a reményt
is adhatja, amely magát az életet átlényegíti. Ha
a beteg befogadja és átéli ezt a reményt, felfedezheti emberi állapota végső értelmét.
Forrás: Magyar Kurír
XVI. Benedek pápa a Spe Salvi kezdetű enciklikában azt írja, hogy az embernek nyilvánvalóan
szüksége van egy olyan reményre, amely felülmúlja életét és emberi valóságát. Csakis valami végtelen lehet elegendő számára, valami olyan, ami
mindig több annál, amire önmagában képes. „Ez
a nagy remény csak Isten lehet, aki átöleli az univerzumot, s adni és ajándékozni tudja nekünk azt,
amire mi önmagunkban nem vagyunk képesek.”
Forrás: Magyar Kurír
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Olvasónapló XVI. Benedek pápa Az Úr szava kezdetű apostoli buzdításából
(folytatás az előző számból)

3. Az Ige és az Egyház
Akik befogadják az Atya Szavát, azokat hatalommal ruházza fel, és fiaivá fogadja őket.
A Szó örökké hallható: „Íme, én veletek vagyok
minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,20). Jézus itt van ma is, és mindenkinek. Befogadásra
és válaszra vár: Egészen a Tiéd vagyok…
A dokumentum kiemeli a liturgiát, mint az
Istennel való párbeszéd egyik legfőbb példáját. A későbbiekben a Szentírás és a szentségek
kapcsolatáról olvashatunk. A kettő kölcsönösen világítja meg egymást, és csak a másik fényében válik érthetővé. Különösképpen igaz ez
az Eucharisztia szentségére.
A homília feladata megmagyarázni az Szentírás
üzenetét, aktualizálni azt. Nem pedig a szónok-, és beszélőtehetséget villogtatni. Ismerek
olyan papot, aki hogyha úgy érzi, nem tud lényeges dolgot mondani, nem tud az Isten szócsöve lenni, azonnal abbahagyja a prédikációt.
Fontos a csend szerepe. A Szót csak csendben
lehet meghallani, és szükséges egy előzetes
csend a kimondásához is. Zajszennyezett napjaink ”Ige-ellenesek”!
A konstitúció kiemeli az Evangeliárum, az
ambó fontos szerepét a templomokban, de
mégis az Írások ismeretére, így Krisztus ismeretére helyezi a mindenkori hangsúlyt.
Ha felelünk az életszentség hívására, bizonyos
feladatokra, és szolgálatokra hív az Isten az
Egyház építésére. A Verbum Domini buzdítja
a püspököket, papokat, és diakónusokat az Ige
szolgálatára.
A családban élőket is bátorítja, hiszen a családi
élet egysége és hűsége révén a házastársak gyermekeik számára Isten Szavának első hirdetői.
Jó gondolatnak tartom, hogy minden család
otthonában legyen egy Biblia. Elég együtt kézbe venni, és olvasni azt megpróbáltatások kö-

zepette-, és a házasélet nehezebb napjaiban, és
máris részesei lehetünk egy rajtunk túlmutató
örömnek, és a miénknél tökéletesebb szeretetnek.
Szent Ágoston szerint, ha olvassuk a Szentírást, az Atya szól hozzánk, ha imádkozunk,
akkor pedig mi Őhozzá.
A Szó mindünkhöz szól, ám nem marad individualista szinten; közösséget hoz létre.
A lectio divina legfontosabb lépései a következők:
1. a szöveg olvasása – mit mond a szöveg önmagában?
2. meditáció – mit mond a bibliai szöveg nekünk?
3. oratio (imádság) – mit mondunk válaszul
az Úrnak az Ő szavára?
4. kontempláció – a gondolkodás, a szív és az
értelem milyen megértését várja az Úr?
5. actio (cselekvés) – szeretetben odaajándékozzuk magunkat másoknak
Szent Ambrus szerint ez út lehet ahhoz, hogy
az ember újra Istennel sétáljon a paradicsomban. A mai ember gyakran leragad már az első
lépésnél. Nekem személy szerint a cselekvés
a legnehezebb, mert ez egyfajta megnyílást
követel. Ez közvetlen környezetemben a legnehezebb. De Jézusnak is a családja körében volt
a legnehezebb csodát tennie. Kérem a Szentlélek kegyelmét ez utolsó pont helyes elsajátítására.
4. A világhoz szóló Isteni Szava
Az Egyház lényegében missziós, erre mutat rá
a dokumentum. Az örök élet igéit tolmácsolnunk kell minden ember számára a Földön.
Eszembe jutnak távoli szigetvilágok kőkorszaki körülmények között élő, bálványimádó-

sámánista, netalántán kannibalizmus gyakorlatával élő törzsközösségei, akik egymás vérét
ontják. Emberi léptékben milyen hatalmas változáson mennének keresztül, ha megismernék
Krisztust!
Mindenkinek szüksége van erre az üzenetre.
A várva várt Isten Országa beköszönte erősen
függ a Szó hirdetésétől, és minden megkeresztelt ember felelős az igehirdetésért! Talán ez
a tudat ma legjobban különböző az Egyház által el nem ismert vallási csoportosulás – szekta
körében a legerősebb. Nem gondolom, hogy
nekünk, akik az Igaz Ige örökösei vagyunk
a világjobbítást pusztán a hátsó padokból, rózsafüzérrel kellene végeznünk, bár már említettem a gyakorlatba ültetés nehézségeit.
A szó elítéli az igazságtalanságot, és sürget
a szolidaritásra, egyenlőségre, a szegények felkarolására. Erről szól a Szeretet.
A konstitúció segíteni akarja a fiatalokat, hogy
megismerhessék a Szentírást, de kitűntetett
szerepet tulajdonít más vallású országokban
élő testvéreinknek. Buzdít a vallások közti dialógusra, és a Szentháromságba vetett hitünk,
identitásunk megőrzésére.
5. Befejezésül
Korunknak egyre inkább Isten Szava új meghallása és az új evangelizáció korszakának kell
lennie. „Ezek az én anyám és testvéreim: akik
hallgatják Isten szavát, és tettekre is váltják”
(Lk 8,21).
Halljuk meg tehát az Isten Szavát, hogy együtt
énekelhessük: „Fölemeli a nincstelent a porból, fölsegíti a szegényt a sárból, hogy helyet
adjon neki a fejedelmek között, népének fejedelmei között.” (Zsolt 113,7).
Készítette: Lévai Ádám
Sapientia Hittudományi Főiskola hallgatója

ZARÁNDOKLAT A PRÁGAI KISJÉZUSHOZ

2014. május 13. - 15. 3 nap/2 éjszakai szállással (2 reggeli, 1 vacsora): 195 euro/fő (a belépőket: kb. 25 euro/fő nem tartalmazza és a biztosítást sem)
Program :
1. nap :
Indulás reggel fél 7-kor Tatáról. Zarándoklatunk első állomásaként az ősi morva kegyhelyre,
Velehradra utazunk. Délután érkezés Prágába,
a szállásra (hotelben). Este séta az Óvárosban.

2. nap :
Egész napos városnézés a száztornyú Prágában. Loreto templom, Várnegyed és a Vár
(Hradzsin), Szent Vitus katedrális, Arany
utcácska. Imádkozunk a Prágai Kisjézus
kegyszobra előtt majd szentmise. Átsétálunk
a Károly-hídon az Óvárosba, ahol megemlékezünk. A Főtéren láthatjuk a régi városházát, az
Orloj-t, megtekintjük az órajátékot. Este vacsora a hotelben.
3. nap :
Reggel szentmisét mutatunk be a Nepomuki
Szent Jánosról nevezett templomban majd
szabad program az Óvárosban.

Délután elzarándoklunk Esterházy János hamvaihoz, imát mondunk emléktáblájánál. Ezt követően utazás haza, érkezés a késő esti órákban.
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„Mindig Krisztus mellett lenni, mindig Krisztust képviselni”
Lukácsi Zoltán atya a hittudományi főiskola elvégzése után magyar szakos és levéltáros
diplomát is szerzett. Megosztana velünk néhány gondolatot életéről, tanulmányairól?
Kapuváron születtem 1968-ban, hagyományosan vallásos közegben. A családom hívő katolikus, hárman vagyunk fiútestvérek. A középiskolát Pannonhalmán végeztem, ami nagy szellemi
kitárulkozást jelentett számomra. Akkor még
- a kommunizmus végén - más világ volt, viszont Pannonhalmán már szabadabban lehetett
dolgozni és mást is hallhatott az ember, mint
a hivatalos ideológiát. Ezek nagy hatással voltak
rám, így ez lett az életutam, és ott maradtam,
bencés pap-tanár lettem. Beléptem a rendbe,
majd a katonai szolgálat után elkezdtem a tanulmányaimat, ott végeztem Pannonhalmán, a teológiai főiskolán. 1992-ben pappá szenteltek. Ekkor már egyetemi tanulmányokat is folytattam
Budapesten, magyar-levéltár szakon. Ezután
a rend győri gimnáziumában tanítottam négy
évet, majd elhagytam a bencés rendet és a Győri
Egyházmegye szolgálatába léptem át. Püspöki
biztos lettem, ami azt jelenti, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolalelkésze, mellette a püspöki levéltár igazgatója,
illetve a révfalui plébánián kisegítő lelkész és az
orsolyita templom templomigazgatója lettem.
Ebből a feladatkörből szólított el püspök atya
a szemináriumba rektornak 2010-ben.
Miért a magyar-levéltáros szakirányt választotta? Hogyan segíti mindennapi életében,
munkájában?
Nem egészen választásról volt szó. Akkoriban
a bencés rend tagja voltam, ahol kijelölték
a szakokat. Nyilván figyelembe vették, hogy kinek mihez van affinitása, de nem mindig az volt
a meghatározó, hogy ki, mit szeretne tanulni,
hanem hogy mire van szüksége a rendnek.
Első körben magyar-ének szakra jelöltek ki.
Így felvételiztem az egyetemre, de az ének szak
nagyon nehezen ment, sok volt a zongorával
kapcsolatos tantárgy, viszont én hegedültem.
Ez nagy nehézséget okozott. A másik probléma pedig az volt, hogy két különböző helyen
volt a magyar és az ének szak, a kettő órarendjét csak nehezen vagy egyáltalán nem lehetett
összeegyeztetni, így be kellett látnom, hogy
a kettő együtt nem megy. Ekkor kérvényeztem,
hogy olyan szakpárt választhassak, ahol összeegyeztethető a két tanárszak, így lettem magyar-levéltár szakos az ELTE-n. Az irodalom
már gyermekkorom óta vonzott. A nagyszüleim egyszerű, de olvasó emberek voltak, a könyv
nálunk mindennapi használatban volt. Emellett már az általános iskolában, majd a középiskolában is nagyon jó magyar tanáraim voltak.
A levéltár szakok pedig azért kedveltem, mert
nagyon vonzottak a régi iratok. Amikor Pannonhalmán Gáspár atya bevezetett a levéltár
világába, rögtön rabul ejtett, így nagy örömmel vállaltam ezt a szakirányt. Ez tulajdonkép-

Interjú dr. Lukácsi Zoltán atyával

pen egyfajta történelem szak, csak a levéltáros
a forrásokkal foglalkozik, amit nagyon szeretek
és fontosnak tartok. Azt vallom, az ember ne
másodkézből, hanem eredeti forrásokból próbáljon meg tájékozódni. Nem könnyű feladat,
mert meg kellett tanulni a régi iratokat olvasni,
de nagyon érdekes volt. Úgy gondolom, hogy
egy papnak széleskörűen műveltnek kell lennie,
és a magyar, illetve a történelem nagyon hasznosak a teológia mellett, sőt a pasztorációs gyakorlatban is nagyon sokat segítenek.
Zoltán atya a Győri Hittudományi Főiskola
rektora. Milyen ma a kispap és a hittanár
képzés?
Nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy egy elkötelezett életformát választani minden korban
nehéz. Papnak lenni, kispapságra jelentkezni
sohasem volt könnyű, de a mi korunkban különösen nehéz, mert a fiatalok előtt rengeteg
más lehetőség is van. Csak kettőt említek: igaz,
nem vagyok még olyan öreg, de a mi időnkben
egyáltalán külföldre menni vagy külföldön tanulni szinte lehetetlen volt. Ma a fiataloknak
erre számtalan lehetősége nyílik. Ez a jó dolgok
mellett a csábítás veszélyét is magában rejti. Ha
fel is merül a papi hivatás, azt mondja, hogy
előtte kimegyek külföldre, tanulok ezt-azt, aztán majd visszajövök. De sajnos a legtöbbször
nem jönnek vissza. A másik probléma a mai
világ értékrendje, erkölcsi rendje, mentalitása,
amelyik egészen más, mint amit mi képviselni
próbálunk. Mégis azt mondom, hogy aki meghallja Isten szavát, annak ezek ma sem jelentenek gondot, és ezek ellenére is vállalni fogja ezt
az életformát. A hitoktató szakkal - mivel nem
csak kispapokat tanítunk - sokan úgy vannak,
hogy nem is akarnak tanítani, hanem szeretnék a hitüket alaposabban megismerni. Ez nagyon dicséretes dolog, de mióta tizenkét félév
után fizetni kell a tanulásért, sokaknak a lelkesedését visszavetette, ami nem volt jó hatással
a tanulmányokra. Vannak olyanok is, akik már
korábban is tanítottak, azonban szükségessé
vált, hogy ezt papírral is tudják igazolni. Ők
általában el is végzik, mert szükséges a megélhetésükhöz. Aztán vannak olyanok is, akik
belekóstolnak, aztán rájönnek, hogy ez nem
az ő hivatásuk, vagy nem bírják a civil életük
mellett, így van némi lemorzsolódás is. Az az
igazság, hogy a hittanári állások eléggé telítettek, így akik most jelentkeznek, nem tudnak
elhelyezkedni, mert szinte mindenhol van diplomával rendelkező, végzett hitoktató.
Hogyan látja, miért volt fontos, fontos volt-e
bevezetni az állami iskolákban a hit- és erkölcstant?
Nyilván a kormány ezt a legnagyobb jó szándékkal tette, és valóban fontosnak tarthatjuk,
hogy az ifjúság erkölcsi képzést kapjon. Az
elmúlt évtizedekben azt tapasztaltuk, hogy az
erkölcs mint tényező, az életvezetésben mint

egyáltalán szóba jövő
mérlegelési
szempont nem létezett.
Tehát az erkölcs akár
az anyagi dolgokban,
akár az emberi kapcsolatokban egyszerűen nem számított
kategóriának, mintha csak az én érdeke létezett volna. Ezen sürgősen változtatni kellett, valami erkölcsi képzést kellett adni. Hogy ennek milyen hatása,
milyen eredménye lesz, azt megjósolni nehéz.
Azt is látjuk, hogy akik nem akarnak vallási
oktatásban részesülni vagy a gyermekeiket nem
akarják vallási oktatásban részesíteni, azok adják inkább erkölcstanra a gyermekeiket. Hogy
lehet-e hit nélkül, természetfeletti nélkül erkölcstant tanítani, az erősen kérdéses, minden
esetre a semminél mindenképpen jobb. Komoly veszélyt jelent viszont, hogy a nem teljesen elkötelezett keresztény szülőknek mennyire
okoz majd nehézséget az, hogy ha hittanra jár
a gyermek, akkor templomba is járnia kell, vagy
akkor inkább azt mondják, járjon erkölcstanra,
mert akkor nincsen semmiféle kötelezettség.
De ilyen szellemben hittanra is hiába is járnának, mert akkor sem teljesítenék keresztény
kötelezettségeiket.
Rektor atya szerkesztésében jelent meg boldog Apor püspök beszédeit tartalmazó kötet.
Hogyan tudta hirdetni Jézus Krisztus örök
érvényű tanítását abban az igen nehéz korszakban?
Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy
Apor püspök beszédeit összeszedtem. Apor
Vilmos beszédei pontosan abból a szempontból voltak hallatlanul érdekesek, hogy
a magyar történelem legsötétebb korszakában hangzottak el. Az ő püspöksége 1941-től
45-ig, pontosan a II. világháború idejére esett.
Építő volt szemlélni - és most már hála Istennek, nagyon sokan olvashatják -, hogy hogyan
tudta egy változó világban az örök értékekre
felhívni a figyelmet, hogyan tudta a lelket
tartani a rábízottakban, hogyan tudta vigasztalni az embereket, hogyan tudott erőt adni
hallgatóinak, és hogyan állt ki az elesettek, az
üldözöttek mellett. Azon tényezők, amiért
boldoggá avatták, a beszédeiből nagyon jól kiolvashatók. Azt hiszem, vértanúsága életének
megkoronázása volt. A beszédeit olvasva úgy
érzi az ember, mintha ennek így kellett történnie, az életének így kellett beteljesednie.
Érdeklődési területe a felvilágosodás, ezen
belül a prédikációk szerepe a kor irodalmában, szellemi életében. Megosztana néhány
gondolatot erről Olvasóinkkal?
Az érdekelt, hogy a felvilágosodás korában
a papok mit érzékletek ebből az új, megváltofolytatás a következő oldalon...
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az interjú folytatása
zott gondolkodásból és mi az, amit közvetítettek a hívek felé. Ezért kezdtem a prédikációkkal foglalkozni és nem a teológiai munkákkal,
szakkönyvekkel, amelyek csak egy szűk körnek
voltak hivatottak gondolatokat megosztani.
Az az érdekes, hogy hitviták korábban is voltak a különböző keresztény felekezetek között.
Arról vitatkoztak, hogy hány szentség van,
hogyan kell értelmezni a kinyilatkoztatást, de
alapvetően mindenki vallásos és keresztény
volt. Tehát keresztény emberek között folyt
a vita, különböző fontos kérdésekről. Egyszer
csak a XVIII. században aztán felbukkant
valami, amiről először nem is tudják, hogy
micsoda, és ami azt mondja, hogy ha Jézus
egyáltalán létezett, akkor csak ember volt,
a Szentírás csak egy emberi mű, szertartásokra,
szentségekre semmi szükség. Ezzel gyakorlatilag minden vallás alól kihúzta a talajt. Ez felkészületlenül érte a papságot, egészen másfajta
gondolkodást, egészen másfajta érvelést tett
szükségessé, mint a korábbi időkben. Ez a változás foglalkoztatott, hogy hogyan változik
meg a prédikációk szemlélete, gondolkodás
módja. Úgy érzem, minden probléma, amivel ma küzdünk ide, a felvilágosodás korába
nyúlik vissza. Amivel a modern társadalom és
a modern egyház ma halmozottan szembesül,
az ott kezdődött. A vallásosságnak, a tekintély
tiszteletének megkérdőjelezése, a nemzeti dolgok kigúnyolása, semmibevétele, mind ebben
a korban gyökerezik.
Advent időszakában beszélgetünk, mikor
lelkigyakorlatot vezetett templomunkban. Összegezné mondanivalóját úgy, hogy
a húsvétra való felkészülésre is alapot adjon?
Elsősorban az adventre helyeztem a hangsúlyt, és az advent legfontosabb kérdéseiről
beszéltem. Az egyik a cselekvő várakozás, a készülődés az Úr fogadására, az útépítés. A másik az utolsó ítélet, mert az advent egy kicsit
a végidőkre hívja fel a figyelmet, hogy a keresztény embernek hogyan kell viszonyulni
a végességhez, az utolsó időkhöz. Semmiképpen sem félelemmel, hogy gyorsan mentsük,
ami menthető, hanem az egész életünknek
egy felkészülésnek kell lennie, mert az utolsó
időkben élünk, és mindig ennek a tudatában
kell lennünk. A harmadik napon az utolsó elmélkedést minden keresztény példaképéről és
mindannyiunk édesanyjáról, Máriáról tartottam, arról, hogy hogyan várta a Messiást, hogyan állt mellette élete során. Ez már kapcsolódik a nagyböjthöz és a Húsvéthoz is. Mária
mindig Jézus mellette volt, egészen a keresztig.
A keresztényeknek is ez a feladata, mindig
Krisztus mellett lenni, mindig Krisztust képviselni. „Ahol én vagyok, ott lesz a szolgám.” Ha
mi, a szolgák ott vagyunk vele a nehézségekben, a szenvedésekben, a fájdalmakban, akkor
valóban bízhatunk abban, hogy mellette lehetünk az Ő föltámadásakor dicsőségében is.
Készítette: Jánoska Tibor

„Szeressétek egymást”
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Szent Balázs ünnepe
Február 3., Szent Balázs püspök ünnepe. Tiszteletére reggel fél 8 és este 6 órakor mutattunk be
szentmisét, valamint Balázs-áldásban részesítettük a kedves híveket.
Élete
Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan
Balázs is a korai kereszténység azon szentjei
közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre
vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan
adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.
Többféle változatban tudósít a legendás Szent
Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk
örmény születésű volt, és olyan példamutató
keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe
püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek
indítását követve visszavonult egy magányos
hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette
imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola
helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést,
amelyet korábban még Licinius császár rendelt
el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből
és farkasokból álló derék testőrség nem tudott
segíteni a remete- püspökön, mert ő ellenállás
nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói
széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem bírták
hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb
barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő
ember kereste föl. Rabságában sok-sok csodát
tett, amelyekről a legendája beszél. Vízbefojtás
általi halálra ítélték, de végül is lefejezték.
Hogy a történelmi tények talaján maradjunk,
a szentnek széles körben elterjedt kultuszából
kell kiindulnunk. Kezdetben hallgatnak róla
az egyébként annyira beszédes görög atyák.
Eszerint a Balázs-tisztelet nyilvánvalóan nem
közvetlenül a halála után kezdődött. Keleten
azonban legkésőbb a 6. századtól, nyugaton
a 9. századtól már mint a torokbajok ellen védő
szentet tisztelték.
Elterjedt ereklyéinek kultusza is. Így hamarosan
föltűnnek Szent Balázs maradványai Tarantóban,
St. Blasienben, Mainzban, Trierben, Lübeckben,
Párizsban és Raguzában, ahol a város védőszentjévé is lett. Számos templomot szenteltek neki
Konstantinápolyban és Rómában egyaránt.
Annak alapján, hogy egy kínzó torokfájás esetén
segített, a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták. Ezek ismeretében meglepő,
hogy a Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus
szokása csak a 16. században keletkezett és a 17.
században nyomtatták ki a Rituale Romanum
(Római Szertartáskönyv) függelékében.
A Balázs-legenda első, a 9. századból származó
képi ábrázolása a római Szent Kelemen-bazili-

ka altemplomában található. Egyes jeleneteket
ábrázol a Paderbornban lévő abdinghfi hordozható oltár az 1100 körüli időkből.
Balázst a középkorban rendszerint püspöki
öltözetben vagy palástban ábrázolták; pásztorbottal (15. század) és keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül
arra a vaskampóra, mellyel a legenda szerint
kínzatása alkalmával a testét tépték); ritkábban
egy fiúval.
Tisztelete a latin egyházban a 12. századtól
lett általános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések,
hólyagbetegségek (a német név alapján: Blasius
— Biase = hólyag), továbbá kelések, kólika,
pestis és fogfájás esetén fordultak hozzá. Részben érthető kapcsolat révén aztán védőszentje
lett az orvosoknak, a takácsoknak (gereben!),
valamint a szélmolnároknak és a fúvós muzsikusoknak (blasen = fújni). Mint az állatok barátja
oltalmazza a háziállatokat és a nyájakat a farkasoktól. Vincéhez hasonlóan időjelző szentként
is tiszteletik: ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi.
A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent
áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd
fényében. Ünnepét Rómában a 12. század óta
ülik február 3-án.
Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert
fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt.
A szent megáldotta a fiút — egy másik változat
szerint eltávolította a szálkát –, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől vis�szakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas
rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott
neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet
humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne
nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi
halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak,
mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba.
A bölcs csodatévő akkor a következőt tette:
a partra érve rövid áldást adott a számára halált
jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig
sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük
bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt
férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.
Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó
segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget
és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!
forrás: hittansuli.hu
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Könyvajánló

Josef Ernst (1926-2012) német teológus professzor tanulmányában a legrégibb és legrövidebb evangéliumot elemzi, hangsúlyozva, hogy
Márk alkotta meg a mai értelemben vett evangélium műfaját, amelynek azonban voltak előzményei is, egyrészt az Ószövetségben, másrészt Szent Pál apostolnál. A keresztény hagyomány szerint Márk evangelista - János Márk - előbb Pál, később pedig Péter munkatársa volt
(Csel 12,12; Kol 4,10; Fil 24). A Márk-evangélium egyik legfőbb gondolata, hogy Isten országával és jelenével a hívő ember legközvetlenebb módon Jézus Krisztusban, „az Isten Fiában, az eljövendő Emberfiában találkozik.” A szerző sokszínűnek, egészen különböző árnyalatúnak minősíti Márk teológiáját, s figyelmeztet: „Aki tekintetével az egész képet át akarja fogni, annak nem szabad szeme elől tévesztenie
a közepét: Jézus Krisztus örömhírét. Így az evangélista a végén megint újra visszalép egy nálánál nagyobb árnyékába”
Erkölcsösen az emberi életről – Bioetikai útmutató fiataloknak Nyomtatott formában is kapható a Pápai Életvédő Akadémia megbízásából a párizsi Jérôme Lejeune Alapítvány által készített, fiataloknak szóló Bioetikai útmutató magyar fordítása. A 74 oldalas képes kiadvány az emberi élettel kapcsolatos nehéz bioetikai kérdésekben segít eligazodni. A kis füzet kilenc témakört ismertet tudományos tényszerűséggel, de közérthetően: az abortusztól a mesterséges megtermékenyítési eljárásokon át az eutanáziáig,
a preimplantációs diagnosztikától az őssejtkutatáson át a genderideológiáig. Nem elvont problémákat tárgyal, hanem olyan bioetikai kérdéseket világít meg, amelyekben a mai fiatal felnőtteknek felelős döntéseket kell hozniuk.

Tata

Márc.9.
Márc. 12.
Márc. 13.
Márc. 15.
Márc. 19.
Márc. 25.
Ápr. 13.
Ápr. 10-12.

Agostyán

Nagyböjti programok
A szentmisékhez kapcsolódva a hamvazás szertartását végezzük
Március 15-i megemlékezés a közösségi teremben
1830
Fatimai engesztelés
Ünnepi szentmise magyar hazánkért
730
Szent József főünnepe;
730
Ünnepi szentmise a családokért
1800
30
Gyümölcsoltó Boldogasszony
7 ; 1800
Virágvasárnap; barkaszentelés; esti miséhez kapcsolódva fatimai engesztelés730; 900; 1015; 1800;
Nagyböjti lelkigyakorlat dr. Papp Szabolcs teológiai tanár, gör. kat, paróchus vezetésével 1800;
Nagyböjti litánia szerdánként a 1800 órai szentmise után;
Keresztút minden pénteken 1730-tól;

Márc.9.
Hamvazás szertartása
800;
Márc. 19.
Szent József főünnepe
1700;
Gyümölcsoltó Boldogasszony 1700;
Márc. 25.
Ápr. 13.
Virágvasárnap
800;
laudem_hirdetes_190x63_CMYK_20130320-NYOMDA.ai 1 2013.03.20. 8:15:56

C

M

Nagyheti szertartásrend

Vértestolna

Márc.9.
Márc. 19.
Márc. 25.
Ápr. 13.

Hamvazás szertartása
Szent József főünnepe
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Virágvasárnap

1130;
1600;
1600;
1130;

Agostyán:

Nagycsütörtök		
Nagypéntek		
Nagyszombat		
Húsvétvasárnap		

1630
1630
1630
800

Tata:

Nagycsütörtök Lamentatio:
730
Ünnepi szentmise
1800
Nagypéntek Lamentatio:
730
		
Nagypénteki szertartás 1800
Nagyszombat Lamentatio:
730
		
Húsvéti vigília;
		
körmenet, felnőtt keresztelés 1800
Húsvétvasárnap		
730, 900, 1015, 1800
		

Vértestolna:

Nagycsütörtök		
Nagypéntek		
Nagyszombat		
Húsvétvasárnap		

1800
1800
1800
1130

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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
A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2014. április 31. • 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 - 2014. 03. 09. - XXIV. évf. 1. 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.
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Házmegáldás Vízkeresztkor

Jubiláns házasok megáldása

Balázsáldás

