
Jézus Krisztus feltámadásával egyszer s 
mindenkorra megváltott minket, meg-
szerezte nekünk az üdvösséget. Olyan re-
ményt ad ezzel, mely örökre megváltoz-
tatja életünket. Az Isten Fia örök életet 
szerzett nekünk, mely már itt elkezdőd-
het, földi életünk alatt. A  lelki halálból 
új életre támadhatunk, ha rá szegezzük 
tekintetünket és hiszünk benne. „Új szí-
vet adok nektek, és új 
lelket öntök belétek, 
eltávolítom testetek-
ből a kőszívet, és hús-
szívet adok nektek.” 
A  Feltámadottal új 
fejezet nyílhat mind-
nyájunk életében.
Ehhez azonban az 
kell, hogy mi is feltá-
madjunk Krisztussal. 
Ez nem valami látvá-
nyos elemekkel dí-
szített csodás gyógy-
ulás, hanem olyan 
csendes és belső újjá-
születés, mint Krisz-
tus feltámadása. Az 
éj leple alatt, csend-
ben történik, hogy 
ne egy egyeduralom triumfalista kezdete 
legyen, hanem a  személyes találkozáson 
alapuló szeretet fejezetét nyissa meg. 
Ilyen diszkréten, Jézusra figyelve kell ne-
künk is feltámadnunk abból a  halálból, 
mely bezár, meghazudtol és tönkre tesz. 
Ez a halál az egoizmus, a  sikerorientált-
ság, a  közöny, az irigység, a  megfelelési 
kényszer. A feltámadás szabadulás ennek 
a  halálnak a  béklyójából. Szabaddá tesz 

azáltal, hogy megnyitja az utat Istenhez, 
és az örök élet távlataiba helyez minket. 
Gyakorolni kell ennek fényében élni, 
hiszen ahogy a  sötétben járó embert el-
vakítja a  nap fénye, úgy a  halál völgyé-
ben járó embert is elvakíthatja Krisztus 
igazságának fénye. Szoktatni kell tehát 
szemünket ehhez a  fényhez. Hogyan? 
Nem kell mindent felrúgni, mint ahogy 

egy-egy szekta elvárja, de szépen lassan el 
kell kezdenünk lelkiismeretünk szerint 
cselekedni. Lelkiismeretünk, - mely az 
örök élet távlatában működik, Isten sza-
va bennünk,- arra sarkall, hogy lépjünk 
ki önmagunkból, forduljunk a  másik 
felé. A  feltámadás fénye így világíthatja 
be egész életünket, a családot, munkahe-
lyet, szórakozást, szűkebb és tágabb kör-
nyezetünket, nemzetünket.

Ezért nem szabad, hogy egy közösség 
–pl. plébánia, település, nemzet– feltá-
madása vadul, mindent elsöprő módon 
történjék. Sokkal inkább kell az eltu-
solt, bepiszkított szeretnek a  lelkekben 
újrateremtődnie. Egyenként, szépen 
csendben kell újra felfedeznünk azokat 
a csatornákat, melyeket hosszú idő alatt 
elhallgattak, bepiszkítottak, lenéztek. 

Újra fel kell fedeznünk 
magunkban azt a  lé-
lektől lélekig hatoló 
szeretetet, mely átlát 
az anyagi gondolkodás 
korlátain, megtapint-
ja az értéket a  másik 
emberben, s felfedezi, 
hogy mindenki sors-
társ, azaz megváltott 
ember.
Feltámadásunk nem az 
egyén életét érinti, ha-
nem az egész közösség 
életére kihat, kivált-
képp családunkra, de 
az egyházközségünkre, 
városunkra, hazánkra 
is. Közösségeink szá-
mára elengedhetetlen, 

hogy olyan tagjai legyenek, akik a béna 
részekbe újra erőt öntenek, újra életet 
lehelnek belé azáltal, hogy a feltámadás 
szabadsága kezd el bennük munkálkod-
ni.
A húsvéti örömben figyeljünk a feltáma-
dott Jézus Krisztusra, aki hitet, reményt, 
erőt ad azoknak, akik elkezdenek benne 
gyökerező életet élni.

Gábor atya
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Az Apostol Szerkesztősége áldott húsvéti ünnepeket kíván minden kedves Olvasójának!  
Isten áldása kísérje életüket!

Új szívet adok nektek
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Kálvária
Lombok alatt szólsz
megtört kőből is beszélsz
útszéli Krisztus

Megjelölve
Megperzselt vásznon
csak egy test lenyomata
jelzi hiányod

Teremtés
Port és csillagot
tűhegynyi pontba gyűjtve
elkezdi újra

Botos Ferenc

Ima az édesapákért 
Szent József ünnepén

Március 19-én Szent József főünnepén 
az élő és meghalt édesapákért imádkoz-
tunk.

Kerti munka
A kolostor belső udvarának tavaszi ren-
dezéséből kivették részüket a fiatalok is. 
Ezúton is köszönjük az elvégzett mun-
kát, szolgálatot!

Március 27-én nagyböjti lelki progra-
mokat tartottunk Vértestolnán. Délután 
négy órától rózsafüzért imádkoztunk, 

majd keresztúti ájtatosságot tartot-
tunk. A  szentmisét Tóth Tibor atya, 
apátisvánfalvai plébános úr mutatta be.

Lelkinap Vértestolnán

Nagyböjt harmadik vasárnapjának 
estéjén ünnepi hangversenyt tartot-
tak a  tatai Kapucinus templomban. 
Gábor atya nagyböjti gondolatait 
követően Bach, Kodály, Albinoni, 
Pergolesi,Liszt és Rossini művei csen-
dültek fel. Az est folyamán közremű-
ködtek: Pitti Katalin Liszt-díjas opera-
énekes, Tóka Szabolcs orgonaművész, 
Dr. Lakatos János gordonkaművész, 
valamint az Egressy Kamarakórus és 

az Esterházy Énekegyüttes Robozné 
Schönfeld Zsuzsanna és Schmidt 
Mónika vezényletével. A  koncert vé-
gén Tóka Szabolcs orgonaművész, 
a  Menner Bernát Zeneiskola távozó 
igazgatója köszönetét fejezte ki az in-
tézményvezetői munkájához nyújtott 
támogatásért az önkormányzatnak, 
a  zeneiskola tantestületének, diákja-
inak, a  tatai felekezeteknek és a  város 
zeneszerető közönségének.

Nagyböjti hangverseny a Kapucinus templomban

A magyarországi kapucinus testvérek 
hagyományos  lelki napjukat a  tatai 
kolostorban, illetve a  templomban 
töltötték. Három lengyel vendég szer-

zetes is bekapcsolódott a lelki progra-
mokba. Imádkozzunk a  kapucinus 
rend tagjaiért és új szerzetesi hiva-
tásokért!

Kapucinus testvérek látogatása
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Feltámadt! Hiszed?
Voltál templomban? Hallottad? Cso-
daerő van benne, kipróbálod? A múlt-
kor is azt hallottam...

Ezen néhány bevezető szó után köszön-
töm a kedves olvasót Jézus Krisztus fel-
támadásának ünnepén. 
Néhány gondolatot szeretnék megosz-
tani Önökkel olyan dolgokról, melyek 
kiválóan alkalmasak arra, hogy 30 ezüs-
tért eladjuk urunkat, Jézus Krisztust. 
A templom az Isten háza, a  hit meg-
élésének a  helye, azonban a  templom 
olykor átalakul az árulás színhelyévé, 
a  pletykák, a  babonák melegágyává, 
számtalan esetben gazdát cserél benne 
az a  30 ezüst, mely kiválóan alkalmas 
arra, hogy árulókká legyünk, a  pilla-
natnyi imponáló gondolatok és tettek 
csillogtatására eladjuk magunkat olcsó 
pénzért. 
Sajnálom, hogy megítélek és morgok, 
azonban tapasztalom, hogy a  „sok 
bába közt elveszik a  gyerek” kezdetű 
mondás igaz hitünkre, egymással való 
viszonyunkra, a  vallásunkra, elveszik 
a  lényeg a sok oda nem való viselkedés 
és tett miatt. Kimondottan nem tetszik 

az őszinteség hiánya egymással és az Is-
tennel szemben. Kimondottan visszata-
szító, hogy egyes keresztény közösségek 
megítélése azon múlik, hogy az oda járó 
emberek miket hordanak össze egymás 
háta mögött akár a  templom előtti té-
ren, vagy a  templomban, vagy az ut-
cán. Pedig általános jelenség ez, hiszen 
a  pletykákkal okozott kár már mérhe-
tővé válik, meglátszik a statisztikákban, 
a keresztények megítélésében, az embe-
rek egymáshoz való viszonyulásában. 
Eladjuk a  lelkünket és a  becsületünket 
azzal, hogy egymáshoz rosszul viszo-
nyulunk. 
Pedig kirakatban élünk. A  vallástalan 
emberek körében igenis kialakul, hogy 
a  keresztények ilyenek, meg olyanok, 
mi magunk toljuk oda a véleményt ma-
gunkról, mégpedig a tetteink és a beszé-
dünk alapján. Ha vétettünk, nem tesz-
szük jóvá, hanem pótcselekszünk.
Talán a  reményvesztett lelkiismeret 
furdalással küzdő emberek rohantak 
be nemrég bezárt kegytárgyboltunk-
ba ilyen-olyan érmeket és csodákkal 
felruházható tárgyakat vásárolni, 
vagy az egyházi adót gyorsan befizet-
ni. Apropó egyházi adó! Számtalan 
megjegyzés kísérte. Talán a  megne-

vezés rossz, ugyanis nem adó, hanem 
önkéntesen, szabad akaratból befize-
tendő hozzájárulás, mely az egyház-
községek jövőjét határozza meg, de 
ezt nagyon kevesen gondolták így. 
A többség azért fizeti, mert ha meghal 
vagy házasodik, akkor legyen szép ce-
remónia körülötte. 
Pedig Jézus elvárása nem az volt, hogy 
fizess, mert nem temetünk el, vagy fari-
zeuskodj, hogy imponálj másnak, vagy 
építs aranyszamarat a hegyre. Nem. 
Tudta, hogy mi, emberek milyenek va-
gyunk. 
Neki elvárásai sem igazán voltak, csak 
néhány tisztes parancsa, amely arra 
szolgált, hogy jótékony korlátokat ál-
lítson és gátat szabjon a  bűnnek. Ha 
liberális lett volna, lett volna 10 javasla-
ta, melyek egytől egyig elbuktak volna 
az első század viharaiban. A  parancsai 
is elbukni látszanak a XXI. század ele-
jén, azonban ha akarjuk, fennmaradnak 
még sokáig, ahogy az emberiség és a ke-
reszténység is. Ha eladjuk magunkat 30 
ezüstért, akkor viszont bele fogunk ful-
ladni a  saját lelkiismeret furdalásaink-
ba, ha még lesz olyan...talán lesz, mert 
emberek vagyunk.

Nágel Balázs

Hétköznapi tippek keresztény használatra 15.
...azaz Hit, vallás, pletyka, babona, spiritualitás...hétköznapi viselkedés 30 ezüstért...

Ahogy bizonyára tapasztalta mindenki, 
Laudem kegytárgyboltunk áprilisban 
bezárt.
Azonnal jó hírrel kezdünk: A  kegy-
tárgybolt ismét megnyílik, jelenleg az 
előkészítő munkák folynak, de napo-
kon belül teljes gőzzel üzemelni fog 
Dobos János és cége üzemeltetésében, 
aminek személyesen is nagyon örülök, 
ugyanis valóban szükség van kegytárgy-
boltra Tatán.

Néhány mondatban szeretném kifejez-
ni köszönetemet mindazoknak, akikkel 
két szép évet tudunk a hátunk mögött:
Elsősorban köszönöm Gábor atya támo-
gatását, aki mindig fontosnak tartotta, 
hogy legyen egy kegytárgybolt a város-

ban és a kezdetektől a végéig mindenben 
mellettünk állt. Köszönjük a Kapucinus 
Delegációnak, aki rendelkezésünkre bo-
csátotta az üzlethelyiséget, az ezzel kap-
csolatos folyamatos korrekt ügyintézést 
Bondor Lajosnak köszönjük.
A legnagyobb köszönet azonban vásár-
lóinkat illeti.
Tudomásom szerint kevés üzlet mondhat-
ja el, hogy hozzánk kizárólag kedves em-
berek jártak, akiket öröm volt szolgálni.

A bezárás okairól röviden: A  boltot 
családi vállalkozásunk üzemeltette, 
állandó családtag alkalmazottunk Bu-
dapestre költözése után a  statisztikák 
ismeretében rájöttünk, hogy elég kicsi 
a  helyi célpiac, továbbá a  feladat sok, 

a  jövőben a  mi koncepciónk szerint 
legalább két ember teljes munkaidejét 
kívánta volna a bolt, amit nem tudtunk 
volna vállalni.
Köztudott, hogy cégünk fő profilját 
norvég fűtőpanelek disztribúciója adja 
(akit érdekel a www.nordart.hu webol-
dalon tájékozódhat) és személyes kapa-
citásainkat a  jövőben erre az üzletágra 
fogjuk koncentrálni.

Reméljük, hogy az új üzemeltető jó 
kapcsolatrendszere és új ötletei révén 
a kegytárgybolt sikeresen fog működni 
a jövőben, legalábbis mi ezt kívánjuk!

A Laudem csapata nevében: 
Nágel Balázs ügyvezető

Hogyan tovább kegytárgybolt?
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Az Egyház tanítása szerint az emberi élet 
a fogantatással kezdődik, ezzel a gondolattal 
összhangban indult útjára 2012. április 1-jén 
az Egy közülünk európai polgári kezdemé-
nyezés, melyen keresztül összesen 1 742 156 
európai - ebből 46 490 magyar - állampolgár 
állt ki a megszületendő életek mellett. A kez-
deményezés célja az emberi élet értékének 
elismerése uniós szinten, továbbá minden, 
emberi embrió elpusztításával járó tevékeny-
ség EU-s támogatásának beszüntetése.
A kezdeményezés nemcsak az aláírásokról 
szólt, lehetőséget biztosított az embereknek, 
hogy hallassák hangjukat a  megfogant életek 

védelmében. Itthon és Európa más tájain is ta-
buként kezeljük az abortusz kérdéskörét, holott 
hazánkban naponta nagyjából száz megfogant 
magzatot vetetnek el. A  jelenség túlmutat az 
egészségügyi és egyéni problémákon, az egész 
társadalmat érintő képről van szó, amelyben 
mindenkinek megvan a maga felelőssége.
A kezdeményezés további eredményeként 
kialakult egy olyan nemzetközi hálózat, amin 
keresztül az állampolgárok reagálhatnak 
a  családokat vagy a  megszületendő életeket 
veszélyeztető nemzetközi indítványokra. Az 
egy közülünk facebook oldalon és e-mail-
kampányokon keresztül léptünk többször 

kapcsolatba a  képviselőinkkel, hogy véle-
ményünket kifejezzük egy-egy döntés előtt: 
mint például a  12 évesek abortuszjogát hir-
dető Estrela-jelentés ellen vagy a  gyermek-
eutanáziát bevezető, belga királynak címzett 
levélben, melyet több mint 200 000-en írtak 
alá. Gyermekeink jövője érdekében elen-
gedhetetlen, hogy aktívan részt vegyünk az 
Egyházunk életében, és bátran kell értékren-
dünket közvetítenünk közvetlen és távolabbi 
környezetünk felé. Az Egy közülünk egy kis 
morzsa, amin keresztül Isten országát épít-
hetjük itt a Földön.

Frivadszky Edit

„Szeressétek egymást”

A dél-tiroli autonómiáról Dr. Eördögh István tanulmánya alapján IV. rész
Mostanában egyre nagyobb figyelmet kap 

az autonómia kérdése. Mi magyarok is érintet-
tek vagyunk ebben a kérdésben. Hiszen a Szé-
kelyföld autonómiája nemcsak a  székelység 
számára lehet fontos ügy, hanem számunkra 
anyaországi magyarok számára is. Európában 
több példa is kiválóan mutatja, hogy az auto-
nómia jó megoldás egy nemzeti kisebbség szá-
mára, a  fennmaradásra a  kulturális valamint 
a  gazdasági gyarapodásra. Ennek a  mindenki 
számára elfogadható megvalósítása nem egysze-
rű feladat. 
És ha egy kicsit megismerjük –Dr. Eördögh 
István kiváló tanulmánya alapján- a dél-tiroli 
autonómia kialakulásának vázlatos történetét, 
akkor arra is rájövünk, hogy ez a folyamat nem 
megy egyik napról a másikra.

A folytatásban a  SVP1 tevékenységéről kell 
pár szót ejteni, amely békés erőfeszítéseket 
tett a terület autonómiáért. A párt képviselői 
1958-ban terjesztették fel a római parlament-
ben, az Autonóm
Dél-tiroli Régió alapszabályzatának tervezetét. 
Ezt természetesen az olasz képviselők elutasítot-
ták, arra hivatkozva, hogy a dokumentum, sérti 
a  térség olasz lakosságának érdekeit. hasonló 
visszhangra talált az 1959-be  Ausztria által be-
nyújtott autonómiatervezet is. 2 
Az olasz kormány és képviselők hozzáállá-
sa a  kérdéshez nem hagyott más választást 
Ausztriának, mint a  dél-tiroli autonómia 
ügyének nemzetközi fórumok elé vitele. Ezt 
lépést 1960-ban tette meg a Schutzmacht3 sze-
repének megfelelően. Ekkor történt ugyanis, 
hogy a kérdés az 1945-ben megalakult ENSZ 
elé került. 4

A nemzetközi szervezet 1497-es számú dön-
tésében felszólította a  feleket kérdés a  békés 
úton történő rendezésre. Továbbá felhívta 

a  felszólította a  feleket arra, hogy a  tárgya-
lások során figyelembe kell vegyék a  felek az 
1947-es párizsi békeszerződés döntéseit és 
a Gaspari-Gruber féle megegyezést. 5

A kilenc évig tartó tárgyalások, Ausztria, 
Olaszország és a  SVP között, meghozták 
a  várt eredményt. A  megegyezés a  dél-tiroli 
Pacchetto6 ügyében 1969 nyarán született 
meg a  tárgyaló felek között. A  megegyezés 
137 pontban foglalata össze, azokat az in-
tézkedéseket, amelyek célja az1948-as Auto-
nómia Statútomot megújítása és időszerűvé 
tétele volt. Természetesen a megegyezés dél-ti-
roli és ladin kisebbség érdekei alapján született 
meg. A  Pacchetto megvalósítását 18 lépcső-
ben határozták meg.  Ausztria és Olaszország 
conditio sine qua non-ként fogadták el az SVP 
véleményét a Pacchetto ügyében. Ezt a dél-ti-
roliak többségi támogatását bíró párt 1969-es 
rendkívüli kongresszusán ki is nyilvánított.
Ausztria hajlott arra, hogyha ha teljes mérték-
ben a gyakorlatban is megtörténik a Pacchetto 
pontjainak megvalósulása, abban az esetben 
nyilatkozatot ad ki a  párizsi békeszerződések 
lezárásáról, illetve elismeri, hogy az olasz fél 
teljesítette a  kötelezettségét. Továbbá befeje-
zettnek tekinti a Pacchetto di Sud-Tirol ügyét.
A dél tiroli autonómia új statútumát 1972-
ben tették közzé. Az előzőhöz képest sok újí-
tást tartalmazott, és nagymértékű önrendel-
kezést biztosított a dél-tiroli kisebbségnek, de 
továbbra is voltak megoldatlan kérdések.7

Azonban a statútum az alábbi fontos eredmé-
nyeket tartalmazta:
„a) az olasz kormány magatartásának megvál-
tozását, kisebbségeinek önrendelkezési jogait 
illetően;
b) Itália elismerte, hogy a nyelvi és kulturális 
kisebbségek jogainak védelme nemzeti érdek, 
amikor 50 év után ismét használni engedte hi-
vatalosan, a Süd-Tirol terminust;
c) jóllehet a Trentino Alto Adige Régió élet-
ben maradt, de az elsődleges jelentőségő 

gazdasági és szociális szférákat érintő tör-
vényhozói hatáskört átutalták az egyes tar-
tományoknak, azaz a  Régió megmaradt, de 
csak mint kiüresített, formális struktúra, mert 
korábbi illetékességét, hatáskörét a bolzanói-, 
valamint a  trentói tartományok gyakorolhat-
ták.”8 (folyt.köv.)

Nagy Dániel
1 Az SVP (Südtiroler Volkspartei) 1945-ben 

alapították. A  párt képviseli a  német- és 
ladinajkú lakosságot. Az SVP tulajdon-
képpen  egy gyűjtőpárt (cath-all party), 
amelyben szinte minden politikai irányzat 
megtalálható, a  kereszténydemokratáktól, 
a  konzervatívokon át a  szociáldemokratá-
kig. Céljai között szerepel a  regionalitás és 
természetesen az autonómia. 1948-2013 
között mindig sikerült elérniük az abszolút 
többségek a regionális törvényhozásban

2 „Itália ekkor tudomására hozta Ausztriá-
nak, hogy a  dél-tiroli autonómia kérdése, 
valamint a  De Gasperi-Gruber-féle meg-
egyezés (Pariser Vertrag) aplikációját bel-
ügyének tekinti, amit Itália önállóan óhajt 
kezelni és megoldani.” (Eördögh István Az 
anyaország felelőssége az autonómia kérdésé-
ben. A dél-tiroli autonómia, mint követendő 
példa.)

3 védhatalmi státusz
4 Az ENSZ 111 cikkelyes alapokmányában 

foglalt célok között szerepel ugyanis: a  vi-
lágbéke biztosítása; az emberi jogok védel-
me; a nemzetek egyenjogúsága; a világ álta-
lános életszínvonalának növelése, stb

5 „Ezzel Itália számára lezárult annak a  lehe-
tősége, hogy dél-tiroli autonómia kérdését 
kizárólagos belügyének tekinthesse” i.m.

6 itt csomagterv
7 „A legfájóbb az volt, hogy Bolzano tartományt 

nem sikerült elválasztani Trentó tartománytól, 
azaz nem sikerült Bolzanót az önálló és függet-
len régió rangjára emelni.” i.m.

8 i.m.

Egy kezdeményezés a megszületendő életekért
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„Hiszem, hogy minden pillanatban örömmel 
vagy szenvedéssel teremtjük a világot”

Interjú Botos Ferenccel

„Bölcsek szavai”

1. Botos Ferenc a fővároshoz tartozó 
Nagytétényben él. Hol született, mi-
lyen emlékeket őriz gyermekkoráról?
Budapesten születtem, 1949-ben 
a „nyócker” mélyén. Egy udvar, amely-
be azóta sem süt be a  nap, fényjáték 
a tűzfalakon, a Tisza Kálmán tér, a Vá-
rosliget… Többnyire egyedül játszot-
tam vagy felnőttekkel. Gyermekkori 
éveimet a  szüleim mellett még áldott 
emlékű nagybátyám és nagynéném 
mindennapos törődése aranyozta be. 
Szép gyermekkorom volt. A  későb-
biekben külvárosi, igazi ferencvárosi 
gyerek lettem. Itt tanultam meg, hogy 
egyszerre kell helyt állni az iskolában, 
otthon és a grundon.

2. Önéletrajzában iskolai végzett-
ségként az szerepel: mezőgazdasági 
üzemmérnök, bölcsész, tanár. Mivel 
foglalkozott, hol és mennyi ideig és 
mit tanított? Hogyan tölti jelenleg 
napjait?
Középiskolai tanulmányaim végezté-
vel – vagabund húzással – a pesti asz-
faltról jelentkeztem egy állattenyésztő 
szakirányú mezőgazdasági főiskolára 
(ma Kaposváron működik). Apám 
egyedüli kereső volt háromtagú csalá-
dunkban: mielőbb „emberré” kellett 
válni. Elsőévesen rájöttem, hogy ez 
nem választás, hanem hivatás. De be-
csülettel elvégeztem, majd ezzel a dip-
lomával évekig dolgoztam, igaz, job-
bára szakirányú könyvtárosként. Az 
1972-es március 15-i események (az 
un. Szalay és Társai izgatási per) részt-
vevőjeként, majd vádlottjaként a  70-
es években „taccsvonlra” kerültem. 
Többszöri elbocsátások után műszaki 
könyvtárosként sikerült megkapasz-
kodnom. Miután néhány év elteltével 
kikerültem a  nyilvántartásból, felvé-
telizhettem az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán történelem-könyvtár 
szakra. Ezzel a diplomával mentem el 
– hazai tájra – egy ferencvárosi szak-
munkásképzőbe könyvtáros tanárnak. 

Itt tizenhat – többnyire szép emlékű 
– évet töltöttem fiúk között. Sokat 
könyvtároskodtam, kevesebbet taní-
tottam és rengeteget fociztam. Végül 
– feleségem ismert budapesti szak-
gyógyszerész – egy privatizált kis pati-
ka „mindeneseként” családi segítőként 
mentem, mentünk el nyugdíjba. Elad-
tuk a patikát, egy négyemeletes nagy-
tétényi társasházban élünk, tizenöt éve 
pedig nyaralónk van Tatatóvároson. 
Napjaink mindennapos nagyszülő-
ként telnek, jelenleg harmadik osztá-
lyos András unokánk oldalán.

3. Milyen kötődése van Tatához, 
a Kapucinus templomhoz?
Hű, erről rengeteget lehetne beszélni, 
írni. Tatára véletlenül, hirdetés út-
ján kerültünk. Az évek során nagyon 
megszerettük a  várost és környékét. 
Nem vagyunk ugyan „vizes emberek”, 
inkább a  Gerecsét és a  Vértest járjuk, 
de ugyanúgy szeretjük a  vizes kistá-
jat is. Tata élhető kisváros, egyedül-
álló városi-természeti környezetben, 
jó az ellátás, nincsenek távolságok, 
az emberek is közvetlenebbek, mint 
a  nagyvárosban. Tata, igazi un. „oszt-
rák adottságú” kisváros. Mivel tóváros-
iak lennénk, a Kapucinus templomba 
kezdtünk járni, kívül-belül gyönyör-
ködtünk benne első pillanattól fogva. 
De Gábor atya tradíciókat őrző, még-
is „pilinszkysen” modern hangvételű 
miséit is említenem kell. A hitről csak 
laikusként szólhatok. Talán az alázat, 
a  keresés, az út, a  megbánás és a  ke-
gyelem fogalmaival közelíteném meg. 
Hiszem, hogy minden pillanatban 
örömmel vagy szenvedéssel teremtjük 
a  világot, és hogy kiszabott időnket 
nem lineárisan kell megélnünk. Csak 
sajnos ezekre úgy harminc felé jöttem 
rá. A szakralitás megtapintható olvas-
mányokból és a világból. Simone Weil 
nyomán vallom: a  Tetemtett Világ, 
a  Templom és az Ember Szolgálata 
a  világban manifesztálódó szentség 

három megjele-
nési formája. Jó-
magam sokat 
hibázó, önző 
ember vagyok és 
voltam. Kereső 
és individualista. 
Nem tudom iga-
zán, hogy miért 
kaptam, mivel érdemeltem meg – ha 
töredékesen is – a  Teremtett Világ 
meglátásának képességét.

4. Rendszeresen jelennek meg írásai 
különböző lapokban, internetes fe-
lületen és a  mi újságunkban is. Hol 
és hogyan alakult ki a  haiku műfa-
ja? Hogyan találkozott először ezzel 
a műfajjal, mi fogta meg benne?
A haikuval dr. Erdős György 
japanológus – azóta sajnos elhunyt 
– barátom ismertetett meg. Rövid 
szabad verseimet olvasgatva nyomott 
a markomba néhány japánról fordított 
füzetkét. „Ez a  te műfajod, szemed 
van rá” – mondta, miután első haiku-
mat megtekintette. Így indult a dolog, 
azóta is tart. A  haiku 5-7-5 szótagos 
tömör, kötött formája az apróságokat 
észrevevő, szemlélődve, csendben sétá-
ló ember adekvát műfaja, melyben az 
apróságok nagy összefüggéseket jele-
nítenek meg. Mindez igaz a gondolko-
dásra is: a haiku az elmélyült, szimboli-
kus gondolati tartalmak kifejezésének 
is tömör formájú eszköze.

5. Feleségével sokat járnak kirándulni 
a Gerecsébe, a Vértesbe. A természet-
járás során szerzett élmények, hangu-
latok sűrítve, de ugyanakkor nagyon 
szemléletesen jelennek meg „egy szó-
tagnyi, félszónyi utalásaiban”, a hai-
kukban. A természet szeretete megha-
tározza életszemléletét is?
Úgy a húszas éveimben csodálkoztam 
rá a természetre igazán; Katival, későb-

folytatás a következő oldalon...
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bi feleségemmel egyidejűen. Szabad 
napjainkat is általában hegyvidéken 
töltöttük. Többé-kevésbé bejártuk 
kis országunk összes hegységét, a ta-
tai „szállásfoglalás” révén kötöttünk 
ki végül a Vértesnél és a Gerecsénél. 
Előbbinél az összefüggő erdőség, 
várak és várromok, utóbbinál erdők-
mezők, falvak, templomok, felha-
gyott kőbányák, a  jellegzetes pados 
táj fogtak- fogott meg bennünket.

6. Több önálló kötete jelent meg 
- Kőtől lombig, Stigma, Kíméleti 
vízfelület, Szélforgó, Tükörajtó-, 
melyek elismeréseként 2008-ban 
elnyerte a Bólya Péter díjat. Mit je-
lent ez az elismerés?
Nem vagyok képzett költő, csak 
amolyan írogató tanárember. A „bé-
kebeli” középiskolákban termé-
szetes, elvárt dolognak számított 
mindez. A  versírás képessége a  ter-
mészetjárással, a  látás képességének 
megtapasztalásával együtt alakult 
ki bennem. Az „Apostoltól” kapott 
lehetőséget „tatai bevándorlóként, 
szezonális lakóként” nagy megtisz-
teltetésnek tartom és köszönöm. 
A „Bólya Péter” prózai díjat a Nap-
sziget Művészeti Alapítvány egy 
versprózámért (Szélforgó) ítélte meg 
nekem 2008-ban. Túlnyomó rész-
ben haikukat, haibunokat (próza 
és haiku együtt) írok, néha egy-egy 
szabad verset.

7. Mit jelent az Ön számára a Hús-
vét, hogyan készül rá?
Háromtagú kis családunkban a Hús-
vét mindig meghitt, megélt, nem-
csak vásárló-főző napokat jelentett. 
Ezeknek a napoknak – de a hétköz-
napoknak is – munkása, formálója 
főképp Kati. Ahogy öregszem, öreg-
szünk, számunkra a  Húsvét egyre 
inkább a remény, a vigasztalás, az új 
tavasz, a ciklikus idő örök visszatéré-
sének az ünnepe, egy szóval: a Feltá-
madásé. Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánok kedves Mindnyájuknak!

Készítette: Jánoska Tibor

„Szeressétek egymást”
az interjú folytatása

Idézzük fel XVI. Benedek pápa a  22. 
zsoltárról szóló tanítását. Mint mond-
ta, ez a zsoltár Jézus szenvedéstörténe-
tére utal, amely a  maga kettős dimen-
ziójában jelenik meg: megaláztatás és 
dicsőség, élet és halál.
Mélyen megrendítő, emberi érzésekkel 
teli, szomorú ima, amely teológiai ösz-
szefüggésekben nagyon gazdag – kezd-
te katekézisét a  Szentatya. A  zsoltár 
egy ártatlan, üldözött ember történetét 
mutatja be, akinek ellenségei a  halálát 
kívánják. Ő azonban Istenhez fordul, 
fájdalmas szavakkal panaszolja el bá-
natát, amely végül a  hit bizonyossága 
által Isten dicsőítésévé válik. Imájában 
fájdalmas jelenéről és múltjáról szól, 
amelyet azonban a  remény jár át. El-
sőként egy távol lévő Istenhez kiált, 
aki mintha elhagyta volna őt, válasz 
nélkül hagyná: „Istenem, Istenem, 
miért hagytál el, miért maradsz távol 
megmentésemtől, panaszos énekem-
től? Szólítalak nappal, Istenem, s nem 
hallod, szólítalak éjjel, s nem adsz fe-
leletet.” Isten hallgat, és ez a némaság, 
a  válasz hiánya szörnyű fájdalommal 
tölti el a  zsoltárost. Nem tudja elhin-
ni, hogy Istennel való kapcsolata így 
megszakadt volna, kétkedésében meg-
állapítja, hogy az ő Istene nem hagyná 
magára – magyarázta a pápa.
Mint ismeretes, a  zsoltár elején lévő 
felkiáltás - Istenem, Istenem, miért 
hagytál el engem? - Máté és Márk evan-
géliumában is szerepel. A  keresztfáról 
kiáltó, haldokló Jézus, Isten fia, a Mes-
siás kérdése ez, aki a halál drámáját éli 
meg. Elárulták, tanítványai megtagad-
ták, elhagyták. Ezért kiált az Atyához, 
azonban nem egy reményvesztett kiál-
tás ez, ahogy a zsoltárosé sem az, hiszen 
megnyílik a  dicsőség, az isteni győze-
lem felé. Jézus, teljesítve Atyja akaratát, 
szenvedése folyamán megéli az elha-
gyatottságot, majd a halált, hogy élet-
re leljen, és ezt az életet a  híveknek is 
felajánlja.
A zsoltáros ezt követően a  múlt em-
lékeit eleveníti fel: „Atyáink benned 
reménykedtek, reméltek, s te megsza-
badítottad őket. Hozzád kiáltottak és 
megmenekültek, benned bíztak és nem 
csalatkoztak.” A  távolinak tűnő Isten 
irgalmas Úr és Izrael népe jól tudja ezt 
– mondta Benedek pápa. A  zsoltáros 
visszaemlékezik atyái rendíthetetlen 
hitére, amelyben sosem csalatkoztak. 

A  zsoltáros imája azonban e történet 
végét sejteti, az Istennel való kapcsolat 
megszakadását, ami még fájdalmasab-
bá teszi a jelent.
Isten azonban nem hazudtolja meg 
önmagát. A  hitében megsebzett zsol-
táros így beszél magáról: „De én csak 
féreg vagyok, nem ember, az emberek 
gúnytárgya s a  népek megvetettje”. 
Visszaemlékezik Isten egykori közel-
ségére: „Te hoztál elő az anyaméhből, 
jóvoltodból gond nélkül pihenhettem, 
anyám ölén”, majd könyörgő szavakat 
intéz hozzá: „Ne maradj távol szüksé-
gemben, légy közel, mert sehol sincs 
segítség!” Az egyetlen, akit közelében 
érez és aki félelemmel tölti el, az az el-
lenség. Legyőzhetetlennek tűnik, aki-
vel szemben semmi esélye sem lehet, 
védtelen és egyedül van. A  zsoltáros 
szavai azt hivatottak elmondani, hogy 
amikor az ember rátámad társára, ak-
kor az erőszak hatalmába kerül, amely-
nek során az állati ösztönökhöz hason-
ló viselkedés uralkodik el rajta. Ekkor 
csakis az Isten üdvözítő közbenjárása 
képes az embert emberi mivoltába visz-
szaállítani. 
Ekkor újabb segítségért kiált a  zsol-
táros: „Ne maradj hát távol, Uram, te 
vagy segítségem, siess mentésemre!” Ez 
a  könyörgés a  hitről tanúskodik, arról 
a  bizonyosságról, amely túllép min-
den kételyen és nyomorúságon. Imája 
dicsőítő énekké válik, ugyanis az Úr 
választ adott hívására, megmentette őt 
és újra megmutatta kegyelemmel teli 
arcát. A hit, amely képes a halált életté 
formálni, győzedelmeskedett.
Ez a  zsoltár a  Golgotára vezetett el 
bennünket, Jézus keresztjének tövé-
hez, hogy újra megéljük szenvedését 
és osztozzunk feltámadásának örö-
mében. Hagyjuk tehát, hogy átjárjon 
bennünket a húsvéti misztérium fénye 
még ha úgy is tűnik számunkra, hogy 
Isten nincs közöttünk. Tanuljuk meg 
elkülöníteni a  valóságot a  látszattól, 
ismerjük fel a  megdicsőülés útját az 
alázatosságban, az élet megnyilvánu-
lását a  halálban, a  keresztben. Ezáltal 
képesek leszünk Istenbe vetni bizal-
munkat és reményünket, fájdalmaink 
idején hittel tudunk hozzá imádkozni. 
Segélykiáltásunk dicsőítő énekké válik 
majd – mondta záró gondolataiban 
XVI. Benedek.

Forrás: „Magyar Kurír”

Segélykiáltásunk dicsőítő énekké válhat
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Könyvajánló
Henri Boulad: Teózis, A keleti egyház víziója a megváltásról. A keresztény 
olyan valaki, aki hisz az életben, aki hisz a feltámadásban, aki hiszi, hogy 
a halál nem a vég, hanem egyúttal a kezdet is. Vajon az a tény, hogy Krisztus 
feltámadt, megváltoztatja-e a mi szemléletünket az életről és a halálról, vagy 
pedig semmit sem változtat rajta? A mai világ, a mai társadalom betegesen 
pesszimista. Az életre, az emberre, a világra vetett sötét tekintet - betegség. 
Szinte mindnyájan elkaptuk. Úgy élünk, mintha Krisztus fel se támadott 

volna, vagy mintha annak semmiféle következménye nem lenne. Ám ha nem éljük az örö-
möt és a reményt, akkor nem is vagyunk keresztények.

Bernd Hagenkord Fiatalok@isten: A  serdülőkor az egyik legmeghatáro-
zóbb szakasz a fiatalok életében, de éppen életkori sajátosságaik miatt kü-
lönleges odafigyelést és bánásmódot igényelnek a felnőttektől. A szerző az 
Istennel való kapcsolat alakítását tűzte ki célul, amikor a  fiatalokkal való 
foglalkozás során belefogott e könyv írásába. Nem kényszerít az olvasóra 
megfellebbezhetetlen dogmákat, nem rábeszélő, nem akar megtéríteni. In-
kább a lehetőségeket tárja fel, melyeket látva a fiatalok maguk ébrednek rá, 

hogy Istennel legalább olyan könnyű kapcsolatot teremteni, mint a barátainkkal, akiket, 
ha távol vannak is, a korunkban oly népszerű e-mail útján bármikor elérhetünk. Ám az 
Istennel való kapcsolatfelvételhez még e-mail cím sem szükséges...

„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2014. május 25. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mailcímre  
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
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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

Húsvéti miserend
Agostyán

Húsvétvasárnap 900

Húsvéthétfő 900

Tata
Húsvétvasárnap 730, 900, 1015, 
1800

Húsvéthétfő 730, 900, 1015, 
1800

Vértestolna
Húsvétvasárnap 1030

Húsvéthétfő 1030

Áprilisi és májusi miserend
Agostyán

Május 11.  Bérmálás 1000;
Május 23-án (pén) Az esti szentmise után Agostyánban,  
 a szőlőhegyi Orbán szobornál Szent Orbán napi áhítat
Június 8.  Pünkösdvasárnap 800;
Június 9.  Pünkösdhétfő 800;

Tata
Április 26. (szo) Bérmálás 1800;
Május 1.  Szentségimádási nap
Május 13.  Fatimai engesztelés
Június 5.  Szentségimádási nap
Június 8.  Pünkösdvasárnap 730; 900; 1015; 1800;
Június 9.  Pünkösdhétfő 730; 900;

Vértestolna
Május 1. német mise 1700;
Május 18.  Bérmálás 1000;
Június 8.  Pünkösdvasárnap 1130;
Június 9.  Pünkösdhétfő 1130

Ünnepek és emléknapok
Április
21. Szent Anzelm püspök és egyháztanító
23. Szent Adalbert püspök és vértanú
24. Szent György vértanú
25. Szent Márk evangélista
29. Sienai Szent Katalin szűz és egy-

háztanító

Május
  1. A munkás Szent József
  3. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
  7. Boldog Gizella
16. Nepomuki Szent János áldozópap és 

vértanú
23. Boldog Apor Vilmos püspök és 

vértanú
24. Szűz Mária, a keresztények segítsége
26. Néri Szent Fülöp áldozópap
30. Szent István király ereklyéinek átvitele



Apostol8 Képemlékek

Fiatalok tavaszi munkálatok közepette

Nagyböjti hangverseny

Lelki napot tartott Tóth Tibor atya és Papp Szabolcs atya

Kapucinus testvérek Tatán

Egyházközségi bál


