
Jézus nem csak azért jött közénk 
a  földre, hogy kinyilatkoztassa Isten 
csodálatos belső világát. Nagyon so-
kat mond nekünk arról is, hogy ho-
gyan érdemes embernek lenni. 
Valójában Jézus tanított meg 
minket arra, hogy mit jelent 
Isten legcsodálatosabb teremt-
ményeként, emberként élni. 
Sokan szeretnék az keresz-
ténységet egy lapon említe-
ni más vallásokkal, kizárólag 
a tradíciók korából és a hívők 
létszámából következtetve 
egy vallás igazságtartalmára, 
hitelességére. Maguk a  ke-
resztények is előszeretettel 
emlegetnek manapság olyan 
gondolatokat, amik kétségbe 
vonják a katolikus hit kizáró-
lagos üdvözítő voltát, és úgy 
beszélnek, mintha nem mi 
kaptuk volna meg az örök, ki-
zárólagosan üdvözítő igazsá-
got Jézus Krisztusban. 
A másik véglet ezzel kapcso-
latban, a törvényközpontú zsi-
dó szemlélet. A  zsidók is úgy 
képzelték el a  vallásos életet, mint 
gyakran a  katolikusok. Ha betart-
juk a  parancsokat és jó pontokat 
szerzünk Istennél, az Egyház teljes 
értékű tagjai maradunk, ha nem, Is-

ten mégiscsak elfordul tőlünk, mert 
már nem vagyunk hozzá méltók. Az 
Egyház Isten irgalmára bíz minket, 
hiszen csak addig bízhatunk ebben 

az Egyházban, amíg megtartjuk 
a parancsokat. Nos, ez a jól fésült ke-
reszténység alapgondolata. 
Isten nem a törvényhez, hanem ma-
gához akar vonzani minket! Ez a füg-

göny hasadt ketté a  templomban 
a feltámadáskor. A törvény, az embe-
ri ítélkezés függönye, mely az Istent 
és az embert mindig is elválasztotta 

egymástól. Isten olyan közel 
jött hozzánk, hogy megízlel-
te a halált is. Ember ilyet nem 
talál ki! Legyen az a  legtradi-
cionálisabb világvallás, egyhez 
sincs olyan közel istene, mint 
hozzánk, akik hiszünk a Feltá-
madottban. 
Miért a  húsvét a  legszentebb 
ünnepe a  kereszténységnek? 
Mert ez az esemény, a  feltá-
madás változtatta meg telje-
sen az életünket. Jézus meg-
tanított minket arra, hogy 
embernek lenni annyit jelent, 
mint az Istenhez kapcsoltan 
élni. Ezt pedig csak és kizá-
rólag Jézus Krisztus szerezte 
meg nekünk, aki meghalt ér-
tünk, s aki harmadnapra fel-
támadt a  halálból. „Éljetek 
méltón ahhoz a  hivatáshoz, 
amelyet kaptatok!” Keresz-
tények vagyunk! Nincs más 

dolgunk, mint a feltámadás ragyo-
gásában élni! Ez a  fényesség sza-
baddá tesz, kinyit és értelmet ad az 
életünknek. 

Gábor atya
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A templom függönye kettéhasadt

Hirdessük életünkkel: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt, alleluja!
Minden kedves Olvasónak Istentől áldott húsvétot kíván a szerkesztőség!

Fotó: Gerecsei Zoltán
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Péliföldszentkereszti 
keresztút

Feketevasárnap, azaz nagyböjt 5. vasárnap-
ján Péliföldszentkeresztre zarándokoltunk, 
és végigjártuk Jézus szenvedésének egy-egy 
állomását a környékbeli templomok híveivel 
közösen. Ahogy az elmúlt években, ebben 
az esztendőben   is, mindhárom egyházköz-
ségünk (Agostyán, Tata-Kapucinus, Vértes-
tolna) bekapcsolódott ebbe a  nagy közös 
keresztút járásba. Idén a  mi állomásunk 
a XII. Stáció volt: Jézus meghal a kereszten. 
A templomi kórusunk Szabóné Lakatos Ju-
dit vezetésével Stabat Matert énekelte a XII. 
stációnál.

Vizitáció a Ferences 
Harmadrendnél

Február 24-én, délután volt a  Ferences 
Harmadrend hagyományos éves vizitációja. 
A három évenként esedékes vizitációt Didak 
ferences testvér vezette az egyházközségben 
működő világi rend testvérei körében. Fr. 
Didak személyesen, egyenként is elbeszél-
getett a harmadrend tagjaival. Az együttlét 
imával és agapéval zárult.

Együttműködési 
megállapodás

A Kapucinus Egyházközség nevében Szalai 
Gábor atya és Perger Gyula, a  tatai Kuny 
Domokos Múzeum igazgatója írt alá együtt-
működési megállapodást. Az együttmű-
ködés célja az Egyházközség és a  Múzeum 
kulturális, helytörténeti és hagyományőrző 
együttműködésének erősítése, Tata Város 
kulturális közéletében való elmélyítése. 
A  megállapodás aláírásán jelen volt Kaszál 
József, Tata Város kulturális tanácsnoka, aki 
mind az egyházközségnek, mind a múzeum-
nak megköszönte azt a  sokrétű kulturális 
tevékenységet, amelyet a  város jó hírének 
öregbítéséért tesznek.

Nagyböjti péntekeken 
keresztúti ájtatosság

Évszázados hagyományokhoz híven, nagy-
böjt idején ebben az évben is minden pén-
teken délután keresztutat jártunk. A kereszt-
úton nem egy halott emléke előtt tiszteleg 
a  lélek. Jézus szenvedésének és halálának 
szemlélésében a mindig élő Isten Fia és az Ő 
elevenítő Lelkének természetfölötti hatásai, 
kegyelmei adatnak a megfelelő módon köze-
ledő léleknek. Ezek termik azokat a gyümöl-
csöket, melyek minden keresztény számára 
szükségesek a  saját életének keresztútján. 
Ugyanis Krisztus követése a  keresztúton 
nem külső utánzása valaminek, hanem ta-
nítvánnyá, hasonlóvá formáló benső tevé-
kenység (vö.Kat.Lex).

Nagyböjti zarándoklat
Az egyházközségünk 120  tagja, akikhez 
csatlakozott még 40 felvidéki (Alistál, 
Nyárasd) hívő az ez évi nagyböjti zarán-
doklata során március 21-én az ősi ausztriai 
Heiligenkreuz ciszterci kolostorába látoga-
tott, ahol a Krisztus Keresztjéből való szent 
ereklyét őrzik. Az ünnepi szentmisén köz-
reműködött a  Kapucinus templom gyerek-
scólája. Ezt követően Badenbe látogattunk 
el, majd Wienerwaldban a császári kerteket 
kerestük föl. Bízunk abban, hogy mindnyá-
junknak lelki feltöltődést jelentett Húsvét 
előtt a nagyböjti zarándoklat.

Szent József ünnepe
Március 19-én Szent József főünnepén reg-
gel mindhárom egyházközségünkben ün-
nepi szentmisét mutattunk be, melyben ki-
emelt módon imádkoztunk a családapákért.

Nagyböjti lelkigyakorlat
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorla-
tát március 26-27-28-án az esti szentmisék-
ben Markovics Milán főhadnagy úr, tatai 
helyőrségi lelkész vezette. Köszönjük, hogy 
szemléletes szentbeszédeivel segítette hi-
tünk legfontosabb eseményének, a  feltáma-
dás misztériumának belátását, ezáltal húsvét 
titkának megértését. 

Sziklakert
virágok járta
kőbe zárva álmodik
jaj, ne ébreszd fel

Nézz vissza
egy sötét árnyék
most ver láncára az éj
nézz vissza angyal

Kálvária
alpesi kék cincér
ül Krisztus lábainál
alkonyi fényben

Botos Ferenc

J. Ratzinger (XVI. Benedek pápa):

HÚSVÉTI IMÁDSÁG
Urunk, Jézus Krisztus,  
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.  
A legmélyebb magány örvényében  
most és mindenkor  
szereteted elrejtett hatalma lakik,  
s titkaid közepette  
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.  
 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,  
mely nem hagy tévelyegni minket,  
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,  
amikor minden bizonytalannak látszik,  
adj abban az időben is,  
amikor ügyed halálküzdelmet vív,  
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,  
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,  
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.  
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,  
mint a hajnalfény,  
napjainkba,  
hadd legyünk igazán húsvéti emberek  
a történelem nagyszombatjain.  
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,  
a mai időkben is,  
vidáman járjuk utunkat,  
eljövendő dicsőséged felé. Amen. 

Esterházy Jánosra, a XX. század felvidéki ma-
gyar mártírjára emlékeztünk a  tatai Kapuci-
nus templomban a Plébánia és a Pázmaneum 
Társulás szervezésében.  Esterházy János kü-
lönösen nagy tiszteletnek örvend Tata vá-
rosában, hiszen a háborút követően rengeteg 
felvidéki, elsősorban szőgyéni családot telepí-
tettek ki Tatára. Az ünnepség Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkár  úr méltató, 
megemlékező beszédével kezdődött – aki, 
mint beszédében többször utalt rá – régóta 
nagy tisztelője  Esterházy Jánosnak, mint 

nagy magyar államférfinak. Az ünnepség ré-
szeként szentmisét mutattak be, amelynek 
keretében dr. Karaffa János és dr. Farkas Zsolt 
felvidéki atyák áldották meg Esterházy János 
portréját, amelyet ezt követően a  kolostor 
kápolnájában helyeztek el. Az ünnepségen 
részt vett Tata Város polgármestere, alpolgár-
mestere, a  város önkormányzati képviselői, 
a  KDNP városi és megyei vezetői, a  Vitézi 
Rend tagjai, illetve a  kitelepített felvidékiek 
leszármazottai. Az ünnepség végén a  közös-
ség tagjai mindannyian imádkoztak Esterhá-
zy János mielőbbi boldoggá avatásáért.

Megemlékezés Esterházy Jánosról
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Tanúságtevők
„Tanúságtevők” rovatunkban egyházközsé-
geink hívei minden lapszámban ugyanazon 
kérdésekre válaszolva tesznek tanúságot hi-
tükről, hívő életükről. Nagy szeretettel közöl-
jük írásaikat.

1. Az őskeresztények maguk is arra kaptak 
hivatást, hogy Krisztus élő tanúi legyenek. 
Hogyan jelenik meg ez a  meghívás minden-
napjainkban?
Hol is kezdjem? Szomódon egy istállóból 
átalakított csöpp kis faluvégi házikóban szü-
lettem. Öten voltunk testvérek, én voltam 
a  középső. A  család oltalmat nyújtó szeretet 
közösségében nekem jutott a  legjobb hely, 
a  közepe. Szüleim mindketten kántortanító 
pedagógusszülők gyermekei voltak, megha-
tóan komoly hittel, és halálukig tartó állandó 
és erős Isten és emberszeretettel. A másokért, 
főleg a  fogyatékos, sérült gyermekekért, fel-
nőttekért dolgoztak egész életükben. Mind-
ez annyira sikerült, hagy az elmúlt rendszer 
is kénytelen volt állami-díjjal elismerni ezt 
a  szolgálatot, pedig szüleim minden nap jár-
tak szentmisére, és az egyházközség minden 
ügyét baját segítették, cipelték. (Volt, hogy 
naponta többször följelentették őket.) Ná-
lunk volt a  templom kulcsa. Ha gondoltam 
egyet, fogtam és átmentem. Nagyon szeret-
tem az Isten közelében lenni. A csendet, ami 
a templomban mindig különleges. Azt az ér-
dekes megtapasztalást, hogy ott az ÚR. Ezek 
lenyűgöző élményeim. Istennek az a végtelen 
szeretete, aminek a megtapasztalása nem ha-
sonlítható más tapasztalathoz. Emlékszem, 
hogy akik ott sorban álltak és mentek áldozni, 
akár ismerősek akár idegenek voltak, akkora 
bizalommal és szeretettel voltam irántuk, 
mert Krisztust vették magukhoz. Legna-
gyobb szívfájdalmam volt, hogy lány létemre 
nem ministrálhattam és a harangozást is csak 
néha engedték meg a fiúk. 
Csak középiskolás koromban kezdtem tuda-
tosan keresni Istent. Kialakítani a  saját vála-
szomat arra a  kérdésre, hogy miért szeretem 
az Urat. Rengeteget olvastam. Édesapám jó 
könyveit. Sok filozófiai könyvet. Gyakran ne-
hezen rágtam át magam rajtuk, de nem adtam 
föl. Szerencsére súlyos diszlexiás voltam, amit 
itt Magyarországon akkor még nem ismertek. 
Azért tartom szerencsének, mert emiatt kény-
telen voltam mindent nagyon megfigyelni. 
Megtanított ez a  sérültség küzdeni és az éle-
temet komolyan venni. Ami a  legfontosabb, 
megtanultam miatta, az Istenre hagyatkozni, 
mert tudtam, egyedül nem megy. Így alakí-
tottam ki azt a gyakorlatot, hogy igyekeztem 
minden tőlem telhetőt megtenni, amennyire 
jól csak tudtam, a  többit pedig rábíztam az 
Úrra. Emlékszem a nehéz helyzetekben, gon-
dolatban mindig az egyik kezemmel a  Szűz-
anya kezét fogtam, a  másikkal az Úrjézusét. 

Ma is Velük élem a napjaimat. Ők mindenhol 
velem vannak és vezetnek. Persze vágytam 
olyan lelki vezetőre, aki megmondja, hogy 
mit és hogyan kell tenni, de ez nem jött ösz-
sze. Így maradt az, hogy igyekeztem a mások 
életét alaposan megfigyelni, ami nem tetszett 
benne, azt az én életemben elkerültem, ami 
tetszett, azt beépítettem a  napjaimba. A  fér-
jemet is Istentől kaptam. Az üdvösségemhez 
vezető utamon Ő az Isten legnagyobb ajándé-
ka! Nem győzök érte hálát adni! Az ellenté-
tek vonzzák egymást szokták mondani. Hát 
mi nagyon ellentétek vagyunk. Így remekül 
kiegészítjük egymást. Meg segített ez abban 
is, hogy semmi nem vált a napjainkban meg-
szokottá. Mindig előbbre lendített, hogy any-
nyira más szemszögből láttuk a dolgokat. Így 
rengeteget kellett igazodni, másként jutni 
az eredményhez. Végül is alázathoz vezetett. 
Ezért vagyok nagyon hálás az Urnak. Persze 
ez nem ment könnyen. Rengeteget kellett 
imádkozni, a Szűzanya és az Úrjézus segítsé-
gét kérni. Emlékszem, éjjel fölkeltem és tér-
den állva mondtam a rózsafűzért, úgy könyö-
rögtem segítségért, mert az éjszakázás nagyon 
nehezen ment nekem, ezért azt ajánlottam fel. 
Mindig meghallgatásra találtam! Főleg akkor 
hatott meg nagyon a  mennyei Atya szerető 
jósága, amikor megérhettük, Ottóval együtt 
végezhettem el a  hitoktató képző főiskolát, 
majd együtt lettünk Világi Rendi Ferencesek, 
és a rendszerváltás óta máig tanítunk hittant. 
A Mennyei Atya megható meglepetése, hogy 
megérhettük Ottó diakónussá szentelését! 
Minden alkalommal, amikor szolgálni látom, 
hálálkodom az Úrnak! És csodálom, hogy 
a végtelen és fenséges és dicsőséges Isten ho-
gyan szeret, hogyan képes egy semmi, porból 
alkotott ember apró-cseprő életét vinni, óvni, 
egyengetni. Ez mindig lenyűgöz.

2. Jézus Krisztus a mi megváltónk és életünk. 
Mit jelent a hit az Ön számára?
Mit jelent a  hit az én számomra? Sokat! Jö-
hetnek irányzatok, változások, nehézségek, 
betegségek, vagy elismerések, bármi az élet-
ben, nekem az, hogy hiszek Istenben, a meg-
váltásban, az Örök életben, egy mindennél 
biztosabb alapot ad. Egy vezérfonalat, egy 
forródrótos összeköttetést, egy biztonsági 
övet, egy védelmet. Volt az életemben 16 év, 
amikor nehéz főnököm volt. Minden nap 
megalázott és gyötört. Azért nem mentem át 
másik munkahelyre, mert a gyerekeim miatt 
kedvező volt a  munkaidő beosztásom. Meg 
azért sem, mert láttam, mennyire rászorul 
arra, hogy megtapasztalja, nem azért élünk, 
hogy egymást gyötörjük, hanem, hogy sze-
retettel legyünk egymás iránt. Nagy lelki 
megpróbáltatást jelentettek nekem ezek az 
évek, rengeteget imádkoztam érte és a végén 
sikerült! Megszelidült, megváltozott, meg-

tért. Végig bíztam az Úrban, hogy pozitív lesz 
a  kapcsolatunk. Azt is tudtam, az Úr útján 
kitartásra van szükség. Az ilyen nehézségeket 
mindig próbatételnek is szánja, az Isten, ben-
nünket is nevelni, alakítani akar. Ezért nem 
szerencsés, ha a küzdelmeinket nem az Úrral 
vívjuk. Nem tudunk Nélküle elég kitartóak 
lenni és így az Ő szándékát meghiúsítjuk.

3. II. János Pál pápa felszólította a  világot, 
hogy építsük fel a Szeretet civilizációját. Mit 
tehetünk ezért? Mi dolgunk a világban?
A harmadik kérdésre válaszolva: mindent, 
az egész életünket nem tudjuk egy cikkbe 
beleírni. Az életemet néhány szentírási rész 
nagyon meghatározta. Pl.: A tíz szűzről szóló 
példabeszéd. Nagyon iparkodtam, hogy ne-
hogy a  balgák között legyek. Hogy mindig 
legyen elég szeretet a  szívemben az elesettek, 
elutasítottak, kitaszítottak falé. Ezekről az 
élményeimről hosszan lehetne mesélni. Csak 
egyet mondanék el. Ezért vállaltam mindig 
a  legsúlyosabban sérülteket, akiket nagyon 
nehéz szeretni, akikkel emberileg szinte lehe-
tetlen eredményt felmutatni. Mindig munka 
előtt mindig imádkoztam és kértem az Urat, 
tegyen csodát! Hát tett! Olyan eredményekre 
jutottunk ezekkel a gyerekekkel, hogy magam 
is csak ámultam. Vagy az a példabeszéd, ami-
kor a  ház ura elutazik és talentumokat oszt 
a szolgáinak. Egy életen át hajtottak Jézusnak 
ezek a szavai, hogy ne én legyek az, aki elássa 
a  talentumait. Ezért dolgoztam két, három 
ember helyett. Nem a pénzért. Sokszor ingyen. 
Csak, hogy a talentumaimat ne ássam el. Vagy 
az, ahogy Jézus azt mondta, „aki egyet is be-
fogad e kicsinyek közül, engem fogad be. Ez 
vezérelt akkor, amikor rászorult fiatalokat fo-
gadtunk be. A saját családunkba. Akiket nehéz 
volt szeretni, mert az élettől nagyon sújtottak 
voltak és Ők is többnyire csak másokat bántani 
tudtak. Isten segítségével, megtanultuk, Őket 
szeretettel nevelni, hiszen szeretet nélkül nincs 
fejlődés. Azt szerettem a  Páromban és a  gye-
rekeimben, hogy ezekben az években is meg 
mindig, benne voltak minden próbálkozá-
sunkban. Segítségek voltak a szívükkel, őszinte 
szeretetükkel fordultak Ők is a rászorulók felé. 
Azt tapasztaltam, hogy a  nehézségek, a  nél-
külözések idején az emberek az együtt érző, 
egymást segítő magatartást helyezik előtérbe 
a  mindennapjaikban, hiszen sohasem lehet 
tudni, hogy ki, mikor szorul rá a másikra. A jó-
léti társadalmakban jelenik meg az egymástól 
való elhidegülés, az önző bezárkózás, a másik 
lenézése, a  saját kényelmünk keresése. Hogy 
mennyi jó szívű ember él hazánkban mutatja, 
hogy a  nehézségek, katasztrófák alkalmával 
mennyi a melegszívű, segítségnyújtás. Ilyenkor 
érezhetjük, hogy Istenre hasonlítunk.

folytatás a következő oldalon...
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Új rovatunkban a  külföldi katolikus honla-
pok híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb 
fordításokat. Aki szívesen csatlakozna kezde-
ményezésünkhöz, fordításait küldje szerkesz-
tőségünk tataikapucinus@gmail.com címére 
vagy hozza be személyesen a  plébániára. 
Nagy szeretettel várjuk fordításaikat!

Kopt mártírok
A pápa február 16-án elítélte a  21 egyip-
tomi kopt keresztény lefejezését írja 
a catholicnewsagency. Ferenc pápa az Iszlám 
állam által lefejezett 21 egyiptomi keresz-
tényt gyászolta, akiket mártírnak nevezett. 
„A keresztény testvéreink vére tanúságté-
tel, amely meghallgatásért kiállt”- mondta 
a Szentatya. „Az utolsó szavaik ezek voltak: 
Jézus, segíts meg!”
„Nincs különbség a  között, hogy katoliku-
sokról, ortodoxokról, koptokról vagy pro-
testánsokról van szó” folytatta a  pápa. „Ők 
keresztények! Akiknek vére egy és ugyanaz!”
Azért ölték meg őket, mert Krisztusban hit-
tek, mondta a Ferenc pápa. „Ezek a mártírok 
minden keresztényhez tartoznak.”
A Szentatya ezután felhívta a Kopt Ortodox 
Egyház vezetőjét, II. Tawadrost, és kifejezte 
mély együttérzését a Kopt Ortodox Egyház 
számára a kivégzések utáni szenvedésben.
Forrás: http://www.catholicnewsagency.com/

Katolikus maffia?
Nem mondhatja magát kereszténynek az 
aki, szervezett bűnözés tagja, mondta Ferenc 

pápa február 21-én a Calabriában található 
Cassano all’Jonio egyházmegye tagjai előtt.
„Senki nem hívhatja magát kereszténynek, aki 
megsérti egy másik ember méltóságát. Azok, 
akik a keresztény közösséghez tartoznak, nem 
tervezhetnek, nem hajtathatnak végre erősza-
kos cselekményeket mások ellen.”
„Jézus sohasem hívta meg a démonokat, sőt 
elűzte őket, mert ők gonoszak” tette hozzá 
a Szentatya.”
Forrás: http://www.catholicnewsagency.com/

Hamupipőke
Kenneth Branagh keresztény Hamupipőké-
je címmel közöl film kritikát a zenit.org
Robert Barron atya (Aki az Illinois államban 
található University of Saint Mary of the 
Lake rektora) szerint, a Kenneth Branagh ál-
tal rendezett Hamupipőke a  legmeglepőbb 
hollywood-i film ebben az évben. Az atya 
hozzáteszi, a  rendezőnek sikerült elmon-
dania egy igazi családi tündérmesét irónia, 
feminista közhelyek, marxista célozgatások, 
pusztító cinizmus és mindenféle lekezelés 
nélkül. Ennek során a  rendező utat enged 
egy gazdag lelki, sőt egy sajátosan keresztény 
jellem kialakulásának.
Forrás: www.zenit.org

A medjugorje-i jelenések hitelességéről
A www.catholicculture.org március 13-án ar-
ról számolt be, hogy St. Louisban törölték az 
egyik medjougorje-i „látnok” Ivan Dragicevic 
március 18-ára tervezett előadását. A honlap 

idéz Robert Carlson St. Louis éresekének 
közleményéből. Ebben a főpásztor arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a Hittani Kongregáció1 
hozzá eljuttatott kérése szerint senki ne ve-
gyen részt, olyan eseményen, amelyen nép-
szerűsítik az ún. medjugorje-i „látnokokat”.
A cikk kitér arra is, hogy az állítólagos 
medjugorje-i jelenések hitelességéről a  vita 
már évek óta zajlik. Egy a  Medjugorje-val 
foglakozó vizsgálóbizottság befejezte a mun-
káját, azonban a munkájuk eredményét még 
nem hozták nyilvánosságra.
Forrás: http://www.catholicculture.org/

Fordította: Nagy Dániel

1 Az 1542: III. Pál által alapított Sacra 
Congregatio Romanae et Universalis 
Inquisitionis,  az inkvizíciós kongr. 1908: 
a  Sacra Congregatio Sancti Officii,  ‚Szent 
Officium’  nevet kapta, magába olvasz-
totta a  Búcsúk Hivatalát. XV. Bene-
dek  1917: e hivatalt áthelyezte azApostoli 
Poenitentiariába, s a Szt Officiumhoz kap-
csolta az önállóságától megfosztott Index 
Kongr-t (CIC 1917:247.k.). VI. Pál 1965. 
XII. 7: a  nevet  Sacra Congregatio pro 
Doctrina Fidei-re változtatta. 1988: ~ lett. - 
Feladata az egész kat. világban előmozdítani 
és védelmezni a hitről és erkölcsről szóló ta-
nítást, illetékes mindenben, ami ezt a tárgy-
kört valamiképpen érinti. A  hitbeli tanítás 
elmélyítését szolgálja a hit megértésére és az 
új problémáknak a hit fényében való meg-
válaszolására irányuló tanulmányok, kutatá-
sok támogatása, kezdeményezése. 

Viseld szíveden Egyházad sorsát!

ZARÁNDOKLAT
Szent Erzsébet tiszteletére: Brünn, Karlsbad, Wartburg, Eisenach, Erfurt

Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: 4 illetve 3 csillagos 

szállodában, 2-3 ágyas, 
zuhanyzós szobákban

Ellátás: 3x svédasztalos reggeli, 
3x svédasztalos vacsora

Program
1. nap: Indulás 6:30 órakor Tatáról. Utazás Szlovákián és Csehországon 

keresztül, rövid pihenővel. Látogatás Brünnben, a város nevezetes-
ségeinek megtekintése (Spielberg kastély, Szent Péter-Pál Székes-
egyház, Szent Jakab templom). Ima a brünni kapucinus templom-
ban. Szállás és vacsora Prága mellett.

2. nap: Reggeli után utazás Karlsbadba (Karlovy Vary). A város neveze-
tességeinek megtekintése (Becherovka múzeum), magyarul beszélő 
prágai idegenvezetővel. Utazás Erfurtba. Vacsora, szállás.

3. nap: Reggeli után Wartburg várának és Eisenach város nevezetes-
ségeinek megtekintése. Szentmise. Délután utazás Erfurba, a város 
nevezetességeinek megtekintése. Vacsora. Szállás Erfurtban.

4. nap: Reggeli után indulás hazafelé Csehországon keresztül. Érkezés 
az esti órákban.

Időpont: 2015. május 4-7
Érdeklődni és jelentkezni a plébánián lehet! 
Szervező: Pázmaneum Polgári Társulás

Azt gondolom, az a  mi dolgunk a  világban, 
hogy a  mindennapjainkban az Isten tetszését 
keressük, és ne az emberek tetszését. Persze ami 
az Istennek tetszik, az tetszik az embereknek is, 
mert az csupa jó dolog. De ez a divatos karrier-
építés, ez nem kedves az Isten előtt. Mert nem 
az a mozgatórugója, hogy az Úrtól kapott ta-
lentumaimat bontakoztassam ki, és tőlem tel-
hető, legjobb képességemmel legyek a környe-
zetem számára hasznos, hanem a hideg önzést, 
a nagyravágyást, a mások lenézését, letaposását 
serkenti és a cél érdekében gőgöt táplál az em-
ber szívébe. Ez nagyon veszélyes, mert a  gőg 
a menyországból kizár bennünket. Itt is Jézus-
ra kell hallgatnunk, aki figyelmeztetett, hogy 
mindent vizsgáljunk meg. Ha Ő előtte kedves, 
akkor nekünk sem árt. De ha benne van az ör-
dög patája, -  mondták nagymamáink, - akkor 
kerüljük el, mert árt nekünk. Hát ez a dolgunk, 
hálás szívvel szeretni Istent és embertársainkat. 
Kérjük és hagyjuk, hogy Isten részt vehessen 
a mindennapjainkban.

Magó Ottóné

a „Tanúságtevők” rovat folytatása
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1.Markovics Milán tábori lelkész augusz-
tusban kezdte meg szolgálatát városunk-
ban. Hogy érzi magát? Milyen benyomá-
sai vannak a városról, a közösségekről?
Tatán kétszer jártam korábban, egyszer 
a  várban turistaként, egyszer tanú voltam 
egy barátom polgári esküvőjén. Annyit 
tudtam róla, hogy messze van a  szülővá-
rosomtól, és könnyű eltévedni. Horváth 
József őrnagy, tábori lelkész atya 12 évet 
töltött itt a katonák és a tatai hívek között. 
Sokat mesélt nekem a városról, a hívekről 
és a katonalelkészi szolgálatáról. Ugyanak-
kor mindig más dolog a  saját tapasztalat. 
Nagyon meglepett, hogy Tatán átutazni 
a főutakon jellegtelen kisváros benyomását 
kelti, viszont, ha letérünk róluk, csak bá-
mulunk a  kulturális és természeti szépsé-
gein. A közösségek kapcsán egyelőre a fő-
utakról ritkán tértem le, vagyis az emberek 
mélyebb megismerése még előttem áll, de 
úgy látom itt már a felszínen is nagyon sok 
értéket találni.

2. Milán atya főhadnagy. Hogyan kapta 
hivatását, miért a katonai szolgálat? Csa-
ládi kötődés vagy saját elhatározás van-e 
a háttérben?
A főhadnagyi rendfokozat az iskolai vég-
zettség, bizonyos katonai követelmények 
teljesítése, és az adott beosztásban eltöltött 
idő után jár, és mint ilyenben van mögöt-
te kimutatható teljesítmény, de én inkább 
nevezném állapotnak, semmint érdemnek. 
A katonaság gyerekkoromban - ahogy sok 
korombeli fiút is - érdekelt. Sok film, szá-
mítógépes játék, néhány könyv, és persze 
nagyapáim - akik a  front két különböző 
oldalán álltak - történetei, illetve édesapám 
és bátyám sorkatonai szolgálatáról szólók 
is hatottak rám, és nagyon érdekeltek is. 
A  katonaságról egy sajátos kép alakult ki 
bennem. Láttam, hogy nem tökéletes, de 
ott a halál és a szenvedés látszólagos értel-
metlensége mögött egy nagyobb értelem 
pislákolt. Ez sokat segített később a  ke-
resztény szenvedés értelmezésében. A  má-
sik dolog, hogy fiatal koromban nagyon 
zavart, ha láttam azért bántják egy bará-
tomat, mert duci volt, a másikat mert egy 
picit furcsa zseni, és így tovább. A háborús 
történetekben ezek ha elő is jöttek, inkább 
csak „ugratássá” váltak, mert össze kellett 
tartaniuk. A különbségek dacára kialakult 
a  legszorosabb értelemben vett bajtársias-
ság. Ez a fajta ideális közösség- kép gyerek 
korom óta vonz. A másik szempont később 
alakult ki bennem, elsősorban a  biológiai 

élet kutatása kapcsán. Filozófiai szóhaszná-
latban az élet határhelyzetének nevezzük, 
vagyis olyan emberek között szerettem az 
időmet tölteni, akik a  lehető legközelebb 
élik meg mások, vagy akár saját maguk 
kapcsán a  szenvedést, a  halált, de akár 
a születést vagy más életbeli kríziseket.

3.Milán atya szívügyének tekinti a cserké-
szetet, közösségünkben is újra elindította 
ezt a  gazdag hagyományokra visszate-
kintő mozgalmat. Miért tartja fontosnak 
a cserkészetet?
Erre is az előző kérdésre adott válaszom 
a  felelet. Azt szeretném, ha az emberek 
már gyerekkorukban megtapasztalnák, 
hogy mi emberek az összetartással csak 
nyerhetünk. Mi keresztények az ideális kö-
zösséget Isten Országának hívjuk. A cser-
készetben a  vallásosság nem erőltetett, de 
nem is rejtett, ugyanakkor egyértelműen 
gyakorlati, és épp az egyik legfőbb célja, 
hogy egy összetartó, bajtársias, egymásra 
mindig számítani tudó, egymás előtt nem 
szégyenlős, bátor közösséget teremtsen. 
Úgy is mondhatnám, hogy megalázkodó 
emberből bátort farag, az elbizakodottból 
pedig erőset, de alázatosabbat.

4.Miért jó cserkésznek lenni? Mit csinál 
egy cserkész?
Cserkésznek azért jó lenni, mert része le-
het egy nagyszerű, összetartó csapatnak. 
Miközben egy cserkész sokat játszik, ész-
re sem veszi, pedig folyamatosan tanul is. 
A legtöbb cserkész be tud számolni arról az 
élményről, hogy „jé, nem is tudtam, hogy 
én ezt meg tudom oldani...” A cserkész so-
kat van a természetben, így másképp tekint 
a  világra mint aki csak az ember alkotta 
környezetet ismeri, és csak ez utóbbi alap-
ján értelmezi a világot. A cserkész sok fizi-
kai és lelki nehézséget ezért tud könnyen 
megoldani, vagy azokon felülemelkedni.

5.Kik és hogyan jelentkezhetnek? Milyen 
gyakran tartanak gyűléseket, összejövete-
leket?
7-99 évesig mindenkit várunk. Jelenleg 
tizenhárman vagyunk, ebben van tíz év 
alatti, de felnőtt ember is. Van olyan szülő, 
aki nálunk maradt, mert megtetszett neki, 
pedig csak a  gyermekét kísérte el. Mivel 
a  cserkészet egy nagyon alaposan szerve-
zett országos és világszervezet, ezért na-
gyon sok munka folyik a háttérben és na-
gyon sok feltételnek kell eleget tennünk. 
Eddig nagyon sok biztató visszajelzést 

kaptunk külön-
böző szervezetek-
től, önkormány-
zattól, iskoláktól. 
Ugyanakkor, még 
nincsenek kellő 
számban tizen-
évesek, így a hiva-
talos csapattá ala-
kulásunk idejét 
sem tudom még megmondani. Az alkal-
maink a kapucinus plébánia közösségi te-
reiben zajlanak Gábor atya felajánlásának 
köszönhetően. Természetesen ki is fogunk 
majd mozdulni és több felajánlás érkezett 
már különféle helyszínek igénybevételére 
is. Aktualitásokról a  cserkesztata.hol.es 
honlapon lehet tájékozódni.

6.Milyen programokon vesznek részt? Mi-
lyen programokat szerveznek?
Egyelőre rendszeresen ún. őrsi foglalkozá-
sokat tartunk. Ezek játékos, vidám együtt-
létek, amelyek alatt a játék kapcsán megta-
nul az ember sok hasznos dolgot legyen szó 
elméleti, például történelmi dologról, vagy 
gyakorlati, például megtanulunk különfé-
le csomókat készíteni. A túrák - ahogy mi 
nevezzük portyák és táborok - is tervezés 
alatt vannak. Egyelőre már jól működő 
csapatokhoz fogunk bekapcsolódni, illet-
ve fogunk mi is kisebb kirándulásokat is 
átélni. Vannak azonban „titkos” terveink 
is, amiből felvillantok kettőt. Vannak híres 
emberek, akik cserkészek, őket szeretnék 
majd meghívni egy-egy alkalmunkra, illet-
ve vannak világszervezet képviselőivel (pl. 
az Egészségügyi Világszervezettel WHO) 
is jó kapcsolataink, akik által különféle 
programokban vehetünk majd részt.

7.Nagyböjti lelkigyakorlatot tartott temp-
lomunkban. Kérem, röviden foglalja össze 
üzenetét, és üzenjen valamit Olvasóink-
nak Húsvétra.
Az üzenetnek csak tolmácsolója lehetek. 
A  mi üzenetünk Isten üzenete az embe-
rekhez. János első levelében olvashatjuk: 
„Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb 
szeretett minket” (1Jn 4,19). A böjt tehát 
nem arról szól, hogy kiérdemeljük Isten 
szeretetét a  lemondás által, hanem arról, 
hogy - a  lemondás segítségével is - készen 
álljunk és válaszoljunk Isten szeretetére. 
Ha pedig már a  cserkészekről beszélget-
tünk erre éppen jól megfelel a nemzetközi 
köszönésük: „Légy résen!”

Készítette: Jánoska Tibor

„Álljunk készen és válaszoljunk Isten szeretetére”
Interjú Markovics Milán Mór atyával

„Bölcsek szavai”
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Húsvéti imádságok
Uram, Jézus, köszönöm neked, hogy 
meghaltál értem a  kereszten. Köszö-
nöm, hogy életem során megszámlál-
hatatlan alkalommal segítettél. Nyisd 
meg szívemet és segíts ugyanazzal 
a kitartással szeretnem és szolgálnom 
téged, ahogyan segítségedet és veze-
tésedet kértem!

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy 
a keresztség által gyermekeddé fogad-
tál, s nekem is azt mondtad, amit Jé-
zusnak mondtál akkor,  amikor meg-
keresztelkedett a Jordán vizében: „Te 
vagy az én szeretett Fiam!” Segíts úgy 
élnem, hogy méltó legyek szereteted-
re, s mindig kedvedet találd bennem! 
Segíts, hogy minden nap benned és 
a Szentlélekben újjászületve induljak 
Krisztussal az üdvösség útján! Segíts, 
hogy a  hit lángja és a  remény fénye, 
amelyet kegyelmed gyújtott bennem, 
szüntelenül lobogjon, és a hitben ál-
landóan növekedve haladjak az örök 
élet útján!

Színezd ki Jézus Jeruzsálembe való bevonulását!
Olvassátok el a Bibliából (Lk. 19, 28-40), vagy mondjátok el a saját szavaitokkal a tör-
ténetet! Képzeljétek el, hogy ti is ott vagytok a tömegben! Énekeljétek el együtt a Ho-
zsanna 77-es énekét!

Nagycsütörtök, az Oltáriszentség alapítása
Az a húsvéti lakoma - a Pászka, - melyet Jézus is megünnepelt tanítványaival a szabadulás 
feletti örömben telt. (Lk. 22, 7-23.) Szentmisénken ezt az örömöt idézik fel a liturgia 
fehér színe, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő Dicsőség, melyet a csengők hangja kísér.

A pásztor keresi az elveszett 
bárányt.
Segíts megtalálni a  pásztornak a  he-
lyes utat! Olvasd el Lukács evangéli-
uma 15,5-6 verseit!
Megtalálja-e a pásztor az elveszett bá-
rányt?

Péter óvatosan, lopakodva lépett be a főpap kertjébe. Nagyon félt.
Megtalálod-e a rajzon elrejtett kakasfejeket? 
Olvasd el Márk evangéliuma 14,66-70 verseit!

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”
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A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2015. május 10. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre 
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
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Honlapcím: www.tataikapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.

Miserend
Agostyán
Vasárnap: 11:30
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: 17:00 Rózsafüzér; 
17:30 közös imaóra; 18:00 ünnepi szentmise 

Vértestolna
Vasárnap: 11:30
Csütörtök: 17:00

Könyvajánló
Andreas Laun: Keresztény ember a modern világban A könyv szerzője katolikus püspök (Salzburg segédpüspöke), de egyszersmind 
ember is, csakúgy mint mi, olvasók, és azzal a szándékkal írta ezt a könyvet, hogy bemutassa nekünk, mi a katolikus Egyház hite, 
hogy ezt a hitet hogyan tanítja, és mire (valójában: Kire) alapozza. Természetesen nem kell elhinnünk, amit leírt. Senkinek sem 
kell hinnie, senkit sem lehet hitre kényszeríteni. A kényszer hitkérdésekben teljesen terméketlen, nem szül hitet, csak képmutatást, 
fájdalmat és hitetlenséget. Laun püspök beszél nekünk ebben a könyvben az Isten és az ember közös történetéről, az emberről Isten 
tervében, az ökumenéről, az ateizmusról, a keresztényüldözésről, a zsidókról és a kereszténységen kívüli más vallásokról is. Teszi 

mindezt egyszerűen, közérthetően, a ma emberének nyelvezetén szólva, ugyanakkor igényesen és nagy-nagy szeretettel.

Seregély István érsek úr húsvéti elmélkedéseinek gyűjteményét egy gazdag lelkipásztori múlt esszenciájaként nyújtjuk át az olvasónak. 
Többnyire rövid, gondolatébresztő írások ezek, melyek társunkká szegődve naponta lelki táplálékunkká válhatnak. Az elmélkedések külön 
kiemelhető erénye, hogy nem elvont, nem filozófiai síkon világítják meg az egyházi 
év szent időszakainak tanítását, hanem korunk nyelvén, a nagy többséghez szólva.
Az Úr Jézus Krisztus küldetésében esendően eltöltött lelkipásztori tanúságtétel 
újabb kötetét ajánlom szíves jóindulatukba… Eleinte a teremtő és gondviselő Úris-

ten állt tekintélyként a szavaim mögött; később, átvéve a Szentírás, főleg az Újszövetség szellemét, 
Jézus Krisztus szavai lettek elégséges meghatározók. Végül is az Ő húsvéti dicsősége, melyben 
Isten hatalmas Fiának bizonyult, lett a középpont. Minden esztendő elhozta a nagyszombatot, 
a húsvétot, a húsvéti idő vasárnapjait. Ennek a húsvétról szóló időnek a gondolatait találják meg 
az olvasóim e válogatásban. Szeretném, ha Isten dicsőségét, mindannyiunk megszentelődését 
szolgálná az élet és a Szentség forrásának, Jézus Krisztusnak a kötetben található húsvéti igazsága. 

Miserend és programok
Agostyán: Május 24. Pünkösdvasárnap 1130;
 Május 25. Pünkösdhétfő 1130;

Tata: Április 11. (szombat) Bérmálás 1800;
 Május 1. Munkás Szent József ünnepe 730; 1800;
 Május 13. Fatimai engesztelés 730; 1800;
 Május 24. Pünkösdvasárnap 730; 900; 1015; 1800;
 Május 25. Pünkösdhétfő 730; 900;

Vértestolna: Május 24. Pünkösdvasárnap 1130;
 Május 25. Pünkösdhétfő 1130;

Húsvéti miserend
Agostyán: Húsvétvasárnap 1130

 Húsvéthétfő 1130

Tata: Húsvétvasárnap 730, 900, 1015, 1800

 Húsvéthétfő 730, 900, 1015, 1800

Vértestolna: Húsvétvasárnap 1130

 Húsvéthétfő 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 egyháztanító

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

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap

Kedd-péntek: 9-17
Szombat-vasárnap: 8-12



Apostol8 Képemlékek

Államtitkári látogatás az Estertházy emlékünnepségen

Együttműködési megállapodás a Múzeummal

Házszentelés

HamvazószerdaHarmadrendi vizitáció

Keresztút Péliföldszentkereszten

Nagyböjti zarándoklat Heiligenkreuzba

Nagyböjti lelkigyakorlat Milán atya vezetésével


