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A Szentlélek és a család
Minden embernek szüksége van a kegyelemre, hogy élethelyzetét helyesen tudja
megélni, legyen az családos ember, pap vagy
szerzetes, egyedülálló, szegény vagy gazdag.
Nem csak személyesen van szükségünk erre
a kegyelemre, hanem szűkebb és tágabb környezetünkben, közösségeinkben. Minden
közösségnek szüksége van egy irányítóra, aki összefogja a tagokat. Ha nincs
ilyen, törvényszerű, hogy eluralkodik
az önzés, az ellentét, a hatalom iránti
harc, a békétlenség. Nekünk, katolikusoknak mindig törekednünk kell rá,
hogy azonkívül, hogy Isten irányítja
személyes életünket, őt a Szentlélek által hagyjuk működni családunkban, és
alapvetően minden közösségünkben is.
A család, amely alapja a Szentháromságos-hitnek, a Szentlélek által egybetartott közösség kell, hogy legyen. A családban életre kell kelnie annak az Istennek,
aki közösségre teremtette az embert. Saját képére és hasonlatosságára teremtett
minket, azaz lelkünk a Szentháromság
képére teremtetett. Akkor élünk igazán
emberként, ha olyan kapcsolataink vannak, melyekkel másokat gazdagítunk, és
önmagunk is gazdagabbakká leszünk.
Ha kapcsolatainkban nem vagyunk
képesek önmagunkat adni a másiknak,
hanem mindig csak profitálni akarunk
belőlük, akkor csak elszegényedünk, egyre
magányosabbak leszünk.
Igazán nehéz dolog kitörni egy téves gondolkodásmódból, és ez ma, a családok tekintetében különösen is igaz. A katolikus
felfogásnak, az önátadáson alapuló közösség-eszménynek mond ellent a divatos
gender-elmélet, mely a nemek eltörlését,
az azonos neműek házasságát és örökbe fo-

gadási jogát célozza meg. Nem csak ilyen,
látszólag távolinak tűnő dolgokban jelenik
ez meg. A férfias magatartásra való nevelés,
mely az önfegyelemben, a kitartásban, a szellemi és fizikai erőben nyilvánul meg, szinte
már teljesen kiveszett. Ugyanígy a lányok
nevelésében is ritkaság arról beszélni, hogy

a családban majd, mint gondoskodó, gyengéd anyákká kell válniuk. Ehelyett a közgondolkodás szívesen ad eléjük olyan ideált,
mely inkább az utcalány és a sikeres üzletasszony keverékéhez hasonlítható. A családokban a gyermekeknek könnyebben adunk
méregdrága kommunikációs eszközöket,
mint kinevelni bennük azokat a készségeket,
melyekre felnőttként is szükségük lesz.

Ne gondoljuk, hogy a nyugati gondolkodás,
az american way life megáll ezen a ponton!
Ne kételkedjünk abban, hogy a helyzet
már igen súlyos, hogy egyre sürgetőbb lesz
válaszolni ezekre a kihívásokra! Istennek
legyen hála, közösségünkben számos család
él példás családi életet. Meg vagyok győződve arról, hogy a mi közösségünk is egy
mustármag, egy apró csíra, mely jelként
ragyog sokak előtt. Gondoljunk csak
a felnőttként megkereszteltek magas
számára. Nem emberi teljesítmény ez!
A Szentlélek munkálkodik abban, aki
mer bízni Istenben, az ő parancsaiban,
az ő hitében, melyet az Egyház őriz.
Tudjuk, érezzük, hogy annyi probléma
van a világban, kezdve a mérhetetlen
éhezéstől, a keleti és az afrikai egyházüldözésen át, a világméretű demográfiai robbanásig. Nekünk ez a harcunk!
Vissza kell térnünk a valóságba, elfogadnunk azt, hogy egyedül Isten a biztosítéka az emberi életnek, és hogy ez az
élet a családban tud kiteljesedni.
A Szentlélek tanít meg minket arra, hogyan kell csendes munkával, alázatosan
összetartani a családot, ő segít minket,
hogy a kihívások, a nehézségek idején
is megmaradjunk a szent hitben, és ne
párologjon el az Istenbe vetett reményünk. Katolikusként megélni családi életünket, nem egy újabb irányzat, nem
emberi teljesítmény, hanem kapcsolat. Az
Szentháromsággal a Szentlelken keresztüli
kapcsolat, igazán szabaddá tesz minket, családi életünket, és segít abban, hogy a nehézségek idején is lássuk a fényt. Pünkösdkor
kérjük a Szentlélek kiáradását családjainkra,
induljunk el, és járjunk bátran az ő útján!
Gábor atya

„Jöjj, Szentlélek Úristen!”
Szentlélek árassza kegyelmét minden kedves Olvasónkra pünkösd ünnepén!
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Csaba testvér a „Csillagösvényen”
Böjte Csaba ferences testvér a XIII. Győri
Szeretetnapok alkalmával ebben az évben
több dunántúli várost is fölkeres az általa
pártfogolt erdélyi árva gyermekekkel. Így került sor május 7-én Boldog Gizella ünnepén,
Tatán a kapucinus templomban egy Csaba
atya által bemutatott ünnepi szentmisére, illetve a dévai gyermekek műsorára, előadására.
A helyi közösség tagjai nagy számban az ünnepi szentmisében imádkoztak Csaba testvé-

rért, illetve az erdélyi árva gyermekekért. A tatai kapucinus egyházközség és a Böjte Csaba
által működtetett szovátai gyermekotthon
között már régóta fennálló kapcsolat megerősítésére így sor került, hiszen a tatai kapucinus
templom hívei nagylelkű felajánlásokat tettek
a testvérvárosban, Szovátán működő ferences,
gyermekekről gondoskodó otthon támogatására. A Győri Szeretetnapok programjaira
a következő napokban kerül sor.
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Nagycsütörtök
Nagycsütörtök az Egyház számára a hálaadás napja: köszönetet mondunk Jézusnak
nagy ajándékáért az Oltáriszentségért. Ezen
a napon reggel Jeremiás siralmait énekeltük,
majd az ünnepi vesperás eléneklése után
a szentmisében a “lábmosás” szertartását
végeztük, Jézusnak erre az alázatos cselekedetére emlékezve. Az éjszaka folyamán virrasztásra került sor az Oltáriszentség előtt
a plébánia különböző közösségeinek – képviselő-testület, Ferences Harmadrend, Máltai Szeretetszolgálat, Rózsafüzér Társulat,
ifjúsági csoport – vezetéseivel.

Nagypéntek

Anyák napja

Május 3-án, vasárnap mind Agostyánban
és Vértestolnán, mind Tatán élő és meghalt
édesanyákért imádkoztunk, égi édesanyánk,
Szűz Mária pártfogását kérve. Isten áldja és
éltesse az édesanyákat!

Hittanos kirándulás

Április 25-én, szombaton hittanos gyermekek számára túrával egybekötött kirándulást
szerveztünk Vértestolnára és környékére.
Közös program szentmisével kezdődött
a helyi templomban, majd a plébániai játszótéren és a környékbeli erdőben folytatódtak a közös, játékos programok. Köszönetet
mondunk Szarkáné Kati néninek és Mészáros Oszkár hitoktatóknak a szervezésért, valamint Eiplné Marika néninek az áldozatos
segítségnyújtásért!

Az „Örmény Holocaust” századik
évfordulójára

EMLÉKEZZ
a vágóhídra
űzöttek szemeit, jaj
tudd megsiratni
Az év fája, Tata, 2014

A KIRÁLY
díszruhás király
gyémánttüzű harmatban
az öreg platán
Botos Ferenc

Bérmálás

Isten Irgalmasság vasárnapjának előestéjén
került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Egyházközségünkből 72 hívő részesült a Szentlélek ajándékaiban. Az ünnepi
szentmisét Németh László püspöki helynök
atya mutatta be. Ne feledkezzünk meg imádkozni a megbérmáltakért, hogy mindig hűségesen tegyenek tanúságot Krisztusba vetetett hitükről!

Szent György napi
lovas-áldás

Április 26-án, vasárnap, a 10:15-kor kezdődő szentmisét követően a templom előtt,
a Szent György napi lovasünnephez kapcsolódóan került sor a lovas-áldásra. Ünnepi
köszöntőt mondott Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József polgármester, Straubinger Zoltán a Tatai és Térségbeli
Lovasélet-fejlesztő Egyesület elnöke. Az
áldás szertartását Gábor atya, illetve Márkus Mihály református püspök végezte. Az
ünnepségen közreműködött a Kapucinus
templom énekkara.

Nagypénteken Jézus halálára emlékeztünk.
Reggel Jeremiás siralmait énekeltük, majd fél
6 órakor keresztúti ájtatosságot tartottunk
a templomban. A nagypénteki esti szertartásban a templomi énekkar előadásában
a János passiót hallgattuk meg. Ezek a szertartások ráébresztett minket saját keresztünk
hordozására, és arra, hogy Jézus milyen nagy
áldozatot vállalt a mi örök életünkért.

Nagyszombat

Nagyszombat délelőttjén Jézus sírjánál
imádkoztunk, elmélkedtünk. A reggeli lamentációban Jeremiás siralmai énekeltük.
Húsvét vigíliáján a tűzszentelést követően
a víz megáldása és a 28 katekumen keresztelkedése következett a szertartásban. Az
ünnepi húsvéti szentmisében 40 felnőtt
járult először a szentáldozáshoz. Ezt követően a hagyományos húsvéti feltámadási
körmenetre került sor. Ezen úton is köszönjük mindazok fáradságát, munkáját, akik
a nagyheti szertartások előkészítésében, méltó lebonyolításában közreműködtek. Külön
köszönet Markovics Milán tábori lelkésznek, illetve Lovassy Attila római ösztöndíjas
atyának, akik Agostyánban és Vértestolnán
végezték a szertartásokat, ill. a kapucinus
templomban a gyóntatások során segítséget
nyújtottak és közreműködtek az ünnepi alkalmakon. Isten fizesse meg a jószándékú,
segítőkész testvérek minden áldozatát, ami
közösségeinkért és templomainkért tettek.
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Tanúságtevők
„Tanúságtevők” rovatunkban egyházközségeink hívei minden lapszámban ugyanazon
kérdésekre válaszolva tesznek tanúságot hitükről, hívő életükről. Nagy szeretettel közöljük írásaikat.
1. Az őskeresztények maguk is arra kaptak
hivatást, hogy Krisztus élő tanúi legyenek.
Hogyan jelenik
meg ez a meghívás mindennapjainkban?
A kereszténység lényege nem más, mint
Krisztus követése. Az őskeresztények vallásgyakorlata az akkori kor életvitelének
megfelelően más volt, mint napjainkban,
mégis sok hasonlóságot találunk. Az Isten
házába ők is elvitték gyermekeiket, és a legszentebb imájuknak a Miatyánkot tartották.
A keresztény ember feltétel nélkül elfogadja
Isten parancsait, és nem akarja minden dolog miértjét kikutatni. A mai vallásos ember
is minden helyzetben a Jóisten közelségét
keresi. Ha öröm éri, akkor imáival hálát ad
a Jóistennek, ha bánat, segítségét kéri. Jézus
nem vár a követőitől nagy áldozatot, csak
hogy az Ő tanítása szerint éljék mindennapjaikat, ezzel példát mutatva gyermekeiknek
és azoknak, akik még nem tapasztalták meg
az Ő gondoskodását.
2. Jézus Krisztus a mi megváltónk és életünk. Mit jelent a hit az Ön számára?
Cselekedeteimet a nap minden órájában
valamilyen módon áthatja Isten szeretete,
félése és tisztelete. Naponta adok hálát a Jóistennek, és kérem további támogatását, melyet nem mindig azonnal kapok meg, de ha
visszagondolok az eseményekre, felfedezem
Isten jelenlétét, segítségét vagy éppen irányítását. Szerencsés embernek mondhatom
magam, mert mélyen vallásos családba születtem. Gyermekkoromban, a szülőfalumban rendszeresen jártunk templomba. Sokat
ministráltam és bensőséges kapcsolatban
voltam a tisztelendő atyákkal, otthonosan
mozogtam a parókián is. Mikor középiskolásként kollégiumba kerültem, nem tudtam
mindig a vallásomat gyakorolni, mert templomba nem járhattunk. Imáimmal viszont
naponta fordultam a Jóistenhez, aki mindig
meghallgatott. Mindig istenfélő, kötelességtudó diák voltam. Isten szeretete végigkísérte munkámat, pályafutásomat. Ősi emberi
tapasztalat, hogy a jó dolgok az égből jönnek. Az imádkozó ember ég felé küldött üzenete gyakran panasz vagy reménykedő kérés,
annak megvallása, hogy az ember gyenge,
erőtlen. Máskor pedig megfogalmazódik
a hálaadás és köszönet. Az élet későbbi szakaszában a betegségek sem kerültek el. Több

súlyos műtéten is átestem, de felépülésem
során sokszor tapasztaltam Isten, a családom
és a barátok támogatását. A megpróbáltatások megerősítettek hitemben. Sokat segített
a keresztény közösség tagjainak támogatása, együttérzése és biztatása. Ezek nélkül
biztosan sokkal nehezebben tudtam volna
a betegségeket leküzdeni. Nagy hatással volt
hitbeli megerősödésemben János atya, akitől
rengeteg mindent tanultam. Ő hívott meg
a képviselő-testületbe is több mint tíz éve.
Nagy örömmel végzem az ezzel járó szolgálatokat, hiszen ezzel is hitemről teszek tanúbizonyságot.
3. II. János Pál pápa felszólította a világot,
hogy építsük fel a Szeretet civilizációját. Mit
tehetünk ezért? Mi dolgunk a világban?
II. János Pál pápa felszólításáról csak úgy
tudok gondolatokat leírni, ha megismerem
„A szeretet civilizációjának” tartalmát.. Így
is kezdtem. A pápa családokhoz 1994-ben
intézett több fejezetet tartalmazó levelét
elolvasni, megérteni bizony hosszú idő,
és erről elmondani, hogy mit tehetünk
érte, mi dolgunk a világban, úgy érzem,
erre a megadott hely kevés. Mégis az ember közösségben élő, társas és társadalmi
lény. A családok helyzete között jelentős
különbségek vannak. A történelem során
a társadalmi egyenlőtlenségek növekedtek,
különösen a globalizáció világában. Amint
mondani szoktuk, a társadalom legkisebb

egysége a család. Ha erősek a családok, erős
az ország, a társadalom. A mai világban ezt
akarják eltörölni. A pápa a szeretet civilizációjával akarja ezt megakadályozni. Minden családnak a Krisztusi elveket elfogadva
kellene élnie. Korunk legnagyobb veszélye
a családok pusztulása. Tehát úgy tudok
eleget tenni a pápa felszólításának, ha én
is erős családot építek. Nem egyszerű, de
talán sikerül. Két gyermekkel, öt unokával,
akik eddig minden szentségben részesültek,
templomba járnak, istenhívő, becsületes,
tiszta szívű emberek. Bízom benne, hogy
a Jóisten segít továbbra is bennünket és
azokat a családokat is, akik ezen elvek mentén szervezik életüket. A családok védelme,
a közösségek támogatása, a szociális biztonság minden keresztény ember alapvető
feladata. Krisztus egyháza mintegy letéteménye ennek a szeretetnek. Ha civilizációról beszélünk, nem nevezhetjük másnak,
mint a szeretet megnyilvánulásának. Csakis
a szeretet által tudok élni, csakis ezen keresztül tudom a dolgokat befogadni. A szeretet és az öröm együtt járnak. Ebben az új
szeretet civilizációjában minden emberrel
közös a célunk, bárki összefoghat bárkivel,
csak akarni kell. Ha ez megvalósul, eleget
tehetünk II. János Pál pápa elképzelésének.
Ha mint hívők elfogadjuk ezt, akkor nincs
más feladatunk, mint eszerint élni és tenni
a dolgunkat ezen a földön.
Harmath József

Nyári tábor Kőszegen

Idén – az előző évekhez hasonlóan – egyházközségünk nyári tábort szervez, amelynek
helyszíne Kőszeg, időpontja 2015. július 5-11. Jelentkezni 10 éves kortól a plébánián
lehet. A programok a korosztályoknak megfelelően lesznek kialakítva. A részvételi díj
10.000 Ft. Bővebb információ és részletes program az irodában, illetve az egyházközség honlapján olvasható. Várjuk a gyermekek, illetve a fiatalok jelentkezését!
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Viseld szíveden
Egyházad sorsát!
Új rovatunkban a külföldi katolikus honlapok híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb
fordításokat. Aki szívesen csatlakozna kezdeményezésünkhöz, fordításait küldje szerkesztőségünk tataikapucinus@gmail.com címére
vagy hozza be személyesen a plébániára.
Nagy szeretettel várjuk fordításaikat!
A házasság szentsége a „hit óriási működése”
mondta Ferenc pápa. A keresztény házasság
nem csak egy a templomban megtartott ceremónia szép virágokkal, ahol mindenki divatos
ruhát hord, és rengeteg fényképet készít.
A házasság a hit aktusa egy férfi és egy nő
között, akik mindketten törékenyek és meg
vannak a maguk korlátaik, de bátrak ahhoz,
hogy kövessék Krisztust, és igyekeznek úgy
szeretni egymást, mint ahogy Jézus szereti Őket, mondta Ferenc pápa május 6-án,
a Szent Péter téren tartott audiencián.
A szentatya emlékeztetett Szent Pál szavaira,
miszerint a férjnek úgy kell szeretnie a feleségét, mint önmagát „ahogy Krisztus is szerette
az Egyházat, és feláldozta magát érte.” (Ef 5,25)
A pápa kifejtette: „Komolyan meg kell kérdezzük magunkat: Elfogadjuk-e teljesen - mi
lelkipásztorok is- ezt a felbonthatatlan kötődést, amely fennáll az Egyház és Krisztus, és
a házasság és az emberi család között? Tényleg komolyan vesszük-e ezt a felelősséget?”
http://www.catholicherald.co.uk/
Boko Haram Kamerunban
Kamerun püspöke áprilisi 24-én kiadott
üzenetében nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy a Boko Haram nevű katonai terrorszervezet egyre nagyobb területen van
jelen az országban, de erről semmilyen hír
nem jelent meg világ hírműsoraiban.
http://www.catholicnewsagency.com/
Virginia püspökei a halálbüntetésről:
Rossz vitát folytatunk!
Ahogy a halálbüntetéssel kapcsolatban
a még „emberibb kivégezés” körüli viták
folytatódtak az Egyesült Államokban, Virginia két katolikus püspöke egy közös nyilatkozatott adott ki, melyben a hívőket ezen
büntetés elleni kiállásra buzdította.
„Nem arról kellene vitatkoznunk, hogy melyik elítéltet végezzük ki vagy hogyan végezzük ki őket. E helyett a következőkről kéne
szólni a vitának: ha minden emberi élet szent,
és a civilizált társadalom, mint a miénk, képes jogorvoslatot nyújtani és megvédeni
magát anélkül, hogy embereket végezzen ki,
miért folytatjuk az emberek kivégzését?”
http://www.catholicnewsagency.com/
Fordította: Nagy Dániel
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Kárpát-medencei keresztény értelmiségiek
zarándoklata Mariazellben
Több mint ötszázan vettek részt azon a zarándoklaton, amelyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezett társszervezeteivel április utolsó hétvégéjén Mariazellben.
Az ünnepi szentmisére a Kárpát-medence
több pontjáról érkeztek zarándokok. Külön busz érkezett Kassáról, a Szent Gellért
Pasztorációs és Oktatóközpontból, Vajdaságból, a Keresztény Értelmiségi Kör szervezeteitől, valamint több KÉSZ helyi csoportból.
A mariazelli zarándoklat indíttatása kettős
volt. Mint minden vallásos zarándoklat, közös imádságban fordultak Isten felé a bűnök
bocsánatáért, búcsúért könyörögve, egyben
a magyarság egységéért is felajánlották utazásukat és imáikat a zarándokok. A szombat
délutáni misét koncelebrálva mutatták be az
összmagyarság közösségeiből érkező atyák.
Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke homíliájában
Vörösmarty Szózatának első két sorára irányította a zarándokok figyelmét: hinnünk
kell a magyarság Istentől kapott küldetésében, amely hit nem nélkülözheti a cselekvést

és a bátorságot. A rendíthetetlenségre pedig
Mindszenty József hercegprímás szolgál példaként, akinek hamvait több évtizedig őrizte ez az ősi, magyar kegyhely. Mindszenty
a barna és a vörös diktatúrával is szemben
állva, soha meg nem alkudva és hitét mindvégig megőrizve élte meg küldetését, amire
mindannyian hivatottak vagyunk.
A zarándoklat zárásaképp vasárnap reggel az
újonnan épített és felszentelt soproni Szent
Margit-plébániatemplomban szentmisén
vettek részt a szerte a Kárpát-medencéből
érkező hívek. Bognár István, a templomépítő soproni plébános, üdvözölve a zarándokokat, szintén Mindszenty alakját elevenítette fel: a KÉSZ munkájával hozzájárul
ahhoz az intelemhez, hogy legyen egymillió
imádságos magyar, amely megtartja és felemeli nemzetünket. Osztie Zoltán vasárnapi
homíliájában a súlypontáthelyezés fogalmát
a zarándoklat kegyelmeivel és üzenetével
összefüggésben így értelmezte: önmagunkról a másikra helyezve át a súlypontot, a figyelmünket a másikra összpontosítva tudunk a hazát gyarapító és a felebarátainkat
szolgáló keresztény életet élni.
Lukácsi Katalin

Imádság

Istenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam. Amikor csak
tehetem, engedelmességben szolgálok, az utolsó helyet választva. Szolgálok azáltal, hogy
nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi
feladatot ellátnom. Minderre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint és veled
együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért. Boldog Charles de Foucauld
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában
hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem
a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Szent Ágoston

Apostol
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„Szentlélek Úristen azért jön közénk, hogy szívünkbe
hitet, reményt, bizalmat adjon”
Interjú Böjte Csaba testvérrel

Boldog Gizella ünnepén beszélgetünk
Csaba testvérrel. Milyen alkalomból
érkezett Tatára, milyen volt a fogadtatása?
Nagy örömmel jöttem, most már hála
Istennek már harmadszor-negyedszer
vagyok itt Tatán, a Kapucinus templomban. Minden tavasszal a győri püspök meghív Győrbe Szeretet Napokat
tartani, és ilyenkor nem csak Győrbe,
hanem néhány Győri Egyházmegyei
plébánián, templomban is megfordulunk. Ez a tizenharmadik ilyen jellegű
út. Az idei év mottóját, témáját a Csíksomlyói Szűzanya adta, hiszen ötszáz
évvel ezelőtt jelent meg a kegyszobor
Csíksomlyón. Idén ennek a szobornak
a másolatát hoztam magammal, mert
Magyarországról oly sokan zarándokolnak Máriához, most úgy gondoltam, Mária zarándokoljon el Tatára,
Győrbe, a Győri Egyházmegyébe. Jómagam pedig próbálok Mária szószólója lenni. Azokat az értékeket szeretném
felmutatni, ami alapján Ő szervezte,
élte az életét, hátha nekünk is irányt
mutatnak.
Milyen egy átlagon felüli ember átlagos
napja? Nap mint nap olvasunk, hallunk Csaba testvérről, újabb és újabb
otthonokat nyit, újít fel, előadásokat
tart, most megjárta Amerikát, több
száz kilométert utazik naponta és még
sorolhatnánk. Mégis mikor kaptam
egy telefonszámot, Csaba testvér vette
fel. Hogy tart ennyi mindent észben?
Honnan ez a rengeteg energia.
Nekünk, ferenceseknek könnyű dolgunk van, mert mi a Kisebb Testvérek
Rendje vagyunk. Nem kell azon gondolkodnunk, kinek van igaza, mert
mindig a másiknak, mert mi vagyunk
a kisebbek. Ez rengeteg energiát szabadít fel. Nem kell veszekedni senkivel,
nem kell háborúzni, nem kell haragudni, nem kell megsértődni. Ez hasznos
időként szabadul fel az ember életében.
Ha tényleg csak a szeretet a fontos, kiderül, hogy rengeteg idő és energia van.
Legtöbb ember életében mindenféle

butaságra megy el a sok idő: sértődésekre és duzzogásra, haragra és gyűlölködésre. Ha ezt sikerül az életünkben
lenullázzunk, akkor rengeteg energiánk, időnk marad egymásra, a szeretetre és a jóságra.
Korábban a család szentsége és fontossága címmel tartott előadást városunkban. Hogyan látja a családszinódus
által elfogadott üzenetek változást
tudnak-e elindítani?
A legnagyobb változást abban látom,
hogy Ferenc pápa ugyan sok-sok jó
lelkipásztori tanácsot adott, de parancsot, törvényt csak egyet. Mégpedig
azt, hogy minden szentmise kánonban
Mária mellett Szent Józsefet is említsük meg. Ez kötelező. Nagyon-nagyon
bölcs dolog, hogy a férfiakért imádkozunk, azért, hogy Szent Józsefek legyünk. Családjukról gondoskodó, asztalfőre ülő férfiak után kiált ez a világ.
Biztosan megújulhatna népünk, nemzetünk, hogyha a férfiak kicsit talpra
állnának, vállalnák a feladataikat, kötelezettségeiket. A cél, hogy a férfiak
Szent József példáját követve, családjuk
gondviselőivé tudjanak válni. Én, Ferenc pápával együtt gyakran imádkozom a férfiakért, mert csodálatos dolog
férfinak lenni, az asztalfőre ülni, gondoskodni, megvédeni a kicsinyeket,
a gyámoltalanokat. Azt hiszem, ez már
egy szép hivatás, ami minden férfi számára fel van kínálva Isten részéről.
Rengeteg gyermek veszi körül. Mit tart
a nevelés sarokpontjának? Hogyan lehet kibontakoztatni a gyermekben rejlő lehetőségeket, tehetséget?
Tudni kell, hogy az Isten selejtet nem
teremt. Ez azt jelenti, hogy a gyermekhez is tisztelettel közeledjünk. Ha előkerülne egy eredeti Rembrandt kép
a templomtoronyból, mekkora tisztelettel vennék a kezükbe az emberek,
bármennyi piszok, pókháló is lenne rajta. Ha így tudom tisztelni a gyermeket
is, lehet ugyan kicsit maszatos, huncut,
de ha szeretem őt, akkor felragyognak
benne a szép színek, értékek, mindaz,

amit Isten
beleültetett.
Most tavas�szal láttuk,
hogy a földből a magok
nehezen,
csak későn
bújtak elő, de most hogy meleg van,
hogy jó tavaszi eső van, egyszerre előjön minden a földből. Ugyanezt gondolom az emberről is. Ha az érték nem
jön felszínre, akkor nincs elég jóság,
melegség, szeretet. Ezért nem mer az
ember megszólalni, kivirágozni, gyümölcsöt teremni. A gyermek számára,
a család számára igazi tavaszi hangulatot kell teremteni, és akkor a legtöbb
ember megszólal, elkezd álmodni, tervezni, gondolkodni és nagyra nőni.
Olvasóink Pünkösdvasárnap vehetik
kézbe az újságot. Kérem, osszon meg
néhány gondolatot Egyházunk születésnapjáról.
Olyan szép, mikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy jobb, ha ő elmegy, mert elküld egy új Vigasztalót,
a vigasztaló Szentlelket. Jézus Krisztus
Vigasztalónak nevezi a Szentlelket,
Bátorítónak. Olyan szép, hogy magát
is ennek tartja. Az Ószövetségben, Izajásnál olvassuk, hogy az Úr azt mondja, vigasztald meg az én népemet. Úgy
gondolom, a mai világban nagyon
kevés vigasztaló, bátorító van, inkább
oknyomozók vannak, akik mindenkiről mindent kiderítenek és mindenkinek a körme alá néznek, sőt körmöst
is adnak. Pedig a legtöbbünk nem erre
vágyik, hanem arra, hogy valaki bátorítsa, vigasztalja, erősítse. A Szentlélek
Úristen ezért jön közénk. Nem azért,
hogy elítéljen, hanem hogy lendületet
adjon, hogy hitet, reményt, bizalmat
adjon a szívünkbe. A Szentlélek azért
árad ki, hogy tudjunk egymásnak szívből megbocsátani, hogy tudjuk újrakezdeni, hogy tudjuk újra tervezni az
életünket.
Készítette: Jánoska Tibor

„Szeressétek egymást”
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„Vigyázzatok az örményekre!”
Az örmény népirtás vagy örmény holokauszt
1915 április 24-én kezdődött az isztambuli
örmény vezetőréteg deportálásval. Azóta ez
a nap ennek a szomorú eseménynek az emléknapja.1
1913-tól az ifjútörök politikai nacionalista
mozgalom híveit nevezték ki az örmények
lakta tartományokba, akik pontos és titkos
utasításokat kaptak a népirtás előkészítésére.
Az akció megindítását a meglepetésre alapozták, hogy ez ne keltse fel az örmény távírdászok, postamesterek figyelmét, az akció indulását jelző titkos mondat ez volt: Vigyázzatok
az örményekre! Az ürügyet az szolgáltatta,
hogy a kelet-anatóliai örmények fegyveres
felkelést szerveztek.2 Erre hivatkozva asszonyokat tartoztattak le, majd meztelenre vetkőztetve fadorongokkal vertek össze. A papokat különös brutalitással ölték meg.3
A fent említett vádat sohasem sikerült bizonyítani. Sőt meg kell jegyezni, hogy az első
világháború kirobbanásakor felszólították
az örményeket, hogy lépjenek be a török
hadseregbe. Az első ütközetekben mintegy
250.000 örmény vett részt. Őket később
munkaszolgálatra küldték és az áprilisi fordulatot követően az általuk megásott sírgödrökbe lőtték.4
Itt kell megemlíteni, hogy a török közigazgatás
helyi szintű vezetői közül többen igyekeztek
menteni az örményeket, ezzel szembeszállva
a központi utasítással.5 A harci bátorságukról
méltán híres örmények igyekezetek megszervezni egy-két helyen az ellenállásukat.6
1915 nyarától kezdve takarékossági okokból
a török vezetés a sivatagra bízta az örmény
kérdés megoldását. Ekkor megkezdődtek
a tömeges deportálások a mezopotámiai sivatagba Deir-ez-Zor irányába. Ekkora már
szinte csak a nők, a gyerekek és az idősek
maradtak. A halálmeneteket víz, élelem nélkül indították útnak, csupán azt vihették
magukkal, ami a két kezükbe elfért.7

A népirtásnak kb. 1,5 millió örmény esett áldozatul. A törökök mind a mai napig tagadják a népirtás kifejezést.8 Ezért érthető, hogy
miért váltott ki Törökországban akkora
felháborodást az, hogy Ferenc pápa a huszadik század első genocídiumának nevezte az
örmény népirtást.9 Teljesen jogosan, tegyük
hozzá.
Irodalom:

http://mandiner.blog.hu/2015/04/24/meneteles_a_
megsemmisulesbe_szaz_eve_kezdodott_az_ormeny_
nepirtas
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/ormenyek_
nepirtas_1915_torok_jogfosztottsagban/
http://www.huszadikszazad.hu/1915-majus/nagyito/
ormeny-holokauszt

Nagy Dániel

1 A keresztény örményeket már korábban is
érték atrocitások pl. 1894-1896 között (Kb.
200.000-250.000 áldozat). 1909-ben (népirtás előzményeként) pedig 3000 örményt öltek
meg kilíkiai Adanában az ifjútörök mozgalom
hívei. Ekkor már sejteni lehetett, hogy az új
mozgalom milyen jövőt szán az örményeknek.
2 „A történtek „jogalapját” az Ideiglenes Kitelepítési Törvény adta.”
3 „körmeit letépték, fogait kiverték, szakállát leégették és szemüket kivájták kivégzésük előtt.”
4 Ezeket a vérengzéseket gyakran törzsi szabadcsapatok vagy köztörvényes bűnözőkkel hajtatták végre.
5 „Közülük is kiemelkedik Mehmet Celal bég, aki
először az aleppói, majd a konyai vilajet vezetőjeként több ezer örmény életét mentette meg.”
6 Ilyen sikeres ellenállás bontakozott ki Van városában vagy a Musza Dagh fennsíkon. Utóbbiról írta Franz Werfel híres regényét a Musza
Dagh negyven napja címmel.
7 „A trebizondi 14 000 örmény közül 100 ember sem maradt életben. A 18 ezres sivasi és
kharputi menetből mindössze 150-en érkeztek
az aleppói tranzittáborba.”
8 „Az általános vélekedés a törökök körében,
hogy háborús áldozatokról beszélhetünk,
a harcok azonban a régióban élő török népességet is komolyan érintették.”
9 http://www.catholicnewsagency.com/news/
pope-recalls-slaughter-of-armenians-in-firstgenocide-of-the-20th-century-92710/

Apostol

Ünnepek és emléknapok

Június
11. Szent Barnabás apostol
13. Padovai Szent Antal
24. Keresztelő Szent János
27. Szent László király;
29. Szent Péter és Szent Pál apostolok
Július
3. Szent Tamás apostol
11. Nursiai Szent Benedek
15. Szent Bonaventura
22. Szent Mária Magdolna
23. Svéd Szent Brigitta
24. Árpádházi Szent Kinga
25. Szent Jakab apostol
31. Loyolai Szent Ignác

„Engedjétek hozzám
jönni a kisgyerekeket”
Feltámadása után Jézus megjelent a tanítványainak,
akik, egy bezárt szobában voltak.
Megtalálod-e a rajzon elrejtett tíz darab kulcsot?
Olvasd el János evangéliuma 20,19-20 verseit!

Mit csinál a feltámadt Jézus?

Olvasd el János evangéliuma 21,1 14 verseit és megtudod.
A rajzoló több hibát is elkövetett a rajzon.
Megtalálod mindegyiket?

Pünkösd napján a tanítványokra tüzes nyelvek szálltak le.
Az apostolokat ábrázoló rajzok közül melyik tér el a többitől?
Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2,1-4 verseiben,
mi történt Pünkösd napján.

„Lángolt a szívünk!”

Apostol
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Könyvajánló

A virág a fény felé hajlik Csaba testvér füveskönyve a gyermekvállalásról és a nevelésről. „Csodálom a szántó-vető embert, ki hitével meglátja
a fekete földbe hulló, száraz magban az érett búzakalászt, s szövetségeseivel, a mindent átölelő, áldott napfénnyel és a tavaszi esővel jóságosan életet fakaszt. A földműves bölcs, ismeri az Isten adta vágyat, mi nemcsak őt, de mindent az ég alatt mozgat, késztet, hogy táplálja
magát, csírát fakasszon, bőséges gyümölcsöt hozzon fajtája szerint. A paraszt nem állja útját a természetnek, hisz azt, ami nélküle is születne,
ő szorgalmas alázattal támogatja, kisebb testvére lesz a magnak, gondozza figyelmesen, s mivel jóságosan szolgál, a mag érett búzakalásszal
hálálja meg a fáradozásait. A kézműves meglátja a gerendában a deszkát, és a finom deszkalapokban a bútort, a széket, az asztalt. Szövetségeseket keres: éles
fűrészt, kemény acélú gyalut, vág, majd enyvvel összefog, alkot, gyarapít, gazdaggá tesz, lelket lehel a kidöntött fába. Szorgos munkája bölcs, de egyszerű
is, hisz azt a szépet látja s láttatja meg, erősíti fel, mi már ott van a fában! A kivágott deszkadarabon, az átlátszó, kemény lakk alatt felragyog a fa gyönyörű
erezete, megszületik a nemzedékeket befogadó, a családot nagy hajóként az időben hordozó, a házat otthonná tevő bútor! Csodálom a péket, a szabót, az
orvost, a mesterembert, a tudóst, a művészt, ha bölcs urai a mesterségüknek, ha képesek alázattal, céljaik elérésében társakra találni, eszközöket használni, s
ha kisebb testvéri alázattal akaratuk nem más, mint szolgálni, szépíteni, nemesíteni, munkával mások vágyát beteljesíteni, felhozni a mélyből az igazgyöngyöket! Talán mindannyiuk közül legjobban a szülőt és a tanítót csodálom, ki magát az embert szolgálja, segíti a kibontakozásban az Isten adta magot,
a szent ajándékot, a gyermeket, akit maga a Teremtő tarisznyált fel!”
Chapman, Gary-Campbell, Ross Szülőfüggő fiatalok Hogyan szeressük felnőtt gyerekünket? A mai húsz-harmincévesek elhúzódó felnőtté
válása új nehézségek és kihívások elé állítja a szülőket. A családi kapcsolatok jeles szakértőiként ismert szerzők konkrét példákon és eseteken
keresztül mutatják be, miként építhető ki pozitív kapcsolat a generációk között. Bölcs és gyakorlatias meglátásaik hasznos szempontokat
kínálnak a fiatal felnőttek szüleinek az olyan kérdésekben, mint:
- milyenek is a mai fiatalok; - ha nem ürül ki a fészek; - az önállóság útjában álló akadályok; - amikor gyermekünk nehezen boldogul;
- az eltérő értékrendből és életstílusból adódó feszültségek; - az anyós/após és a nagyszülő szerep kihívásai.

Miserend és programok
Agostyán: Máj. 24.
Pünkösdvasárnap: Egész napos szentségimádás;
			
Szentmise
1130;
Máj. 25.
Pünkösdhétfő
Szentmise
1000;
Jún. 7.
Úrnapja és körmenet		
800;
Tata:
Máj. 24.
Pünkösdvasárnap: Egész napos szentségimádás
			
Szentmise
730; 900; 1015; 1800;
Máj. 25.
Pünkösdhétfő
Szentmise
730; 1800;
Máj. 31.
Szentháromság vasárnapja
730; 900; 1015; 1800;
Jún. 6.
Elsőáldozás		
1800;
Jún. 7.
Úrnapja; Szentmise és körmenet
1015;
		
Szentmisék 		
730; 900; 1800;
Jún. 13.
Fatimai engesztelés		
1800;
Júl. 13.
Fatimai engesztelés		
1800;
Aug. 2.
Porciunkula búcsú és körmenet
1800;
Vértestolna: Máj. 24.
Pünkösdvasárnap: Egész napos szentségimádás
			
Szentmise
1130;
Máj. 25.
Pünkösdhétfő
Szentmise
930;
Jún. 7.
Úrnapja, Szentmise és körmenet
1200;
Jún. 14.
Búcsú és elsőáldozás		
1130;

Pio atya kegytárgybolt
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap
Kedd-péntek: 9-17
Szombat-vasárnap: 8-12

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

Agostyán

Tata-Kapucinus

Miserend

Vértestolna

Vasárnap: 11:30 Vasárnap: 7:30, 9:00, 10:15, 18:00, (vesperás 17:30)
Vasárnap: 11:30
Péntek: 17:00
Hétfő, kedd: 7:30
Csütörtök: 17:00
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
A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2015. július 17. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
APOSTOL. Az agostyáni, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2015. 05. 24. - XXV. évf. 3. 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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Képemlékek

Keresztelő Vértestolnán

Hittanos kirándulás Vértestolnán

Böjte Csaba testvér Csillagösvényen

Németh László püspöki helynök úr szolgáltatta ki a bérmálás szentségét

Szent György napi lovas-áldás

Apostol

