
Aznap csak mi, gyerekek voltunk otthon. 
Vacsora után, napnyugta idején, amikor már 
sötétedni kezdett egy szellemes ötletünk 
támadt: játszunk sötétet. Először a  függö-
nyöket húztuk el, kizárva a  nap utolsó su-
garait is. Aztán, hogy valakinek is eszébe 
ne jusson felkapcsolni  valahol is 
a  villanyt kinyomtuk a  biztosíté-
kot és a villanyszekrény kulcsát be-
dobtuk a  szobába a  játékok közé. 
Még mindig nem volt elég sötét. 
Lementünk hát a pincébe. S hogy 
izgalmasabb legyen a játék elkezd-
tünk bújócskázni a sötétben. 
A játék egyre sötétebb lett – ijeszt-
gettük egymást, s annál nagyobb 
volt a  kárörömünk, minél jobban 
megrémült a  másik. De ez, a  má-
sik felé irányuló sötét félelem 
keltés egyszer csak elkezdett visz-
szaszivárogni a  saját szívünkbe és 
értelmünkbe. Elkezdtünk valóban 
félni. Most már a  káröröm sem 
tudta eltakarni a  félelem sötét ar-
cát. Végtelenül egyedül voltunk 
mindannyian sötét, félelmetes ma-
gányunkban. Minden emberi kap-
csolat megszűnt, sötét visszájára  
fordult. Féltünk. Már nem bíztunk 
egymásban. Tudtuk: ez már nem 
játék. Már nem mi játszottunk. 
Már a  sötét játszott velünk. Az 
örvénylő sötétség egyre mélyebb-
re húzott le bennünket. Egyre reményte-
lenebbnek tűnt, hogy valaha is véget ér ez 
a kiúttalan sötét félelem. A gonoszság hideg 
és félelmetes sötétsége kezdte elborítani szí-
vünket és értelmünket. Elkezdtünk halluci-

nálni: mindenhol recsegést, ropogást félel-
metes zajokat hallottunk; mintha az egész 
ház részt vett volna e félelmetes játékban. 
Magányosan sírtunk és üvöltöttünk.  A  fé-
lelem kellős közepén, mintha még tovább 
akarna fokozódni a sötétség, egy hideg, zöl-

des-sárga szempárt vettünk észre egyszerre 
mindannyian. Mereven nézett bennünket. 
S mi félelmünkben túlüvöltöttük saját ma-
gunkat is, azt hívén, hogy kísértetet látunk. 
Az őrület határán voltunk. 

Ekkor a két hideg, zöldes-sárga fény hirtelen 
megmozdult: hol közelítettek egymáshoz, 
hol távolodtak, körbe-körbe mozogtak, 
mintha szerelmes táncot lejtettek volna. Egy 
kis fény gyúlt az értelmemben. Hiszen ez 
egy fény! Egy valódi fény! Egy szent fény! 

Alig hallhatóan, de mégis a remény 
szavaival túlharsogva a sötétség fé-
lelmetes üvöltését tudtam kimon-
dani: szentjánosbogarak. 
Mintha csak mindenki ezekre 
a  szavakra várt volna, csend lett, 
reményteli csend. A  fény legyőzte 
a  sötétséget. Megfogtuk egymás 
kezét, megöleltük egymást. Egy-
másra találtunk újra. Tudtuk, vége 
van a sötétség hatalmának, van kiút 
a sötétségből. Egymást támogatva, 
botorkálva a sötétségben mentünk 
fel a szobába és kerestük meg a kul-
csot a biztosítékhoz. A lámpák fé-
nyében csatatér tárult a  szemünk 
elé: összevissza hevertek a bútorok, 
de szerencsére semmi sem tört ösz-
sze végleg. Megkezdődött a  rend-
rakás, ami egész éjszaka folyt. 
És amikor reggel lett és elhúztuk 
a függönyöket, a felkelő nap fénye 
ragyogta be a házat, de még inkább 
a  szívünket. A  fény éppen akkor 
tört utat magának a  sötét fellege-
ken keresztül. Soha többé nem ját-
szottunk sötétet. 

Kívánom mindnyájatok számára, hogy a sö-
tétség elmúltával mind teljesebb módon fo-
gadjátok be Krisztus világosságát!

Albert atya
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„…azt hitték, hogy kísértetet látnak…” Mt 14, 26

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

A szerkesztőség
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Requiem nemzeti 
gyásznapunkon

November 4-én, nemzeti gyásznapunkon 
a megemlékező szentmisét követően a MH 
25. Klapka György Lövészdandár zenekara 
adott koncertet. Köszönjük a zenekar nagy-
szerű előadását!

Árpád-házi Szent 
Erzsébet ünnepe

Szent Erzsébet ünnepén reggel fél 8 és este 
6 órakor voltak ünnepi szentmisék a Kapu-
cinus templomban. A  szentmisében meg-
áldottuk a  Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kol-
légium tanulói által sütött Szent Erzsébet-
kenyereket, amelyet hagyományosan a Haj-
léktalanok Éjjeli Menedékhelye és Nappali 
Melegedőjében közös imádság és együttlét 
után osztottuk szét a rászorulók között.
Ne feledjük, hogy a  jótékonykodás, a  kari-
tatív szeretet gyakorlása, az elesettekről való 
gondoskodás keresztény hitünk szerves része 
– nemcsak lehetőség, de mindennapi keresz-
tény kötelezettségünk is.

Lectio divina
Szerdánként a szentmise után átimádkozzuk 
a következő vasárnapi evangéliumot:
1. Elcsendesedés, 5 perc ráhangolódás
2. Szentlélek hívás.
3. A következő vasárnapi evangélium felolvasása.
4. Pár magyarázó gondolat a vezetőtől, mint el-

mélkedési anyag. 5 perc csendes elmélkedés.
5. Imádságos megosztás.
6. Hálaadás a  kapott kegyelmekért.  A Mi-

atyánk közös elimádkozása. Áldás.
7. Csendben távozás a  templomból és 

a rendházból. A csend tartása hazáig.

Megnyílt a Szentkapu a Kapucinus templomban is

Erdélyi árva gyermekek 
ünnepi műsora

Immár hagyományosan Advent harmadik hét-
végéjén Csíksomlyóról erdélyi árva gyermekek 
csoportja érkezett templomunkba. A szombat 
esti gyertyagyújtást követően a  szentmisén 
énekeltek és zenéltek, majd egy erdélyi kará-
csonyi misztériumjátékot adtak elő Isten na-
gyobb dicsőségére és mindnyájunk örömére.

Szentatyánk, Ferenc pápa Misericordiae 
vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bul-
lájával meghirdette az Irgalmasság Szent 
Évét, amely 2015. december 8-án, a Szeplő-
telen Fogantatás ünnepén kezdődött. A  rá 
következő vasárnap (december 13.) tárult 
ki a  Szent Kapu Róma székesegyházában, 
a Lateráni Szent János-bazilikában; ezt köve-
tően nyílt meg a  többi pápai bazilika Szent 
Kapuja is. A Szentév 2016. november 20-án, 
Krisztus Király ünnepével fejeződik majd be.
Ferenc pápa 2015. szeptember 1-jén kelt 
levelében bemutatta a  jubileumi búcsú el-
nyerésének feltételeit. Eszerint teljes búcsút 
nyerhetnek:
1. Mindazok, akik megtérésük vágyának je-

leként elzarándokolnak a szentévi kapuk-
hoz, melyeket a  székesegyházakban vagy 
a  megyéspüspökök által meghatározott 
más templomokban nyitnak meg, ill. akik 
a négy nagy római bazilika valamelyikébe 
zarándokolnak, szentgyónásukat elvégez-
ték és szentmisén vesznek részt, továbbá 
elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak 
a pápáért és a pápa szándékára.

2. Akik idősek, betegek és többnyire nem 
tudják elhagyni a lakásukat, elnyerik a tel-
jes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha tömeg-
tájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak 
be a szentmisébe és a közös imádságba.

Az egyházmegyei Szentévi Kapunak, ame-
lyen való áthaladás a Szentév folyamán – az 
előírt feltételek megtartásával – biztosítani 
fogja a  teljes búcsú elnyerésének lehetősé-

gét dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr a győ-
ri Bazilika mellett kijelölte tatai Kapucinus 
templomunkat, ahol a  Szentév megnyitását 
2015. december 13-án, dr. Lukácsi Zoltán 
székesegyházi kanonok, főesperes, szeminá-
riumi- és főiskolai rektor úr végezte. Az ün-
nepi szentmisén jelen voltak világi és egyházi 
méltóságok, köztük Michl József, Tata Város 
polgármestere, a Plébániai Tanácsadó Testü-
let, illetve a Szent György Lovagrend tagjai.
A hívők nagy része már jóval a  szentmise 
kezdete előtt a templom bejáratánál gyüleke-
zett, amely ezúttal még zárva volt. Pontban 
este 6 órakor tárult ki a  templom kapuja és 
vonultak át a hívők a „Jézus Krisztus, az Ir-
galmasság Kapuja” feliratú Szentkapu alatt. 
Dr. Lukácsi Zoltán szentbeszédében kiemel-
te: az egyház nyelvezete szimbólumokkal van 
tele. Egyik ilyen szimbólum a  kapu. A  nyi-
tott kapu az átjárást, a zárt kapu a védelmet 
biztosítja. Jézus kapunak mondta magát, 
akin keresztül eljuthatunk Istenhez. Az, aki 
nem a kapun megy át, annak szándéka meg-
kérdőjelezhető. Jézus ajtót nyitott nekünk, 
rajta keresztül juthatunk el a boldogsághoz, 
a  teljes élethez. Ezzel a  tettével végérvénye-
sen összekötötte az égi világot a földivel. Az 
szentmise ünnepélyes áldással ért véget.
A Szentkapu alatt való áthaladással, az előírt 
feltételek mellett a teljes búcsú is biztosítva 
lesz a Kapucinus templomot felkereső hívők 
számára.
Fogadjuk be minél többen, minél teljesebb 
módon Isten irgalmát, kegyelmét!

„A szeretet  
soha el nem múlik”

2015. december 6-án, 16 órakor a  Versba-
rátok és a Soli Deo Gloria kamarakórus „A 
szeretet soha el nem múlik” címmel zenés, 
verses irodalmi összeállítását hallgathatták 
meg az Érdeklődők templomunkban. A vá-
logatott versek gyűjteménye is alkalmat 
adott arra, hogy advent idején elcsendesed-
jünk és elmélyüljünk hitünkben. Köszönjük 
a magas színvonalú előadást!

Egyházközségi bál
Immáron sok éves hagyomány, hogy janu-
ár második hétvégéjén, január 16-án a  Tatai 
Edzőtáborban kerül megrendezésre a  jóté-
konysági egyházközségi bál, idén a  moldvai 
csángó Magyarfalu közösség megsegítéséért.  
Belépőjegy váltható a plébánián és a kegytárgy-
boltban. A bál céljait támogatójeggyel is előse-
gíthetik. Támogatásukat előre is köszönjük!

Kamarazenei est  
Szent Imre tiszteletére

Templomunk búcsújának napján, november 
7-én emlékezetes kamarazenei esten vehet-
tünk részt a bécsi zeneakadémia két volt és 
egy jelenlegi hallgatójának előadásában.  
A koncert gondolata Ripka János, csellómű-
vész barátommal épp egy Bécsbe tartó út so-
rán fogalmazódott meg, ahol ő zeneművésze-
ti tanulmányokat folytat. Eredetileg egy szóló 
estet beszéltünk meg, de közben úgy alakult, 
hogy két zenész kollégáját, barátját is felkérte 
- az ukrán Leonid Belaieff, zongoraművészt, 
ill. a dél-kóreai Elias Kim, hegedűművészt -, 
hogy legyen egy közös kamarazenei est Tatán 
Szent Imre tiszteletére. Mivel mindhárman 
hívő, vallásukat gyakorló keresztények, már 
megérkezésükkor érezhető volt, hogy nem 
olyan zenészek, akik koncert teremnek tekin-
tik a templomot, hanem tudják, hogy szakrá-
lis térben vannak, ahol a  muzsika szentként 
csendül fel. A barokk kor komoly dallamaitól 
a  20. századi könnyedebb műfajokig merül-
hettünk el a közel másfél órás koncerten. Há-
lásan köszönjük Lévai Vilmosnak a  pianínó 
rendelkezésünkre bocsátását, és köszönjük 
a  zenészeknek, hogy emlékezetessé tették 
a templom ünnepét. 

Kruppai Tamás



Apostol 3„Szeressétek egymást”

„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 
hívatást, hogy Krisztus élő tanúi legyenek. 
Hogyan jelenik meg ez meghívás minden-
napjainkban ?
Hívő katolikus családban születtem. Szüleim 
és nagyszüleim példájukkal neveltek bennün-
ket a  hitre, vallásos meggyőződésre 4 testvé-
remmel együtt. 

A Balaton északi partján fekvő kis falu-
ban, Balatongyörökön töltött gyermekéve-
imre szívesen emlékezem. Az akkor mintegy 
900 lelkes település minden lakosa ismerte 
egymást és komoly hitélet volt a faluban. Még 
azok is jártak templomba, akik nem igazi 
meggyőződésből tették, de a  hívő emberek, 
akik nagy többségben voltak nagy hatással 
voltak a nem hívőkre is.

Gyermek koromban elevenen élt a gyalo-
gos zarándoklat időszaka, amely hála Istennek 
napjainkban újra virágzásnak indult. Nagy él-
ményként éltem meg a kis falunktól 28 km-re 
fekvő Sümegi Segítő Szűzanyához szervezett 
zarándoklatot, amelyre 12 éves koromban 
engem is elvittek a szüleim. Ma is elevenen él 
emlékezetemben ez a gyermekkori zarándok-
lat, amely a  vallásüldözést megelőző időszak 
utolsó gyalogos zarándoklata volt. 

Már ekkor ihletet kaptam a  zarándok-
utakhoz, mert életem legszebb programjai ma 
is a zarándokutak.

Az én életemben nem volt megtérés. Én 
beleszülettem a hitbe, a vallásos életbe. A leg-
nagyobb ajándék, amit a  szüleimtől kaptam 
a  hitem. Természetes volt Isten jelenléte az 
életemben. Jelenléte minden nehéz élethely-
zeten átsegített. A  materialista világnézeti 
nevelés az én életemben nem vert gyökeret. 
A vallásgyakorlás akkor is része volt az életem-
nek, amikor fiatalon, először tanulmányaim 
végzése, majd munkavégzés miatt kikerültem 
a családból. Az 50-es, 60-as évek vallásüldözé-
se sem tudott megakadályozni vallásom gya-
korlásában. A környezetem elfogadta vallásos 
meggyőződésemet. Gyermekemet is vallásos 
nevelésben részesítettem. Jelenleg az unoká-
im nevelésében igyekszem a hitet csepegtetni.

A rendszerváltoztatás után három szer-
zetes atyával újra éledt egyházközségünkben 
a  vallásüldözés idején megszüntetett Kapu-
cinus rend. A rendfőnök János atya felkért az 
ujjá szervezett egyházközségi képviselőtestü-
letbe testületi tagnak, amelynek 70 éves ko-
romig a  tagja voltam. Egyidejűleg felkért az 
egyházközség jogi ügyeinek az intézésére is. 
Ezt a  feladatot, amely az egyházi ingatlanok 
visszaadásával kapcsolatos ügyeken túl, az uj-
jászervezett egyházközség ügyeinek intézését 

és a  folyamatosan felmerülő ügyek intézését 
jelentette, szívességből vállaltam, és örömmel 
tettem. Ezt a  feladatot a  képviselőtestületi 
tagságom megszűnését követően is végezem. 
Ebben az időben alakult meg a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Tatai Szervezete, amelyben 
hosszú évekig a  rászoruló emberek számá-
ra ingyenes jogi segítségnyújtást esetenként 
konkrét ügyek intézését is végeztem. Az egy-
házközség templomba járó hívei is bizalommal 
fordultak hozzám, gyakran igényelték és sokan 
még mai is igénylik a tanácsaimat és a segítsé-
gemet. Természetesen a hozzám forduló embe-
reknek szívesen állok ma is rendelkezésére.

2. Jézus Krisztus a mi megváltónk és életünk. 
Mit jelent a hit az Ön számára ?
Jézus Krisztus számomra az út az igazság és az 
élet.
Isten útján járni gyönyörűség. Nem tudom 
elképzelni az életemet hit és vallás gyakorlá-
sa nélkül. Hit nélkül üres, tartalom nélküli és 
boldogtalan lenne az életem. A Krisztust kö-
vető ember élete sem mentes a nehézségektől 
és a  problémáktól. Nem mindegy azonban, 
hogy hogyan oldom meg a  problémáimat, 
egyedül küszködve vagy Istenhez fordul-
va a  segítségét kérve és a  segítségében bízva 
keresem a  megoldást, a  kivezető utat. Néha 
türelmetlenek vagyunk, azt érezzük, hogy 
Isten nem válaszol, magamra hagy, érzéket-
len a segítséget kérő hívásomra. Végül mindig 
megérkezik a segítség, be kell látni, hogy Isten 
nem fordult el tőlem, a  belé vetett bizalom 
nem volt hiábavaló. A megoldás sokszor jobb 
annál mint amit én elképzeltem. Isten jobban 
tudja, mi a  jó megoldás, mi a  helyes döntés 
ami a  javamra válik. Az élet igazolja, hogy 
érdemes rá hagyatkozni, rábízni az életünket. 
A  Krisztus követés számomra legkifejezőb-
ben a  rendszeres vallásgyakorlásban nyilvá-
nul meg. Nagy ajándékként élem meg, azt az 
Isteni gondoskodást, hogy naponta meghív 
a szentmisére és az Eucharisztia ölelésével in-
díthatom a napomat.

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 1994. -ben a Családok Évé-
ben, több fejezetből álló levelében felszólítot-
ta világot a  társadalomban jelenlévő feszítő 
problémákra, amelyektől csak a szeretet civi-
lizációjával menekülhet meg a világ.

Jézus Krisztus ránk hagyta a  szeretet pa-
rancsát, tanítványainak ezeket mondta. „Új 
parancsot adok nektek: szeressétek egymást! 
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeres-
sétek ti is egymást. Arról tudják majd meg ró-
latok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy sze-
retettel vagytok egymás iránt.” A szeretet nem 
utópia: az emberre rótt feladat, amit Isteni 

kegyelem segítségével kell megoldani. A csa-
lád ennek a szeretetnek a forrása és kifejezője. 
Általa árad a szeretet civilizációjának a fő ága, 
amely a családban birtokolja a társasa dalom 
alapjait. Napjainkban sajnos a nagyon hatásos 
hírközlő eszközök különféle programjai a csa-
ládok szétzilálására törekszenek.

Hogyan valósíthatjuk meg a  szeretet 
civilizációját szűkebb környezetünkben és 
a családunkban. Törekednünk kell arra, hogy 
alázatosságunkkal és szerénységünkkel meg-
teremtsük a  szeretet és a  bizalom légkörét. 
A családunkban törekedjünk arra, hogy min-
dig öröm legyen az együttlét. Hogyan érhet-
jük ezt el? Úgy, hogy erőszakos eszközökkel 
ne akarjunk senkit megváltoztatni. Ha azt 
látom, hogy a  környezetemben valaki vala-
mit nem jól, vagy nem jót tesz, nem szidom 
meg, hanem eltűnődöm azon, hogyan tudnák 
a  helyzeten segíteni. Imával mindenképpen, 
de bizonyos helyzetekben jó eszköz lehet 
a példamutatás is, ha szükséges akár többször 
is. Ha következetesen teszem a jót, előbb vagy 
utóbb nyilvánvalóvá válik a  másik számára, 
hogy csakugyan jót akarok neki.

Jogász vagyok. Életpályám során a  jogi 
szakma különböző területein - közigazgatás, 
versenyszféra, ügyvédi tevékenység - dolgoz-
tam. Szakmai tevékenységem szinte minden 
területén az emberek ügyeivel való foglalko-
zás képezte a  feladatomat. Megtapasztaltam, 
hogy milyen sok az elesett, segítségre, megér-
tésre, támogatásra szoruló ember. Bele kellett 
élni magamat abba, hogy az ügyek mögött 
mindig a segítségre szoruló embert lássam, aki 
számára a saját ügye a legnagyobb, még akkor 
is, ha az a másik ember ügyéhez képest jelen-
téktelen. Szakmámban a szeretet civilizációja 
akként valósítható meg, hogy a  hozzám for-
duló emberek élethelyzetét a magamévá téve, 
a  legjobb tudásom szerint, lelkiismeretes és 
odaadó munkával mindent megteszek az ügy 
sikere érdekében. Ahhoz, hogy a  társadalom 
emberibbé, az emberi személy méltósága va-
lóságosabbá váljon, a  szeretetet a  társadalmi 
életben - a  politikai, gazdasági és kulturális 
területen - újra kell értékelni, állandósítani és 
a cselekvés legmagasabb normájává kell tenni. 
A keresztény ember tudja, hogy a szeretet az 
alap, amellyel az Isten az emberrel kapcsolatba 
lép, és a  szeretet az, amit Isten feleletként az 
embertől elvár. Ugyanígy a szeretet az embe-
rek egymás közötti kapcsolatának a  legfelsé-
gesebb és legelőkelőbb formája. Tegyünk va-
lamit Istenért és az emberért, mert a szeretet 
civilizációja így teljesedik ki. A  szeretetnek 
kell az emberi élet minden területét áthatni. 
Csak az az emberiség képes az igazi és tartós 
békének örvendezni, amelyben a  szeretet ci-
vilizációja uralkodik. Erre különösen a napja-
inkban nagy szükség van.

Dr. Mikola Erzsébet

Tanúságtevők
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Nagy örömben volt részünk 2015.11.25-én 
egyházközségünk Ferences Világi Rendi Közös-
ségében. Dr. Fülöp Éva nővérünk tett egy életre 
szóló fogadalmat, hogy Assisi Szent Ferenc kö-
vetőjeként szeretné leélni az életét. A szentmisét 
Sergió Tellan OFM Cap. delegátus és plébános 
atyánk közösen mutatták be. A szentbeszédben 
Sergió atya őszinte, szívből jövő szavakkal buz-
dította Évát erre a csodálatos kalandra, amelyet 
az úr Jézussal megkezdett. Nekünk, már régeb-
ben örökfogadalmat tett testvéreknek, óhatat-
lanul felidézte a  saját elköteleződésünk élmé-
nyét, és megerősítve elmélyítette bennünk ezt 
a kimondhatatlan boldogító érzést és állapotot, 
amit azóta is megélünk. Nagy megerősítés és ka-
paszkodó ez nekünk, hiszen valamennyien tisz-
tában vagyunk gyengeségeinkkel, korlátainkkal. 
De azt is tudjuk, hogy a Mennyei Atya nagyon 
is számít ránk, fontosak vagyunk Neki így, 
ahogy vagyunk és várva vár arra, hogy átadjuk 

Neki életünk vezetését. Megható, ahogy eltölt 
és átölel bennünket ilyenkor. Ez olyan boldog-
ság, amit nem tudunk átadni, csak megtapasz-
talni lehet. Felemelő ez az állapot, föl, magunk 
fölé tudunk jutni általa, amire Isten nélkül nem 
lennénk képesek. Ugyanakkor a felelősségünk is 
hatalmasat nő. Elsősorban a  magunk minden-
napjait illetően. Gondolkodásunk, beszédünk, 
tetteink, imaéletünk és az egész létezésünk fele-
lőssége megnő. „Csak a szívével lát jól az ember, 
mondta a  Róka a  Kishercegnek.” Ez így igaz. 
Én azt is megtapasztaltam, hogy szívtől szívig 
közel kell mennünk az Úrhoz, meg egymáshoz 
is, hogy kinyíljon a szemünk, megolvadjon a szí-
vünk fagyossága, hogy feltáruljon az a valóság, 
amit a  Mennyei Atya is lát és akar. Akkor már 
minden olyan egyszerű. Persze az élet nehézsége 
megmarad, de a  megoldás válik megvilágítottá 
az Úr által.

Magó Ottóné

Belgiumban elég közel vagyok ahhoz, hogy 
árnyékként vetüljön rám egy esetleges újabb 
vérontás lehetősége, egy újabb november 13. 
A közelmúltban történt párizsi terrortámadás 
szülte az igényt, valamint a  Leuveni Egyete-
men hallgatott Bevezetés az Iszlámba c. kur-
zus, hogy felvázoljam egy közös perspektíva 
lehetőségét, egy olyan irányvonalat, melyben 
nem kap helyet sem az erőszak, sem a megké-
nyelmesedett vallásosság, pusztán a hídépítés e 
két part – kereszténység és iszlám között, az-
után pedig a  bizalmas peripatetikus séta ezen 
az építményen. Néhány teológus elkezdett 
iszlamo-keresztény civilizációról beszélni, fon-
tos azonban hangsúlyoznom, hogy nem szo-
ciológiai folyamatok sarkalltak a  jelen sorok 
megírására, hanem a  vágy, hogy csodálattal 
nézzünk erre a  hídra, melyet felépíteni több 
évezred alatt, értelmünk segítségével voltunk 
képesek, és mely alatt életünk kérdéseinek ré-
mítő és feneketlen üressége tátong. Ne hasz-
náljuk ezt a  hidat csatamezőnek, használjuk 
inkább délutáni sétára, karöltve.
Weissmahr Béla SJ szerint minden eszmecseré-
nek valamilyen közös alapból kell kiindulnia. 
Ez pedig végeredményben nem lehet más, 
mint az általános emberi értelem.1 Méltósá-
gunk alapja tehát az értelem, a metafizikai kér-
dések feltétele.
Ha megnézünk pár képet a  New York-i iker-
tornyok összeomlása után Assisiben 2002-ben 
Szent II. János Pál pápa által összehívott val-
lásközi találkozóról, vallásukban jártas, empa-
tikus, a  másik világnézetét megérteni kívánó 
vallási vezetőket látunk.
 Nem egy vallás teszi birtokává az embert, ha-
nem az ember viszi magát a vallásba személyi-
ségével, iskolázottságával, józan ítélőképessé-
gével. Egy bölcs ember ritkán válik szélsőséges 
vallási irányzatok követőjévé. 
Nem ezek a  vallási vezetők uszítanak olyan 

borzalmak elkövetésére (bár a  történelemben 
már néhányszor előfordult), melyek az isteni 
jogrendet és az emberi személy minden kultú-
rában tisztelt voltát sárba tapossák. Egészséges, 
elfogadó ember számára a vallás nem lehet aka-
dálya a  másik megismerésének, csupán ugró-
deszka, örömhír, afféle: - és ezt már hallottad? 
A vallási vezetők elborzadnak e szörnyűségek 
láttán, és hangsúlyozzák, mi nem ezt képvisel-
jük. Mi az isteni jogot (pl.: Sharī‘a, Hegyi be-
széd, Tóra), Az egyetlen, transzcendens Istent, 
az ember kitűntetett helyét a  teremtésben, az 
igényes életvezetést, az istenire való nyitottsá-
got tesszük meg közös alapnak. 
Világosan látom a  probléma okát. Tudatlan-
ság. Nem akarjuk megérteni a  másik vallás 
tan- és dogmafejlődését, környezetét, melyben 
kialakult, egyáltalán nem is akarjuk megismer-
ni a másik embert. Olyan, mint amikor csak mi 
beszélünk, és nem szomjazzuk a szavakat, me-
lyeket a másik mond. Egoizmusunk fekélye ez, 
saját képzeteink börtöne. 
Úgy gondolom, emberi egzisztenciánkra egy 
kérges agyagburok terült (erről minden vallás 
tud), és minden felismerés, minden ilyen hír 
egy lyukat üt ezen a  megromlottságon, ahol 
besüthet a  fény. De mi nem akarjuk egymást 
sötétségből világosságba vezetni, hanem csak 
összezavarjuk egymást teológiai szőrszálhaso-
gatásokkal, és beteg, reményét vesztett embe-
reket uszítunk egymásra a vallás nevében.
Nem szinkretizmust akarunk teremteni esz-
mék olvasztótégelybe gyűjtésével, hanem élni 
akarunk egy házban, mi emberek. „Az összes 
nemzet ugyanis egy közösség, közös az ere-
detük, hiszen Isten népesítette be az emberi 
nemmel a  föld színét, ugyanaz a  végső céljuk 
is…”(NA 1)2 A testvérek, ha nem értik meg egy-
mást, leülnek beszélgetni, nem ölik meg egy-
mást, hiszen boldoggá akarják tenni szüleiket. 
A nagy próféták, a szentek, és a múlt bölcsel-

kedői, ha most eljönnének, szörnyülködve néz-
nének és mondanák: - Nem ezt akartuk! Talán 
jobb lett volna, ha semmit sem mondunk…
A Mohamed próféta életét elbeszélő hagyo-
mány szerint ő maga is élénk párbeszédet foly-
tatott a zsidókkal és keresztényekkel.3 Jézus az 
Igazságról beszélt egy politeista Róma proku-
rátorával ( Jn 18,37-38)4. Hol van a középkor 
nemes szelleme, amikor arab teológusok for-
dítják a görög filozófusok műveit és polemizál-
nak egymással az igényesség legmagasabb fo-
kán? Akarjuk egyáltalán megérteni egymást?
Válaszokat gyártani bárki tud, kérdezni mint 
egy gyermek kevesek. Kérdezzünk egymástól! 
Kedvenc késő-középkori gondolkodóm, 
Nicolaus Cusanus5 szavaival fejezem be gon-
dolataimat, aki pontosan erre a gyermeki alá-
zatra nevel: „Azt kell tudósnak tartanunk, aki 
tudja magáról, hogy tudatlan. Az becsüli meg 
az igazságot, aki tudja, hogy nélküle semmit 
nem foghat fel, nem létezhet, nem élhet, sem-
mit meg nem ismerhet.”6

Lévai Ádám
Sapientia Hittudományi Főiskola hallgatója

1 Weissmahr Béla: Bevezetés az ismeretelmélet-
be, Teológiai Kiskönyvtár I/2, Róma, 1978, 5.

2 Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat 
Dokumentumai, Szent István Kézikönyvek 2, 
Szent István Társulat, Budapest, 2000.

3 Alfred Guillaume, The Life of Muham-
mad. A Translation of Ibn Isḥāq’s Sīrat Rasūl 
Allāh, Oxford: Oxford Univ. Press, 1987.

4 Biblia. Ószövetségi és újszövetségi Szentírás, 
Szent István Társulat, Budapest, 2013.

5 Akit komolyabban érdekel e kevésbé ismert 
gondolkodó, az újkor elindítója és nagyhatású 
első teoretikusa, szeretettel ajánlom Kurt 
Flasch: Nicolaus Cusanus és kora c. könyvet. 

6 Nicolaus Cusanus: De deo abscondito, 
A rejtett Istenről, Kairosz Kiadó, 2008, 11.

Hold és kereszt

Ellenszél
korhadó bükk
kérgébe harkály vési
a „mene tekelt”
éjszakai fagy
október végi tücsök
holnap nem dalol
novemberi szél
Silvanus rőt palástját
szórja szerteszét

Advent
kis lángok néznek a csillagokra
a csillagok lenéznek oda
csillámlik a csönd az égben
valami varázs bűvöletében
gyönyörködik az éjszaka

Botos Ferenc

Ferences ünnep a Kapucinus templomban
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tudjuk ugyan, 
mikor ér véget, 
milyen akadá-
lyokba ütközünk, 
de érezzük, tud-
juk, hogy ez a mi 
utunk. Megfor-
dulhatunk, leáll-
hatunk, tartha-
tunk pihenőket, 
mégis végig kell 
járnunk, hiszen ez az út az életünk. Nagyon 
szép az a  mondat, hogy Márián át Jézushoz, 
ugyanis Mária volt az, aki először meg tapasz-
talta a  Jézussal való közelséget. Tudta, hogy 
az, akit a szíve alatt hord nemcsak a gyermeke, 
hanem a  Megváltója, a  Megváltónk is. Mária 
nagysága abban is áll, hogy végtelenül alázato-
san tudta ezt megtapasztalni és bemutatni. Az 
evangéliumokban nagyon keveset halljuk Mária 
szavát - Józsefét még ennyire sem -, ugyanakkor 
Mária nem a szavával, hanem példamutatásával, 
útmutatásaival ösztönöz. A rózsafüzérről „cso-
móiról” eszembe jut, hogy gyermekkoromban 
milyen nehéz volt felmászni a kötélre, ha nem 
segített valaki alulról vagy ha nem voltak rajta 
csomók. Az imádsággal is így vagyunk. Sokszor 
nehéz egyik pillanatból hirtelen a  következő 
pillanatban érkezve a  Jóistennel beszélni, mert 
gondolataink még máshol járnak. A rózsafüzér 
viszont olyan imádság, ami segít abban, hogy 
lenyugodjon a szívünk, letisztuljanak a gondo-
lataink, és végül meg tudjunk fogalmazni né-
hány őszinte, szívből fakadó imát, amit valóban 
Istennek szól. A Mária út is azt szolgálja, hogy 
Máriával együtt imádkozom, Máriával együtt 
vonulok a  cél felé. Máriát is érték fájdalmas 
pillanatok, tőr járta át a szívét, bennünket is ér-
nek nehézséget, de ahogy Mária mindig Jézusra 
szegezte a tekintetét, nekünk is mindig Jézusra 
kell figyelnünk. Milyen jó, ha betegség idején 
ott van egy szerető anya, aki gondoz, vagy aki 
meghallgat, bánatban megvigasztal, örömben 
együtt örül. Mária az egyház anyja - nem vélet-
lenül kapta ezt a  kitüntetést. Máriával együtt 
viselni a  terheket, Máriával zarándokolni ezért 
lesz sokkal könnyebb.

5. Osztie Zoltán atya egy interjúban érdekes 
szempontokat fogalmazott meg egyházunk 
jelenlegi helyzetéről, állapotáról. Azt mondja 
a paphiányról: hogy a paptestvérek rendkívül 
magányosak, túlterheltek, kiszolgáltatottak, 
így a lelki élet, a lelkipásztori szolgálat közön-
séges munkává válik, s egy pap sokszor csak 
szentségkiszolgáltató funkcionáriusként mű-
ködik, ami könnyen lelki meghasonlást okoz-
hat. Továbbá egy agyonnyúzott, magányos 
plébános képtelen értelmiségi életmódot foly-
tatni. Fiatal papként hogyan látja ezt kérdést, 
mit gondol erről?

„Bölcsek szavai”

„Ne csak szemlélői legyünk a csodának!”
Interjú Író Sándor atyával

1. Író Sándor atya adventi lelkigyakorlatot 
vezetett templomunkban. Hogyan, mivel ké-
szült? Kérem, foglalja össze röviden a három 
nap üzenetét.
Az elmúlt héten olyan üres betlehemet kellett 
megáldanom, amit szentestéig a gyermekeknek 
kellett összehordani, megalkotni. A  figurák 
ugyan benne vannak, de minden egyebet három 
hét alatt kell felépíteni úgy, hogy a végére kitelje-
sedjen, teljes legyen. Ez azt is megfogalmazhatja 
bennünk, hogy akkor lesz boldog karácsonyom, 
ha valóban felkészülök és széppé teszem. Nem 
mindegy, hogy a Szentcsaládot fogom képvisel-
ni vagy a jelenlévő állatokat. Vagyis aktív részt-
vevője vagy csupán nézője leszek a  jelenetnek. 
Csak nézek rá értetlenül, vagy mint a pásztorok 
és a bölcsek, tudatosan akarok részesülni az ott 
születő örömből. Hiszen ők azért indultak út-
nak, azért mentek oda, hogy aktív részesei, és 
ne csak – ahogy a  Szentírás fogalmaz - széltől 
lengetett nádszál legyenek. az eseménynek Ha 
csak az egyik napról a másikra élem az életemet, 
akkor nem teszem fel magamnak azokat a fon-
tos kérdéseket, hogy merre haladok, miért élek, 
kiért élek, mi az életemnek a célja. Ezeket kará-
csonykor igenis meg kell fogalmaznom. Meg kell 
fogalmaznom, hogy mit jelent a  szeretet, mit 
jelent szeretve lenni és másokat szeretni. Ami-
kor ott lesz a teljes betlehem, meg kell tudnom 
mondani, melyik szereplő helyébe tudom ma-
gam leginkább beleképzelni. Azt is meg merem 
fogalmazni, hogy néha az sem baj, ha annak az 
egyszerű tehénnek vagy szamárnak helyébe kép-
zelem magam, aki csak néz bele a csodába. Mert 
még ha nem is érti, de része a nagy eseménynek. 
Az lenne a  felkészülés lényege, hogy ne csak 
szemlélői, hanem aktív résztvevői legyünk a ka-
rácsonykor megszülető csodának. 
 
2. Ferenc pápa meghirdette és megnyitotta 
a szent évet. Mi, hívők, hogyan tudunk bekap-
csolódni ebbe az évbe, hogyan tudjuk gyako-
rolni az irgalmasságot, hogyan tudjuk meg-
szentelni saját és környezetünk elkövetkező 
évét, éveit?
Először fogalmazzuk meg, mit jelent  az irgal-
masság, mit jelent irgalmasnak lenni. Mindig 
eszembe jut egyik tanárom gondolata, misze-
rint az alázat és a  gyalázat között nyelvtanilag 
nem nagy a  különbség, mégis egészen mást 
jelent. Ugyanúgy az alázat és az alázatoskodás 
között is óriási a  különbség. Az alázatosko-
dás sokszor magában rejti a  kétszínűséget, azt 
a  fajta kétszínű magatartást, amikor az ember 
nem meri megmutatni az igazi énjét, nem meri 
kibontani magát. Az alázatos viszont pont en-
nek az ellenkezőjét teszi. Szembe mer nézni 
önmagával, nem fél a tömegtől, nem fél senki-
től, mert alázattal elfogadja, hogy törékeny, de 
tudja, hogy Isten erejével, Istennel együtt igen-
is sokra képes. Mindig tudatában van annak, 
hogy az élete nem a  körülötte lévő történések 
kezében van, hanem a  Gondviselésében. Ha 

alázatossággal elfogadom a  Gondviselés létét, 
akkor nem hiszek a  szerencsében, nem hihe-
tek abban, hogy véletlenül történnek a dolgok. 
A diákoknak úgy fogalmaztam ezt meg, hogyha 
oda jön hozzám valaki, és azt kéri, hogy a ket-
tőszáz forintot váltsam fel kettő százasra, majd 
megköszöni és azt mondja, legyen szép napod, 
azzal az emberrel nekem már dolgom volt. Igaz, 
nem történt semmi különleges dolog, ő sem 
adott nekem és én sem adtam neki semmit, de 
azzal, hogy azt mondta, hogy köszönöm vagy 
legyen szép napod, azzal már egyszerűen, érdek 
nélkül tudtunk örülni a  másik embernek. Ezt 
hozhatná az idei karácsony, hogy ne a  dolgok 
árát, tulajdonságát, esetleg összetételét nézzük, 
hanem azt, hogy hogyan tudjuk értékessé ten-
ni a  dolgokat, hogyan tudunk mi magunk ér-
tékessé válni. Hiszem és vallom, hogy minden 
apróságnak jelentősége van az életemben, még 
annak is, amire esetleg nem figyelek fel, vagy 
aminek nem tudok örülni.

3. Az atya két évet lakott a plébánián, hogyan 
emlékszik vissza az itt töltött időre? Mi történt 
azóta?
Az itt töltött idő életem meghatározó része 
volt. Először furcsállottam, hogy templomnak 
nincs nagy tornya. Milyen templom az, ami-
nek a tetőszerkezetének a közepén van egy kicsi 
torony? Belépve a  templomba azonban meg-
tapasztaltam, hogy bár nem magaslik ki a köz-
épületek közül, a torony sem hirdeti túlságosan 
Isten nagyságát, mégis rengeteg hívő van. Itt 
érezhető a  falak szerzetesek által átimádkozott 
miliője. Rácsodálkozhattam arra is, hogy az itt 
élő, ebbe a templomba járó emberek milyen fo-
gékonyak a hitigazságokra, és mennyire várják, 
akarják az értelmet, a  tudást. Kérdéseket mer-
nek feltenni, érdeklődnek, nem közömbösek, 
foglalkoznak azzal, ami a lelkükből ered, érezni, 
hogy az egyház tanítását meg akarják ismerni. 
Úgy érzem, az ide járó embereknek ez belülről 
fakadó igénye. Nagyon tetszik az is, hogy ez 
a kicsi templom, mindig tele van.  Sokan jönnek 
szentgyónást végezni és járulnak szentáldozás-
hoz. Mindig nagy örömmel jövök a templomba 
és a rendházba.
 
4. A  következő években   kerül kialakítás-
ra Csíksomlyót Mariazellel, ill. Santiago de 
Compostellával összekötő zarándokút, a  Má-
ria út. Az atya lelkes támogatója és szervezője 
ennek. Miért tartja fontosnak a kezdeménye-
zést?
Nekem nagyon rossz a tájékozódásom, én csak 
úgy tudok elindulni, ha pontosan előkészítve, 
megnézem hova megyek, de még így is sokszor 
eltévedek. Használom a  navigációt is, de ez is 
már mikor azt mondja, hogy fordulj vissza, ahol 
tudsz, akkor elgondolkodom, hogy helyes-e, 
hogy én vezetek. Minden út vezet valahová és 
vannak olyan utak, amire ha rálépünk, nem folytatás a következő oldalon...
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Teljesen egyetértek Zoltán atyával. Folyamato-
san növekszik a  papokra nehezedő teher. Míg 
egy polgármester egy falut vagy várost vezet, 
addig egy papnak 3-4 falut, illetve várost kell 
vezetnie. Sokszoros teher nehezedik a  pap 
vállára, ami rengeteg időt emészt fel. Azért is 
nehéz ez, mert így alig tudjuk becsempészni az 
életünkbe az imádságos perceket. Pedig a máso-
kért élő és imádkozó ember életében kiemelten 
fontosak a  kötelező zsolozsmán kívüli imád-
ságos percek. Emellett egy teológiát végzett 
papnak érteni kell a legkülönfélébb dolgokhoz 
is, úgy a pszichológiához, mind a politikához, 
hiszen közéleti kérdésekben is nyilatkoznia kell, 
hiszen valahol jogos elvárás hogy mindig legyen 
mondanivalója. Ugyanakkor egy papnak épüle-
teket kell fenntartani, felújítani, de szerveznie 
kell a  közösséget is, figyelnie kell a  fiatalokra, 
idősekre egyaránt. Igen összetett feladat a  mi-
énk, de mindezek mellett ne kezdjük el magun-
kat sajnálni. Nézzük meg, hogy a velem egyidő-
sek - mert mindenkinek a  saját korosztályával 
kell felvenni a  versenyt - mivel foglalkoznak, 
hogy élnek, milyen nehézségeik vannak. Egy 
korombeli ember családot alapít, egzisztenciát 
teremt. Nem gondolom, hogy nekik könnyebb 
vagy nehezebb a dolguk mint nekem. Sokszor 
szokták emlegetni a  cölibátust mint nehézsé-
get. Sokszor összefüggést hoznak a cölibátus és 
a magány között is. Én sokszor egyedül vagyok, 
de nem érzem magam magányosnak. A családos 
életben is szükség van az egyedül létre. Jézus is 
elvonult, mikor egyedül akart lenni az Atyával. 
Mindent földi értékekben mérünk, mindennek 
meg akarjuk határozni az árát, a  mennyiségét, 
a  milyenségét. Pont annak nem határozzuk 
meg, ami bennünket igazán értékessé tesz. Ha 
észrevennénk azt a  sok szépet, ami bennünket 
körülvesz és felfedeznénk, hogy mindez miat-
tunk és értünk van szebbé és boldogabbá válna 
az életünk és jobbá válna a világ. 
 
6. Végül kérem, fogalmazzon meg, egy kará-
csonyi üzenetet Olvasóinknak.
Mindig el szoktuk mondani, hogy nem az 
az értékes, amit megvásárolunk. Próbáljunk 
olyan dolgokat a fa alá tenni, ami nem hétköz-
napi, ami nem megvehető. Idén ne tegyünk 
a  fa alá mást, csak megbocsátást. Legyen 
a karácsonynak egyik ajándéka, hogy magun-
kat is odatesszük, és megköszönjük a  saját és 
családunk életét. Egy kicsit visszakanyarodva 
beszélgetésünk elejére, a  betlehemhez, nem 
mindegy, hogy amikor elérkezik a  szenteste, 
ott fekszik-e a kis Jézus, illetve ott van-e Mária 
és József. Vagy úgy leszek ott, hogy elment az 
adventi időszak és nemhogy kis Jézus nincs, 
de még jászol sincs. Minden karácsony egyedi. 
Idén köszönjük meg jobban saját életünket. 
Jézus azt mondja, hogy szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat. Kezdjük el önmagunkat sze-
retni. Ne önző módon, hanem úgy, ahogy az 
Isten szeret bennünket, úgy mint az a szülő, aki 
ha ránéz gyermekére saját vonásait látja benne. 
Ha megbecsüljük magunkat, szeretjük önma-
gunkat, akkor megtapasztaljuk, hogy jobban 
tudjuk majd a másik embert is szeretni.

Készítette: Jánoska Tibor

„Szeressétek egymást”
az interjú folytatása

Ferenc pápa az irgalmasság rendkívüli szent-
évét hirdette meg, mely ez év december 8-án, 
a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén vette kez-
detét a Szent Péter-bazilika szent kapujának 
megnyitásával, és 2016. november 20-án, 
Krisztus Király ünnepén zárul. Mit jelent 
a szentév?

A szentév gondolata az Ószövetségből, a  ju-
bileumi év elrendeléséből származik (Lev 
25.). A  Törvény szerint minden 50. eszten-
dő a nagy megújulás éve lett volna, melynek 
értelmében az eladott föld és ház visszaszállt 
eredeti tulajdonosára; a  rabszolgákat föl 
kellett szabadítani; a  hitelezésből származó 
adósságokat el kellett engedni. 
Ezt a  törvényt azonban, úgy tűnik, Izrael-
ben soha nem tartották meg. Az Úr Krisztus 
meghozta a  teljes megújulást, nem szociális 
síkon, és nemcsak Izraelnek, hanem a  lelkek 
világában minden embernek: visszaadja a lé-
lek szabadságát és elveszített kincseit. Ezért 
olyan fontos, hogy amikor az Úr Jézus a ná-
záreti zsinagógában nyilvánosság elé lépett, 
Izaiásnak éppen azt a  részét olvasta, amely-
ben “az Úr kedves esztendejének”, a jubileumi 
évnek meghirdetéséről szól a jövendölés (Lk 
4, 16–20).
Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy Isten bocsá-
natát nem lehet megtagadni egyetlen bűn-
bánótól sem. Rino Fisichella érseknek, az Új 
Evangelizáció Pápai Tanácsa elnökének cím-
zett levelében a Szentatya annak a kívánságá-
nak ad hangot, hogy a  közelgő Irgalmasság 
rendkívüli szentéve képviselje az Isten irgal-
mával való találkozás igazi pillanatát minden 
hívő számára. Kiemel számos pontot, amely-
nek figyelmet kell szentelni, hogy meg tud-
juk ünnepelni a  szentévet. Iránymutatást ad 
azoknak, akik szentévi búcsút szeretnének 
nyerni, hogy az mindegyikükhöz Isten irgal-
masságának igazi élményeként jusson el.

Búcsú az egyházmegyei és Rómába zarán-
dokló híveknek
Ferenc pápa kijelenti, hogy az egyházmegyék 
hívei vagy a  Rómába zarándokló hívek bú-
csút nyerhetnek, ha elzarándokolnak a szent-
kapuhoz, amely minden székesegyházban 
és az egyházmegyés püspök által kijelölt 
templomban, illetve a  négy pápai baziliká-
ban nyitva lesz. Lehetővé teszi továbbá, hogy 
elnyerhető a  búcsú azokon a  kegyhelyeken 
is, ahol az irgalmasság kapuja nyitva lesz és 
azokban a  templomokban, amelyeket ha-
gyományos szentévi templomként tartanak 
számon. Fontos – mutat rá a pápa –, hogy ez 
a pillanat összekapcsolódjon elsősorban a ki-
engesztelődés szentségével és a szentmisével, 
amely során az irgalmasságról elmélkednek. 
Kísérje ezeket a szertartásokat a hit megvallá-

sa, az ima a pápáért és szívbeli szándékaiért az 
egyház és az egész világ javára.

Búcsú a betegek és idősek számára
Ferenc pápa azok felé is fordul, akiknek kü-
lönböző okok miatt nincs módjuk áthaladni 
a szentkapun, különösen is a betegek és azok 
a személyek, akik idősek és egyedül vannak és 
nem tudják elhagyni otthonaikat. A megpró-
báltatás e pillanatát éljék meg hittel és öröm-
teli reménnyel, járuljanak a  szentáldozáshoz 
vagy vegyenek részt szentmisén és közösségi 
imán, akár a különböző kommunikációs esz-
közökön keresztül. Ilyen módon elnyerhetik 
a szentévi búcsút.

A szentévi búcsút az elhunytak is elnyer-
hetik
A szentévi búcsút az elhunytak is elnyerhe-
tik. Ahogy megemlékezünk róluk a  szent-
misében, úgy imádkozhatunk is értük, hogy 
az Atya irgalmas arca szabadítsa meg őket 
minden bűnüktől és ölelje magához végtelen 
boldogságába.

Az abortuszt elkövetett és azt megbánt nő-
ket is oldozzák fel a papok
Ferenc pápa figyelme azokra a nőkre is kiter-
jed, akik abortuszhoz folyamodtak, mond-
ván, hogy Isten bocsánatát senkitől nem le-
het megtagadni, aki megbánta vétkét. Ezért 
a Szentatya úgy döntött, hogy minden eddigi 
dologgal szemben, minden papot feljogosít 
arra, hogy feloldozza az abortusz bűne alól 
azokat, akik azt elkövették és szívből meg-
bánva, megbocsátást kérnek érte. Az egyház 
a  jubileumi évben fedezze fel újra az irgal-
masság testi- (éhezőknek ételt adni, szomja-
zóknak italt adni, szegényeket ruházni, uta-
soknak szállást adni, betegeket és börtönben 
levőket meglátogatni, halottakat eltemetni) 
és lelki (bűnösöket meginteni, tudatlanokat 
tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szo-
morúakat megvigasztalni, a bántalmakat bé-
kével tűrni, ellenünk vétőknek megbocsátani, 
élőkért és holtakért imádkozni) cselekedete-
iben rejlő gazdagságot. Ferenc pápa továbbá 
azt kéri, hogy az egyház a jubileumi évben fe-
dezze fel újra az irgalmasság testi és lelki cse-
lekedeteiben rejlő gazdagságot. Minden alka-
lommal, amikor egy hívő személyesen megéli 
ezek bármelyikét, szentévi búcsút nyer.

Források:
http://hu.radiovaticana.va/news/2015/09/01/ 
f e r e n c _ p % C 3 % A 1 p a _ s z e n t % C 3 % A 9 v i 
_b%C3%BAcs%C3%BAt_hirdet/1168915
Dr. Diós István: Búcsúk Kézikönyve. Szent Ist-
ván Társulat,  2000

(A következő lapszámban a búcsúról olvashatnak.)

A szentévről
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Változások a miserendben
Agostyán
Vasárnap: 11:30
Péntek: 17:00

Tata-Kapucinus
Vasárnap: 7:30, 8:45, 10:00, 18:00, (vesperás 17:30)
Hétfő: 18:00,    Kedd: 7:30
Szerda: 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

Ünnepi miserend
Agostyán: Dec. 24. Karácsonyi szentmise 20:00;
 Dec. 25. Ünnepi liturgia 11:30;
 Dec. 27. Szent Család ünnepe 11:30;
 Dec. 31. Hálaadás 16:30
 Jan. 1. Újévi liturgia 11:30
 Jan. 6. Vízkereszt ünnepe 17:00;

Tata: Dec. 24. Pásztorjáték 16:00;
  Karácsonyi szentmise 23:00;
 Dec. 25. Ünnepi szentmise 7:30; 8:45; 10:00; 18:00;
 Dec. 26. Ünnepi szentmise 7:30; 18:00;
 Dec. 27. Szent Család vasárnapja 7:30; 8:45; 10:00; 18:00;
 Dec. 31. Hálaadás 18:00
 Jan. 1. Újévi szentmise 7:30; 8:45; 10:00; 18:00
 Jan. 6. Vízkereszt ünnepe 18:00;

Vértestolna: Dec. 24. Karácsonyi szentmise 21:30;
 Dec. 25. Ünnepi liturgia 11:30;
 Dec. 27. Szent Család ünnepe 11:30;
 Dec. 31. Hálaadás 15:00;
 Jan. 1. Újévi liturgia 11:30;
 Jan. 6. Vízkereszt ünnepe 16:00;

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

Rovatunkban a  külföldi katolikus honlapok 
híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb fordí-
tásokat. Aki szívesen csatlakozna kezdeménye-
zésünkhöz, fordításait küldje szerkesztőségünk 
tataikapucinus@gmail.com címére vagy hozza be 
személyesen a plébániára. Nagy szeretettel várjuk 
fordításaikat!

A csoda, amely „Obi Van Kenobit” 
a katolikus hitre vezette

Sir Alec Guinness1 a  huszadik-
század legismertebb színésze. 
Rengeteg filmben játszott, sok 
díjat is nyert, mégis legtöbben 
mint Obi Van Kenobira emlékez-
nek rá a  Csillagok háborúja ne-
gyedik részéből (Egy új remény).

1914-ben született Londonban, egy szegény, 
csonka családban. Apját sohasem ismerte.
Bár 16 éves koráig anglikán hitben nevelkedett, 
nem igazán tudta, mit higgyen a vallásról. Az el-
következő néhány évben a presbiterianizmus, az 
ateizmus, buddhizmus között „ugrált”, sőt talál-

kozott a kvéker2 irányzattal is. A huszadik század 
első felében nem nagyon érdeklődött a katoliciz-
mus iránt. Egy anglikán pap hatására a második 
világháború alatt visszatalált az anglikán egyház-
hoz, azonban 1954-ben, negyven évesen, olyan 
élmény érte, amelynek köszönhetően a katolikus 
hit felé nyitott.
Franciaországban, a Brown atya filmsorozat for-
gatása alatt egy papi reverendát kellett jelmez-
ként hordani. Miközben az utcán sétált, a  helyi 
gyermekek egy csoportja észrevette őt és össze-
tévesztette egy felszentelt pappal. A  gyermekek 
nagy bizalommal megragadták a kezét és együtt 
sétáltak vele az úton. „A séta alatt, azon gondol-
kodtam, hogy az Egyház milyen bizalmat tud 
ébreszteni a  gyerekekben. Az Egyház nem lehet 
ijesztő és cselszövő, még ha gyakran annak is ál-
lítják be. Elkezdtem megszabadulni a tanult elő-
ítéleteimtől.”
Nem sokkal ez után a fia gyermekbénulás miatt 
közel került a  halálhoz. Ekkor a  színész egyes-
séget kötött Istennel: ha fia meggyógyul, akkor 
katolikus hitben neveli. A  gyógyulást követően 
a  szülők a  fiúkat egy jezsuita iskolába íratták, 

majd pár évvel később Guinness és a  felesége is 
katolikus lett.

Nagy Dániel
1. született: Egyesült Királyság, Anglia, London, 

Paddington, 1914. április 2. – meghalt: Egye-
sült Királyság, Anglia, West-Sussex, Midhurst, 
2000.augusztus 5. Oscar-, Golden Globe- és 
BAFTA-díjas angol színész, forgatókönyvíró. 
A brit filmjátszás egyik kiemelkedő alakja. Szín-
padi színészként aratta első jelentős sikereit, mi-
után 1958-ban Oscar-díjjal tüntették ki a Híd 
a Kwai folyón Nicholson ezredes megformálá-
sáért. Leghíresebb szerepe azonban Obi-Wan 
Kenobi karaktere a Star Wars trilógiából.

2. anglikán szekta. - 1647: George Fox alapítot-
ta. A  hivatalos anglikanizmussal szemben az 
eksztatikus-misztikus irányzat képviselői. Elra-
gadtatást színlelő, reszketeg külsejükről kapták 
a néptől a kvéker nevet. Önmagukat a Világos-
ság Fiainak, az Igazság Barátainak v. a Barátok 
Társaságának nevezték. Elutasították az angli-
kán államegyházat, az esküt és a katonai szol-
gálatot, ezért Angliában 1661: és 1664: törv-t 
hoztak ellenük, s üldözni kezdték őket.

Viseld szíveden Egyházad sorsát!

Rózsafüzér
Szerdán és vasárnap 17 órakor, szombaton 
17:30 órakor, május és október hónapban 
minden nap a szentmisék, illetve a vesperás 
előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk. 

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap

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