
Nagyböjt elején érdemes lelkiismeret vizsgá-
latot tartanunk és természetesen, utána egy 
jó szentgyónást végeznünk. A  lelki tisztulás 
időszaka ez. Egy hatalmas lehetőség, amit 
évről évre megkapunk Istentől. Különböző 
szempontok szerint végezhetjük a  lelkiisme-
ret vizsgálatot. Ebben nagy segítségünkre 
vannak a  lelki tükrök az imakönyvekben. 
Azokban feketén-fehéren le van írva, hogy mi 
a bűn. Rajtuk keresztül 
szüntelenül nevelnünk 
kell a  lelkiismeretün-
ket. Egyik szempont 
lehet a  lelkiismeret 
vizsgálat folyamán: 
a  kapcsolat, kapcso-
lataink másokkal. Hi-
szen az ember közössé-
gi lény; mindannyian 
kapcsolatrendszerek 
középpontjában va-
gyunk. S ezek a  kap-
csolatok néha vagy 
gyakran tönkre is 
mehetnek. Érdemes 
ezért, nagyböjt folya-
mán helyrehozni, újra 
felépíteni megromlott 
vagy lerombolt kap-
csolatainkat! 

Először is milyen 
a hozzáállásom a kapcsolataimhoz, a kap-
csolatrendszeremhez, a  közösségi élethez? 
Nem érdekel, közömbös vagyok velük? Me-
nekülök a  kapcsolataimból? Szándékom-
ban van jobbítani őket? A nyitottság mások 
felé mindig nagyon fontos életünkben. 

Milyen a kapcsolatom Istennel? Ez egy 
alapvető kérdés. Nem érdekel? Csak akkor 
érdekel, amikor baj van? Érdekel az Isten 
ügye, vagy mindig csak a  magam dolgairól 
akarok beszélni? Nem akarom jobbítani 
a  kapcsolatomat Istennel? Mennyire en-

gedem be az életembe, lelkembe, szívembe, 
családomba? Milyen az imaéletem? 

Milyen a  kapcsolatom önmagammal? 
Utálom magamat? Vagy éppen ellenkezőleg 
istenítem? Ki, mi van az életem középpont-
jában? Mennyire törődök másokkal? Tudok 
e szolgáló szeretetben élni? Vagy mindig 
csak uralkodni akarok? Egy kapcsolat min-
dig két személyen múlik. Rajtam soha ne 

múljon egyetlen kapcsolat sem!
Milyen a  kapcsolatom családtagjaim-

mal, barátaimmal, a hozzám közel állókkal? 
Mennyire szeretem őket, vagy csak kihasz-
nálom őket? Mennyire látok bennük aján-
dékot, vagy mindig csak a  rosszat veszem 
észre bennük? 

Milyen a  kapcsolatom ellenségeimmel, 
haragosaimmal, a nekem ellenszenves embe-
rekkel? Gyűlölöm őket? Még a halálos ágya-
mon sem bocsátok meg nekik? Vagy pedig 
még őértük is imádkozom, jót teszek velük, 

és én teszem meg az első lépést feléjük? Kész 
vagyok jobbítani a velük való kapcsolatot? 

Milyen a  kapcsolatom az ínséget szen-
vedőkkel? Nem érdekelnek? Inkább elfor-
dulok tőlük?  Segítek nekik, ha utamba 
kerülnek? Vagy pedig, én magam megyek 
megkeresni őket, ahogy Isten is megkeresett 
engem? Ha valakit megérint Isten szeretete, 
jósága, megbocsátása; az soha nem zárkóz-

hat el mások elől. 
Milyen a  kapcso-

latom feletteseimmel? 
Bárcsak ne lennének? 
Tudok engedelmes-
kedni nekik, tudok 
együttműködni ve-
lük? Teljesítem álla-
potbeli kötelességei-
met? 

Milyen a  kapcso-
latom a  rám bízot-
takkal, a  beosztotta-
immal? Kihasználom 
őket? Uralkodok 
rajtuk? Vagy inkább 
a  munkatársaimnak 
tekintem őket a  jó, 
a még jobb megvalósí-
tásában? 

Milyen a  kapcso-
latom az állatokkal? 

Túlzott szeretettel szeretem őket? Még az 
embereknél is jobban? Vagy kegyetlen va-
gyok velük? Helyesen gondoskodom e a rám 
bízott állatokról? 

Milyen a kapcsolatom a teremtett világ-
gal, a  tárgyakkal, növényekkel, anyagi érté-
kekkel? Bálványozom őket? Vagy felhaszná-
lom őket a magam és mások javára; egy jobb 
és boldogabb világ elérése céljából? 

A nagyböjt a kapcsolatrendezés idősza-
ka is. 

Albert atya
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Kapcsolataink
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Pásztorjáték
A 2015-ös esztendőben is karácsony vigíli-
áján pásztorjátékkal köszöntötték a gyerme-
kek a Megváltó születését. Köszönjük a fel-
készítést Mészáros Oszkár hitoktatónak!

Egyházközségi bál 2016
A tatai Olimpiai Központban 2016. január 
16-án egyházközségi jótékonysági bált szer-
veztünk a moldvai csángó Magyarfalu meg-
segítésére. Külön köszönetünket fejezzük ki 
Kissné Fegyver Tündének a bál előkészítésé-
ért, illetve a  Lévai zenekarnak, akik idén is 
kiváló hangulatot teremtettek a hajnalig tar-
tó mulatságnak. A bál céljait Tata művészei, 
borászai és családjai értékes tombolaajándé-
kokkal, a  hívek támogatójeggyel segítették 
elő. Részvételüket és bőkezű támogatásukat 
ezúton is hálásan köszönjük!

Nagyböjti lelkigyakorlat

Betegek Világnapja
Február 4-5-6-án (csütörtök-péntek-
szombat) a  betegek világnapjára való ké-
szület alkalmából Vas Lajos atya triduumot 
tartott a Kapucinus templomban, az este 18 
órakor kezdődő szentmisék keretében. Feb-

ruár 6-án, szombaton este pedig kiszolgáltat-
ta a betegek szentségét azoknak a beteg, idős 
testvéreinknek, aki 60 évüket betöltötték il-
letve azoknak, akik még nem töltötték be, de 
betegek és kérték a szentség kiszolgáltatását. 

Február 15-étől hétfőtől péntekig a hétköznapi szentmisék keretében nagyböjti lelkigya-
korlatot vezet Albert atya. Téma az imádság és a lelkiélet. A misék előtt, misék után lehe-
tőség nyílik a húsvéti szentgyónás elvégzésére.

Vízkereszt
Január 6-án, Urunk megjelenésének, más 
néven Vízkereszt napján este 6 órakor volt 
ünnepi szentmise a Kapucinus templomban. 

A misét követően a szkóla tagjai és a minist-
ránsok részvételével elvégeztük a házszente-
lés szertartását a kolostorban és a plébánián.

1%-kal a Szent Imre Közhasznú Alapítványért

Hitéleti adatok 2015
TATAI KAPUCINUS

Keresztelés: 98
 (felnőttekkel együtt)

Elsőáldozás: 66 
 (felnőttekkel együtt)

Bérmálkozás: 80 
 (felnőttekkel együtt)

Házasságkötés: 45
(házasságrendezésekkel együtt)

Temetés: 99

AGOSTYÁN
Keresztelés: 4
Elsőáldozás: 2
Bérmálás: –
Házasságkötés: –
Temetés: 7

VÉRTESTOLNA
Keresztelés: 12
Elsőáldozás: 3
Bérmálás: –
Házasságkötés: 1
Temetés: 13

Megalakult a Tatai Karitász Csoport

Köszönet  
a sokéves szolgálatért

Ezúton is szeretnénk hálánkat és köszönetün-
ket kifejezni Varga Andrásné Erzsi néninek, 
aki állhatatos munkájával hosszú éveken ke-
resztül segítette plébániánk életét. Anyai gon-
doskodása, kedves személyisége nagyon fog 
hiányozni. Nyugdíjas éveihez Isten áldását 
kérve jó egészséget és sok örömöt kívánunk!

Albert atya
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövede-
lemadónk két százalékáról. 1%-át az egyházak-
nak, a  másik 1%-át pedig civil szervezeteknek 
ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a   Magyar 
Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi 
1%-ával, hogy a   legnagyobb hazai keresztény 
közösség minél többeknek nyújthasson segítő 
kezet. Technikai száma: 0011. Adója másik 1 
%-ával kérjük, támogassa egyházközségünk 

alapítványát, a  Tatai Szent Imre Közhasznú 
Alapítványt! A kapott felajánlásokkal, adomá-
nyokkal nyári hittanos táborainkat,  ministráns 
kirándulásokat és kulturális programokat fi-
nanszírozunk. Az adószám (18601606-1-11) 
és a számlaszám (11740047-20116004) a fali-
újságon, valamint a  honlapunkon is megtalál-
ható. Kérjük, hívja fel családjának, jószándékú 
ismerőseinek figyelmét is a lehetőségre! 

2016. január 5-én tíz fővel megalakult a Tatai 
Karitász Csoport a Kapucinus plébánián,mely 
fő céljául a tatai kistérség rászorulóinak felke-
resését és támogatását tűzte ki.
Szabó György, a Győri Egyházmegyei Karitász 
igazgatója személyes látogatása során üdvözöl-
te kezdeményezésünket a helyi közösség meg-
alakítására, valamint támogatásáról biztosí-
tott bennünket, illetve közölte megyéspüspök 
úrral közös szándékukat az egyházmegyében 
négy regionális központ létrehozásáról, mely-
nek egyik központját a mi csoportunk látná el.  
Kovács Csaba Albert plébános úr helyet biz-
tosított a  plébánián és lehetőségei mérten 
segíti munkánkat.
Csoportunk célja első sorban az egyedül élő 
betegek látogatása, rászorultságuktól függően 
ellátásuk biztosítása. A hátrányos helyzetben 
élő családok rendszeres támogatása lehetősé-

geinkhez mérten. Egészségügyi felmérést is 
szeretnénk a városban elindítani, mely első lé-
pésben ingyenes vérnyomás és vércukorszint 
mérést fog jelenteni heti rendszerességgel.
Együttműködési megállapodást kötöttünk  
a  Nemzetközi Szent György Lovagrend 
Komárom-Esztergom megyei Priorátusával, 
ezzel is erősítve a karitatív feladatok hatéko-
nyabb ellátását.
Heti rendszerességgel, minden kedden 10 
órától az önkénteseink ellátják az adminiszt-
ratív feladatok mellett a  hozzánk érkező 
rászorulók regisztrációját a  plébánián. Sze-
retettel várjuk további önkéntesek jelentke-
zését, akik érzik magunkban az ambíciót, az 
elszántságot a  karitatív teendők ellátására, 
mert segítség lelki boldogságot ad.

Kovács Balázs  
a Tatai Karitász Csoport vezetője

Ökumenikus imahét
Az ökumenikus nemzetközi imahét a  ke-
resztény egyházak világszerte közös imahete, 
amely évről évre január 18. és 25. között meg-
tartott állandó ünnep. Idén városunkban janu-
ár 17-én, este 18 órai szentmisével vette kez-

detét az imahét a Szent Kereszt templomban. 
Albert atya 21-én, csütörtökön a Tóvárosi Re-
formátus Imaházban mondott szentbeszédet. 
A Kapucinus templomban 23-án, szombaton 
imádkoztunk a Krisztus-hívők egységéért.
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A búcsú az Isten színe előtt, a  már megbo-
csátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések 
elengedése, melyet a katolikus hivő, aki meg-
felelően felkészült és teljesítette a  kiszabott 
feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, 
amely mint a  megváltás szolgálója, Krisztus 
és a szentek elégtételt nyújtó kincstárát hi-
vatalosan kezeli, és abban részesítheti tagjait.
A bűnnek kettős következménye van: az egyik 
a kegyelmi állapot megszakadása: ez helyre-
áll a bűnbánat szentségével, a másik: a bűnök 
következményeként bekövetkező ideigtartó 
büntetés, amelyet a  bűnbánat szentsége nem 
töröl el. Ez a földön vagy a tisztítóhelyen bekö-
vetkező tisztulással vezekelhető le. 
Isten országában rend van és igazságosság, 
ami azt jelenti, hogy minden jótett jutalmat 
és minden rossz tett, azaz bűn, büntetést kap, 
vagy e földi életben, vagy a  másvilágon. Mi-
ként a jutalom arányos a jótett érdemével, úgy 
a büntetés is arányos a bűn súlyával.
A bocsánatos bűnökért ideig tartó, a  halálos 
bűnökért örökké tartó büntetés, azaz kárhozat 
jár. Ha az ember bocsánatot nyer a  bűneire, 
a  szentgyónás által, visszakapja az elvesztett 
kegyelmi életet, s újra kedvessé válik Isten sze-
mében. Ez Isten irgalmának ajándéka. Isten 
azonban igazságos is, és igazságossága meg-
követeli, hogy az elkövetett bűnök büntetést 
kapjanak. Ezért marad vissza mind a  halálos, 
mind a bocsánatos bűnök megbocsátása után 
bizonyos mennyiségű, azaz bizonyos ideig tar-
tó büntetés, melyet az ember vagy leró, vagy 
elengedését külön ajándékként megkapja. Ez 
az elengedés – mint ajándék – a BÚCSÚ.
Valami olyan ez, mint amikor a  bűn követ-
kezménye egészségkárosodás.... az italozást, 
ha meggyónom, bocsánatot nyerek, de ha al-
koholista leszek, a májkárosodás a bűnbocsá-
nattól függetlenül bekövetkezik... Ilyen lelki 
egészségkárosodás az ideigtartó büntetés, ami 
a  teremtményekhez való rendetlen ragaszko-
dás következménye. Ilyen ragaszkodást vált-
hatnak ki a bocsánatos bűnök is.
Tudatosan kell törekednem arra, hogy le-
vessem a régi embert és felöltsem az újat, aki 
Krisztusban új teremtmény.
A Szentlélek megmutatja, hogy mit kell odaad-
nom, lefaragnom, hol van meg még a  régi em-
ber! Kérnem kell ehhez a világosságot, és komo-
lyan törekednem kell, hogy mindent odaadjak 
Krisztusnak, engedjem, hogy mindent elvegyen! 
Ilyenkor sokszor az emlékek gyógyulására, vagy 
akár szabadító szolgálatra is szükség lehet - a bű-
nökhöz való ragaszkodás a gonosz befolyásához 
vezethet. Szüntelen kérnem kell, hogy hámoz-
zon le az Úr minden régit rólam, tegyen krisztu-
sivá! Vezessen át újra meg újra a tű fokán, hogy 
lepotyogjon a felesleges poggyász.

Adja meg az Úr, hogy a szenvedésből engedel-
mességet tanuljunk, mint Krisztus, hogy fel 
tudjuk ajánlani a megváltás részeként minden 
bajunkat.
A bűnök megtisztulásáért vívott harcban nem 
vagyunk egyedül, a  szentek közössége segít 
minket. Ez Krisztus misztikus testének egysé-
ge miatt lehet.
A szentek közösségének lehetősége van az ösz-
szes lelki javak bőséges kicserélésére. A  szent 
szentsége használ a  többieknek, sokkal job-
ban, mint a bűnös bűne árt!
A szentek közössége: az Egyház kincstára: 
nem anyagi javak, hanem Krisztus végtelen és 
kimeríthetetlen értékű engesztelésének gyü-
mölcsei: maga a  megváltó életmű érdemei és 
elégtételei. Ide tartoznak még: a megszámlál-
hatatlan és mindig új érték, amelyet a  Szűz-
anya és a szentek imádságai és jótettei jelente-
nek. Ők nem csak a saját üdvüket munkálták, 
hanem másokat is az üdvösségre segítenek.
A búcsú az Egyházon keresztül érkezik. Az 
oldó-kötő hatalom által közbelép az Egyháza 
bűnös érdekében, megnyitja neki az Egyház 
kincstárát, és így kiesdi az ideigtartó büntetések 
elengedését. Így az egyház nemcsak segítségére 
akar sietni a bűnösnek, hanem őt az irgalmasság, 
a szeretet és a bűnbánat cselekedeteire ösztönzi.
Nem csak a  magunk számára kérhetjük ezt 
a kegyelmet, hanem a szentek közösségén be-
lül az elhunyt testvéreknek is.
Hivatásunk, hogy mi is szeretetből kérjünk 
és közbenjárjunk másokért: a  tisztítóhelyen 
szenvedő lelkekért /ők magukon képtelenek 
segíteni, teljesen ránk szorulnak!/ Sőt az az 
igazi, mikor nem a  magunk érdemeire haj-
tunk, hanem másokat akarunk menteni: itt 
van a hivatása a szemlélődő,” csak” imádkozó 
rendeknek, kérnek és közbenjárnak az egész 
világért.
A búcsú lehet teljes és részleges, kiszabása 
a szentszék joga, ill. azé a hatóságé, akinek erre 
a szentszék hatalmat adott.

A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:
a) Szentségi gyónás – annak kifejezéséül, 

hogy az Egyház bűnbocsátó hatalma által 
akar megbékélni a lélek Istennel.

b) Szentáldozás, lehetőleg a  teljes búcsú 
elnye résének napján – a Krisztussal való 
szentségi közösség megvalósulásáért.

c) A teljes búcsú elnyerésének legalább általá-
nos szándéka. 

d) Mentesség minden bűntől, még a bocsána-
tos bűnökhöz való ragaszkodástól is.

e) Imádság a Szentatya szándékára.

Források: egyházjog 992-997 kánon,
Katekizmus 1471 par. 

A búcsúkról Kedves  
tóvárosi Hívek!

Amikor 2014 augusztusában Szalai Gábor, 
akkori plébános atya meghívott engem Tatá-
ra, egyrészt nagyon örültem a  lehetőségnek, 
másrészt kicsit félve fogadtam el, hiszen Tata 
közel 160 km-re van az otthonomtól, csalá-
domtól. Az itt töltött idő alatt jól éreztem 
magam, örömmel szolgáltam a templomot, az 
atyákat és a közösséget. 2016. január 1-jétől 
azonban kaptam egy állás lehetőséget, mely 
által közelebb kerülhetek a családomhoz, így 
gyakrabban tudom látogatni 86 éves nagy-
mamámat és családom többi tagját. Ezt a le-
hetőséget nehéz szívvel ugyan, de elfogadtam. 
Mindenkinek hálásan köszönöm, hogy itt 
lehetettem Tatán. Köszönöm, hogy jó szó-
val, bátorítással, őszinte kritikával fordultak 
felém. Köszönöm a  beszélgetéseket! Köszö-
nöm, hogy befogadtak, elfogadtak! Ha va-
lakit akaratomon kívül megbántott, bocsá-
natot kérek! Köszönöm Albert atyának az 
elmúlt fél évet! Hálával, imával és jó szívvel 
fogok mindig gondolni a  tatai Hívekre és 
a  kapucinus templomra! Isten áldja Önöket 
és családjukat!

Kruppai Tamás

Imák nagyböjtre
Uram, bennem sötét van, de te vagy a vilá-
gosság. Egyedül vagyok, de te nem hagysz 
el engem. Kislelkű vagyok, de te vagy 
a  segítőm, Nyugtalan vagyok, de te vagy 
a béke. Keserűség tölt el engem, de te vagy 
utam, életem. Bármi történjék is velem az 
életben, Isten a tenyerén hordoz engem. D. 
V. Bonhoeffer

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hir-
dethessük! Add, hogy hívásodra mindig 
figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az 
emberek szabadon kövessenek téged. Nyisd 
meg, kérünk, az emberek szemét, hogy 
meglássák az evangélium fényét. Nyisd 
meg az emberek szívét, hogy befogadják 
a  te igéd igazságát, és boldogok legyenek, 
mert az örömhírben életet találnak.

Mária, a  Béke Királynője, támogasd e 
gyermekeidet! Ma megújult bizalommal 
rád bízzák magukat. Mindenkor Segítő 
Szűzanya, aki e székesegyházban átöleled 
az egész egyházi közösséget, segítsd a  hí-
vőket, hogy nagylelkűek legyenek a hitük 
melletti tanúságtételben, hogy a  te Fiad 
evangéliuma e határtalan és szeretett föld 
minden sarkában visszhangozzék. Szent 
II. János Pál pápa
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S mily remekmű az ember! 
Mily nemes az értelme! 
Mily határtalanok tehetségei! 
Alakja, mozdulata mily kifejező és 
bámulatos! 
Működésre mily hasonló angyalhoz! 
Belátásra mily hasonló egy istenséghez! 
A világ ékessége! 
Az élő állatok mintaképe!
 (Shakespeare: Hamlet II.2.1)

1. Előszó
A Biblia visszatérő témája, hogy élni 

jó. Minden élő dolog, emberi lény a  legna-
gyobb dicsőségre hivatott, Isten teremtését 
képviselni. Eszerint a  spirituális nézőpont 
szerint az emberi méltóság nem szociális el-
fogadottságon, intellektuális képességeken, 
érettségen, függetlenségen vagy akaratos-
ságon múlik, hanem az emberi fajhoz való 
tartozáson, mint egy „család” aki Istennel 
különleges kapcsolatban van.2

Az Élet Útjához az élet választása illik, 
nem a halálé. Minden ártatlan élet kioltása 
ellenkezik Isten akaratával. Mit mondha-
tunk ennek fényében minden idők egyik 
legfontosabb kérdésére?

2. Fogalomtisztázás
Napjainkban az abortusz kedvelt meg-

nevezése a születésszabályozás lett. Úgy gon-
dolom, a téma kifejtése pontos fogalomtisz-
tázással – afféle hermeneutikai kulccsal kell, 
hogy kezdődjön. Szent II. János Pál pápa az 
emberi élet sérthetetlenségéről szóló encikli-
kájának ide vonatkozó fogalmát erre tökéle-
tesnek tartom.

Abortusz: magzatölés. A direkt abortusz 
olyan szándékos tett, ami a tett természete és 
a cselekvő első szándéka szerint is a magzat 
megöléséhez vezet. A művi abortusz, bárho-
gyan hajtják végre, egy ember megfontolt 
és közvetlen megölése életének kezdeti sza-
kaszában, a  fogantatás és a  születés közötti 
időben (Evangelium vitae, 58)3.

3. Morálteológiai megfontolások
A filozófus-pap Father Normann Ford 

SDB 1998-ban egy cikkében kijelentette: 
az, hogy az emberi élet a  fogantatással kez-
dődik, megingathatatlan.4

A Harvard Egyetem professzora John T. 
Nooan határozottan állítja: „abban a  meg-
győződésben, hogy az ember személy, az 
első saját sejttől, a  zigótától, ami a  petesejt 
spermium általi megtermékenyülésének 
eredménye, egészen egyedi készlete a  gene-
tikai információnak…”5 Így fogalmaz: „Sza-

vakba öntve, az életet emberi életnek kell 
tekinteni, mert potenciálisan emberi6 (úgy, 
ahogyan egy magban benne rejlik az egész 
később kifejlődő növény)… ha a szüleid em-
berek, ember vagy… a genetikai információ 
az, ami meghatároz… az élet emberi geneti-
kai kóddal, emberi élet.” 7 Nooan elutasítja, 
hogy a tapasztalat, az érzelmek és a szociális 
láthatóság, mint olyan, feltétel lenne. 8

Sokan a  magzat öntudatlan álla-
pota miatt tartják megengedhetőnek 
a  terhességmegszakítást. Moraczewsky sze-
rint ez nem lehet érv, hiszen az alvó, vagy 
a kómában lévő ember is bizonyos tekintet-
ben öntudatlan.9

Abortuszhoz sokan azért folyamodnak, 
mert látják, hogy a születendő gyermek be-
teg lesz, esetleg az orvosok még azt is meg-
állapítják, mennyi ideig fog élni. Ilyen eset-
ben úgy gondolom, sokkal jobbat teszünk 
a gyermeknek és önmagunknak is, ha szere-
tetet adunk és elfogadunk, amíg lehet, mint-
sem hogy „kegyesen” a  halálba küldenénk 
a magzatot. 

Szókratész szerint jobb szenvedni 
a rossztól, mintsem tenni azt. 

A Winchesterben tanult teológus, Neil 
Messer így fogalmaz: „Igaz, mondhatjuk 
– ahogyan sokan mondják is, élő emberi 
lények, de nem személyek (persons). De 
ugyanígy azt is mondhatjuk – és úgy gondo-
lom, ezt kéne mondanunk, nagyon komo-
lyan sérült személyek, a  leggyengébbek kö-
zöttünk.”10 Hiszen: „az élő test a  személyes 
jelenlét helye.”11

Láthattuk, Nooan a szociális háló meg-
létét nem tartja egy olyan kritériumnak, 
melynek hiányában elvégezhető lenne 
a  terhességmegszakítás. Meilaender is meg-
erősíti ezt: „a személyiség (personhood) 
nem valami, amit birtoklunk a  történelem 
egy adott pontjában. Sokkal inkább, mint 
megtestesült szellemek, vagy átlelkesült tes-
tek, személyek vagyunk egész életünkön át. 
Személy az, akinek van története.”12 Nem 
tehetjük meg a  társas interakciót alapnak, 
hiszen a  magzat teste már kommunikál az 
anyáéval, szimbiózisban vannak. A  magzat 
ezentúl érzékeli a  külvilágot is (hangok, 
mozgás).

A kétségbeesett anyák egyik legfőbb érve 
a saját rendelkezés a test fölött (pro choice). 
Ez az egyébként plauzibilis nézet azonnal 
meginog, amint a fent említett kritériumok 
szerint személyként gondolunk a  magzatra 
is. Ilyenkor azonban az anya nemcsak a saját 
teste felől rendelkezik, de egy teljesen más 
test felől is. 

A legtöbb országban megengedhetőnek 
tartják az abortuszt, ha a  magzat az anya 
életét veszélyezteti. Ha dönteni kell kette-
jük élete között, az anya élete a  fontosabb 
(hiszen ő még ideális esetben tud gyerme-
ket szülni). A  magzat ártatlan ugyan, de 
facto azonban az anya testét veszélyezteti, 
szenvedést okoz neki (például méhen kívüli 
terhesség estében). „Nem várhatjuk el, hogy 
az emberi faj szaporodjon, miközben az 
anya elpusztítja magát. Még egyszer, az anya 
részéről nem követelhetjük a  magzat életé-
nek választását, mint ami a Krisztuskövetés 
egyetlen útját jelentené”13. 

Érdemes megfontolni, hogy a születendő 
gyermek nemcsak az anya privát felelősségi kö-
rébe - így önrendelkezésébe tartozik, legalább 
annyira a közösségébe (legyen ez a társadalom, 
Egyház). Az ókorban bevett eljárás is a közös-
ség, vagy az apa beleegyezésétől függött.

A Katolikus Egyház álláspontja amel-
lett, hogy egyértelműen az életet védi (pro 
life), figyelembe veszi kortárs tudományos 
eredményeket, amikor egy-egy dokumen-
tumban megnyilatkozik. 

Az egyház mindenekelőtt hangsúlyozza, 
hogy Isten teremtésébe nem vihetjük bele 
a  saját ítéleteinket. Gondoljunk a  Boldog-
ságos Szűz Máriára. Szépen alakuló életét 

„Szeressétek egymást”

folytatás a következő oldalon...

Az ősbizalom pusztulása:
A magzatelhajtás praktikájának morálteológiai perspektívái

1 Arany János fordításában.
2 Anthony Fisher: Catholic Bioethics for 

a new millennium, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2012., 152. (fordítás tőlem)

3 www.katolikus.hu
4 Stephen L. R. Clark: Biology and Chris-

tian Ethics, Cambridge University Press, 
Crambridge, 2000.

5 J. T. NOOAN: An almost absolute value in 
history. in.  (ed.): The morality of Abortion, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass, 
1970, 302.

6 Fontos különbségtétel, hogy potenciálisan, 
mint felnőtt ember, de már aktuálisan is ember.

7 Fordítás mindkét esetben tőlem.
8 Albert Moraczewsky: Human 

Personhood. in W.B. Bondeson et al (eds.) 
Abortion: The status of the Foetus, Reidel 
Publishing, Dordrecht. 1983, 11.

9 U.o., 13. 
10 Neil Messer: Respecting Life. Theology 

and bioethics, SCM Press, London, 2011, 6. 
(fordítás tőlem)

11 Gilbert Meilaender: Bioethics. A Primer 
for Christians, William B. Eerdmans Publishing 
Company, Michigan, 1996, 6. (fordítás tőlem)

12 U.o., 7. (fordítás tőlem)
13 U.o. 35. (fordítás tőlem)



Apostol 5

Viseld szíveden Egyházad sorsát!a Krisztus-esemény fenekestül felforgatta, 
de mégsem mondott nemet Gábriel ark-
angyalnak. „Íme, az Úr szolgálója vagyok, 
legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

Segítség lehet a halálhoz való hozzá-
állás átgondolása, hiszen ez a  téma igen 
közel van a  Keresztény hit szívéhez és 
gyakorlatához.14

Stephen L. R. Clark szerint minden 
ilyesfajta probléma oka, hogy mindany-
nyian hedonisták vagyunk, keressük az 
élvezetet, kerüljük a  szenvedést. Jézus 
Krisztus Hegyi beszéde óta a boldogság-
fogalom megváltozott. Bármilyen szen-
vedés közepette is boldog vagyok, ha az 
Atya akaratában járok. Ez a  „készséges-
ség” nyitottság az Atya akaratára, bárho-
gyan alakul is.15

Az emberi élet tisztelete több, mint 
hogy nem ölünk meg embereket! Bölcs 
Tanítónk itt is figyelmeztet: ne méreges-
sünk, a túlcsorduló szeretetet tegyük meg 
minden cselekvésünk alapjának. 

4. Végszó
Reményeim szerint tanulmá-

nyom figyelmes átolvasása után, min-
den jóérzésű embert meg lehet győzni 
a  terhességmegszakítás gondolatának 
elvetéséről. 

Szorgalmazom az ide vonatkozó álla-
mi jogszabályok szigorítását, határozottan 
az Élet Útját hirdetem, és várom az arany-
kort, amikor: „Örökre megsemmisíti a ha-
lált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet min-
den arcról, lemossa népéről a  gyalázatot, 
lemossa az egész földön.” (Iz 25,8).
Különösen szép gondolatnak tartom, és 
magam is gyakoroltam az adventi idő-
szakban, hogy minden nap elimádkoz-
tam egy rózsafüzért a világon aznap abor-
tusszal megölt magzatok és szüleik lelki 
üdvéért, és Isten megbocsájtásért. Az ör-
vendetes titkok átelmélkedése különösen 
alkalmas egy empatikus, de a  praktikát 
a legtöbb esetben elutasító keresztény ér-
zület felébresztéséhez. 

Végezetül várom a  kort, amikor újra 
igaz lesz az ősi népi bölcsesség: „olyan 
biztonságban van, mint a  gyermek az 
anya méhében.”16

Lévai Ádám
Leuveni Katolikus Egyetem

14 Patrich J. O’mahony: A question 
of Life. It’s beginning and transmission, 
Sheed&Ward, London, 1990.

15 Papp Miklós: A vallásosság erkölcsi erénye, 
L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskola, 2015, 269.

16 Anthony Fisher: i.m., 181.

Rovatunkban a külföldi katolikus honlapok 
híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb 
fordításokat. Aki szívesen csatlakozna kez-
deményezésünkhöz, fordításait küldje szer-
kesztőségünk tataikapucinus@gmail.com 
címére vagy hozza be személyesen a  plébá-
niára. Nagy szeretettel várjuk fordításaikat!

Ferenc pápa január 26-án 
találkozott Hassad Rouhani 
iráni elnökkel
Január 26-án, kedden tartott megbeszélést 
Ferenc pápa és Rouhani iráni elnök. A  39 
perces magán találkozón (hasonlóra leg-
utóbb 1999-ben került sor), a pápa nyomást 
gyakorolt Rouhanira, hogy tevékenységével 
segítse elő a közel-keleti békefolyamatot, és 
segítse a  terrorizmus és a  fegyverkereskede-
lem leküzdését. A megbeszélés érinttette az 
Iránnal, nemrégiben kötött nukleáris meg-
állapodást és az Iránban jelenlévő katolikus 
egyház helyzetét is.1 „Arra kérem, hogy 
imádkozzon értem. Minden jót kívánok 
a munkájához,” mondta Rouhani farsi nyel-
ven a  pápának. „Köszönöm a  látogatást és 
reménykedem a  békében,” válaszolt Ferenc 
pápa olaszul.
A Vatikán a találkozót követően kiadott nyi-
latkozatban, a megbeszélést szívből jövőnek 
nevezte, mely során „közös lelki értékek ke-
rültek elő.”

Hassan Rohani, iráni 
elnök látogatása során 
(január 26), a Capitoliumi Múzeumban az 
olasz fél eltakarta az összes meztelen ókori 
szobrot.
Rouhani és Matteo Renzi olasz miniszterel-
nök, a Capitoliumi Múzeumban tett látoga-
tást, miután olasz cégek kb. 17 milliárd eurós 
üzleti szerződést kötöttek Iránnal. Azonban 
számos meztelen szobrot paravánnal elta-
kartak, hogy azok nehogy megsértsék az 
iráni elnököt.2 Az olasz külügy továbbá, 
úgy döntött, hogy a hivatalos vacsorán nem 
szolgál fel bort. Ezt gesztust Franciaország 
- ahová az iráni elnök következő útja veze-
tett- visszautasította. Az Iráni Iszlám Köz-
társaságban szigorú törvények szabályozzák 
az alkohol fogyasztást.

A közösségi médiában 
is nagy port kavart 
a meztelen szobrok eltakarása.
A fenti hírre számos iráni szarkasztikus hu-
morral reagált a  közösségi média oldalain. 
Az egyik facebook hozzászólás megköszö-
ni, hogy Olaszország megvédi az iszlámot 

azzal, hogy dobozba teszik a  meztelen 
szobrokat. „A megkötött kereskedelmi szer-
ződés következményeképpen, nem lenne 
meglepő, ha az olaszok összetörték volna 
a  szobraikat.” kommentálta a  hírt az egyik 
Twitter felhasználó. Mindazonáltal nem-
csak a  humor volt az egyetlen válasz erre 
a  hírre. Számos iráni nem tetszését fejezte 
ki Olaszország „különös gesztusa” miatt, és 
az iráni kormányt vádolta érte. „Az, hogy 
Rouhani látogatása alatt eltakarták a szob-
rokat szégyenteljes és fájdalmas” tette hozzá 
egy „twitterező”. Egy másik facebook hoz-
zászóló arra emlékeztet, hogy Iránnak nem 
kell ezzel foglakoznia, mert ez az olasz fél 
döntése volt. Mások megjegyezték, hogy 
Olaszország feladja kulturális identitását, 
hogy kiszolgálja az iráni vallási vezetőket. 
„Látogatók kedvéért letakarni a  meztelen 
szobrokat, egyenlő a  kulturális öngyilkos-
sággal” mondta egy másik felhasználó. 
Rouhani ezt követően Franciaországban 
tett látogatást.

Nagy Dániel

1 Iránban a  keresztények számát 100.000 é 
300.000 közé teszik, ebből 20.000 a katolikus.

2 Az iszlámban a  tilalmak száma a  szexualitás 
nyílt vállalása mellett lényegesen magasabb, 
mint az a  mai Nyugaton megszokott. Ezek 
közül a  legelső a  meztelenség tilalma, ami az 
egyneműek között is érvényes. Az iszlám ha-
gyomány szerint a férfiak esetében a köldök és 
a  térd közötti rész az, amelyet idegenek előtt 
feltétlenül el kell takarni. Ez a  szabály még 
a közös fürdőkre is kiterjed.

AVE MARIA...
csend és szirom

közöttük ostya fehérben
néma szerzetes 

------

Miserere
Isten kigyújtott

színei közé egyszer
hazatalálni

Paradoxon
egyenesen, vagy

görbén járod utadat
mindig te döntesz

Botos Ferenc

„Szeressétek egymást”
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Tanúságtevők
A hitoktatás tiszta életre, őszinteségre kötelez.

Három éve élhetek Tatán, igazán örömben 
és elégedettségben, természetesen a  minden-
napok gondjai mellett. Örömöm és elége-
dettségem oka maga a város, lakóival együtt. 
A tó, a vár, a természeti környezet, a kapuci-
nus templom, nekem mind-mind ajándék, 
megtoldva a  tókör-járás gyönyörűségével, 
ludakkal, sirályokkal, platánnal, a napkelte és 
napnyugta csodálatos színeivel. 
Értékrendemben a  szépség, a  történelmi-
ség, a hit nagyon fontos szerepet játszanak. 
Mindezeknek Tatán láthatóan, foghatóan 
közelébe kerültem. Tatabányáról évekig át-
jártam a rorate szentmisékre reggel hat órá-
ra, otthonról autóbusszal öt órakor indulva, 
töltekezni, ünnepre készülni. Úgy érzem, ju-
talmul kaptam az Úristentől és gyermekeim-
től az átköltözés lehetőségét. Mindenestül 
megszerettem Tatát.
Szüleim  a  munkalehetőség miatt kerültek 
Tatáról Tatabányára. Ott születtem, ott vé-
geztem iskoláim egy részét, később ott men-
tem férjhez, vegyészmérnök páromhoz. Ott 
születtek lányaink, részben ott nevelődtek. 
Számtalan szállal kötődtünk a városhoz, sze-
rettük templomunkat, István aktívan mun-
kálkodott a  képviselőtestületben. Nem taga-
dom, most nagyon örülök, hogy itt élhetek.
Szüleim, különösen édesanyám, olyan környe-
zetből jött, ahol rendet, fegyelmet, jóra, szépre 
való törekvést élt meg. Aztán beépítette ezt 
a saját családi életünkbe a lehetőségek szerint. 

Mert az idők változtak, ennek tulajdonítom, 
hogy testvérem sem született. Jött a  háború, 
és az azt követő éveket már magam is átéltem. 
Emlékszem a  bombázásokra, takaróba bu-
gyoláltan szaladtak velem az óvóhelyre. Min-
den iskola elvégzése után az egészségügyben 
dolgoztam, laboratóriumban. Férjem, István, 
a  Brikettgyár üzemvezető főmérnökeként 
ment nyugdíjba, amit csak 62 éves koráig él-
vezhetett, akkor agytörzs-infarktussal, négy 
hónap eszméletlenség után elment. Ez idő 
alatt az élet és minden velejárója átértékelő-
dött bennem. Hitünket együtt éltük, a nagy-
marosi találkozók, lelkigyakorlatok, házas 
hétvégék mindig jelen voltak az életünkben. 
Életem fele volt ő. Tiszteletre méltó, nagysze-
rű embert vesztettünk. Mónika és Kinga lá-
nyaim pedig jó apát. Öt unokánknak csak me-
leg szívvel beszélhetek róla. Rajtam, az ő békés 
szelídsége sokat alakított. Ő bíztatott, hogy 
menjek Győrbe a  szemináriumba hitoktatást 
tanulni. Neki köszönöm ezt a kimondhatatlan 
ajándékot, amit ma is megélhetek. A  gyerek 
szemek tiszta, érdeklődő csillogása, az órakez-
dő gyermek-könyörgések mélysége rádöbben-
tetett teremtettségünkre. Igazolta számomra 
teljes bizonyossággal, hogy Isten van. Ő a Van! 
A  gyerekektől lettem igazán hitoktató, nem 
a  könyvektől. „De aki megbotránkoztat csak 
egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek 
bennem, jobban járna, ha malomkövet kötné-
nek a nyakába és a tengert fenekére vetnék. „ 
(Mt 18) Súlyos szavak. Megtaláltam helyemet 
a templom közelében. Hála az Úrnak még az 

otthonom is csak pár percre van a  templom-
tól, ez már szinte kegyelem. Kincs  az is, hogy 
nagy barátsággal, férjem halála után, a  Szent 
Márton kórus befogadott. Lányaink messzebb 
élnek tőlem, de a kapcsolat szinte mindenna-
pi. A  technika segítségével ma Anglia nincs 
messzebb Hatvannál, skypolunk.
Amikor a tókört járom már ismerős arcokkal 
találkozom, mikor mosolygunk egymásra, 
örülök. Gondolom, egy cipőben járunk, egy 
tavat kerülünk, azonos szépség derít fel ben-
nünket. Ez a templomi közösségen, az énekka-
ri értékeken kívül egy másik, élő természetes 
világba is bekapcsol. Az Isten kifogyhatatlan 
ajándékaiból. Könyvekkel éltem át az életem. 
Különösen a  versek boldogítanak, adnak 
kifogyhatatlan gondolatiságot, különösen 
a  nehezebb napokban. Ilyen értelemben az 
egyedül-lét megszelídült, már nem olyan fáj-
dalmas, de van benne mit elviselni, felajánlani 
naponta a szentmisében. Szent-Gály Kata év-
tizedekkel ezelőtt mélyre ültetett bennem egy 
gondolatot. Ennek jegyében gyűjtögettem 
belső kincseket, melyeket őszinte szívvel adok 
tovább. Hálával és köszönettel a  megosztás 
lehetőségéért írom ide az ő szépséges sorait:

„Mindent elveszíthetünk,
Mindentől megfoszthatnak az életben,

de az, ami belül van,
az a miénk marad örökké.”

Testvéri köszöntéssel:
Szabó Istvánné Mária

„Este van, este van: kiki nyúgalomba!”...
Arany Jánostól tudjuk, hogy a családi körben 
töltött este milyen szép, nyugalmas és sze-
retettel teli tud lenni. De vajon van-e erőnk 
a mai rohanós világban úgy megtölteni, mint 
165 évvel ezelőtt? Miből töltekezünk, mik az 
erőforrásaink? Hogyan tudjuk a problémákat 
legegyszerűbben elsimítani? Hogyan kell jól 
beszélgetni, hogy a másik azt értse, amit mon-
dani szeretnénk? Mivel neveljük a gyerekeket, 
amikor már úgy érezzük minden eszköztá-
runk kifogyott? Hogyan tudjuk Krisztust 
megélni a mindennapokban?
Ezek és ehhez hasonló kérdések foglalkoztat-
ják azt a  nyolc családot, akik jelentkeztek az 
ősszel hirdetett családi körbe. A  kérdésekre 
nincs egyetlen jól megfogalmazott válasz. 
Azonban jó alapot adnak arra, hogy megosz-
szuk egymással gondolatainkat, ezzel is köze-
lebb kerülve egymáshoz, hitünkhöz, Istenhez. 
Az eddigi találkozások elindították a  közös 
gondolkozást, a családi kör tagjai nyitottan és 
bizalommal fordulnak egymáshoz.

Az egyház a II. Vatikáni zsinat óta fontosnak 
tartja, az egyház és a lelkipásztorkodás meg-
újulásának feltételeként és távlataként a ke-
resztény közösség — krisztusi értelemben 
való — életre keltését. Az egyházban ezért 
fontosak a személyes részvételen alapuló kö-
zösségek, amelyekben a résztvevők példával, 
életszentségre való törekvéssel, Isten kegyel-
mében kívánnak részesülni.
A közösséghez nem csupán passzívan, ha-
nem aktív cselekvéssel is kapcsolódó hívek 
megtapasztalhatják, hogy milyen ereje van 
a közösségi hálónak, az együttes szeretetnek. 
Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek 
az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Máté 
18,20) És Jézus kegyelmével megsegíti a kö-
zösségeket, akik így megerősödnek hitben, 
szeretetben. Nem véletlen, hogy a  diktatú-
rák nem nézik jó szemmel a  közösségeket, 
hiszen a  közösségi embernek van tartása, 
hite. Ugyancsak nem véletlen, hogy korunk 
felszínes társadalmában egyre kevesebb a mé-

lyen megélt közösségi lét. A  facebook, chat-
szobák és fórumok társasága nem a  mély 
bizalomra és szeretetre épülnek, hanem a fel-
színes látszatra, vagy egy-egy hasonló érdek-
lődési körre. Ezekre is szükség van, de az em-
ber, mivel közösségi lény, veleszületett igénye, 
hogy legyen tartós, biztos kapcsolata.
A házasság két ember életre szóló szövetsége, 
amely Isten kegyelméből és szentségéből adó-
dóan biztos alapokra épül. A  biztos alapok 
mellett is szükség van „folyamatos karbantar-
tásra”, megerősítésre. Hiszen a mindennapok-
ban sokszor elfelejtődik a  tudatos választás, 
hogy „én egy életre őt választottam”. Ennek 
a  tudatos Krisztusi lelkületű házasságnak, 
párkapcsolatnak is segítője lehet a közösség.
Lelkesen várjuk a  folytatást, hogy a  családi 
kör a  rendszeres találkozásaival egyre erő-
södjön, erősítse a  közösségbe tartozás él-
ményét és ezáltal elősegítse a  párkapcsolat 
elmélyülését is.

Kapusy Péter
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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

Nagyböjti programok
Agostyán: Febr. 14. Hamvazás szertartása 1130;
 Márc. 20. Virágvasárnap 1130;
 Keresztút a pénteki szentmisék előtt;

Tata: Febr. 14. A szentmisékhez kapcsolódva a hamvazás szertartását végezzük 1800;
 Márc. 13. Fatimai engesztelés
 Márc. 15. Ünnepi szentmise magyar hazánkért 730;
 Márc. 19.  Szent József főünnepe 730;
  Ünnepi szentmise a családokért 1800;
 Márc. 20. Virágvasárnap; barkaszentelés 730; 900; 1015; 1800;

Február 15-étől hétfőtől péntekig a hétköznapi szentmisék keretében; 
nagyböjti lelkigyakorlatot vezet Albert atya. Téma az imádság és a lelkiélet.
Nagyböjti litánia szerdánként a 1800 órai szentmise után;
Keresztút minden pénteken 1730-tól;

Vértestolna: Febr. 14. Hamvazás szertartása 1130;
 Márc. 20. Virágvasárnap 1130;
 Keresztút a csütörtöki szentmisék előtt;

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

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

Könyvajánló
Henri J. M. Nouwen: A tékozló fiú hazatérése egyike a Szentírás azon történeteinek, 
amelyekben Jézus Isten országának az evilági gondolkodástól eltérő törvényeiről 
szól. A  példázat súlyos kérdéseket vet fel. Miért fogadja kitörő örömmel és nagy 
lakomával az apa hazatérő fiát, aki kikérte, majd eltékozolta örökrészét? Van-e ma-
gyarázat a fiú tettére, helyénvaló-e a megbocsátás? Jogosan neheztel-e a nagyobbik, 
a „jó” fiú, aki úgy érzi, hogy még sosem kapott ennyit, pedig mindig apja kedvében 

járt? Rembrandt élete végén, mintegy élettapasztalatainak esszenciájaként vitte vászonra a történe-
tet, zseniális remekművet alkotva. Henri J. M. Nouwen (1932 -1996) a múlt század egyik jelentős 
katolikus szerzője. Életének válságos időszakában talált rá a festményre, ami rendkívüli hatást tett 
rá, és utána éveken át egy mély felismerésekhez vezető folyamat katalizátoraként működött benne. 
Ezeket osztja meg velünk A tékozló fiú hazatérése című, legismertebb művében. Saját és Remb-
randt életének példájával alátámasztva tárja fel azt, hogy a  tékozló fiú, az idősebb fiú és az apa 
szerepe, sorsa egyaránt bennünk él. Lényünk e három aspektusának megtapasztalása, a példázat 
megértése és átélése a keresztény hit mélyrétegeibe, Istenhez vezet el. A kötetet kiegészítő életrajzi 
vázlat bemutatja Nouwen rendkívüli, ellentmondásosságában is kimagasló személyiségét, felvil-
lantja életének néhány fontos fordulópontját. A végkövetkeztetés itt sem más, mint A cselekvés 
útja mint spirituális ösvény könyvsorozat többi kötetében: belső békénket és szabadságunkat, ez-
zel egyben Isten országának bejáratát az önzésünktől való megszabadulás, a sorscsapásainkon való 
felülemelkedés és a másoknak való önzetlen segítségnyújtás útját járva lelhetjük meg.

Megjelent a Don Bosco Kiadó legújabb könyve, Bethlenfalvy Gábor: Magyar szen-
tek élete címmel. A kötet a mai gyerekek számára is érthető, szerethető alakokként 
állítja elénk az Árpád-házi királyok korának leghíresebb szentjeit: Szent Istvánt, 
Szent Imrét, Szent Lászlót, Szent Gellértet, Szent Erzsébetet és Szent Margitot. 
A fejezetek végén a szentek életéhez köthető helyek és tárgyak fotói, leírásai segí-
tenek kézzel foghatóbbá tenni örök legendájukat. A kötetet Kállai Nagy Krisztina 

illusztrálta, az előszót írta: Böjte Csaba. A  keményfedeles, színes rajzokkal gazdag, 128 oldalas 
könyv kiváló ajándék lehet minden gyermeknek.

Nagyheti szertartásrend
Agostyán:

Húsvétvasárnap szentmise 1130

Tata:
Nagycsütörtök Lamentatio: 730

 Ünnepi szentmise 1800

Nagypéntek Lamentatio: 730

 Nagypénteki szertartás 1800

Nagyszombat Lamentatio: 730

Húsvéti vigília; körmenet, 
felnőtt keresztelés 1800

Húsvétvasárnap 730, 900, 1015, 1800

Vértestolna:
Nagycsütörtök  1630

Nagypéntek  1630

Nagyszombat  1630

Húsvétvasárnap igeliturgia 1130



Apostol8 Képemlékek

Egyházközségi jótékonysági bál

Karácsony Agostyánban

Karácsony Vértestolnán

Szenteste Tatán

Ökumenikus imahét Triduum és a betegek szentségének kiszolgáltatása


