AZ AGOSTYÁNI, BAJI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2016. 12. 24. - XXVI. ÉVF. 6. SZ.
„József is felment a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek neveztek – ugyanis Dávid házából és
nemzetségéből való volt -, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki gyermeket várt. Történt pedig, hogy amíg ott voltak, eljött
szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lk 2,4-7)

Kedves Olvasó!
Minden családnak meg van a maga története, amiben örömteli és fájdalmas emlékek sokaságai sorakoznak fel, és vannak
az ezerszer elmondott történetek, amiket mindenki tud, még akkor is, ha
ő maga nem élte át, mert talán még
meg sem született. A Szent Családnak is megvoltak a maguk emlékei,
bizonyára hatalmas öröm volt Jézus
születése, de egy kicsit keserű szájízzel hozzáteszik: „mivel a szálláson
nem volt számukra hely”. Nem a felhánytorgatás miatt, vagy a rossz lelkiismeret keltés végett írja le ezt az
evangélista, nem azért, mert a betlehemiek rosszabbak lettek volna
másoknál, csupán így alakult. Az
összeírás végett bizonyára minden
szállás zsúfolásig megtelt, és biztos,
hogy nem Mária volt az egyetlen
kismama ebben a nagy tömegben.
Nem felelőst keres az evangélista,
csak leírja a tényeket: „nem volt
számukra hely”.
A Szent Család megérezte azt,
hogy milyen kitaszítottnak lenni,
milyen az, ha valaki számára nincs
hely. De mégsem a bezárkózás taktikáját választották, hogy védekezzenek
a világ rosszassága ellen. Egy igazán befogadó közösséggé váltak, hogy példakép
legyenek a mi családjainknak is. Jézus

szavait nem választhatjuk el Józseftől és
Máriától. Bár Isten Fia volt, de mint valóságos ember a szüleitől tanult nagyon
sokat. Hogyan tudott volna ilyet mon-

dani, ha egy bezárkózott bizalmatlan,
légkörben nevelkedik: „mindaz, akit
nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki
hozzám jön, azt nem vetem ki”( Jn 6,37),

vagy „Atyám házában sok hajlék van”.
( Jn 14,2) Jézus befogad mindenkit,
akinek szüksége van rá. Így lett barátja
a szegényeknek, a betegeknek és a bűnösöknek, azoknak, akiket mellőznek,
lenéznek, akiket csak sajnálni lehet.
A sebekből valami új fakad. Átalakulnak a dolgok ott, ahol Jézus
jelen van. A rossz dolgok is átváltoznak, ha rábízzuk magunkat az
Isten irgalmára. A Szent Család
nem volt nagy és befolyásos família, nem volt gazdag, vagy előkelő,
de ez a megváltás logikája: „ami
a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse
a bölcseket, és ami a világ szerint
gyönge, azt választotta ki Isten,
hogy megszégyenítse az erőseket.
Ami a világ szerint alacsonyrendű
és megvetett, azt választotta ki Isten:
azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse, hogy egy ember
se dicsekedhessék Isten színe előtt.”
(1Kor 1,27-29) Jézus gyengévé lett
a gyengék között, kicsinnyé a kicsinyek között, mert mind kicsinyek
és gyengék vagyunk Isten előtt.
Emberi szívvel akart szeretni minket, hogy szorítson benne egy kis helyet
mindannyiunknak.
Kristóf atya

Minden kedves Olvasónknak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

„Nem éltünk tétlenül”
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Házashétvége

Szent Imre búcsú

Egyházközségi bál

November 5-én, szombaton bemutatkozott
és előadást tartott a Házas Hétvége Mozgalom a Kapucinus templomban és a szentmisét követően kötetlen beszélgetésre is sor
került a plébánián. A résztvevők elhatározása szerint alkalmaikat minden hónapban
megismétlik és várják az érdeklődőket. Reméljük, hogy a kezdeményezés gyökeret tud
verni közösségeinkben és a családok ezáltal
is közelebb kerülnek Istenhez és egymáshoz!

November 5-én, szombaton, Szent Imre
herceg ünnepén ünnepeltük templomunk
búcsúját. Az ünnepi szentmisét Kristóf atya
celebrálta. Imáinkban kérjük Szent Imrét,
hogy a fiatalok az ő példáját követve mindig
a helyes utat válasszák!

A négy egyházközség (Agostyán, Baj, Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében
jótékonysági céllal farsangi bál lesz február
25-én a Tatai Olimpiai Központban. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián és a misék
után a sekrestyében lehet.

Bezárult a szent kapu
Krisztus király ünnepéhez kapcsolódva november 20-án lezártuk az irgalmasság szentévét. Az ez alaklomra felállított kaput ünnepi szentmise keretében bezártuk. Bízunk
benne, hogy a szentév mindannyiunknak lehetőséget adott az irgalmasság gyakorlására
és megtapasztalására. Ne feledjük, az Isteni
Irgalom nem zárul le az irgalmasság szentévének lezárásával.

Változik a miserend
Miserend változás lesz Tatán. 2017.
január 1-től, pénteken Tóvároson
nem reggel, hanem este 18 órakor
lesz szentmise. Ugyancsak január
1-től, vasárnaponként Tóvároson
nem lesz 10 órakor szentmise. A miserend változást Dr. Veres András
püspök atyával egyeztetve hoztuk
meg.

Mindenszentek

egy mókus figyel
rozsdaszínű lomb alatt
a temetőben

Mamutfenyő

mélyből áradó
némán is reá valló
győzelmes titán

Sorstalan

a mennyországot
bizony már megszolgáltad
bóklászó Krisztus
Botos Ferenc

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
November 19-én, szombaton Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén reggel fél 8, 15
és este 6 órakor voltak ünnepi szentmisék
a Kapucinus templomban. A szentmisében megáldottuk a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium tanulói által sütött
Szent Erzsébet-kenyereket, amelyet hagyományosan a szentmisék után osztottuk szét.

Figyelmeztessen ez bennünket arra, hogy
a jótékonykodás, a karitatív szeretet gyakorlása, az elesettekről való gondoskodás
keresztény hitünk szerves része – nemcsak
lehetőség, de mindennapi keresztény kötelezettségünk is.
A 15 órakor kezdődő szentmisét a Tatai
Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére Havassy Bálint atya német nyelven
mutatta be, melyet a baji kórus kísért.

Baji ministránsok Pécsett!
A baji Egyházközség felsős ministránsai az
őszi szünetben a Pécsi Egyházmegyébe zarándokoltak. Utuk során megtekintették
a Szekszárdi Belvárosi templomot, a Máriagyűdi kegyhelyet, és a Pécsi Egyházmegye
főszékesegyházát. A három nap alatt sok
lelki, és csoport élményben részesültek a kis
zarándokok. Álljon most itt a résztvevők
tollából, az úti-beszámoló:
Ministráns kirándulás Pécs
November 3-5-ig pécsi kiránduláson vettünk részt a baji ministránsokkal. Nagyon
tartalmas és élmény dús három nap volt,
amelyért hálát adunk a Jóistennek.
A baji templomtól való indulás utáni első
pihenő Zámoly, majd pedig a szekszárdi Belvárosi katolikus templom volt, ahol idegenvezetést is kaptunk. A Duna partot elérve
egy rövid ebédet tartottunk.
Máriagyűd volt a következő megálló. Részt
vettünk egy misén és ministráltunk is.
A kántor elmondta a templom történetét: a Szent István király által ide telepített
bencések az itt fakadó forráshoz egy Mária
szobrot helyeztek el. A történelem viharaiban eltűnt kegyszobrok helyére ismét újabbakat állítottak, de mindig történtek csodás
gyógyulások.
Este megérkeztünk Pécsre. Gyönyörű környezetben, a pécsi Fő térrel szemben, a cisz-

terciek kollégiumában szálltunk meg. Este
megnéztük a kivilágított belvárost.
A második napot Pécsen töltöttük.
Elmentünk a székesegyházba, ahol Váradi Kristóf atya misét mutatott be nekünk
a Corpus Cristi kápolnában. Az idegenvezetés alatt megismerhettük a templom
történetét és megtudtuk azt is, hogy a négy
torony Magyarországon egyedülálló. Megcsodálhattuk a kápolnát, az altemplomot
és még a toronyba is felmehettünk. A toronyból lejövet gyönyörű orgonaszó fogadott bennünket. Legjobban a belső díszítés,
a freskók ragadtak meg minket.
Ezután elsétáltunk a szállásunk mellett lévő
Dzsámiba, amely ma már katolikus templom, de a török építészet jellegzetességeit
megőrizte.
A belvárosban ebédeltünk. Délután megtekintettük a Pécsi zsinagógát. Sok érdekességet tudhattunk meg a zsidó vallásról, szokásokról. Furcsa volt, hogy a fiúk kipát, kis kör
alakú fejfedőt viselnek.
Szombaton reggel hazafelé vettük az irányt.
Nagyobb pihenőt tartottunk Simontornyán, megnéztük a várat és a vármúzeumot.
Délután, megérkezve a tatai Kapucinus
templomba, a kirándulást misével zártuk.
Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza és
nagyon élveztük az együtt töltött időt.
Szmodis Borbála és Júlia

„Nem éltünk tétlenül”
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Bajiak adventi készülődése

Advent első vasárnapján, minden keresztény családban megkezdődik a karácsonyi
készülődés, s egyben az Advent első vasárnapjával kezdetét veszi az egyházi új év is.
Karácsonyig, Jézus születéséig alig néhány
hét van hátra, és egyre fokozódó várakozással telnek meg mindennapjaink a megváltó születésére várva.
Az ünnepi hangulat megteremtésére, községünkben sok éve a hittanos gyerekek
adventi készülődés keretében saját kezűleg
készítenek adventi koszorúkat, díszeket. E
díszekkel ékesítik otthonukat, a várakozás
időszakában.
Ebben az évben is advent első vasárnapját
megelőző szombaton, november 26-án
került sor a fantáziát, és ügyességet igénylő adventi koszorúk, és díszítések elkészítésére. E szép feladatok elvégzéséhez az
IKSZT épülete adott otthont. A résztvevő hittanosok, és szüleik, Mariann néni
vezetésével, jó kedvűen készítették a díszeket. Advent első vasárnapján, a szentmise
elején Kristóf atya meggyújtotta templo-

munkban az advent első gyertyáját, így
megkezdve a felkészülést a Megváltó érkezésére. E szép ünnepi szentmise keretében
egy új tagját is üdvözölte Egyházközségünk.
Délután, a templom előtti Gizella téren
került sor, községünk adventi ünnepére.
A gyertyagyújtás imádságait Kristóf atya
vezette, majd a megáldott adventi koszorún a várakozás első fénye is felvillant. Az
ünnepi hangulatot, a helyi német nemzetiségi énekkar hagyományőrző énekeivel
emelte. A gyertyagyújtást követően Német
Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül
a résztvevőket a közösségi házban.
Az adventi gyertya fényénél készítsük fel
lelkünket a megváltónk méltó fogadására.
A fényt adó gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, melyet
Urunk Istenünk, a Megváltó Jézus eljövetelével ad a híveknek karácsonykor.
Kívánok mindenkinek nyíltszívű várakozást!
Pentz Imre
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Élet a Lélekben
2016. szeptember 17-én Szentlélek szeminárium indult Vértestolnán Nagy Márton vezetésével, melyen 4 vértestolnai és 2 baji testvér vett részt. A lelki gyakorlat vezetésében
Mártonnak még 3 testvérünk segített, akik
hétről hétre Győr mellől Öttevényből jöttek
hozzánk, hogy segítsenek minket keresztény
lelki utunkon. Isten áldja meg Őket ezért!
10 héten keresztül minden szombaton találkoztunk. Hétről-hétre egyre közelebb
kerültünk hitünk mélyebb megéléséhez. Az
összejöveteleken sokat imádkoztunk, dicsőítettük az Urat és a Szentíráson elmélkedtünk. Bátorítást kaptunk, hogy merjük teljes
szívvel élni az Evangéliumot, merjünk hinni
Isten határtalan szeretetében. Bizonyossá
vált számunkra, hogy Isten a Szentírás szavain keresztül szól hozzánk és útmutatót ad
a helyes, neki tetsző élethez.
Ez az evangéliumi hit az egyetlen orvosság
a mai kor betegségeire, mint pl: szorongás, reménytelenség, önzés. Megtanultunk a Szentlélek ereje által bensőséges kapcsolatba kerülni Vele. Imádkoztunk egymásért, másokért.
A szeminárium Váradi Kristóf atya által celebrált szentmisével zárult, melyen részt vettek
az öttevényi és kunszigeti imacsoport tagjai
is. Azt hiszem, ekkor tudatosodott bennünk,
hogy ezt az örömöt, ezt a lángot tovább kell
adnunk. Küldetésünk van, hogy mind több
ember megtapasztalhassa Isten szeretetét. Az
Úr áldjon és segítsen minket ebben!
Joóné Uttó Andrea

A Kapucinus templom belső felújítása
Komoly erőfeszítések és előkészületek után
sikerült elkezdenünk a villamoshálózat rekonstrukcióját, mely során egy korábbi tűzeset során erősen rongálódott betáp egységet
sikerült felújítani. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt 2015-ös pályázatnak köszönhetően a restaurálást előkészítő
falkutatást, illetve a villamoshálózat szakszerű megtervezését, illetve a villamoshálózat
korszerűsítéshez szükséges nyomvonalak –
„csövezés” és a modern igényeknek megfelelő
elosztóközpontok kialakítását - sikerült megvalósítani. Ezzel a munka első üteme lezárult.
A Minisztérium újabb pályázatot írt ki, amelyet az előkészített dokumentumok alapján
sikerült beadnunk a rövid határidő ellenére.
A szakértői véleményekkel összhangban
a templom teljes elektromos hálózatának
felújítását és a templomtérben az Örökség-

védelemmel egyeztetve egy korszerű világítás kialakítását tervezzük.
A hálózat felújítása során végzett roncsolásos munkálatok helyreállítása mellett szükséges a templombelső jelenlegi - a legutóbbi
felújítás óta eltelt hosszú idő, valamint a korábbi beázások és a falszigetelés hiánya miatt
– erősen megromlott és károsodott festésének restaurálása. A mennyezet egyes részein
és a diadalíven vakolati repedések találhatók. A projekt megvalósítása során a belső
felázott és salétromos lábazati falfelületek
vakolata új, szellőző vakolatrendszerrel kerülne felújításra. A sérült, laza, málló fal- és
mennyezeti felületeknél szükséges a meglévő
festés és a laza vakolatrész eltávolítása, majd
pótlása is. A felületeken tisztítás, konzerválás-alapozás, majd új festés, díszítőfestés
készülne természetes pigmenttel színezett

festékkel. Az új színek az örökségvédelmi
engedélytől függően kerülnek meghatározásra, az elképzelés világos, pasztellszínek
alkalmazása a formavilág megtartásával.
A teljes felújítással nemcsak a templombelső villamoshálózata újulhat meg, hanem
korszerű világítással és riasztórendszerrel
a templom oldalfolyosóján kialakított Kapucinus Múzeum és Szentképkiállítás is
látványosabbá, vonzóbbá és mindemellett
jobban védhetővé válna.
Az üzemzavarok megszűnése és a templombelső teljes helyreállítása nemcsak a tatai
hívek, polgárok de az ide látogató turisták
örömére is szolgálna. Adjunk hálát Istennek mindazért, amit elérhettünk és kérjük
kegyelmét a további munkálatok folytatni
tudjuk! Istennek legyen hála!

-jt-

„Szeressétek egymást”
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Sajtóapostolok
Új rovatunkba azok írását várjuk, akik olvasmányélményüket szívesen megosztanák
másokkal. Szeretettel közöljük írásaikat!

Olvasónapló

Joseph Ratzinger bíboros:
A Föld sója – Kereszténység és
Katolikus Egyház az ezredfordulón
1. Bevezetés
Témaválasztásom XVI. Benedek emeritus
pápa iránti szakmai tiszteletem és emberi
kötődésem indokolja.
A könyv az akkor még bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusával Joseph
Ratzingerrel a német újságíróval Peter
Seewalddal készített interjú anyagát tartalmazza. A mű felépítése négy részre tagolódik, ezt igyekszem dolgozatomban is
megjeleníteni. A következőkben, olvasónaplómban sorrendben végighaladok az egyes
fejezeteken és témákon, kiemelve azokat
a gondolatokat, melyek különösen elgondolkoztattak.
2. Előszó, a katolikus hit: Jelek és szavak
Peter Seewald úgy jellemzi a bíboros társaságában töltött időt, mint intenzív és komoly
együttlét. Ennek ellenére így ír: „az ’egyházfejedelem’ olyan lazán ült a széken keresztbe vetett lábakkal, hogy sokszor az volt az
érzésem, egy egyetemistával beszélgetek”.
Razinger bíboros időnként visszavonult,
hogy imádkozzon, egy-egy kérdésre átgondoltabb választ tudjon adni.
Ami a két fél egymáshoz való viszonyulását illeti, személyesen az volt az érzésem, az
interjú elején Seewald és Ratzinger bíboros
között egy vékony jégfal van. Az interjú eleje mindenesetre provokatívabb kérdéseket
tesz fel, mint később. Talán ez annak köszönhető, hogy az újságíró bevallása szerint
elpártolt a Katolikus Egyháztól és nem lehet
egyszerű feladat a „páncélos bíborossal, a főinkvizítorral” való találkozás első pár perce…
Az előszóban az újságíró ezekkel a szavakkal méltatja a bíborost: „korunk Egyházának veszteségeit és drámáját kevesen ismerik
olyan fájdalmasan, mint ez az egyszerű, a paraszti Bajorországból származó okos ember.”
A könyv borítójának hátoldalán ez olvasható:
„A Kúria ilyen magasságú tagja még soha nem
nyilvánított ennyire átfogó véleményt a ke-

reszténység központi tanításairól.” Ha ez nem
kelti fel az olvasó érdeklődését, akkor semmi.
Egyébként az egész interjú valóban kitér
a kereszténység és napjaink minden lényeges
kérdésére, és a könyv elolvasása után nem
tudok egyetlen olyan témát sem mondani,
amiről legalább említés szintjén ne esett
volna szó. Sok dologban megerősítést is kaptam az istenkeresésemben, sok a közelmúltban feltett kérdésemre és krízisemre kaptam
választ. Erre Ratzinger bíboros azt hiszem
a gondviselés szót használná.
Nézzük is azokat a témákat, melyek különösen elgondolkodtattak! Az első fejezet mintha miattam íródott volna… Joseph Ratzinger
kiváló teológus, aki tisztában van azzal, hogy
a teológia nem lehet öncélú. Nem olyan
mesterség, mint az összes többi, hanem a hit
megismerésének dinamikus tudománya.
Nem teszi automatikusan jobbá az embert,
de szellemi erőfeszítés, és nincs kizárva, hogy
hatással van az ember gondolkodásmódjára
és életvitelére. Mint teológus hallgató bátorítónak tartom ezeket a szavakat.
Felmerül a kérdés, hogy hogyan nyerheti
vissza valaki a hitét, hogyha professzionálisan foglalkozik a teológiával, például ha
a szövegkritikai módszerrel tanulmányozza
a Szentírást. Exegézis óra után már én is másképp tekintek a Szentírásra, mint azelőtt.
Azonban a bíboros hangsúlyozza, a szent
szövegek a kicsinyek osztályrésze, a lényegi
üzenetet mindenki megérti. Ha pedig valaki
még járatosabban mozog a hit kérdéseinek
világában, pontosan az emberi tényezők
megismerése által jut el a valami mindent
meghaladó valóságra való rácsodálkozásra.
Raztinger bíboros hangsúlyozza, az Egyház
nem a teológusok „kísérleti telepe”, a teológus nemes feladata a szolgálat, munkásságát
a mérték (logosz) kormányozza. Szintén
a hit művelésének mélyebb szintjéről beszél,
amikor azt mondja, hogy a hit soha nem
hagyja abba a kérdezést, de bele tud nőni
a bizalomba, amit az jelent. Ez a gondolat
mintegy legitimálja gyermeki kíváncsiságomat és az intellektuális erőt, melyet ennek
kielégítésébe fektetek.
Egy másik kérdés, melynek örültem, hogy
feltett Seewald, hogy vajon szabad-e örülnünk bárminek, amikor az éhezés és nélkülözés korunk egyik legmegrendítőbb jellemvonása. A bíboros azt a választ adja, hogy
őszintén és nem önzően, de meg kell ta-

nulnunk örülni, hiszen attól a nyomorúság
nem oldódik meg, hogy sajnálkozunk rajta,
az örömről pedig nem kell lemondanunk.
A megtapasztalt jó lendítőerőként kell, hogy
hasson, hogy mindenkivel megosszuk azt.
3. Személyes adatok
Ratzinger bíboros 1927-ben született Marktl
am Inn-ben, Felső-Bajorországban. A szülői
házat volt szerencsém egy zarándoklat alkalmával meglátogatni. Megint csak összeért
a narratív történetmesélés és a saját tapasztalatom. Három testvér közül legkisebbként,
szerény családi körülmények között nevelkedett fel. A vallásosság a család életének
középpontjában állt. A latin nyelvű liturgia
misztikus világa és a racionális, de egzisztenciális kérdésfeltétel volt az ifjú Joseph Istenkeresésének kezdeti hajtóereje. Tanító hivatását korán felfedezte, és így vall: „ha valamit
megtanultam, másoknak is tovább akartam
adni.” Ez szoros összefüggésben van a hitről
alkotott felfogásával, a hit ugyanis „összetörik, ha nem adjuk tovább”. Különösen figyelemreméltó ez a fajta kapcsolat a hit és az
igazság megismerésének természete között.
A bíboros mesél a német légelhárításban végzett szolgálatáról, München bombázásáról,
őszintén beszél a nemzeti szocializmusról,
saját maga és a Hitlerjugend kapcsolatáról.
Joseph káplánként sok hittanórát tartott
gyerekeknek. Különös kihívás volt számára
a hit fogalomvilágát lefordítani a gyermekeknek. Magam is szeretnék ennek a feladatnak
a jövőben eleget tenni. Egyébként a bíboros fontosnak tartja a hitoktatásban a kellő
mennyiségű információ átadását is, mert korunk egyházának válsága sokszor az emberek
ismeretbeli hiányának az eredménye.
Fiatalkorát a kompromisszumok nélküli
Igazság szolgálatába állította, hangsúlyozza,
hogy az igazságról való lemondás az önkényeskedés diktatúrájához vezet, és az emberlét alaptörekvését hazudtolja meg.
Beszél a II. Vatikáni zsinaton való aktív részvételéről, II: János Pál pápa reményeiről,
a zsinat recenziójáról is. Úgy véli, a skolasztikus teológia többé már nem alkalmas a korral
való párbeszédben, az aggiornamento szellemében, a hitnek ki kell lépnie páncéljából
és új nyelven, nyitottan a kor kérdéseire kell
válaszolnia, mindezt kapcsolatban a Szentírással, Krisztussal az élő Igével. A Zsinat
folytatás a következő oldalon...

Apostol
igazi örökségét nagy jövőt ígérő szövegeiben véli felfedezni. Felhívja a figyelmet az
eltérő interpretációkra, így a püspökatyák
szándékának és annak nyilvánossághoz
eljutása közötti különbségekre. A bíboros
szerint nincsen szükség új zsinatra, mert
minden zsinat „üdvös krízist” hoz maga
után, és most ennek az élménynek az időszakában vagyunk. Inkább javasol püspöki
szinódusokat. Egy pánamerikai és egy ázsiai szinódus különösen gyümölcsöző lenne.
Mint jó teológus, ha feltehetne egy kérdést
Istennek, a világban lévő rossz mikéntjére
és miértjére kérdezne rá.
Úgy érzi az volt a feladata, hogy beálljon az
egyre gyorsuló történelem folyamatába, de
a lelkipásztori szolgálat miatt nem tudott
beszállni korunk nagy szellemi párbeszédébe és nem tudott életművet alkotni, az
„események és konfliktusok jelentéktelenségébe kellett alászállnia”. Több évtized
távlatából azonban igenis felsejlik egy életmű olyan gyöngyszemekkel, mint a Názáreti Jézusról írt történeti kritikai munka,
a Szent Zenéről (egyébként a bíboros
családjában mindig nagy szerepe volt a zenének), az Apostoli Atyákról írott értékes
gondolatok. Isten áldását kérem további
munkásságára!
( folytatjuk)
Lévai Ádám

Szent Lúcia szűz és vértanú neve a Lux, azaz
fény szóból ered, ezért a vakok és szembetegségben szenvedők, valamint a hegyes szerszámokkal dolgozó varrónők és a bűnbánó
utcanők védőszentje.
Ünnepnapja december 13. A naptárreform
előtt az év legrövidebb napja volt, ezért gazdag és sokszínű néphagyománya alakult ki.
Luca napján a következő év termésére, időjárására és a szerelemre is jövendöltek. A legismertebb a lucázás, amikor kisfiúk járnak
házról-házra és jókívánságokat kántálnak
a lakóknak. A keresztény és a pogány hagyományok összefonódásának nagyon szép
példája Luca székének elkészítése. A szigorú előírásokat követve szentestére készül el
a sámli, amire ha készítője az éjféli mise után
feláll, akkor megláthatja a boszorkányt….
legalábbis a néphagyomány szerint.
De ki is volt Lúcia? A 3. században egy siracusai előkelő családban élt. Amikor édesanyja súlyos beteg lett ellátogatott Szent Ágota

„Szeressétek egymást”

5

Jobb adni, mint kapni?
Karácsonyi ajándékozás

Advent a várakozás, készülődés, és természetesen az ajándék vásárlás és készítés időszaka. Nem kis fejtörést szokott okozni, hogy
kinek mit adjunk? Mivel szereznénk igazi
örömet, meglepetést? Vásároljunk vagy készítsünk? Legtöbbször tárgyi ajándékban
gondolkodunk, hiszen az kézzel fogható,
látványos. De vajon mindenki örül neki?
Hogyan válasszunk ajándékot, hogy szeretetünk kifejezését lássák benne?
Mindenkinek van egy személyes szeretetnyelve, amit meg kell ismernünk ahhoz,
hogy a megfelelő módon tudjuk kifejezni
irányába szeretetünket. Nem mindegy, hogy
egy autóba milyen üzemanyagot tankolunk,
így az sem mindegy, hogy mivel töltjük fel
párunk, testvérünk, barátaink szeretettankját. Gary Chapman 5 szeretetnyelvet különböztet meg, amelyek a következők:
• Elismerő szavak
• Minőségi idő
• Ajándékozás
• Szívességek
• Testi érintés
Természetesen senkire se kizárólag egy vonatkozik, mindenkinek van elsődleges- és
másodlagos szeretetnyelve, így több lehetőségünk van kifejezni érzéseinket. Talán önma-

Szent Luca és az ő kincse
sírjához, hogy gyógyulásáért imádkozzon.
Álmában Ágota megkérdezte tőle, hogy
miért zarándokolt el a szent helyre, hiszen
Lúcia saját hitével is meggyógyíthatta volna édesanyját. Lúcia ennek hatására kiesdekelte édesanyjánál, hogy ne kelljen férjhez
mennie és vagyonát a szegényeknek adhassa.
Vőlegénye ezt nem nézte jó szemmel és kereszténység vádjával bíróság elé küldte. Szenvedéstörténete nagyon hasonló Ágotáéhoz:
a nyilvános meggyalázást a Szentléleknek
köszönhetően elkerülte, ezért kínzásoknak
vetették alá, majd pedig egy tör szúrással
megölték. A középkorban a legkedveltebb szentek közé tartozott Szent Ágotával
együtt.
,,A menyasszonyod talált egy igen értékes
kincset, amelyet meg akar szerezni magának.
Most eladja mindenét, hogy azt megvehesse.’’ mondta Szent Luca dajkája a vőlegénynek az egyik szenvedéstörténet szerint. Mi
milyen kincseket tartunk értékesnek? Mire

gunkról a legegyszerűbb megállapítanunk,
hogy minek is örülünk legjobban: egy óriás
plüss macinak, csodálatos vázának vagy pedig
egy közös színházlátogatásnak, korcsolyázásnak? Ha a szeretetnyelveknek megfelelően
igyekszünk ajándékozni igazi, a másik által
is értékesnek tartott ajándékot adhatunk.
És nem csak karácsonykor....egész évben törekednünk kell arra, hogy a megfelelő metakommunikációval adjuk tudtára a másiknak,
mennyire szeretjük. (Az interneten található
teszt a segítségünkre lehet ebben.)
És a Jóisten? Neki vajon hogyan tudjuk
leginkább kifejezni szeretetünket? Ha időt
áldozunk rá? Részt veszünk az egyházközség életében? Vagy pénzünkkel? Vagy
tetteinkkel? Talán mindegyik megfelelő,
hiszen annyi lehetőségünk van, csak észre
kell vennünk őket. Van, amelyiket könnyebb
megvalósítanunk, másikat kevésbé szívesen
tesszük. Próbáljuk ki a nehezebb utat is, ami
áldozattal, lemondással járhat a részünk-

ről, hiszen ezzel még inkább kifejezhetjük odaadó szeretetünket.
Hangolódjunk rá hozzátartozóink, barátaink szeretetnyelvére, hogy igazán ki
tudjuk fejezni számukra érzéseinket.
Fehér Dóra

áldozunk időt, energiát, anyagiakat? Vajon
megtaláltuk már az igazi kincset? Ha még
nem, de keressük, akkor jó úton járunk. Lúcia is kereste: az út, a zarándoklat, amit megtett érte csak növelte a kincs értékét és életét
adta érte. Kövessük mi is Szent Luca példáját
és keressük meg a Kincset!
Fehér Dóra

Még ma
Nem a szétfoszló álomsemmiben,
nem a vágy mézeskalácsországába jutva be,
nem a javulás labirintusán végigtapogatózva,
nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint,
nem mítikus áttételeken át,
nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen,
nem is jövőre és nem is holnap, hanem
még ma
velem leszel a paradicsomban.
Görgey Gábor
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”

Kedves Gyerekek!
Karácsony napján újra egy oldal meglepetéssel ajándékozunk meg Benneteket.
Reméljük, örömötöket lelitek a játékokban!

Karácsonyfadísz készítés természetes anyagokból
Azoknak szeretnénk segíteni, akik úgy
döntöttek, hogy karácsonyfájukat csak
természetes alapanyagokból készített dís�szel szeretnék felöltöztetni.
Amire szükségünk lesz: zsákvarrótű, szalag, mézeskalács, dió, toboz, apró narancs
és alma, fahéj, pattogatott kukorica
Elkészítés: fűzzük a tűbe a szalagot, szúrjuk át a narancson, vágjuk el a szalag végét,
kössünk rá csomót, vágjuk le a másik vé-

gét, kössük meg és az lesz a dísz akasztója.
Rakhatunk fahéjat is a gyümölcs alá. Az
almát is készítsük el hasonló módon, de
nagyobb tűvel. A dióba szúrjunk fogpiszkálót, törjük le a felesleget és hurkoljunk
rá szalagot. Fenyőtobozoknál ugyanezt
a módszert alkalmazzuk. Mézeskalácson
sütés előtt készítsünk lyukat, majd fűzzük
bele a szalagot. A pattogatott kukoricát is
fűzzük fel egy cérnára.

A Karácsony szinonimái

Keress 10 különbséget a 2 rajz között!

Apostol

Szódabikarbónás
süthető gyurma
Ennek a gyurmafajtának nagy előnye,
hogy hihetetlenül szép, csillogó hófehér
gyurma, selymes, egységes textúrával.
Nem lehet, nem szeretni. A receptje, nagyon egyszerű, és olcsó.
Alaprecept
• 1 csésze kukoricakeményítő
• 2 csésze szódabikarbóna
• 1 és 1/4 csésze víz
Elkészítés
A hozzávalókat öntsük egy edénybe.
Keverjük csomómentesre. Folytonos
keverés mellett közepes lángon kezdjük
el főzni. Amint besűrűsödik, egy labdává áll össze az egész. Ezután helyezzük át egy tányérra a masszát és fedjük
be nedves ruhával. Várjuk meg, amíg
kihűl. Amint kihűlt, formázható is.
Sütiszaggatóval, keksznyomdával, sablonokkal gyönyörű karácsonyfadíszeket
készíthettek! Süthető gyurmáról van
szó. Viszont ezzel a művelettel legyünk
óvatosak, körültekintők. A hagyományos gázsütőnél előfordulhat, hogy
megbarnul kissé a művünk, ezért a sütés
utolsó szakaszában érdemes résen lenni,
és figyelni. Egyébként 160-180 °C-on fél
órát ír több forrás is, de ez függ a tárgy
méretétől is. A gyakorlat is azt bizonyítja, hogy inkább szárítsuk, mint süssük,
méghozzá alacsony hőfokon, azaz maximum 80°C-on egy órán keresztül, félidőben megfordítva. Türelmesebbeknek
mondom, hogy levegőn is szépen megszárad, de adjuk neki legalább egy napot,
és félidőben fordítsuk is meg.

Karácsonyi színező

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk.

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Könyvajánló

Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) A föld sója (Kereszténység és katolikus egyház
az ezredfordulón) A könyv szerzője XVI. Benedek Pápa A Katolikus Egyház korunkban számos régi-új problémával került szembe. Hívők és nem hívők milliói
tesznek fel maguknak kérdéseket a cölibátusról, a tévedhetetlenség dogmájáról,
a születésszabályozásról, az elváltak újraházasodásáról vagy az egyházi népszavazásról. Vajon milyen mértékben alkalmazkodhat Róma a modern kor elvárásaihoz? Joseph
Ratzinger, a Hittani Kongregáció prefektusa olykor meghökkentő, de mindig gondolatébresztő válaszokat ad ezekre a kérdésekre. A Kúria ilyen magas rangú tagja még soha nem nyilvánított ennyire átfogó véleményt a kereszténység központi kérdéseiről.
Az eredetileg német nyelven kiadott ifjúsági katekizmus címe az angol elnevezés
- „The Youth Catechism of the Catholic Church” - rövidített címével -YOUCATkerült a könyvvilág bestsellers listáinak élére! Kiadónk hiteles fordításban, Erdő
Péter bíboros ajánlásával és XVI. Benedek pápa meleg szavú ajánlásával abban a reményben jelentette meg ezt a kötetet, hogy minél több magyar emberhez és a magyar fiatalokhoz is eljusson ez a kérdés - felelet formájában oktató katekizmus.

Agostyán Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 28.
Dec. 31.
Jan. 1.
Baj
Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 31.
Jan. 1.
Tata
Dec. 24.
			
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 27.
Dec. 28.
Dec. 29.
Dec. 30.
Dec. 31.
Jan. 1.
Vértestolna Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 27.
Dec. 31.
Jan. 1.

Agostyán

Ünnepi miserend

Karácsonyi szentmise
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Hálaadás
Újévi liturgia
Karácsonyi szentmise
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Hálaadás
Újévi liturgia
Pásztorjáték
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Hálaadás
Újévi szentmise
Karácsonyi szentmise
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Hálaadás
Újévi liturgia

22:00;
11:30;
11:30;
17:00;
16:00;
11:30;
24:00;
10:00;
10:00;
18:00;
10:00;
16:00;
24:00;
7:30; 8:45; 10:00; 18:00;
7:30; 8:45; 10:00; 18:00;
7:30;
7:30;
7:30;
7:30;
18:00
7:30; 8:45; 18:00;
22:00;
11:30;
11:30;
17:00;
16:00;
11:30;

Változások a miserendben
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Szentségimádás
Minden hétköznapon a szentmisék előtt fél órával
szentségimádás és
gyóntatás.

Vesperás
Szerdánként és
vasárnaponként
az esti szentmise
előtt, 17:30-kor
zsolozsmát imádkozunk.

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

Vasárnap: 11:30; Szerda: 17:00

Baj

Vasárnap: 10:00; Csütörtök: 18:00; Péntek: 7:00

Tata-Kapucinus

Vasárnap: 7:30, 8:45, 18:00, (vesperás 17:30)
Hétfő: 18:00; Kedd: 7:30; Szerda: 18:00, (vesperás 17:30);
Csütörtök: 7:30; Péntek: 18:00; Szombat: 7:30, 18:00

Vértestolna

Vasárnap: 11:30; Kedd: 17:00

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2017. február 13. • 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, baji, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2016. 12. 24. - XXVI. évf. 6. sz. • Megjelenik évente hatszor.
Felelős kiadó: Kovács Csaba Albert 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.

Képemlékek
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Adventi készülődés Bajon

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe

Házashétvége

Szent Imre búcsú

Szentlélek szeminárium Vértestolnán

Baji ministránsok Pécsett

