
Higgyetek az evangéliumban!
Jézus ezekkel a  szavakkal kezdte meg 
nyilvános működését: „Beteljesedett az 
idő és már közel van az Isten országa. 
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az 
evangéliumban.”

Beteljesedett az idő. Mármint Jézus-
ban. Jézusban a világtörténelem, a világ 
egész fejlődése elérkezett a csúcspontjá-
hoz. És ez így fog tartani az idők végeze-
téig. Lényegi értelemben már nincs fej-
lődés. Isten Jézusban már teljesen 
kimondta önmagát. Jézusban már 
tudjuk, hogy ki az Isten, és Jézus-
ban már azt is tudjuk, hogy ki az 
ember. Tudjuk, hogyan juthat el az 
ember Istenhez: Jézus által, a jézusi 
szeretetet megvalósítva. Ehhez ké-
pest minden más fejlődés (techni-
ka...) csak részletkérdés. Ezek után 
már nem az a kérdés, hogy milyen 
gazdag vagyok, milyen nagy a befo-
lyásom, milyen értékes az autóm... 
hanem az, hogy van e bennem 
szeretet, és ez mennyire hasonlít 
Jézus szeretetére. Az a kérdés, hogy 
mennyire hasonlítunk Jézus Krisz-
tusra. Egész életünkben, és különö-
sen is most a nagyböjt folyamán erre kell 
válaszolnunk. 

Már közel van az Isten országa. Itt 
van. Csak az a baj, hogy nem vesszük ész-
re, vagy nem értékeljük kellőképpen, vagy 
egyenesen lenézzük és megvetjük. Az Is-
ten országa jelen van az Anyaszentegy-
házban. Az egyházmegyében. A  pápá-
ban, a püspökben, a szolgáló papságban. 
Jelen van a  szentségekben. Az Egyház 
liturgiájában, az egyházközség minden 
tevékenységében. Az Isten országa jelen 
van különösképpen is a  szenvedőkben, 
az elhagyottakban, a nélkülözőkben... Az 

Isten országa bennünk és köztünk van. 
Csak ki kellene nyitni a szívünket, a sze-
münket. Csak jobban kellene hinni Isten 
országának jelenvalóságában. Sőt szenve-
délyesebben kell keresnünk: hol találkoz-
hatunk Vele!? Nagyböjt folyamán le kell 
győznünk a langyosságunkat, közömbös-
ségünket. Jobban jelen kell lennünk Isten 
számára! Mondjuk a  prófétával együtt: 
„Itt vagyok, engem küldj!”

Tartsatok bűnbánatot! Nagyböjt 
lényegét fejezi ki ez a  mondat. Valami 
nagy baj van a  világban, valami nagy 
baj van az életünkben, nem jól mennek 
a  dolgok. Változtatnunk kell a  dolgok 
menetén, és először is magunkon. Nem 
mindig másokon, hanem elsősorban 
magunkon. És máris jobb lesz a  világ. 
Nem másokra kell várni, hanem magun-
kon kell elkezdeni. Nagyböjt a  bűnbá-
nat, a megtérés és az újrakezdés idősza-
ka. Ne engedjük magunkat sodortatni 
az árral! Ha nem fejlődünk, akkor már 
elkezdtünk visszafejlődni. 

Higgyetek az evangéliumban! Vagy-
is az örömhírben, a  krisztusi örömhír-
ben. Vagyis életünk lényeges kérdése az, 
hogy kire, mire építjük az életünket? 
Milyen vezérfonal szerint rendezzük 
életünk eseményeit? Hitünk pedig tö-
rékeny cserépedényben van. Nagyon 
gyorsan összetörhet, A hit lángja kialud-
hat. Gondozni, ápolni kell. Fel kell szíta-
nunk benne a tüzet. 

A nagyböjti időszak hamvazó-
szerdával kezdődik. Bűnbánatunk, 
megtérésünk jeleként hamut szó-
runk a  fejünkre. Bepiszkítjuk ma-
gunkat, nyilvánosan elvállaljuk, 
hogy bűnösök vagyunk, vagyis 
lelkileg piszkosak. Szükségünk van 
Isten kegyelmére. 

Az idei nagyböjtöt közös bűn-
bánati imaórával, szentségimádással 
fogjuk kezdeni a  tóvárosi temp-
lomban. Utána szentmise lesz. Az 
egész liturgia alatt pedig gyóntatás. 
Erősítsük egymást a  bűnbánatban, 
a  megtérésben; erősítsük egymás 
hitét! Hívjuk és várjuk a bűnbánó, 
megtérésre vágyó testvéreket! Külö-

nösképpen is hívjuk és várjuk egyházköz-
ségeink közösségeit!: a cursillo csoportot, 
a tóvárosi családi közösséget, a tatai cser-
készeket, templomaink énekkarait, a  fe-
rences világi közösséget, a házas hétvége 
mozgalmat, a karitász csoportot, a máltai 
szeretet szolgálatot, templomaink mi-
nistránsait, a  plébániai tanácsadó testü-
letek tagjait, a  rózsafüzér társulatokat, 
a karizmatikus közösségeket. 

„Beteljesedett az idő és már közel van 
az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, 
és higgyetek az evangéliumban!”

Albert atya
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Szent Balázs püspök ünnepe
Február 3-án, pénteken Szent Balázs püs-
pök tiszteletére Tatán este 6 órakor, egy-
házközségeinkben vasárnap mutattunk be 
ünnepi szentmisét, valamint Balázs-áldás-
ban részesítettük a kedves híveket.
Ezen a napon Bajon, az áldás során Albert 
atya két keresztbe fordított égő gyertyát 
tartott a  hívek torkához, és arra kérte az 
alábbiak szerint Urunkat, és Szent Balázst, 
hogy óvja meg az áldást kérőt a torokba-
joktól:
„Szent Balázs püspök és vértanú köz-
benjárására szabadítson meg téged Isten 
a  torokbajtól és minden más bajtól, az 
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében. Ámen.”
Az áldásban részesülők Szent Balázs sege-
delmével küzdhetik le, illetve kerülhetik 
el a torokbántalmakat az elkövetkező idő-
szakban.

A Balász áldás, Szent Balázs püspök ne-
véhez fűződik. A ma is élő emlékezet sze-
rint ugyanis Balázs püspök megmentett 
egy fiút, akinek egy halszálka megakadt 
a  torkán. Ezért Szent Balázs napját a  to-
rokfájósok különös becsben tartják. A  fiú 
anyja hálából ételt és gyertyát adott Balázs 
püspöknek. Mivel a kínzó torokfájás esetén 
segített, a  késő középkorban a  tizennégy 
segítőszent közé sorolták Szent Balázs püs-
pököt. A Balázs-áldás mindmáig élő litur-
gikus szokása a  16. században keletkezett. 
Balázs napjához fűződő hagyományként, 
még nem oly rég is szokás volt, hogy a sző-
lősgazdák a  földjük négy sarkában meg-
metszettek egy-egy tőkét arra számítva, 
hogy Balázs így majd megvédi a  szőlőket, 
és szőlőéréskor elűzi a  madarakat, hogy 
azok ne tegyenek kárt a szemekben.

Pentz Imre

„Nem éltünk tétlenül”

Ökumenikus imahét
Az ökumenikus nemzetközi imahét a  ke-
resztény egyházak világszerte közös imahete, 
amely évről évre januárban megtartott állan-
dó ünnep. Idén városunkban január 16-án, 
este 18 órai szentmisével vette kezdetét az 
imahét a Szent Kereszt templomban. Január 
18-án, szerdán az evangélikus templomban, 
pénteken, pedig a  református templomban 
imádkoztunk a Krisztus-hívők egységéért.

Vörsi betlehemlátogatás
Szenteste napján, december 24-én a  baji 
ministránsok kis csoportja a lelki felkészü-
lés keretében Magyarország legnagyobb 
templomon belül épített Betlehemét lá-
togatta meg a Vörsi templomban. A Szent 
Márton tiszteletére szentelt Római Katoli-
kus templomban 1948 óta minden évben 
megépítik a  helyi hívek a  Betlehemet. Az 
évek során az alapterülete 50m 2 is megha-
ladóra növekedett. A mai napig az eredeti 
fa figurákkal kerül kialakításra évről évre 

az életkép. Idén 30 láda moha, 30 fenyő-
fa, és mintegy másfél köbméter fűrészáru 
felhasználásával került kialakításra Jézus 
születésének kicsinyített mása. A  temp-
lom, és a Betlehem megtekintésén túl a Ba-
laton parton eltöltött percek is maradandó 
élményekkel gazdagították a  fiatalokat. E 
szép napon megélt közös élményekkel gaz-
dagodva, és lelkiekben felkészülve várták 
fiataljaink a Megváltó születését.

Pentz Imre

Nagyböjt 2017
Kezdjük együtt a nagyböjtöt! Közös bűnbá-
nati imaórát tartunk március 1-én, hamva-
zószerdán a tóvárosi templomban. 16.30-tól 
szentségimádás lesz, majd 18 órától szent-
mise. Közben gyónási lehetőség. Különösen 
hívom és várom a  plébániák közösségeit!: 
A  Cursillo Közösséget, a  tatai Családi Kö-
zösséget, a tatai Cserkészeket, templomaink 
Énekkarait, a  Ferences Világi Közösséget, 
a  Házas Hétvége Mozgalmat, a  Karitászt, 
a Máltai Szeretet Szolgálatot, templomaink 
ministránsait, a Plébániai Tanácsadó Testü-
leteket, a Rózsafüzér Társulatokat és a Kariz-
matikus Közösségeket!

Egyházközségi bál 2017
A tatai Olimpiai Központban 2017. február 
25-én a  négy egyházközség (Agostyán, Baj, 
Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében, 
jótékonysági céllal, egyházközségi farsangi 
bált rendeztünk a  vértestolnai plébánia fel-
újítására, a  négy egyházközség közös céljai-
nak megvalósítására. Külön köszönetünket 
fejezzük ki Kissné Fegyver Tündének a  bál 
előkészítéséért, illetve a  Lévai zenekarnak, 
akik idén is kiváló hangulatot teremtettek 
a  hajnalig tartó mulatságnak. A  bál céljait 
Tata művészei, borászai és családjai értékes 
tombolaajándékokkal, a hívek támogatójegy-
gyel segítették elő. Részvételüket és bőkezű 
támogatásukat ezúton is hálásan köszönjük!

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk 
jövedelemadónk két százalékáról. 1%-át 
az egyházaknak, a   másik 1%-át pedig ci-
vil szervezeteknek ajánlhatjuk fel. Kérjük, 
támogassa a   Magyar Katolikus Egyház 
szolgálatát adója egyházi 1%-ával, hogy 
a   legnagyobb hazai keresztény közösség 
minél többeknek nyújthasson segítő ke-
zet. Technikai száma: 0011. Adója másik 

1 %-át lehetősége van plébániai közös-
ségünk Szent Imre Alapítványának fel-
ajánlani. Alapítványunk az egyházközség 
lelki, szociális és kulturális céljait hivatott 
elősegíteni. Ennek fundamentumát képe-
zi az ide szánt adomány, amelyet ezúton 
is köszönettel fogadunk. Kérjük, hívja fel 
családjának, jószándékú ismerőseinek fi-
gyelmét is a lehetőségre!

Költségvetés, zárszámadás 
Az agostyáni, baji, tatai és vértestolnai 
Plébániai Tanácsadó Testületek külön-
külön megtárgyalták és ellenszavazat nél-
kül elfogadták az egyes plébániák 2016-os 
zárszámadását és a 2017. évi költségveté-

sének tervezetét, amely a  végső jóváha-
gyásra felterjesztésre került a püspökség-
re. A  zárszámadás és költségvetést bárki 
megtekintheti a plébánia irodájában.

Betegek világnapja 
február 12.

Betegek Világnapján, február 12-én az este 18 
órakor kezdődő szentmise keretében szolgál-
tattuk ki a betegek szentségét. Imádkozzunk 
továbbra is beteg és rászoruló testvéreinkért!
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Faluséta Vértestolnán
A 2016-os esztendő utolsó napján a hideg 
idő ellenére kellemes napsütés ragyogta be 
a  falut. Ez sokakat ösztönzött arra, hogy 
részt vegyenek a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a  Vértestolnai Egyházkö-
zösség által hagyományteremtő céllal szer-
vezett falusétán. A program célja a faluban 
található vallásos emlékek megismerése, 
a hozzájuk kapcsolódó történetek feleleve-
nítése volt.
A túra a Tájházban kezdődött, ahova már 
10 óra előtt néhány perccel megérkeztek 
az első érdeklődők. Szép számban gyűltek 
össze vértestolnaiak, de körünkben kö-
szönthettük Albert és Kristóf atyákat vala-
mint Tatáról  érkezett vendégeket is.
A mára műemlékké nyilvánított egykori 
parasztházban - melyet a német nemzeti-
ségi önkormányzat gyűjtésének köszön-
hetően a  helyi lakosok felajánlásaiból 
rendeztek be – kimondottan a  vallási 
emlékekre fókuszáló bemutató hangzott 
el. A  tájház megtekintése után a  Kert, 
illetve Kenderes utcák mellett elhaladva 
először a  Bundschuh-kút felé vezető út 
mentén található Szent Vendel szobor 
történetét ismerhettük meg, és hallhat-
tunk érdekességeket a  helyi karácsonyi 
szokásokról is.
Utunk a  Kert utcán a  hajdani „káposztá-
son” vezetett tovább és következő állomása 
az az emlékkereszt volt, melyet az Uttó csa-
lád állított egy szomorú esemény emléké-
re. Ezen a helyen veszítette életét a család 
szerencsétlen sorsú gyermeke.
Szintén szomorú emléket őriz a Tardosi ut-
cába vezető út sarkán található emlékmű, 
ahova a  Lámsteikn felkaptatva, majd egy 
rövid lejtős séta után érkeztünk meg. En-
nek a története a háború időszakába nyúlik 
vissza, amikor egy fiatal lány esett a gyilkos 
puskagolyó áldozatául. Az édesanya állí-
tott emléket ennek az eseménynek.
A faluséta utolsó állomása a Tardosi úton 
álló Mária-kápolna, amely  1812-ben 
épült. Itt a  kápolna történetén kívül in-
formációkat szerezhettünk arról is, mikor 
– hogyan készítették elő a hamut hamva-
zószerdára.
A déli harangszó megszólalásával túránk 
végére értünk. A templomudvarban német 
népzene kíséretében teával, forral borral, 
zsíros kenyérrel búcsúztunk az óévtől.
Jólesően elfáradva, a  hidegtől kipirultan 
sokan éreztük hasznosnak és kellemesnek 
ezt a szilveszteri programot. 

Schneider Hajnalka
képviselő (német nemzetiségi 

önkormányzat)

Ima kereszténységünkért
„Ha nem lesz hitünk, nem maradhatunk 
meg” írja Izaiás próféta. Ha Magyarország 
és Európa nem talál vissza a teremtő tiszta 
forráshoz, az élet forrásához, akkor kul-
túránk, társadalmunk lassanként elpusz-
tulnak. Imádkozzunk lelki megújulásért, 
azért, hogy ne féljünk, hanem nyissuk szé-
lesre családjaink, életünk kapuit Krisztus 
előtt.
Mennyei Atyánk, új szívért, békével és 
örömmel, jósággal és reménnyel teli szí-
vért könyörgünk Hozzád. Ezt a megújult 

szívet kérjük szeretteink és a körülöttünk 
élők számára, nemzetünknek, Európá-
nak és az egész világnak. Te mondtad 
nekünk Istenünk, ha nem hisztek, akkor 
nem maradhattok meg. Növeld bennünk 
a hitet, nyisd meg a kételkedők, az eltávo-
lodottak szemét és szívét, hogy higgyünk 
és megmaradhassunk. Az emberi szívet 
csak te tudod betölteni, csak a  te békéd, 
teljességed, szépséged tudja átitatni az 
európai ember üresedő szívét. Nyisd meg 
szívünket, hogy beteljünk veled. Nyisd 
meg szemünket és szívünket a  szegény 
felé, a  szenvedő, a  magányos, az idős, 
a beteg felé, gyógyíts meg vakságunkból, 
önzésünkből. Segíts, hogy minden új nap 
hófehér lapjára a szeretet tetteit írhassuk, 
te írhasd általunk. Uram, nyisd meg füle-
inket is, hogy halljuk a  te Igédet, amely 
nem betű, hanem lélek és élet. Segíts min-
ket, hogy bátran kiáltsuk, hirdessük a  te 
szavaidat. Szívünk egyszerűségével meg 
tudjunk vallani téged, válaszolni tudjunk 
azoknak, akik reményünk, örömünk okát 
kérdezik. Nyisd meg a szánkat és töltsd be 
a te dicséreteddel. Töltsd be az Evangéli-
um jóhírével, a szeretet énekével. Urunk, 
adj nekünk új szívet, adj új szívet nemze-
tünknek és a világnak. Ámen Székely Já-
nos püspök

Forrás: Mária Rádió – 
Ima kereszténységünkért műsorából

Mustármag
„…ha csak akkora hitetek lesz is, mint 
a mustármag…” (Mt. 17.20.) A mustár pici, 
1-2 mm-es magjait már a sumérok is hasz-
nálták. Kicsi mag, nagy erővel. Ezt kéri, 
vagy inkább javasolja nekünk Jézus: legyen 
hitünk Benne! A mindennapok forgatagá-
ban egyszerű azt mondani-érezni, hogy hi-
szünk, bízunk az isteni Gondviselésben. És 
ha krízis helyzet adódik életünkben? Vagy 
ha megoldhatatlannak látszó feladattal 
kell megbirkóznunk? Van-e mustármag-
nyi hitünk, hogy bízzunk Benne és bátran 
ki tudjuk mondani, hogy ’legyen meg a te 
akaratod’? 
Nemrég egy kedves ismerősömet súlyos 
baleset érte és pár hétig élet és halál között 
volt. Megrendített az eset és próbára tette 
a hitemet is. Imádkoztam érte, de nagyon 
nehezemre esett azt mondani, hogy „le-
gyen meg a te akaratod”. Nem tudhattam, 
hogy a Jóistennek mi a célja: meggyógyíta-
ni vagy magához szólítani. A hitem kisebb 
volt, sokkal kisebb volt, mint egy mus-
tármag. Miközben imádkoztam eszembe 

jutott a  példabeszéd erről a  kis fűszernö-
vényről és hirtelen felismertem gyengesé-
gem. Lassan elkezdtem bízni Krisztusban 
és megnyugvás töltött el, ha rágondoltam 
és imádkoztam beteg ismerősömért, hiszen 
tudtam - és már kicsit jobban hittem is - 
hogy az Ő akarata lesz a legjobb. 
Milyen törékeny a hitünk és milyen köny-
nyen meginoghat! Nap, mint nap erősí-
tenünk kell imáinkkal, gondolatainkkal 
és tetteinkkel egyaránt. A  közösségben 
megélt hit még inkább erősít és megtart. 
Ha azt tapasztaljuk, hogy nem csak egye-
dül, hanem embertársainkkal közösen is 
megélhetjük hitünket, sokkal könnyeb-
ben tudjuk megerősíteni Istenbe vetett 
bizalmunkat. A  nagyböjti időszak kiváló 
alkalom arra, hogy a  bűnbánattal párhu-
zamosan erősítsük hitünket akár egyéni 
imáinkkal, akár közösségi alkalmakon való 
részvétellel. Tegyünk azért, hogy a Jóisten 
kegyelmével legyen legalább mustármag-
nyi hitünk, vagy akár annál nagyobb is! 

Fehér Dóra

Csak összeér
csak összeér az ujjunk
egymásba fordul két tenyér
van egy világ, meg két világ
meg vagy te, meg én
meg vannak még virágok
és vannak illatok
szemedben hullámzik a tenger
és én belehalok

Böröndi Lajos

Együtt
hűlő árnyékban
kéz a kézzel összeér
végig: te meg én

Botos Ferenc
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Sajtóapostolok
Új rovatunkba azok írását várjuk, akik ol-
vasmányélményüket szívesen megosztanák 
másokkal. Szeretettel közöljük írásaikat!

Lévai Ádám  
olvasónaplójának folytatása

Joseph Ratzinger bíboros:  
A Föld sója – Kereszténység és  

Katolikus Egyház az ezredfordulón

4. A Katolikus Egyház problémái
A bíboros szerint az Egyház esszenciájában 
nem tömegmozgalom („A statisztika nem 
Isten mértéke”), nem „egy a szervezetek kö-
zött”, hanem egy kis, szorosan összetartozó 
erő, ami a világot alakítja. A könyv címe is 
erre utal. Az egyház a só, nem a világ. Ugyan-
akkor mindig a megvalósulás dinamikájának 
állapotában van, mindig mustármag, hiszen 
a kereszténység minden egyes emberben va-
lamiképpen újrakezdődik. Ez a  perspektíva 
megfelel annak, ahogyan Ratzinger bíboros 
az idők végét és Krisztus második eljövetelét 
interpretálja, azaz személyes szinten, a belső 
szabadság, a bűnbánat és az éberség által. Ez 
a gondolat különösen megfogott, hiszen az 
egész ázsiai misztika – melyben a  bíboros 
is nagy potenciát lát, az éberség gondolatá-
ra épül. Továbbá kézenfekvő a válasz, hogy 
kétezer év alatt miért nem nőtt még fává az 
a bizonyos mustármag.
Egy másik központi gondolatot is felfedez-
tem, mely sokféle köntösben, de újra meg 
újra megjelenik, ez pedig a lemondás. Előző-
leg szó volt arról, hogy például az örömről 
nem kell lemondani. Jézus egy példabeszé-
dében arról beszél, hogy a  szőlőt meg kell 
metszeni, annak érdekében, hogy gyümöl-
csöt hozzon és ne csak levelet. A későbbiek-
ben a bíboros a kapitalizmus hibáinak orvos-
lására szintén a lemondás általános lelkületét 
ajánlja eszközként. 
Nagyon tetszik, ahogyan a leendő pápa eb-
ben a részben a különböző vallásokról beszél. 
Magam is sokat foglalkoztam az Iszlámmal 
és annak jogrendjével, és úgy gondolom, lé-
nyeges különbségekre csakugyan rá kell mu-
tatni (szekularizáció, vallásos jogrend stb.) 
A zsidó vallással kapcsolatban, mint a  kom-
munikáció előfeltételeként hitelesen (és né-
metként!) beszél a Shoah borzalmairól, beis-
meri kétezer év keresztény antiszemitizmusát, 
de figyelmeztet, az SS katonák ugyan megke-
reszteltek voltak, de nem voltak keresztények. 
Egyébként a különböző vallásokat nem tekin-
ti egyenlőnek, hiszen azok vallástörténetileg 
igazolhatóan különböző stádiumokat értek 
el, és vannak egyenesen destruktív vallások 
is. A hinduizmus például egy annyira sokféle 

„vallás-kozmosz”, hogy nem lehet egyenlőség-
ről beszélni. Egyébként ez szerintem az embe-
ri jogok sokszor imperialista érvényesítésének 
gyakorlatában gyökerezik, ami a  magánszfé-
rába száműzi a vallásosság ős-élményét. 
A bíboros úgy véli, ezen a  területen van 
igazán szükség a  teológusokra, hogy tarso-
lyukból az exegézist és hasonló kincseket 
előhúzzanak a  sikeres dialógus érdekében. 
Ez szintén bátorít arra, amire egyébként is 
nyitott vagyok.
Nagyon szimpatikus, ahogyan a pápa téved-
hetetlenségét a  hagyománnyal való szimbi-
ózisból eredezteti, és nem a szentatya szub-
jektív meggyőződéseiből. Ugyanennyire 
érthető módon beszél a szexualitásról, a fo-
gamzásgátlásról, abortuszról, halálbüntetés-
ről, a  külső és belső környezetszennyezés-
ről, az elváltak eucharisztiához járulásáról, 
a cölibátus és a női papság kérdéséről. Akit 
a múltban ezekről beszélni hallottam, sosem 
tudta kielégíteni értelmemet és egy olyan vé-
leményt adni, ami mellett síkra szállhatok. 
Joseph Ratzingernek sikerült. 
A bíboros ugyanakkor figyelmeztet, nagyon 
sokszor az egyedi eseteket kell figyelembe 
venni, és a törvény szellemét az adott helyzet-
re kell lefordítani. Ez a  lelkület a  Hegyi be-
széd Törvény értelmezését juttatja eszembe. 
A liturgia pedig nem elégítheti ki az egyéni 
igényeket. Nem lehet letranszponálni, hi-
szen az emberi lény különböző dimenzióit 
mozgatja meg, és a tradíció által igazolt. 
Ez egy nagyon tanulságos fejezet volt, a hit-
oktatásban mindenképpen használható, és 
ha módomban áll, fel is fogom használni. 

5. Az új kor küszöbén
A népegyházi modell evidens transzformáci-
ója következtében a bíboros a plébániákkal 
együttműködő lelkiségi mozgalmakban lát 
fantáziát. Szerinte egyik a másik nélkül hiá-
nyos. A főként közigazgatási jellegű, de a hit 
sejtjeként fennálló plébánia „elfásulhat” él-
tető erő nélkül, de a  lelkiségi mozgalmak 
„szektássá” válhatnak autoritás hiányában. 
Ami az irányítást illeti, a könyvben többször 
hangsúlyozza, az Egyház nem lehet eszköz 
a hatalomra.
A bíboros szerint a demokráciának is meg-
vannak az előnyei-hátrányai, de a szekulari-
záció által az egyház szellemi háttérként fel 
tud mutatni igazi értékeket, ezért képesek 
kiegészíteni egymást. Ez egy pozitív állam-
felfogás, barátságos hozzáállással a  szent és 
a  profán birodalmának szétválasztásához. 
Egyébként ezzel nem értek teljesen egyet, 
mert szerintem egy állam is lehet szent, és 
a  Hagyomány is inkább ezt az elképzelést 
igazolja (király szerepe, jogrend stb.). 

Joseph Ratzinger a  történelem drámájának 
a szeretet és a szeretetre való elutasítás harcát 
látja, a  sokszor túlhangsúlyozott szabadság 
eszméjét az oly sokszor emlegetett lemon-
dás fényében kell értelmezni. A  végidőkre 
vonatkozó elképzelésekkel zárva úgy vélem 
Peter Seewald és a bíboros egy értékes köny-
vet adott mindannyiunk kezébe. 

Katolikus házas 
lelkiségi mozgalom

„Hétvége katolikus házas lelkiségi moz-
galom küldetése a keresztény házasságok 
megújítása. Nekünk, a  Házas Hétvégé-
ben dolgozó házaspároknak és a minket 
segítő pap és szerzetes barátainknak az az 
álmunk, hogy az Éltető Forráshoz vissza-
térve egyre több és több házaspár váljon 
képessé annak a  megélésére, hogy a  há-
zasságuk Isten legnagyobb ajándéka. Egy 
olyan ajándék, amit kizárólag kettőjük 
számára készített.
A Házas Hétvége egy egész világot átfogó 
lelkiség, amely 30 éve érkezett Magyaror-
szágra. Segítségével az azóta eltelt 3 évti-
zedben több ezer, magyar nyelvű házas-
pár újította meg a házasságát és az életét. 
Ezek a házaspárok – köztük mi is – pont 
ugyanolyan tökéletlen és gyarló embe-
rek, mint bárki más, de az Első Hétvégén 
a  szerető Isten a  Szívére ölelt minket, és 
megmutatott valamit abból a  hatalmas 
boldogságból, amire minket a  párunk-
kal együtt meghívott a  házasságban. Ez 
a tapasztalat olyan volt számunkra, mint 
a születésétől fogva béna embernek Jézus 
szava: „Kelj fel, és járj!”. Egy életre kitöröl-
hetetlen nyomot hagyott a szívünkben.
A tata környéki Házas Hétvégések 2 
csoportot alkotnak, akik közül mi, fi-
atalabbak, minden hónap harmadik 
szombatján itt, a  Kapucinus templom 
plébániáján találkozunk egymással. Az 
idősebb csoportnak szintén havi találko-
zói vannak, de ők Tatabányán vagy Tatán 
egy családnál szoktak összegyűlni. Ha 
Ti is kedvet éreztek ahhoz, hogy részesei 
legyetek ennek a  házasságfelfrissítő és 
ápoló, életre szóló kalandnak, akkor ke-
ressétek bátran Szijártó Ferit és Mónikát, 
a  Házas Hétvége tatabányai területének 
felelős házaspárját a szifeco@freemail.hu 
vagy a mono.szijarto@gmail.com e-mail 
címen! A Házas Hétvégéről a mozgalom 
magyar nyelvű honlapján is olvashattok: 
www.hazas7vege.hu”
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Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Rovatunkban a külföldi katolikus honlapok híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb for-
dításokat. Aki szívesen csatlakozna kezdeményezésünkhöz, fordításait küldje szerkesztő-
ségünk tataikapucinus@gmail.com címére vagy hozza be személyesen a plébániára. Nagy 
szeretettel várjuk fordításaikat!

2017. február 7-én volt Justo Ukon 
Takayama boldoggá avatása Oszakában. 
Ukon egy a 16. században élő szamuráj volt, 
akinek boldoggá avatást a Manilai Érsekség 
kezdeményezte, hiszen Ukon száműzött ke-
resztényként a Fülöp-szigeteken halt meg.

www.prayandtellblog.com

Ferenc Pápa a lengyel Henryk Hoser érseket1 
jelölte ki különmegbízottként Medjugoreba 
Az érsek - aki az Apostoli Szentszék követe 
lesz - feladata, hogy információkat gyűjtsön 
a  zarándokok igényeiről és a  pasztorációs 
helyzetről. Az érsek nem foglalkozik majd 
érdemben a  medjugorei Mária-jelenésekkel, 
melyek megítélése továbbra is kérdéses az 
Egyház részéről, és ezen kérdések kivizsgálása 
a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik, 
tette hozzá Greg Burke, a Vatikán szóvivője.

www.ncregister.com

A két éve, zsidó szélsőségesek által, felgyúj-
tott, Izrael északi részen, Taghba városban 
található Csodálatos kenyér- és halszaporí-
tás templomát, szentmise bemutatása után 
újranyitották 2017. február 12-én. 

www.yahoo.com

A jeruzsálemi latin pátriárka figyelmezte-
tett, hogy az újonnan elfogadott izraeli „te-
lepes törvénynek” súlyos következményei le-
hetnek és szertefoszlatja a béke lehetőségét.. 

A törvény, amely visszamenőleg jogszerűnek 
nyilvánítja mintegy négyezer, palesztin ma-
gánterületen lévő ciszjordániai telepes ott-
hon felépítését.

www.catholicherald.co.uk

Erkon Lodu a Dél-Szudánban található Yei 
város püspöke számon kérte a  kormányt, 
hogy a  brutálisan meggyilkolt Veronika 
nővér ügyében miért hallgat és miért nem 
szerez érvényt az igazságnak. Veronika nő-
vért tavaly pünkösdhétfőn lőtték le orvosi 
feladatának ellátása közben.2

www.catholicradiontwor.org
Fordította: Nagy Dániel

1. A lengyel érsek mindkét családról szóló szi-
nódusom részt vett. Az első szinódust éles 
hangú kritikával, mondván az elárulta Szent 
II. János Pál pápa tanítását. Továbbá 2016. 
áprilisában, Ferenc pápa Amoris Laettita 
kezdetű buzdításának megjelenése előtt, 
a  politikai korrektségből származó „hamis 
irgalmasság”  attitűdjének kialakulására fi-
gyelmeztetett az Egyházban.

2. Veronika Terézia Racková 58 éves volt, 
a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek tagja, 
orvosként dolgozott a Bakhita Szent Jozefina 
Margit egészségügyi központban, a dél-szudá-
ni Yei városában. Korábban Olaszországban, 
Hollandiában, Németországban, Ausztriá-
ban, Írországban, Angliában, Indonéziában és 
Ghánában is szolgált. (Magyar Kurir)

„A szeretet elsősorban nem a szavak, hanem a tettek láttán válik láthatóvá”
(Loyolai Szent Ignác)

Ez mottó kísérte végig életemet a  család-
ban, munkában, és ezt próbáljuk megvaló-
sítani a Karitász csoportban is. Tevékeny-
ségünket Kovács Csaba Albert plébános 
atya segítségével, támogatásával végezzük. 
A  csoport elsődleges célja az egyedül élő 
idősek, betegek látogatása, a  hátrányos 
helyzetű családok rendszeres támogatása. 
Többen közülünk - az egyéni látogatáson 
kívül – járnak a Fényes fasori Idősek Ott-
honába, ahol nagy szeretettel, várakozás-
sal fogadnak bennünket. Az elmúlt félév 
során 223 csomagot osztottunk ki és 198 
látogatást tettünk. Preventív céllal, két-
heti rendszerességgel ingyenes vércukor- 
és vérnyomásmérést végzünk a  Szociális 
Alapellátó Intézetben. Minden kedden 

14-16-iga Karitász önkéntesei látják el az 
adminisztratív feladatok mellett a  rászo-
rulók problémáit a  kapucinus plébánián. 
Kristóf atya segítségével lelki segítséget is 
biztosítunk. Lelki feltöltődésünket segí-
tik a biblia órák, filmvetítések, a havonta 
tartott szentségimádás és Kovács Tádé el-
mélkedései, aki a rendszeresen megtartott 
karitász gyűlésen segítő szentek életével 
foglalkozott. Megható és felemelő érzés 
volt a  hajléktalanokkal együtt karácso-
nyozni, ahol a  Vaszary János Általános 
Iskola diákjai tanáruk vezetésével műsort 
adtak, a Karitász munkatársai pedig süte-
ménnyel kedveskedtek. Ugyancsak mű-
sorral színesítettük a  mozgáskorlátozot-
tak tatai csoportjának karácsonyát, illetve 

kiállításának megnyitóját. Nagy örömmel 
vettük egy önkéntes segítő felajánlását, aki 
a  vakok és gyengénlátók intézményében 
heti rendszerességgel felolvas és énekeket 
tanít be. Köszönünk minden segítséget, 
hiszen: „Amit a  legkisebb testvéreink 
közül eggyel is tettél, velem tetted.” (Mt 
25,40) Anyagi segítséget a  plébánián, ill. 
a  plébánia számlaszámára (Tata II. Plé-
bánia:10701070-68785013-51100005) 
CARITAS megjelöléssel szívesen foga-
dunk, valamint csoportunk nagy szere-
tettel várja azokat az önkéntes segítőket, 
akik kellő ambíciót és bátorságot éreznek 
magukban a karitatív teendők ellátására. 

Dr. Lakatos Péterné
a tatai karitász csoport nevében

Imádság
Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, 
te ajándékoztad a  világnak az igaz vi-
lágosságot, Jézust, a  te Fiadat – Isten 
Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten 
meghívására, s így  a jóság forrásává let-
tél, mely Istenből fakad. Mutasd meg 
nekünk Jézust! Vezess minket őhozzá! 
Taníts meg minket megismerni és sze-
retni őt, hogy mi magunk is valóban 
szerető emberek és az élővíz forrásai 
lehessünk egy szomjazó világban!  
XVI. Benedek pápa

Uram, bennem sötét van, de te vagy 
a világosság. 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 történ-
jék is velem az életben, Isten a tenyerén 
hordoz engem. D. V. Bonhoeffer

Uram, adj éleslátást a  dolgok észlelé-
sére, erőt azok megragadására és meg-
tartására; képességet és rátermettséget 
arra, hogy ezekhez még mindig hozzá 
tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen 
ítéleteket a  számba! A  helyes beszéd 
kegyelméért is esdeklek! Döntsd el ná-
lam mindig a  kezdetet, határozd meg 
előrehaladásom irányát, és biztosítsd 
a vég sikeres és eredményes kimenete-
lét! Aquinói Szent Tamás
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Isten szeretete a Karácsony üzenete!
A baji Assisi Szent Ferenc plébánia temp-
lom hívei a  liturgikus alkalmakon túl az 
Egressy kórus koncertjével, német nyelvű 
betlehemi játékkal, egy különleges helyi 
szokással, valamint a település hagyomány-
őrző énekkarának szép énekeivel ünnepelte 
Jézus Krisztus születését.
 Sok generációra visszanyúlóan hagyomány 
Bajon a  „moházás” szokása. A  karácsonyi 
templomdíszítés egyik fő eszköze a  moha, 
mely a  mellékoltáron megépítésre kerülő 
Betlehem tájának kialakítása során kerül 
felhasználásra.
 A díszítéshez szükséges mohát, a nagyhé-
ten kereplő fiatalok minden karácsony előtt 
a  baji hegyben gyűjtik össze. A  település 
több emberöltőre visszanyúló hagyománya 
szerint: - Aki nem vesz részt a mohaszedés-
ben, nem lehet részese a nagy heti kerepe-
lésnek.
Így hát, ebben az évben is, Kristóf atyával ki-
egészülve nekivágott a Kecske-hegynek a kis 
„moházó” csapat. A  Lábas-hegyi Keresztút 
első stációjánál tartott erőgyűjtést köve-
tően a  sziklás, csúszós tereppel kellet meg-
küzdeni, míg eljutottak a  mohalelőhelyre. 
A jó hangulatú gyűjtögetés során bőven 
került a  zsákokba dús moha, így a  nehéz-
ségek ellenére is mohával jól megrakottan 
tértek haza. A  csapat munkájának ered-
ménye, Szent Karácsony estélyén, a  mel-
lékoltáron kialakított Betlehemben vált 
láthatóvá. Az idei adventben is elindul plé-
bániánkon a „Szállást keres a Szent Család” 
népi ájtatosság. E különös együtt imád-
kozás, együtt elmélkedés segítette a  Meg-
váltó születésére várakozásunkat. A  Szent 
Család járás imádságsorozata segíti elcsön-
desedésünket, elmélkedésünket, közös-
ségbe tartozásunk érzésének elmélyítését. 
A december 15.-vel kezdődő kilenc nap so-
rán a hívek minden nap más házhoz visznek 
egy, a Szent Családot ábrázoló képet, és kö-
zösen imádsággal, énekeléssel készülnek fel 
Krisztus születésére. Advent negyedik vasár-
napjának estéjén a Baji Hagyományőrző fia-
talok látták vendégül a szállást kereső Szent 
Családot. A teljesen megtelt közösségi ház-
ban este hat órakor kezdődött a Szent Család 
fogadása. A fiatalok által vezetett imát köve-
tően a Szent Család tovább vándorolt útján, 
keresve az Őket befogadókat. A  település 
karácsonyváró ünnepségének részeként az 
Assisi Szent Ferenc plébánia templomban 

adott gyönyörű koncertet az Egressy Kó-
rus. Csodaszép előadásban hallgathatták 
meg a  jelenlévők a  felhangzó műveket. Az 
összeállított repertoár méltó keretet adott 
mindenkinek a  karácsony ünnepi felkészü-
lésre. Köszönjük a szép perceket a kórus min-
den tagjának! Templomunkban karácsony 
éjféli misét megelőzően került sor a betlehe-
mi játék (Christkindl- vagy Betlehemspiel) 
bemutatására. Egyházközségünk leányai, 
fiai, angyalnak, pásztornak, Máriának, Jó-
zsefnek és gazdának öltözve mutatták be 
a jelenlévő híveknek, németül a születés tör-
ténetét. A templom énekkara német nyelvű 
énekeivel csatlakozott a fiatalokhoz, a vára-
kozás idejének szebbé tételéhez. A Baji Ha-
gyomány Őrző Fiatalok, és az énekkar így 
együtt köszöntötte a kisdedet. A karácsonyi 
díszbe öltözött templomunkban Kristóf 
atya mutatta be az éjféli misét. Karácsony 
örömhírét az ünnepi szentmise teszi teljes-
sé, és kézzelfoghatóvá. A  karácsony ünnepi 
szentmiséjét Kovács Csaba Albert OCD 
atya mutatta be. Albert atya homíliájában 
rámutatott a Karácsony üzenetére: „Ne csak 
egy napig tartson a szeretet ünneplése!” Pró-
báljuk megérteni a Karácsony üzenetét. Pró-
báljunk körbenézni, hogy életünk jó irányba 
halad-e? Valóban így kell élnünk? Valóban 
csak ezt tudjuk adni a  családunknak, em-
bertársainknak? Vagy esetleg tudunk többet 
is? Azért kell a Megváltónkra tekintenünk, 
mert Jézus nem csak azért jött ebbe a világ-
ba, hogy fényjátékok legyenek a városokban, 
falvakban, Ne csak a  rengeteg csomagoló 
anyag, és ajándék fogyjon. Gondoljunk arra, 
hogy mennyire félünk az Istentől hogy belép 
az életünkbe. Ezért két lépés távolságot tar-
tunk: Ritkán járunk templomba, vagy nem 
imádkozunk. Jézus azért jön el csecsemő-
ként, és azért feszítik keresztre, hogy érez-
zük, mennyire szeret bennünket Isten. Azért 
jön csecsemőként, nehogy megijedjünk tőle. 
Jézus halkan kopogtat a  lelkünk ajtaján. 
Erről szól a  Karácsony! Igen, Ő kopogtat 
a  lelkünkön, hogy megértsük valóban iga-
zán szeret.  Karácsonykor az emberek egyik 
legalapvetőbb vágya teljesül: Az Isten maga 
érkezik meg a  hívek közé.   Ezt ne feledjük 
egész életünk során szem előtt tartami!
Éljünk Istenek tetsző életet!
Jézus születését egyházunk nyolc napon 
át ünnepli, de karácsony másnapján a  fe-
hér liturgikus szín helyett piros színben 

mutatják be a  szentmisét Szent Istvánra, 
az első vértanú szentünkre emlékezve. Az 
első vértanú ünnepén Kristóf atya mutatta 
be templomunkban az ünnepi szentmisét. 
Egyházközségünk hagyománya szerint, 
idén karácsony másnapján, a  szentmise 
keretében került sor a  jubiláns házaspár 
fogadalom megújítására, és megáldására. 
Ekkor azon házaspár kik Isten kegyelméből 
megélhették házasságkötésüknek 25 éves 
évfordulóját megújítják sok évvel ezelőtt 
egymásnak, és az úrnak tette fogadalmu-
kat. A házasság egy csodálatos, bensőséges 
kapcsolat két ember között, mely, ha hosz-
szú éveken át tart, igazi kincs és érték éle-
tünkben. Ugyanúgy ahogy annak-idején az 
esküvő volt nagyon fontos esemény, úgy az 
évek múlásával a  házassági évforduló, kü-
lönösen, ha kerek évszámokról beszélünk, 
igazi nagy ünnep egy család életében. A há-
zassági évfordulók jó alkalmat teremtenek 
a  mai rohanó világban egy kis ünneplésre, 
megállásra, számvételre, amikor köszöne-
tet mondhatnak egymásnak a  házaspárok 
az együtt töltött tartalmas, szép napokért, 
a  boldog együttlétért. Ugyanakkor példá-
val is szolgálnak a mai kor embere számára: 
mit jelent két szív egymás melletti kitartása, 
hűsége és szeretete! Ez alkalomból gratulá-
lunk, és szívből jövő jókívánságunkat fejez-
zük ki a jubiláns házaspárnak!
 A Szent János apostol emléknapján, a szent-
mise keretében került sor a hagyományosan 
a  János-naphoz kötődő boráldásra. „Szent 
János evangélista napján a  borokra áldás 
hull az égből.” Persze nem elég, ha csak ki-
töltjük a  poharunkba, arra kérni is kell az 
áldást. Ezért községünk boros gazdái bora-
ikkal egészen a  templom oltáráig hozták. 
A  szentélyben elhelyezett borokat Kristóf 
atya áldotta meg, így a  hagyományoknak 
megfelelően az Isten áldása szállt idei bo-
rokra is. A  hagyományőrző boros gazdák, 
a templomi szertartás elvégzése után a fris-
sen megáldott borokból, minden hordójuk-
ba csepegtetnek, hogy a pincékben pihenő 
nedűt is elérje az Isteni áldás.
Fogyassza mindenki egészséggel, és mérték-
kel a megáldott borokat. Ki nyitott, méltón 
felkészített lelkülettel várta a  Megváltót, 
biztos méltó szállást tudott biztosítani 
a  szálláskeresőknek, annak lelkébe eljutott 
Isten szeretete, a Karácsony üzenete.

Pentz Imre

„Szeressétek egymást”



Apostol 7

Szentségimádás
Minden hétköz-
napon a  szentmi-
sék előtt fél órával 
szentségimádás és 
gyóntatás.

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

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

„Lángolt a szívünk!”
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Változások a miserendben
Agostyán

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

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

Hétfő-kedd: szünnap
Szerda-péntek: 9-15

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Könyvajánló
Friss tinta!, szerk. Banyó Péter és tsai A kortárs magyar (gyerek)költészet 
legszínvonalasabb antológiája a  Friss tinta! A  könyv szerzői a  mai magyar 
irodalom elismert költői: Borbély Szilárdtól Kukorelly Endrén és Lackfi 
Jánoson át Tóth Krisztináig, akik a  gyerekműfajban épp olyan maradan-
dót alkottak, mint nagy elődeik. Sokszínű válogatás: Kukorelly tört nyelvű 
„svédversei”, Kiss Ottó a gyerekmagány mélyére hatoló mondatai és Kovács 

András Ferenc Weöres rím- és dallamvilágát, a  hétköznapi gyerekvilágot és a  gyerekek 
mágikus világképét szintetizáló versei, Varró Dániel felülmúlhatatlan szösszenetei állnak 
egymás mellett, melyeket Takács Mari mély és humoros illusztrációi kísérnek.

Gabriele Kuby - Utam Máriához, Az élő hit erejéről című könyvének ajánló-
jában így ír: Kedves Olvasó! Ön egy kirakós játékot lát maga előtt. Az egyes 
kockák ugyan az idő fonalára vannak felfűzve, hiszen élni és írni csak az idő 
egymásutániságában lehet, de reményem szerint a kockák a katolikus hit tájá-
nak képévé állnak össze, melyben a lelki út is kirajzolódik. A kirakós kockákat 
az élet hozta létre 1996 kora nyarától 1998 elejéig. Minden úgy történt, aho-

gyan írom. Az emberek és a helyek léteznek, a neveket azonban többnyire megváltoztattam. 
A  katolikus egyházról alkotott ítéletek és előítéletek megakadályozták, hogy lássam azt 
a keresztény lelki utat, melyet ebben az egyházban 2000 éven át mindennek ellenére jártak, 
gondoztak és megújítottak. Én, aki sem a katolikus gyermekkor áldásában nem részesültem, 
sem annak terhe nem nehezedett rám, csak huszonöt év keresés után találtam rá a katolikus 
hitre. Most már végre nem futóhomok van a lábam alatt, hanem járható, szilárd út.

Levél Nagytétényből
ki gyújtja meg tavasszal a parti fűzfák rügyeinek zöld lángjait,
az ártéri mezők virágainak színes lámpácskáit, ki fejti meg a folyómederbe
író kagylók szavait, ki követi az érdi dombok alól feltörő forrás patakká
duzzadó futását, házak és kertek alatt, autóút alatt, amíg az egykorvolt
hizlalda környékén eléri a folyót, ki bolyongja be a part menti öreg füzest,
gyökereik  földmélyből feltörő izmain megpihenhet a vándor, él-e még
bennünk az iránytű, mint a füvekben, fákban, rovarokban, téli ködökből
felbukkanó récékben, sirályokban, útját csendesen járó folyóban...
itt, és most gépek vonulnak, kerítések sárkánygerince sebzi fel
a partot, kutyavonítás jajdul valamerre....
hazatalálunk-e egyszer...

Botos Ferenc



Apostol8 Képemlékek

Balázs-áldás

Faluséta Vértestolnán

Vízkereszt ünnepe

Vörsi betlehemlátogatás

Karácsony Tatán


