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Mottó: „A kambium osztódó sejtekből álló, szabad szemmel nem látható réteg, amely kifelé a háncs, befelé
a fatest sejtjeit hozza létre körkörös rétegekben. A mérsékelt égövi fáknál a kambium évszakonként eltérő ütemben
osztódik… Ettől lesz az ilyen fák szerkezete évgyűrűs.”

Évgyűrűk
Sokáig nem tudtam, hogy mi a bajom az
újévvel. Azaz nincs is vele bajom, csak
olyan furcsa volt mindig, hogy olyan
mintha egy globálisan, mindenkire kötelezően kiterjesztett születésnapi partiba,
vagy halotti torba csöppennénk minden
év végén, ahol igen, pezsgőt kell inni,
jókedvet kell szimulálni
és bár nem vagyunk babonások, de azért mégis
lencsét, vagy disznóhúst
kell enni, biztos, ami biztos. És boldog újévet kell
kívánni mindenkinek.
Talán ez a legfurcsább.
Mintha az olyan egyszerű lenne… mármint
a boldogság.
De mielőtt félredobnád az újságot, mondván, hogy nem olvasom
tovább ezeket a pesszimista, partigyilkos sorokat, hadd jegyezzem meg, hogy van azért
valami szép is ebben az újévi lázban, túl
az eldobott petárdákon és színes üveghegyeken: a tovább élés gondolata. Mialatt a Föld megtette a maga kilencszázharminckilencmillió kilométer hosszú
ellipszis-pályáját a Nap körül, velünk is
történt néhány dolog. Ha a számokat
nézzük, egy év az háromszázhatvanöt

nap, ami nyolcezer-hétszázhatvan óra,
ami ötszázhuszonötezer-hatszáz perc,
ami harmincegymillió-ötszázharminchatezer másodperc. Egy év relatíve kevés, ha a földtörténeti korokat nézzük.
„Annyi, mint homokszem a mérlegen.”
Statisztikailag elhanyagolható. De ha az

úszók, vagy a futók századmásodpercekre hajtó küzdelmét nézzük, akkor egy év
relatíve sok. Most fogjuk fel úgy, hogy
egy év az sok! Történelmi idő. Történelmünk van, amit rendeznünk kell magunkban, integrálnunk kell magunkba
az elmúlt évet/éveket, mint a fák az évgyűrűiket. Kaptunk egy évet arra, hogy
növekedjünk, többek legyünk. Erre nő-

nek rá az újabb évgyűrűk. Nem tudjuk
kitörölni a múltunkat, nem tudjuk semmissé tenni tetteinket, nem dönthetünk
másképp, mint ahogy döntöttünk, de
nem is ez célunk, hanem a tovább élés.
Képzeld el az életedet úgy, mint egy
fa törzsének a metszetét, amit ez évek
múlása tett olyanná amilyen! Semmi nem veszik
el belőled, csak átalakul, évről-évre bensőbb
réteggé. Ez tesz életképessé, erőssé, ez ad belső szilárdságot, tartást.
Ez takarja be a sebeket.
Magadban
hordozol
mindent, amit eddig átéltél, minden napodat,
minden gondolatodat,
minden érzésedet, minden embert, akivel dolgod volt. Képzeld azt,
hogy ilyen a lelked! Ha
hasonló is a többihez, mégis egyedi. Ha
göcsörtös is, mégis szép annak, aki az
egészet látja.
Életed kambiumrétege folytonos
növekedést ad neked, nem csak a felszínen, hanem a mélyben is. Ha így
nézzük, minden új év egy újabb esély.
Élj vele!
Kristóf atya

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

„Nem éltünk tétlenül”
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Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepe

November 19-én, vasárnap Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepén a szentmisékben megáldottuk a Karitász által adományozott Szent
Erzsébet-kenyereket, amelyet hagyományosan
a szentmisék után osztottunk 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.

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

Egyházközségi bál 2018

A négy egyházközség (Agostyán, Baj, Tó-város
és Vértestolna) közös szervezésében jótékonysági céllal farsangi bált szervezünk 2018. február 3-án, szombaton 19 órától a Tatai Olimpiai Központban.
Jelentkezni és érdeklődni a plébánián és a misék után a sekrestyében lehet.

Betlehemes
/haikuk/

vörösfenyőág
érzi a fagy illatát
ébred a napon
ezüsthang csendül
fel Krisztus templomában
angyali ének
gyönyörű gyermek
a koromszín lélekben
világolj, gyógyíts
Botos Ferenc

Mindenszentek estéje Bajon

November 1-jén emlékezik meg egyházunk
az égben megdicsőült lelkekről. Ezen a napon
emlékezünk azokra a szentekre, akik külön név
szerint nem kerülnek megemlítésre az egyházi
év folyamán. Értük szóltak e napon a harangok. Ekkor ünnepeljük mindazokat is, akik
a tisztító tűzben megtisztulva már a mennyek
országába érkeztek. November másodikán,
a halottak napján, a még a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkozzunk! Mindenszentek
kötelező egyházi ünnepeink sorába tartozik.
Ekkor minden hívő számára kötelező a szentmisén való részvétel. Így hát a szentek ünneplése, az este hat órakor kezdődött ünnepi szentmisével vette kezdetét. A legszentebb áldozat
a megjelent hívekért és az otthon maradottakért került felajánlásra.

A szentmisét követően Váradi Kristóf atya
a ministránsokkal és a hívekkel körmenetben
érkezett a temetői ájtatosságra. A megemlékező ájtatosságot Kristóf atya vezette a temetői
kőkeresztnél. A mindenszentek megemlékezés
során imádságok és könyörgések hangzottak
fel az elhunytakért. Az ájtatosság szertartását
templomunk énekkara szép énekeivel tette felemelőbbé. Sokan kilátogattak a késői időpont
ellenére a temetői ájtatosságra, hogy együtt
imádkozzanak az égiekhez. A közös ima során
gyertyák és mécsesek százai, ezrei fénye világította meg a temetőt és lángoltak a megholtak
lelki üdvéért. Ne feledjük, hogy ne csak e kiemelt alkalommal, hanem az év másnapjain is
imádkozzunk elhunytjaink lelki üdvéért!

Pentz Imre

Adventi fény!

Advent kezdetével megkezdődik az egyházi
újév. Advent időszakában minden keresztény
család a Megváltó születésének ünneplésére
készíti fel lelkét.
Községünkben a várakozás kezdetén, már
sok esztendeje a hittanos gyerekek saját kezűleg készítenek adventi koszorúkat, díszeket.
E díszekkel ékesítik otthonukat a várakozás
időszakában. Ebben az évben is advent első
vasárnapját megelőző szombaton került sor az
adventi koszorúk és díszítések elkészítésére. E
szép feladatok elvégzéséhez az IKSZT épülete
adott otthont. Mariann néni vezetésével hittanosok és szüleik jó hangulatban készítették az
adventi díszeket.
Advent első vasárnapján a szentmise elején
Kristóf atya meggyújtotta templomunkban az
advent első gyertyáját, megkezdve a felkészülést a Megváltó érkezésére. Délután az Assisi
Szent Ferenc templomban adott adventi koncertet a tatai laktanya MH. 25. Klapka György

Lövészdandár zenekara. A koncert során sok
szép fúvós zenemű hangzott fel, melyek igazi
adventi hangulatot teremtettek a karácsonyi
készülődés megkezdéséhez. A gyönyörű hangkompozíciókat a templomot megtöltő hallgatóság vastapssal jutalmazta.
A zenekari koncertet követően, a templom
előtti Gizella téren került sor Baj község adventi
koszorúján, a várakozás első fényének felvillanására. Az ünnepi fény felgyúlását a helyi német
nemzetiségi énekkar énekei kísérték. A gyertyagyújtást követően a Baji Önkormányzat szeretetlakomán látta vendégül a résztvevőket.
Várakozásunkban a növekedő fényt szimbolizálja számunkra a fényt adó gyertyák számának növekedése, melyet Urunk Istenünk,
a Megváltó Jézus eljövetelével ad a embereknek karácsonykor. Az adventi gyertyák fényénél készítsük fel lelkünket a megváltónk méltó
fogadására.

Pentz Imre

„Szeressétek egymást”
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„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel”

Kalkuttai Szent Teréz

Teréz anyának ez a gondolata nagyon illik
a tóvárosi Kapucinus plébánia karitász csoport
tevékenységére. Ez a „kis” csoport 2017-be,
17fővel (állandó és változó létszámmal) rendszerességgel és nagy szeretettel végzi önkéntes
munkáját.
Minden hét keddi napján fogadó órát tartottunk 14-16 óra között, ahol 2017. januártól
novemberig 955 tartós élelmiszer csomagot
osztottunk ki 185 kérelmezőnek. Voltak közöttük nagycsaládosok, kisnyugdíjasok, hajléktalanok (elsősorban „utcai”), nehéz sorban
élők. Anyagi forrásunk csak a templom Szent
Antal perselyéből, magánadományokból, valamint a Soltész István Kamarazenekar jótékonysági hangverseny felajánlásából volt. Így
a gyógyszertámogatással együtt (ami 89.515
forint volt) 560.380 Ft-ot fordítottunk erre
a célra.
Csoportunk további célja az egyedül élő idősek, betegek látogatása, segítése. Ennek érdekében egyedülállókhoz és a Fényes fasori Idősek
Otthonába is látogattunk, ahol sok szeretetet
és kedvességet kaptunk az idős emberektől.
A püspök atya által meghirdetett húsvéti élel-

miszer gyűjtés szétosztása - mely a tatai Kapucinus, Szent Kereszt és a hozzájuk tartozó
fíliákban történt és eredménye közel 1 tonna
élelmiszer volt - a mi feladatunk volt.
Preventív céllal, kétheti rendszerességgel ingyenes vércukor és vérnyomásmérést végzünk
a Szociális Alapellátó Intézetben Kovács Tádé
adományának segítségével.
Nagy öröm, hogy csoportunkból öten rendszeresen járnak a Vakok Állami Intézetébe,
ahol önkéntesként segítik a lakók szabadidejének eltöltését.
A Vaszary János Általános Iskola diákjai – tanáraik felkészítésével – rendszeres műsort
adnak a mozgáskorlátozottak és a hajléktalan
szálló lakóinak. Adventben együtt készülünk
karácsonyi műsorral és a karitász tagok által
sütött süteményekkel.
Minden hónap utolsó péntekén, a szentmise
után összejövetelt tartunk, ahol megbeszéljük
a tapasztalatokat és mindig valamilyen téma
feldolgozásával egészítjük ki a délutánt. Az
elmúlt félévben meghívtuk a hajléktalan szálló vezetőjét, a Vakok Intézetének képviselőjét,
valamint a Vaszary Iskola védőnőjét, akik elő-

adásaikkal használható tanácsokat adtak feladataink jobb ellátásához.
Figyelmet fordítottunk a lelki töltődésre is. Elmélkedtünk a segítő szentek életéről, valamint
részt vettünk a plébániai lelkigyakorlatokon és
szentségimádásokon.
A jövőben is szeretnénk legalább ilyen lelkesedéssel és szeretettel folytatni ezt a munkát.
Köszönjük a tóvárosi Kapucinus plébánia plébánosának, Albert atya támogatását. Köszönjük a Győri Karitász segítségét, akik iskolakezdési és pelenka támogatással, valamint alma
akcióval segítették a rászorulókat. Köszönjük
minden tagunk önkéntességét és mindazok támogatását, akik valamilyen módon fontosnak
tartják ezt a szolgálatot. Továbbra is nagy szeretettel várja Csoportunk azok jelentkezését,
akik önkéntes munkájukkal segítenék a Karitász munkáját.
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy
csepp a tengerben. Enélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a tenger.”

Dr. Lakatos Péterné

a karitász csoport nevében

Egerben is a Püspökségek nyomában!

Egyházközségünk felsős ministráns fiataljai
számára, 2016 folyamán indítottuk el a “Püspökségek nyomában” hiterősítő zarándoklat
sorozatot. E zarándoklat sorozatban, a Győri,
Pozsonyi, Pécsi, Veszprémi, és a Székesfehérvári püspöki székhelyek felkeresésére került eddig
sor. Idén, a ministránsaink az őszi szünetben,
október 30-november 01- közötti időszakban
fojtatták zarándoklatukat, és e zarándoklat
keretében ismerkedhettek meg az Egri Fő-egyházmegyével, és a Szent Mihály,- és Szent János
fő-székesegyházzal, az Egri Fő-egyházmegye
katedrálisával. A fiatal zarándokokat elkísérte
káplánunk, Kristóf atya is. A három nap alatt
szerzett élményekről alább olvasható egy rövid
beszámoló a résztvevők tollából:

„Püspökségek nyomában-Eger”
Mindnyájan megörültünk, amikor kiderült,
hogy a baji ministránsok részére szervezett ki-

rándulássorozat következő helyszíne Dobó István és Bornemisza Gergely – Gárdonyi Géza
által is megörökített – hőstetteinek színhelye,
Eger lesz.
A régi egri püspökök nyomában járva nem
kellett sokáig keresni a történelmi és szellemi kapcsolatot Eger és Tata között. A XVIII.
század végén Eger püspöke az országszerte
számos templomot építtető gróf Eszterházy
Károly volt. Ő hívta meg Egerbe az Eszterházy
grófok megbízásából korábban már Tatán is
tevékenykedő Fellner Jakabot az egri Líceum
folytatására.
Már az oda úton színes programban volt részünk, ugyanis az első nagymarosi megálló
után (ahonnan egyébként gyönyörű kilátás
nyílt a visegrádi várra) Hollókő következett.
Itt a társaság a szabadprogram alatt több részre
szakadt. Valaki a kerámiaműhelyt, valaki a várat, valaki pedig a falumúzeumot nézte meg.
Ezután Taron egy buddhista központot néztünk meg, majd Mátraverebélyre mentünk,
ahol helyi idegenvezetéssel a Nagyboldogas�szony-bazilikát, utána pedig a sziklába vájt
remetebarlangokat tekintette meg a csoport.
Késő délután Egerbe érkeztünk. Vacsora után
pedig sétáltunk egyet a belvárosban.
Másnap reggel a Líceummal szemben emelkedő, Hild József által tervezett klasszicista stílusú főszékesegyház egyik oldalkápolnájában
Váradi Kristóf atya mutatott be szentmisét

a ministránsoknak és kísérőiknek. Ezután egy
rövid városnézés következett. Délután felmentünk a Szépasszony-völgybe. A felnőttek helyi
borokat, a gyerekek mustot kóstoltak.
A harmadik napon korán keltünk, ugyanis
reggeli után gyorsan összepakoltunk és már
indultunk is hazafelé. De a programok még
nem értek itt véget. A felfelé vezető kanyargós
szerpentin miatt kissé émelyegve szálltunk ki
a kisbuszokból. De rögtön elállt a lélegzetünk,
amikor felértünk a Kékesre. A táj gyönyörű
volt. A hegy lába alatt lévő településeket jól lehetett látni, aztán köd. De a ködből kibukkant
a napfényben fürdő, havas Tátra egyik csúcsa.
Itt körülnéztünk, aztán indultunk tovább. Dél
körül megálltunk megenni a reggeliről maradt
kakaós és fahéjas csigákat és úgy döntöttünk,
hogy az ebédre szánt virslit az IKSZT-ben
főzzük majd meg. Utána megnéztük Márianosztrán a Magyarok Nagyasszonya bazilikát
(ehhez rövid idegenvezetést is kaptunk).
Ezután meg sem álltunk hazáig. Az elmaradt
ebédet (a már említett virsliket) közösen ettük
meg, majd szintén együtt vettünk részt a Baji
Mindenszentek szertartáson és az azt követő
temetőlátogatáson. Most is tartalmas programban volt részünk a „Püspökségek nyomában” zarándoklatsorozaton. Az biztos, hogy
a harmadik nap végére jól elfáradtunk és élményekkel tele mentünk haza.

Szmodis Bori és Juli
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Házasság hete 2018.

Minden év februárjában egy hétig a házasság és
a család fontosságára kívánjuk irányítani a figyelmet. Ezért plébániánkon – a házasság hetében, 2018. február 11-18. – méltó módon
akarjuk megünnepelni a házasság szentségét.
A házasság hetét február 11-én, a 18 órakor

kezdődő szentmisében Dr. Veres András megyéspüspök úr nyitja meg.
Elfogadta meghívásunkat Bíró László püspök úr is. Február 16-án, pénteken az este 18
órakor kezdődő szentmisét mutatja be és tanít
bennünket a családról és a házasságról.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek szintén
fontos a család és a házasság és akik aktív módon szeretnének bekapcsolódni a szervezésbe!
A házasság hetének részletes programját közzé
fogjuk tenni mind a honlapon, mind a hirdetőkön.

Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Rovatunkban a külföldi katolikus honlapok híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb fordításokat. Aki szívesen csatlakozna kezdeményezésünkhöz, fordításait küldje szerkesztőségünk
tataikapucinus@gmail.com címére vagy hozza be személyesen a plébániára. Nagy szeretettel
várjuk fordításaikat!
Advent idején Istent kell előtérbe helyezni és le kell küzdeni a közömbösséget, mondta Ferenc pápa Advent első vasárnapján. Hozzátette,
hogy az adventi időszak azért adatott nekünk, hogy „hogy üdvözöljük
az Urat, aki velünk akar találkozni és megerősítsük Isten iránti vágyunkat és előre tekintve felkészítsük magunkat Krisztus visszatérésére.” Jézus visszatér karácsonykor, ha arra emlékezünk,
hogyan jött el közénk, „az emberi lét alázatosságában.” (2017. december 3.)
Ferenc pápa megköszönte azoknak, akik a Szent Péter téren felállított karácsonyfát és a betlehemet ajándékozták. A VI. Pál csarnokban
fogadta a Lengyelországból és az olaszországi Montevergine apátságból érkező küldöttséget.
„A minden évben felállított betlehem és karácsonyfa a maguk szimbolikus nyelvükön szólnak
hozzánk”, mondta a Szentatya. „Még jobban kézelfoghatóbbá teszik Isten Fiának születésének.”
A karácsonyfa és a betlehem 2018. január 7-ig lesz látható a Vatikán szívében. (2017. december 7.)
Ferenc pápa sürgette Donald Trump amerikai
elnököt, hogy tisztelje Jeruzsálem status quo-ját.1
„Jeruzsálem egy különleges város, amely szent a zsidók, a keresztények és a muszlimok számára,
akik tisztelik ezt a várost a saját vallásukból adódóan és ezért Jeruzsálem különleges hívatást
tölt be a térség békéjében.” (2017. december 6.)
2018 január 19-én Washingtonban kerül megrendezésre a „Menetelés az életért”. Az abortuszellenes és élet párti rendezvény szervezői
megnevezték az esemény témáját: „A szeretet életet ment”. (2017.
december 7.)
„Diszkriminatívnak minősítette az osztrák alkotmánybíróság az azonos nemű személyek ös�szeházasodásának tilalmát, és ezzel megnyitotta az utat azelőtt, hogy a jövőben ilyen házasságokat kössenek.” (MTI) Schönborn bíboros, az Ausztriai Püspöki Konferencia elnöke szerint
az osztrák alkotmánybíróság ítélete tagadja a valóságot. Hozzátette, hogy a döntés „káros mindenki számára, beleértve azokat is, akiket meg akar védeni és azokat is, akiket meg kell, hogy
védjen.”
„Amennyiben a bíróság tagadja a házasság különleges és egyedülálló státuszát, amely nemek
különbözőségén alapul, akkor tagadja a valóságot és ezzel nem a társadalmat szolgálja.”
(2017. december 7.)

Összeállította és fordította: Nagy Dániel

1 „Trump kijelentette, az USA Jeruzsálemet Izrael fővárosaként ismeri el. És azonnal utasítja
a külügyminisztériumot, hogy kezdje meg az amerikai nagykövetség költözését Tel Avivból
Jeruzsálembe.” (lovasistvan.hu)

Apostol

Közösségteremtő
önkéntes nap
Vértestolnán
Plébánia-party-ra szólt a meghívó augusztus
26-a, szombatra. Közösségteremtő önkéntes
nap címen a vértestolnai plébánia épületének
rendbetételére hívták a szervezők mindazokat,
akik részesei kívántak lenni annak a megmozdulásnak, amely az épület rendbetételét tűzte
ki céljául. De hogy ne csak a munkáról szóljon
a délután, és megfeleljen a party kritériumainak, bográcsozás, vetélkedő, közös beszélgetés
is szerepelt a programban.
Délután 2 órakor már szép számmal érkeztek
a tenni akaró vértestolnai és nem vértestolnai
lakosok. A meghívó ugyanis Agostyán-BajTata-Vértestolna közös egyházközségek híveinek szólt. Szorgos kezek láttak munkához.
Mindannyian úgy gondolták, hogy ez az értékes épület jobb sorsra érdemes, és ha csak
a környezetét rendbe tesszük, már egy lépéssel
előrébb vagyunk, hogy az épület méltó helyszíne legyen a jövőbeni eseményeknek.
Egy kisebb csapat eltűntette a tetőcsere maradványait, mások kapát fogtak és rendbe tették az előkertet. Eltűntek a felesleges bozótok,
gallyak, lenyírták a füvet. Ügyes női kezek
a belső takarítást is elvégezték, ablakot tisztítottak, felmostak, rendet raktak a különböző
helyiségekben. Az utolsó kapavágások után
jóleső fáradtsággal, várta a spontánul szerveződött négy csapat a beígért vetélkedőt. Ügyességi és tudás alapú feladatok is szerepeltek a kínálatban. A kvíz kitöltése után sorversenyben
mérték össze erejüket a csapatok, végül memóriájukat tehették próbára. A vidám hangulatú
versengés után jó étvággyal fogyasztották el
a kondérban rotyogó finom babgulyást. A jól
sikerült délutánt egy késő nyári estébe nyúló
beszélgetés zárta.
Kissé fáradtan, de jóleső elégedettséggel tértek
haza a party résztvevői, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat, lelkesedésüket, bízva abban, hogy folytatása lesz az ilyen
kezdeményezéseknek, és ezt az épületet megfelelő tartalommal is megtöltsük.

Fink Jánosné

Imádság
Jöjj el isteni dicsőség fénye! Jöjj el isteni
erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, tedd látóvá
vakságunkat, erősítsd bátorságunkat,
vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel
az örök hazába, amelyet te alapítottál, és
magad építettél fel. Amen.

„Szeressétek egymást”

Apostol
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Plébániai esték
Ősz óta, minden második kedden a szentmisék után a vértestolnai plébánián Kristóf atya
szervezésében kerül megrendezésre a Plébániai
esték elnevezésű rendezvény.
Az atya mindig nagy szeretettel és lelkesedéssel
készül ezekre az alkalmakra, melyek során előadásokat hallgatunk, filmvetítéseket tartunk valamint
különböző témákról beszélgetéseket folytatunk.
Hallhattunk már előadást a különböző vallásokról, az angyalokról. Megtudhattuk mit jelképez a „kapu”, vagy mit jelképeznek a templomokban található szobrok. Több vallásos
témájú filmet is megnéztünk már. Az estek le-

zárásaképp forró tea és finom sütemény mellet
beszélgetünk a látottakról, hallottakról.
November 21-én vendég is érkezett a plébániai
estre, Havassy Bálint atya a Tatai Szent Kereszt
templom plébánosa jött el hozzánk, aki érdekes
előadást tartott a megjelent hívek számára. Előadásában különböző Szűz Mária ábrázolásokat
mutatott be. A templomokban található alkotások mind a mi égi Édesanyánkat ábrázolják,
a képekhez Bálint atya magyarázatokat is fűzött. Sokféle megjelenítési formáját láthattuk
képeken a Szent Szűznek. Legtöbbször, mint
oltalmazó Szűzanya volt látható, amint palást-

ját kitárva oltalmazza, védi az elesett embereket.
Különleges élmény volt Bálint atya előadását
hallgatni és látni ezeket a csodálatos ábrázolásokat, hiszen ha el is jutunk más város vagy ország katolikus templomaiban nem biztos, hogy
tudjuk az alkotásokat olyan szemmel nézni,
mint ahogy az atya nekünk azokat bemutatta.
Kedves, barátságos előadása mindenkit örömmel töltött el. Köszönjük neki!
Szép számmal vettünk részt ezen az estén és a többi rendezvényen. Bízunk benne, hogy ezután is
lesz folytatása ezeknek az összejöveteleknek.

Uttó Jánosné

Visszatekintés 2017 jelentős eseményeire
Egy szempillantás alatt az egyházi év végéhez érkeztünk éppen ezért úgy érzem itt az ideje a vis�szatekintésnek. Az év eleji célkitűzéseink között
elsősorban egyházközösségeink kapcsolatainak
erősítése és bővítése volt cél, mert továbbra is azt
valljuk, hogy „A közösség mindig arra hívja az
embert, hogy több legyen”.. Ennek a gondolatnak a jegyében születtek programötleteink,
javaslataink. A napokban került a kezembe az
a piszkozat, amely az atyák kérésére, Egyházi
Konzultáció-számára készült és örömmel állapítottam meg, hogy a listán szereplő elképzelések egy része megvalósult, illetve megvalósulni
látszik. A teljesség igénye nélkül szemezgettem
az ez évi eseményekből és szeretnék felidézni néhány számomra jelenős történést.
Azt gondolom mindannyiunk számára a legnagyobb jelentőségű esemény a vértestolnai plébániaépület tetőszerkezeti felújításának a befejezése. „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt pályázati támogatásoknak – EGYHKCP-15-16-17 -, a Győri Egyházmegyének,
Vértestolna Önkormányzatának és a négy egyházközség összefogásának köszönhetően sikerült teljes egészében felújítani a katolikus plébánia tetőhéjazatát”.Szeretnénk mindenkinek
szívből megköszönni fáradságos munkáját,
amellyel hozzájárultak az elért eredményhez.
A plébánia épületében bekövetkezett változások mellett a falu közösségének lelki életben is
történtek pozitív változások.
Tavaszváró kirándulás: A tavaszi bizsergés
rajtunk is eluralkodott és már nagyon vágyakoztunk egy testet-lelket megmozgató
erdei túrára. A gyümölcsöző együttműködés
eredményeként a Vértestolna Község Német
Nemzetiségi Önkormányzatával együttes szervezésben került sor Tavaszváró kirándulásra
március 25-én, szombaton, az Öregkovács
hegytetőn található II. világháborús emlékkereszthez. A kirándulás értékét növelte, hogy
testvéregyházközségekből is érkeztek kirándulók. Valamennyien kellemesen elfáradtunk, és
új kapcsolatokkal gazdagodtunk ezen a napon.
Nagypénteki Keresztút: Idén első alkalommal és hagyományteremtő céllal szerveztük

meg a Kálvária dombon a nagypénteki keresztutat, melynek különlegességét az adta, hogy
mindegyik stációnál más-más felolvasó elevenítette fel Jézus keresztútjának eseményeit.
Zarándokok fogadása: A magyarországi
Szent Jakab Zarándokút Vértestolnán is áthalad, mint az ezt megelőző években idén is két
napon érkeztek a zarándokútjukat járók a mi
„meseszép” kis lakóhelyünkre. Néhány lelkes
önkéntessel úgy határoztunk, hogy szerény
vendégséggel várjuk a megfáradt zarándokokat, akik hálás szívvel fogadták ezt az apró
figyelmességet és viszonzásképpen elvitték
magukkal egyházközségünk tagjainak kéréseit
Pannonhalmára az ott található kettős kereszthez, amelyet Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatásának emlékére állítottak.
Plébánia party: Az összefogásnak, és tenni
akarásnak ragyogó példája volt az Önkéntes
nap elnevezésű programunk, amelyről részletes beszámolót kaphatnak a kedves olvasók
Fink Jánosné a vértestolnai Kisbíróban megjelent írásából, melyet alább teszünk közzé.
Plébániai esték programsorozat: Az ősz folyamán indult el a Plébániai Esték sorozatunk,
melynek kertében minden hónap második és
negyedik keddjén Kristóf atya közreműködésével filmeket néztünk,(etikai kérdéseket boncolgató témák kerültek az érdeklődés fókuszába,
mint például: Hogyan maradhatunk emberek
a háború embertelen világában? Hogyan tudunk megbocsájtani gyermekünk gyilkosának?
stb.,- illetve előadásokat hallgattunk, beszélgettünk. Nagyszerű alkalmak ezek a kedd esti ös�szejövetelek, egymás gondolatainak, értékrendjének megismerésére. Biztatok mindenkit, hogy
bátran látogasson el egy-egy Plébániai Estére.
„Plébánia Kincseinek” betakarítása: A plébánia épületéhez tartózó nagy kiterjedésű
kert bővelkedik gyümölcsfákban, fellelhető
itt szilvafa, diófa, birsalmafa, mogyoróbokor.
Megfogalmazódott az a gondolat, gyűjtsük
össze a terméseket és használjuk fel! Miért is
hagynánk kárba veszni ezeket a földi kincseket? Szorgos kezek szedegették a szilvát, gyűjtögették a mogyorót, diót, majd készítették

a mézédes szilvából az ínycsiklandozó lekvárt,
tisztították a diót, mogyorót. A betakarított
„kincsek” remek alapanyagot szolgáltatnak
a közösségi eseményeken felszolgált sütemények elkészítéséhez. A plébánia épületébe apró
lépésenként visszatér az élet, néha a diótörő
kalapácsok ütemes kopogásától vagy az éppen
itt vendégeskedő gyermekek vidám hangjától.
A célunk továbbra is, hogy minél több közösségi programnak tudjon otthont adni ez az
egyedülálló, különleges épület.
Adventi Roráték: Albert atyának és Kristóf
atyának köszönhetően egy elfeledett régi hagyományt éleszthetünk újjá az advent időszakában a reggeli misék megtartásával. Idén három szombat „hajnalon”nyílott lehetőségünk
az úgynevezett angyalos miséken a Megváltó
várására összegyűlni. Ezen alkalmakat oly módon szerettük volna különlegessé tenni, hogy
kifejezetten ezekre az eseményeke szerveződött
”Adventi Kórus” előadott egy–egy csodaszép
adventi éneket, melyeket Szabóné Lakatos Judit
bocsátott rendelkezésünkre és tanított meg nekünk. Hálásan köszönjük önzetlen segítségét.
Végezetül szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetünket és hálánkat fejezzük
ki mindazoknak, akik bármilyen formában
segítségünkre voltak programjaink megtervezésében, lebonyolításában vagy pusztán jelenlétükkel támogatták az eseményeket és drága
idejüket nem sajnálva megjelentek ezeken
a rendezvényeken. Nagyon hosszú névsort kellene készíteni, hogyha név szerint említenénk
azokat a személyeket, akiknek hálával tartozunk, de az Apostol újság keretei erre nem tudnak helyet adni. Köszönet illeti Albert atyát és
Kristóf atyát, amiért nyitottak az ötleteinkre,
meghallgatják véleményünket, meglátásainkat
és mindig a lehetőségekhez képest a legmegfelelőbb megoldást választva támogatják elképzeléseinket. Továbbá szeretnénk köszönetet
mondani a plébániáink titkárának, Jánoska
Tibornak a segítségéért és türelméért.
Minden kedves Olvasónak békés ünnepeket
kívánok!

Schneider Csilla

6

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”

Kedves Gyerekek!

Apostol

722.

Idén is szeretnénk meglepni Benneteket. Reméljük, örömötök telik a játékokban.
Áldott ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk Mindnyájatoknak!

Keresd meg a két kép között az 5 eltérést!

Vezesd el Máriát és Józsefet
Betlehembe (a csillaghoz)!

Immár harmadik alkalommal ünnepelnek
a tatai Öveges József Cserkészcsapat cserkészei karácsony előtt. Csapatunk évről-évre
gyarapszik mind számban, mind lélekben
és minőségben. Idén nyáron már másodszor
táboroztunk, ősszel pedig harmadik alkalommal portyáztunk a tardosi erdőben szarvasbőgést hallgatva. Részt vettünk a kerületi
regős napon és Vértestolnára is eljutottunk
egy hétvégi tanyázásra. A sok munka ellenére
a csapat vezetői is igyekeznek lelkesedésüket
fenntartani, amihez jelentősen hozzájárul
a cserkészek fejlődése, céljaik alakulása. Mi,
tatai cserkészvezetők abban hiszünk, hogy
a cserkészet nem csupán egy plusz különóra,
ahol az egyébként is túlterhelt gyerekek ismereteket tanulni járnak, hanem valódi közösség. Olyan közösség, amely testi és szellemi
fejlődésüket a játszva tanulás és a megvalósítható feladatok eszközeivel érik el. Olyan
közösség, amelyben lelki fejlődésük biztonságát a testvériesség, önzetlenség és önreflexió
segíti elő. Vezetőként azonban nem csupán
a cserkészcsapat jelenlegi tagjairól kell gondoskodnunk. Feladatunknak és legfőbb célunknak érezzük a csapat jövőjét biztosítani,
melyet értékes hagyományokkal, felejthetetlen táborozásokkal, valamint a különböző
generációk célzott megszólításával kívánunk
elérni. Biztató, hogy cserkészeink, akik már
táborokat, portyákat és tanyázásokat élhettek meg cserkészként, tudatosan készülnek
arra, hogy néhány év múlva belépnek majd
a Magyar Cserkészszövetség által szervezett
vezetőképzésekbe. Azok, akik egy ilyen tábort teljesítenek, életre szóló élményekkel
gazdagodnak, és olyan hasznos ismereteket
tesznek magukévá, melyek attól kezdve egész
életükben segítik majd őket. Ezáltal valósulhat meg Sík Sándor üzenete is, hogy a cserkészekből „emberebb ember és magyarabb
magyar” váljon. A jövő évnek pedig azzal
a bizakodással vágunk neki, hogy akadnak
majd fiatalok, aki a cserkészethez kedvet
kapva csatlakoznak hozzánk és az évről évre
gyarapodó számú báránykáknak jó minőségű
legelőt adhatunk! Várunk Benneteket!

Horváthy Dénes

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Könyvajánló

Szentségimádás

Leo Tanner - Megújulás a hitben Lehet használni az „Élet a Lélekben”
szemináriumhoz, vagy annak előkészítésére. Elsősorban azoknak a fiatal
felnőtteknek íródott, akik keresik az Urat, és azoknak, akik szeretnének elmélyülni a hit szépségeiben. Magával ragadó a könyv stílusa, és az a tanúságtevő közvetlenség, amelyen keresztül megismerhetjük egy pap lelki útját
Isten felé. Leo Tanner a plébániai közösségek lelki megújítását tartja szem
előtt. Célja, hogy a felnőttek számára élővé tegye Isten megtapasztalását, és
a Vele való kapcsolat elmélyítését. A szerző segítséget kíván nyújtani könyvében a keresztény
élet alapjainak megismeréséhez. Isten szeretetéről, megtérésről, bűnbánatról, Egyházról, belső
gyógyulásról ír. Az egyes fejezetek azokat az előadásokat tartalmazzák, amelyeket az elmúlt
években tartott több plébánián (Svájcban). Előadásait személyes tapasztalataival is gazdagította. A tanítások után szentírási elmélkedéseket találhat az olvasó, melyek elmélyítik az egyes
témákat. Ajánlom a kisközösségeknek, és mindazoknak, akik komolyan veszik lelki életüket, és
szeretnék mélyebben megismerni hitüket. – Katona István atya

Ünnepi miserend

Agostyán Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 31.
Jan. 1.

Karácsonyi szentmise
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Hálaadás
Újévi liturgia

21:00;
11:30;
11:30;
11:30;
11:30;

Baj

Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 27.
Dec. 31.
Jan. 1.

Karácsonyi szentmise
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Szent Család ünnepe
Hálaadás
Újévi liturgia

23:00;
10:00;
10:00;
11:30;
10:00,
10:00;

Tata
Dec. 24.
		
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 27.
Dec. 31.
Jan. 1.

Pásztorjáték
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Szent Család ünnepe
Hálaadás
Újévi szentmise

16:00;
8:45; 23:00;
7:30; 8:45; 18:00;
8:45;
18:00;
7:30; 8:45; 18:00;
7:30; 8:45; 18:00;

Vértestolna Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 31.
Jan. 1.

Karácsonyi szentmise
Ünnepi liturgia
Ünnepi liturgia
Hálaadás
Újévi liturgia

21:00;
11:30;
11:30;
11:30;
11:30;

Agostyán
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Változások a miserendben

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-kedd: szünnap
Szerda-péntek: 9-15
Szombat: 9-12 * Vasárnap: 9-11

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00

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: 2018. január 11. • 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 - 2017. 12. 24. - XXVII. évf. 6. sz. • Megjelenik évente hatszor.
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Képemlékek

Szent Erzsébet ünnepe

722. Öveges József Cserkészcsapat

Baji ministránsok Egerben

Zilahi Géza atya temetése

Advent Bajon

Apostol

