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A nagyböjt
A nagyböjt időszaka mit jelent ma, 
mire kötelezi a mai hívőt, a mai em-
bert? Az egyház látszólag sokat en-
gedett szigorából, de vajon milyen 
mélyebb megfontolás alapján?
Könnyített tiltásain, de nem össze-
szedettségünk kárára. Amennyiben 
enyhített föltételein, oly mértékben 
igényli, hogy minél teljesebb figyel-
met szenteljünk 
a  lényegnek, neve-
zetesen a  liturgiá-
ban megjelenített 
s z enve d é stör té -
netnek. A  modern 
világ többek közt 
két rendkívül fon-
tos dolog jelentését 
mosta el bennünk. 
Az egyik a  bűné, 
a másik a vezeklésé.
A lélekelemzés be-
tegségre változtat-
ta a bűn nevét, amitől azonban a bűn 
továbbra is köztünk maradt. Legfel-
jebb zavarosabban nézünk vele szem-
be azóta, s a bűnös kevésbé érti, miért 
büntetik „betegségéért”?
De talán még kétségesebb vállalkozás 
volt fölszámolni a  vezeklés fogalmát, 
szükségét, elemi szerepét az ember éle-
tében. Esendő lények vagyunk, s iga-
zában nem az tesz jót velünk, aki szép 
nevet ad annak, ami továbbra is ott 
pusztít bennünk és közöttünk, hanem 
az, aki segítséget kínál gyarlóságunk 
fölmérésére, bevallására és jóvátételére.

A legtöbb bűn azonban – egyedül 
talán az anyagi megkárosítás kivé-
telével – jóvátehetetlen. Márpedig 
a  bűnös – s ki ne volna bűnös? – 
mindaddig, amíg tökéletesen hozzá 
nem idomult bűnéhez, szabadulni 
kíván tőle, jóvá akarja tenni. De ho-
gyan, ha egyszer a  legtöbb bűn kö-
vetkezményében visszavonhatatlan? 

Akit megrontottunk, hogy csak 
a legszemléletesebb példát említsük, 
attól bocsánatot kérhetünk ugyan, 
de miként adhatnánk vissza ártat-
lanságát?
Erre a  „jóvátehetetlen bűnre” egye-
dül a vallásos értelemben vett vezek-
lés kínál valódi, súlyában és erejében 
megfelelő panaceát. Mivel egyedül 
Istenben tehetjük jóvá a  megváltoz-
tathatatlant, egyedül az örökkévaló-
ság és létünk örök szintjén mindazt 
a hibát, mit az idő visszafordíthatat-
lan síkján elkövettünk.

A nagyböjti könnyítések semmi 
esetre se érinthetik hát a  vezek-
lés lehetőségének, mélységes és 
kivételes alkalmának „elmosá-
sát”, súlytalanítását. Ellenkezőleg: 
a szokássá szürkült közös gyakorla-
tok helyett a vezeklés egyéni átélé-
sére, feltárására, realizálására sür-
get az egyház, liturgiájának teljes 

g azdag ság áva l 
oly lehetőséget 
rejt már, homá-
lyosan – de an-
nál mélyebb és 
valódibb éhség-
gel szívében.
A Megváltó 
ugyanis azzal, 
hogy a  legfőbb 
közvetítő Isten 
és ember, ember 
és ember között 
– oly abszolút 

értéket jelent, mely mindenkor be-
helyettesíthető minden relációnk-
ba, s mindenekelőtt jóvátehetetlen 
viszonylatainkba. Ez a  megváltás 
egyik legmélyebb értelme. Jézus 
azért jött, hogy jóvátegye azt, ami az 
időben végleg elveszett; ezért adta 
kezünkre magát. Vegyük észre, hogy 
azóta se hagyott el bennünket, s épp 
ott a  legkevésbé, ahol szükségünk 
a  legnyomasztóbb: a  jóvátehetetlen 
jóvátételében.

Pilinszky János
(Új Ember, 1969. március 9.)



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Pásztorjáték Tatán
A hagyománynak megfelelően idén is 
a  hittanos gyerekek által bemutatott 
pásztorjátékkal vette kezdetét a  kará-
csony ünneplése, december 24-én dél-
után. A szereplők többsége a Vaszary Já-
nos Általános Iskola diákja volt, de baji és 
kőkútis tanulók is szép számmal működ-
tek közre az előadásban, melyet Kontra 
Attila, hitoktató és Vágó Katalin, szülő 
tanított be. A zenei aláfestés és az énekek 
színvonalas megszólaltatásáért Lakatos 
Judit vaszarys tanárnőt illeti dicséret. Kü-
lön szeretnénk megköszönni azon szülők 
segítségét, akik a jelmezek elkészítésében, 
beszerzésében közreműködtek.

Köszönet  
a karácsonyi díszítésért

Ezúton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik az ünnepi előkészületben 
egyházközségeinkben részt vettek: azok-
nak, akik adományokkal segítettek, a  ta-
karításban, díszítésben résztvevőknek; 
a pásztorjátékban szereplő gyermekeknek 
és hitoktatójuknak; azoknak, akik a litur-
gikus szolgálatokban részt vettek. A jó Is-
ten áldja őket munkájukért, segítségükért!

Nagyböjti 
lelkigyakorlat

A tóvárosi templomban 2018. már-
cius 5-9. között a 18 órai szentmisék 
keretében nagyböjti lelkigyakorlat 
lesz. A misék előtt, 17 órától lehető-
ség nyílik a  húsvéti szentgyónás el-
végzésére. A szentmisék szónokai:

03.05.: P. Tullner Jób OSB
03.06.: Benkó Attila atya
03.07.: Simonics Péter atya
03.08.: Németh Gábor atya
03.09.: Havassy Bálint atya

A lelkigyakorlatra minden hívőt sze-
retettel várunk, akik a  lelki életben 
elmélyülnének és megerősítenék az 
Istennel való kapcsolatukat.

Egyházközségi bál 2018
A tatai Olimpiai Edzőtábor dísztermé-
ben megrendezett hagyományos egy-
házközségi jótékonysági bált Albert atya 
köszöntője után a Kenderke Református 
Alapfokú Művészeti Iskola Tiloló cso-
portjának táncosai nyitották meg. A va-
csora után a  vértestolnai táncegyüttes 
műsorát élvezhettük, majd a jó hangula-
tú mulatság hajnalig tartott.
Köszönetet mondunk azoknak, akik 
a  bál szervezésében közreműködtek, 
különösen Kissné Fegyver Tündének, 
aki segítségével, munkájával, nagylelkű 
támogatásával idén is hozzájárult a  bál 
sikerességéhez. Köszönjük Császár Or-
solyának és Fehér Dórának a díszítést és 
a kiválóan sikerült tombolasorsolást. Kö-

szönjük Tata művészeinek, hogy értékes 
felajánlásaikkal, továbbá mindazoknak, 
akik támogatójeggyel segítették elő a bál 
céljának elérését. A bevételt idén a tatai 
karitász csoportnak ajánlottuk fel.
Részvételüket és bőkezű támogatásukat 
ezúton is hálásan köszönjük!

MMSZ Tatai Csoport közgyűlése
2018.02.03-án volt a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Egyesület Tatai Csoportjának 
rendes évi közgyűlése. Meghallgattuk a cso-
portbeszámolót a tavaly elvégzett változatos 
és nagy mennyiségű munkáról, az önkéntes 

órák száma meghaladta a 13,000-et. Az in-
tézmények is felfelé ívelő pályán vannak, 
a Jázmin iskolai játszótér népszerűsége a ta-
valyi év során a többszörösére emelkedett.

ifj. Fülesi János

Költségvetés, zárszámadás 
Az agostyáni, baji, tatai és vértestolnai 
Plébániai Tanácsadó Testületek külön-
külön megtárgyalták és ellenszavazat 
nélkül elfogadták az egyes plébániák 
2017-es zárszámadását és a  2018. évi 

költségvetésének tervezetét, amely 
a  végső jóváhagyásra felterjesztésre ke-
rült a  püspökségre. A  zárszámadás és 
költségvetést bárki megtekintheti a plé-
bánia irodájában.

Betegek világnapja
Ebben az esztendőben is a betegek napjá-
hoz kapcsolódóan február 10-én 18 órakor 
kiszolgáltattuk a betegek kenetét beteg és 
idős testvéreinknek Imádkozzunk tovább-
ra is beteg és rászoruló testvéreinkért!Balázsáldás

Szent Balázs püspök ünnepén és az azt 
követő vasárnap a szentmisék végén Ba-
lázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

Megújulás a hitben
2018. január 4-én hálaadó szentmisével fe-
jeződött be a 7 héten át tartó lelkigyakorla-
tunk, melyet Albert atya Leo Tanner „Meg-
újulás a hitben” című könyve alapján tartott. 
Mint a könyv alcíme is mondja, ez egy felnőt-
teknek szóló bibliai kurzus volt. A gondosan 
felépített könyv keresztény életünk alapvető, 
mindannyiunkat érintő kérdéseire ad választ, 
amihez a  beszélgetések során mindenki el-
mondhatta saját megélt tapasztalatát, hoz-
zátehette véleményét. A  befejező, hálaadó 
szentmisén a  keresztségi fogadalom megújí-
tásával erősítettük meg elköteleződésünket. 
A szentmise után agapé volt a plébánián.

Fülesi János

Hitéleti statisztikák 2017.
Agostyán: Temetés 8 fő
Baj: Keresztelő 8 fő
 Elsőáldozás 15 fő
 Bérmálás 2 fő
 Házasság 8 fő
 Temetés 22 fő
Tata: Keresztelő 57 fő
 Elsőáldozás 31 fő 
 Bérmálás 15 fő
 Házasság 26 fő
 Temetés 55 fő
Vértestolna: Keresztelő 6 fő

 Temetés 7 fő
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ANGOLPARK
karácsony múltán, hamis
a tavasz, szél borzol kis tavat
mélyén talán megmoccan
az öreg harcsa, sirályok, récék
varázsolnak a valószínütlen
napsütésben, cinkék cikáznak
és nézd: aranyló szirmok szőttese
terül az óvatos láb köré
nyílik a téltemető

/Tatatóváros, 2018./

EPITÁFIUM EGY 
CSERESZNYEFÁRA
hajdani büszke cseresznyefa
cinkék, rigók, rozsdafarkúak
derék pártfogója: tüzes italod
legyen rubin-fényű gyümölcsöd
méltó emlékezete

/Németh István bányásznak/
Botos Ferenc

Tatai Szent Imre Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány célja az ifjúság, így egy-
házközségünk fiataljai számára keresz-
tény erkölcsre nevelő, a  hitbeli tudás 
gyarapítását segítő, képességfejlesztő, 
ismeretterjesztő programok szervezése, 
támogatása, ministránsok, hittanosok 
táboroztatása, kirándulások, zarándok-
latok és egyéb programok kivitelezése. 
Kérjük, ezen célok megvalósítása érde-

kében, lehetőségeikhez képest támogas-
sanak bennünket!
Közvetlen befizetés a Szent Imre Alapít-
vány számlaszámára: 

11740047-20116004
Kérjük, adójuk 1%-ával  

segítsék tevékenységünket!
A Szent Imre Alapítvány adószáma: 

18601606-1-11

Jézus születésére készülődve!

Szenteste napján, december 24-én, a baji 
ifjúsági ministránsok kis csoportja a lelki 
felkészülés keretében a  budai várba lá-
togatott. Látogatásuk során megismer-
kedtek a  vár történelmet rejtő titkaival. 
A történelmi utazást követően a Budavári 
Nagyboldogasszony templomban – köz-

ismertebb nevén a  Mátyás-templom – 
tartott csendes elmélkedés során készítet-
ték fel lelküket a megváltó születésére.
1916. december 30-án a  Nagyboldog-
asszony templomban koronázta meg 
Csernoch János bíboros-hercegprí-
más IV. Károly királyt és Zita király-

nét a  Szent Koronával. Magyarország 
ezeréves történetében ez volt az utolsó 
királykoronázás. A  Budai vár és a  Má-
tyás-templom megtekintését követően 
Magyarország egy másik sarkalatos tör-
ténelmi helyét, a visegrádi várat látogatta 
meg a kis csoport. A hazafelé tartó úton 
Péliföldiszentkerszten állt meg a lelkes csa-
pat. Itt a Lourdes-i barlangnál elmondott 
imát követően tértek haza a  résztvevők. 
Fiataljaink, e szép nap közös élményeivel 
gazdagodva, és lelkiekben feltöltődve tér-
tek családjuk körébe, és várták a Megvál-
tó születését.

Pentz Imre

Az isteni karácsonyi ajándék!

A baji Assisi Szent Ferenc plébánia 
templomban karácsony ünnepi szentmi-
sét megelőzően került sor a  betlehemi 
játék (Christkindl- vagy Betlehemspiel) 
bemutatására. Egyházközségünk alsó-
tagozatos hittanosai, angyalnak, pász-
tornak, Máriának, Józsefnek és gaz-
dának öltözve mutatták be a  jelenlévő 
híveknek németül a születés történetét. 
A templom énekkara német nyelvű éne-
keivel csatlakozott a fiatalokhoz, a meg-
váltó születésének megünnepléséhez,
A baji kis-hittanosok és a  templom 
énekkara így együtt köszöntötte a  kis-

dedet. A  karácsonyi díszbe öltözött 
templomunkban Kristóf atya mutatta 
be az ünnepi szentmisét. Kristóf atya 
homíliájában rámutatott, hogy minden-
ki számára megszületett Jézus! Nincsen 
személyi válogatás. Nincsenek olyanok, 
akik megérdemlik és olyanok sem, akik 
nem érdemlik meg, akik rászolgáltak 
vagy akik nem szolgáltak rá! Jézus min-
denkihez eljött!
Illenék, hogy a  születésnapos kapjon 
ajándékot, de ma Jézus születésnapján 
mi vagyunk a megajándékozottak. Már 
csak azért is, mert van egy ilyen ünne-

pünk, amely minden családnak talán 
a  legnagyobb ünnepévé vált. De mag-
ajándékozott mindannyiunkat azzal, 
hogy megmutatta nekünk milyen jósá-
gos az Isten! A mai napnak legyen azaz 
üzenete, hogy Isten nem egy távoli vala-
ki. Ő olyan, aki hasonlóvá lett hozzánk 
és bármikor hozzá fordulhatunk.
Ki nyitott, méltón felkészített lelkület-
tel várta a Megváltót, annak lelkébe el-
jutott az Isteni ajándék, a Jézus Krisztus!

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

  
Dr. Eshbal Ratson és Prof. Jonathan Ben-Dov 
a  Haifa egyetem kutatói összeraktak a  Holt-
tengeri tekercsek1 utolsó töredékeiből 60 da-
rabot. Az apró töredék összeillesztése egy évig 
tartott. Olyan ünnepek megnevezését sikerült 
így feltárni mint például az „új gabona”, „új 
bor”, „új olaj”. Ezek az ünnepek a zsidó Shavout 
fesztiválhoz2 kapcsolódtak. 
(2018. január 22.)

Ferenc pápa figyel-
meztetett, hogy 
a  jazidiak3 elleni tá-

madás „érzéketlen és embertelen barbarizmus”. 
A törökök kurdok elleni támadási miatt több 
kisebbség került életveszélybe. Ferenc pápa 
felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne 
feledkezzen meg a keresztény és jazidi közössé-
gekről, akik Irak és Szíria területén élnek. „A 
nemzetközi közösség nem maradhat csendben 
és nem nézheti tétlenül a drámátokat” mondta 
Ferenc pápa a Németországból érkezett jazidi 
közösség4 képviselőinek tartott audiencián. 
„Ezért arra ösztönzöm az intézményeket és 
a jóakaratú embereket és közösségeket, hogy 
segítsenek otthonaitok és istentiszteleti he-
lyeitek újjáépítésében.” A  jazidiak helyzete 
hasonló a térségben élő keresztényekéhez. „A 
világ számos pontján élnek vallási és etnikai 
kisebbségek, beleértve a  keresztényeket, aki-
ket vallásuk miatt üldöznek” mondta a pápa. 
„A Szentszék egyeztetésre és a dialógusra szó-
lít fel, hogy minden sebet meggyógyítson” 
tette hozzá.
(2018. január 24)

Üzenet az üldözött keresztényeknek: „ellensé-
geink megpróbálhatnak, de nem járnak sikerrel”
Amióta az ukrán görögkatolikus egyház a leg-
üldözöttebb katolikus egyház a modern törté-
nelemben, azóta vezetőjük különösen hiteles, 
ha a világban üldözött keresztényekről beszél, 
akik hasonló üldöztetést és erőszakot szen-
vednek el. „Ellenségeink megpróbálhatnak, 
de nem fogják megölni az Egyházat, mert az 
Krisztus teste és Ő feltámasztja a holtak ham-
vából is.” Tudom mert láttam, hogy megtör-
tént” mondta Sviatoslav Shevchuk Kijev-Ga-
lícia főérseke, az ukrán görögkatolikus egyház 
feje. (2018. január 25)

A német püspöki kar a Miatyánk szövegének 
megváltoztatása ellen döntött. Változtatás nél-
kül hagyják a „5és ne vígy minket a kísértésbe” 
sort, hogy megmaradjon az egység más ke-
resztény felekezetekkel. Közleményük szerint 
a szóban forgó részt nem fogják átírni, annak 
ellenére, hogy Ferenc pápa szerint ez a  sora 
a Mi atyánknak rosszul van lefordítva. 
(2018. január 25)

Joy Villa énekesnő az idei Grammy-díj gálán 
olyan fehér estélyi ruhát viselt a  vörös szőnye-
gen, amelyre egy magzat volt festve. Ehhez 
pedig kiegészítőnek, egy olyan táskát hordott, 
amelyen a „Válaszd az életet!” felirat volt látható. 
(2017. január 29)

XVI. Benedek pápa legújabb levelében, be-
számol fogyatkozó erejéről és az őt körül vevő 
szeretetről és jóságról. A  Corriere della Serra 
lapnak eljutatott kilenc soros levelében meg-
köszönte az újság olvasóinak az aggódásukat és 
biztosította őket, hogy „olyan szeretet és jóság 
vesz körül, amit el sem tudok képzelni.” 
„Sok olvasója a  lapnak, afelől érdeklődik, ho-
gyan töltöm kései napjaimat” folytatta. „ Csak 
annyit mondhatok, hogy fizikai erőm lassan 
fogyatkozik, lelki zarándokúton vagyok az 
Otthon felé.” (2017. február 7)

A Dachauban mártír-
halált halt kármelita szerzetes, boldog Titus 
Brandsma6 szentté avatásának pere jó irányba 
halad. (2018. január 23)
Jim Caviezel Szent Lukács evangélistát játsz-
sza a következő filmjében. A Passió című film 
főszereplője mesélt az ikonikus szerepek kihí-
vásairól, arról, hogy a vallásos filmek gyakran 
miért gyengék és, hogy a  jó film miért nem 
mindig családbarát. A  filmet március 28-án 
mutatják be az USA-ban. a magyarországi be-
mutatóról még nincs információ. 
(2018. február 2)

Az osztrák „Olim-
piakáplán”, Jo-

hannes Paul Chavanne atya a  dél-kore-
ai Pyeongchangban (vagy „magyarul” 
Phjongcshang) február 9. és 25. között meg-
rendezésre kerülő téli olimpiai játékok kap-
csán elmondta, hisz a sport összekötő erejében. 
A  sportnak lehetőség szerint alapvetően füg-
getlennek kell lennie a politikától, és egy ilyen 
világeseménytől teljességgel remélhetjük, hogy 
a  különböző politikai irányzatú országokból 
érkező emberek találkozása fair versenyzésen 
keresztül béketeremtő lesz, és közelebb hozza 
az embereket egymáshoz.
Az osztrák olimpiai csapatok lelkipászto-
ra [mert ott ilyen támogatás is van - a  ford.] 
a  harmadik olimpiája előtt örömét fejezte ki 
Észak- és Dél-Korea „szenzációs” közeledésé-
ről. Egészen pontosan arról, hogy a két nemzet 
a  nyitóünnepségen egy zászló alatt fog bevo-
nulni, sőt egy közös jégkorongcsapat indítását 
tervezik, ami néhány héttel ezelőtt elképzelhe-
tetlen lett volna.
A heiligenkreuzi ciszterci atya minden nap 
meglátogatja majd az osztrák versenyzőket az 
olimpiai faluban, ahol egy kápolnában isten-
tiszteletet is tartanak. Este pedig együtt szeretné 
ünnepelni az érmeket velük. Márciusban pedig 
a paralimpiai csapattal tér vissza Dél-Koreába.

Fordította: Szeszler Zsolt és Nagy Dániel

1 qumrani kéziratok, holt-tengeri tekercsek: Az első kéziratokat 1947 nyarán találta meg egy fiatal beduin, Mohammed ad-Dib (‚a Farkas’) Taamireh 
törzséből. Jerikótól kb. 12 km-re D-re kecskenyáját legeltette, s egy elveszett állatának keresésére indulva észrevett egy barlang-bejáratot. Barát-
jával átkutatták a 8 m hosszú, 2 m széles és 2,5 m magas barlangot, annak reményében, hogy kincseket fognak találni. Ehelyett összetört korsók 
cserépmaradványait, ill. 3, fedővel lezárt, ép korsót találtak. 2 korsó üres volt, a harmadikban gondosan becsomagolt bőrtekercsek voltak. (http://
lexikon.katolikus.hu/)

2 Shavuotkor az aratást és az első érett gyümölcsöket is ünneplik a zsidók, ezért a Biblia két másik névvel is illeti ezt az ünnepet. Az egyik a Yom 
Habikurim, vagyis “az első gyümölcsök napja”, a másik pedig a Chag HaKatzir, az “arató fesztivál”.

3 „A jazidiak sajátos vallása számos félreértést szült az idők során, ami gyakran a csoport üldöztetéséhez vezetett. A jazidiak szent helyein hangsúlyos 
a napmotívum és sírjaikat a keleti napfelkelte felé tájolják, vallásuk alapvetően a kereszténységgel és az iszlámmal is nagy hasonlóságokat mutat. 
A jazidiak ugyanis mind a Bibliát, mind pedig a Koránt követik, bár vallási hagyományaik nagy része nem található meg írásos formában, hanem 
szájról szájra adják tovább.” (https://mult-kor.hu/20140814_kik_azok_az_iszlam_allam_altal_eluldozott_jazidiak)

4 Németország 60.000 jazidit fogadott be.
5 Erről a témáról itt olvasható egy érdekes cikk: https://heidlgyorgy.com/2013/11/29/a-hatodik-keres/
6 „„Titus Brandsma a hit vértanúja az egész Egyház számára – mondta róla Bruno Secondin karmelita, a Pápai Gergely Egyetem nyugalmazott 

professzora. – A náci ideológiával szemben védte az evangéliumi keresztény alapelveket és irgalmat gyakorolt, megbocsátott és megértette a vétkeit 
azoknak, akik üldözték őt.” (www.magyarkurir.hu)
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A templomrombolásról
Napvilágot látnak olyan hírek, me-

lyek szerint több száz éves templomokat 
tesznek a  földdel egyenlővé az építők 
„tiszteletlen utódai”.1 Siralmas képeket 
láthatunk, és úgy érezhetjük, valami 
nincs rendben. Ekkorát változott volna 
a világ? Európának már nincs szüksége 
vallásosságra és szent építkezésre? Ho-
gyan ítéljük meg a  használaton kívüli 
templomok elpusztítását? 
Néhány szóval szeretném bátorítani 
azokat, akik lényük legmélyén meg-
botránkozást, szomorúságot éreznek, 
hiszen elsősorban ezek az érzések kerí-
tik hatalmukba azokat, akik a szellemi 
világgal kicsit is foglalkoznak, életük-
ben Istent keresik és esetleg még nagy-
szüleik tanították őket az első imádsá-
gokra.

Igen, Európában a  szokásos vallási 
formák felbomlanak, hogy utat en-
gedjenek egy olcsó, szinkretista vallás-
pótléknak, ami formájában többféle 
lehet: ezotéria, világi dolgok istenítése, 
karrierizmus stb. Ezek a szurrogátumok 
lopóznak be az emberek szívébe, hogy 
ott a  személyiséget összefogó erővé 
váljanak, integratív szerepet betöltve. 
Röviden arról van szó, hogy ezek egy 
érték-sorrendet adnak, amelyek men-
tén éljük az életünket. Értelmet adnak 
a dolgoknak, hiszen az ember minden-
ben a  logoszt keresi, és semmitől sem 
retteg jobban, mint az értelmetlen dol-
goktól és egy értéktelen élettől. 

A szekularizáció nem feltétlenül dest-
ruktív folyamat! Segít szétválasztani 
a  szent és a  profán dolgokat, megóv 
a babonaságoktól: a hamis irányba való 
transzcendálástól. Elkülöníti az állami 
és az egyházi feladatköröket, meghagyja 
a  földi dolgok érvényességét. Ahogyan 
például a  templom nem szolgál raktár-
ként a  betakarított termény számára, 
vagy nem válik egy város adminisztráci-
ós központjává. Az ókorban nem volt ez 
így, pl.: a sumér zikkuratok a vallási sze-
rep mellett ezt a  feladatkört is ellátták2 
(bár nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
őseink világszemléletét, amelyben még 
a  legegyszerűbb dolgokat is a  szenttel 
való összefüggésben szemlélték: tárgyak, 
tájak, munkaeszközök, állat-, növényvi-
lág, írás, nyelv, művészet stb.)3

Láthatjuk, mekkora változás állt be 
a  szakrális épületek szerepét tekintve. 
A szekularizáció nem jó vagy rossz, ha-
nem egy folyamat, ami zajlik, és amit 
tudomásul kell venni. A  keresztény-
ségnek nagy szerepe van ebben, hiszen 
már az evangéliumok is elismerik egy 
profán történelem létjogosultságát.4 De 
az csak a  felszín. A  város felszíne. De 
a  felszín szomjan hal a  csatornák nél-
kül, és megfullad a saját szennyében. Ez 
a  csatornarendszer, ami szállítja a  friss 
vizet a létfenntartáshoz, és ami eltünteti 
a ganét, ez az amit vallásnak nevezünk. 
Lehetnek fényes paloták, postaépületek, 
színházak, bankházak felhőkarcolói, ha 
nincsen ez a lelki csatornarendszer, a la-

kosok szomjan halnak, elviselhetetlen 
terheket hordoznak, és sós vizet isznak, 
amitől csak szomjasabbak lesznek.

A probléma ott kezdődik, hogy 
a templomok váltak a szent szféra utolsó 
mentsváraivá. A  világban értéktelen és 
közömbös lett minden, a  dolgok kilú-
gozódtak, a lényegük elhomályosult egy 
nagy ütemben fejlődő technicizmus ro-
vására. A templom egy idegen világ kép-
viselője, egy utolsó jegesmedve az olvadó 
jégtáblák között. És ez sokaknak szúrja 
a szemét!
A János evangélium ismerői idézhetnék 
a mondatot: az igazi hívők majd „lélek-
ben és igazságban imádják az Atyát” ( Jn 
4,23). Ez megnyugtató hír. Ha az összes 
templom elpusztul, akkor is van út az 
eredetünkhöz, van lehetőség a személyes 
kapcsolatra Istennel, van egy dimenzió 
ahol az ég és a föld összeérhet, ahol talál-
kozhatunk hozzátartozóinkkal, és ahol 
túlléphetjük nyomasztó börtönünket - 
az életet.
Ha egy templomnak már nincs funk-
ciója és művészetileg sem értékes (igen, 
vannak ilyenek), úgy vélem nyugodtan 
átépíthetjük kórházakká, hajléktalan-
szállókká vagy a  segítő szeretet más 
megnyilvánulási formáivá. De ne szóra-
kozóhellyé!5

A templom - ha jól van megépítve, a  te-
remtett világ szimbóluma.6 Helye van ben-

„Szeressétek egymást”

folytatás a következő oldalon...

1  Az idei első templomrombolás Németországban, Immerath városában történt. Háromszáz hívő imádságos tűntetése sem tudta meg-
akadályozni a Szent Lambert katedrális lebontását. Rövid írásom témája ennek a hírnek hallatán fogalmazódott meg bennem. Lásd.: 
https://katolikus.ma/a-2018-as-ev-elso-templomrombolasa/ (2018. 01. 11.)

2  Michael Wood: Az első civilizációk. Az ősi kultúrák máig ható öröksége, Alexandra, 2005, 29. Nagyon sok ősi civilizációnál megfi-
gyelhetjük, hogy sok kis melléképület nőtt egybe a templommal, amelyekben az istenség számára lefoglalt dolgokat tárolták. 

3  Mircea Eliade (1907-1986) vallástörténész gondolkodásában a szent az az egységesítő kategória, mely köré minden archaikus tár-
sadalom vallási tapasztalata rendeződik. Lásd. Mircea Eliade: A szent és a profán, Helikon, 2014.; uő: Vallástörténeti értekezés, 
Helikon, 2014. 

4  Lukács evangélista meglehetősen fontosnak tartja a történelmi helyek, személyek és kifejezések pontos ismertetését, de azt mindig 
alárendeli teológiai mondanivalójának. Lásd.: Kocsis Imre: Az üdvösség igéje. Újszövetségi tanulmányok, Szent István Társulat, 
Budapest, 2013., 50-55.

5  Találunk erre példát Amszterdamban, Brüsszelben, Milánóban. Londonban például gyóntatófülkét alakítottak át szaunává. Lásd. 
https://mno.hu/eletmod/templombol-night-club-ez-volna-a-szep-uj-vilag-2421407 (2018. 01. 11.)

6  Érdekes meglátásokkal gazdagodtam e könyvet olvasva: Richard H. Wilkinson: Az ókori Egyiptom templomai, Alexandra, 
2005., Szellemi mesterem, Hamvas Béla Arkhai c. novellagyűjteményéből is sok dolgot tanulhatunk a templomépítkezéssel kapcso-
latban. Lásd. Hamvas Béla: Arkhai. És más esszék (1934-1948), Medio Kiadó, 2012., 39-61. Például a templom és a táj viszonyáról, 
melyben az elhelyezkedik, vagy éppen a lakóház és a templom közötti különbségről.
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Imádság:
Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél az emberek 
közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a nap, amikor ezt mond-
hatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az övé vagyok!

Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a fiatalokat az ember-
halászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják szavadat! Adj nekik bátorsá-
got, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat! Add nekik a te erődet, hogy a te neved-
ben és a  te munkatársadként fáradozzanak az emberek megmentésén! Egyetlen 
céljuk az legyen, hogy az embereket hozzád és a mennyei Atyához vezessék!

folytatás az előző oldalról

ne az alvilágnak: kripta; a  földi életnek: 
templomhajók; a  mennynek: égbe törő 
tornyok.7 Van fala, ami a  külső világtól, 
a káosztól véd: egyszóval a templom nem 
csupán egy épület, de komplex materiális 
szimbólum, melyben szent cselekmények 
folynak: a  Megváltó megszületésének 
megjelenítése, halottak felravatalozása, ál-
dozatbemutatás, életre szóló igenek meg-
szentelése. És ez hogyan hozható össz-
hangba napjaink disco-kultúrájával? 
Sehogy. Én magam nem vagyok a szórako-
zás ellensége, de lázadozok, amikor olyan 
felvételeket nézek, melyekben az emberi 
építészet csúcsteljesítményei (vagy annak 
romjai) között értéktelen zenére, homá-
lyos tudatállapotban „szórakoznak”. Ak-
kor inkább rombolják le a  templomot, és 
áldjuk „lélekben és igazságban” az Atyát.

Álláspontom szerint a  használaton 
kívüli templomokat, amennyiben művé-
szeti és világörökségi szempontból nem 
veszítünk sokat elpusztításukkal, nehéz 
szívvel, de fel kell áldoznunk. Hiszen in-
kább imádkozzon lelkében három ember 
egy városban, mintsem, hogy legyen egy 
pompás templom és mindenki istentelen 
legyen. Azonban, amennyiben lehetőség 
van rá, alakítsuk át ezeket az épületeket 
más, üdvös célokra! A templomok rom-
bolása nem egy folyamat kezdete, hanem 
annak crescendo-ja. A  szent védőbás-
tyáinak ledőlése, egy kiüresedett világ 
utópiája. Miért utópia? Mert sohasem 
valósulhat meg egy ilyen világ. Az em-
beri élet része a vallás, és amíg ember az 
ember, templomot fog építeni.

Lévai Ádám
7  A  fény teológiája a  középkori katedrálisok 

építésében meghatározó szerepet töltött be. 
A magasban lévő alakokra – szentek, angya-
lok szobrai, több fény vetült, amely fokozato-
san csökkent lefele haladva, egészen a kripták 
néma csendjéig. A  templomi eszközökön is 
megfigyelhetünk fény és sötétségmotívumo-
kat, pl.: a gótikus gyertyatartók gyakori kel-
lékei a láng irányába mászó, melegre és fény-
re vágyó sárkánykígyó és gyíkábrázolások, 
melyek a  teremtett világ részét képezik, így 
helyük van a  kozmoszt szimbolizáló temp-
lomban, de a  sötétség figurái a  keresztény 
képzőművészetben már alá vannak vetve 
a fény uralmának, egyfajta teodiceai tanítást 
megjelenítve a művészet szintjén.

„Szent János áldása”
A bort, vagyis „Szent János szerelmét” 
őseink hagyománya szerint, a karácsony 
utáni harmadik napon áldják meg. A Já-
nos napi boráldás településünkön a mai 
napig élő hagyomány. Így idén is, mint 
már sok éve minden esztendőben, ka-
rácsony másnapján szőlőhegyi boros-
gazdák egy-egy üveg bort vittek a temp-
lomba. Az oltár előtt álló asztalkán 
elhelyezett borokra a  szentmise végén 
Albert atya, az alábbi szavakkal közvetí-
tette az Isteni áldást:
„Ajándékozó kezeddel áldd meg és szen-
teld meg ezt a bort. Szent János apostol 
és evangelista közbenjárására áldd meg 
és oltalmazd mindazokat a  benned hí-
vőket is, akik ebből a borból isznak…”
A szentelt bornak őseink mágikus erőt 
tulajdonítottak, amivel beteg embert és 
állatot is gyógyítani lehet. Ezen felül ön-
töttek belőle a  boroshordókba is, hogy 
ne romoljon el a bor. A János napi bor-
szentelés és borivás rituáléját már a  15. 
századi magyar misekönyvekben is (Az 
1499-ben keletkezett pécsi misekönyv-
ben) megemlítik.
Fogyassza mindenki felelősséggel és 
egészséggel a megáldott borokat!

A boráldás szokása
Ahogyan számos karácsonyhoz és az 
újév kezdetéhez fűződő hagyományunk 
– a pogány időkig nyúlik vissza. A ger-
mánok a  téli napfordulókor napokig 
tartó ünnepet tartottak, amelynek során 
sok bor is fogyott. A kereszténység elter-
jedésével az egyház igyekezett “megke-
resztelni” ezt az ősi rituálét is, így a ger-
mán területeken János napi boráldássá 
“szelídült” a  pogány ünnep. Magyaror-
szágra a  mai Németország területéről 
származó premontrei rend tagjai hozták 
be a szokást, s mivel itthon is általában 
karácsony környékén történt meg a bo-
rok fejtése, a hordók megkezdése, a bor-
áldás igen hamar elterjedt szerte a Kár-
pát-medencében. Bajon évszázados 
hagyományként él e hagyomány.

Pentz Imre

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk 
jövedelemadónk két százalékáról. 1%-
át az egyházaknak, a másik 1%-át pedig 
civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel. Kér-
jük, támogassa a Magyar Katolikus Egy-
ház szolgálatát adója egyházi 1%-ával, 
hogy a  legnagyobb hazai keresztény kö-
zösség minél többeknek nyújthasson se-
gítő kezet. Technikai száma: 0011. Adója 

másik 1 %-át lehetősége van plébániai 
közösségünk Szent Imre Alapítványának 
felajánlani. Alapítványunk az egyház-
község lelki, szociális és kulturális céljait 
hivatott elősegíteni. Ennek fundamentu-
mát képezi az ide szánt adomány, amelyet 
ezúton is köszönettel fogadunk. Kérjük, 
hívja fel családjának, jószándékú ismerő-
seinek figyelmét is a lehetőségre!

„Szeressétek egymást”
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Szentségimádás
Minden hétköz-
napon a  szentmi-
sék előtt fél órával 
szentségimádás és 
gyóntatás.

Vesperás
Szerdánként az 
esti szentmise 
előtt, 17:30-kor 
zsolozsmát imád-
kozunk.

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!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2018. március 19. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre 
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Miserend
Agostyán

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, 
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

Könyvajánló
„Tárt karokkal várnak ránk...” - Életútinterjú Nemeshegyi Péter jezsuitával 
Nemeshegyi Péter jezsuita atya (1925) ebben az interjúkötetben életútjáról vall: 
miért döntött a  jogászi karrier helyett a  szerzetesi élet mellett, hogyan élte meg 
a II. világháborút, mit tanult a japánoktól az országukban töltött harminc éve so-
rán, hogyan lett közben a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja, valamint milyen 

szerepe van Mozartnak és Órigenésznek a gondolkodásában? A könyv oldalairól egy olyan ember 
portréja rajzolódik ki, akinek a magyarázatában a teológia sohasem életidegen, a szép pedig Istenhez 
emeli az embert.

Smith, Janet E. és Kaczor, Christopher  - Életbe vágó kérdések - Bioetika kato-
likus szemmel A bioetika és az orvosi etika állandóan változó szakterület. Az új 
törvények, technológiai fejlesztések, társadalmi és kulturális változások egyre több 
kérdést vetnek fel. A katolikusok számára az igazság legfőbb forrása Jézus Krisztus, 
ezért cselekedeteiket és szándékaikat az ő tanításához kell igazítaniuk. Azért, hogy 
életük minden szempontból megfeleljen az erkölcsi követelményeknek, az Egyház 
olyan érvelési hagyományt honosított meg, amely mind a természeti törvényeket, 
mind a kinyilatkoztatásra épülő teológiai gondolkodást magában foglalja. Ebben 

a  kötetben a  szerzők kérdés-felelet formájában, mintegy katekizmus-szerűen foglalkoznak mind-
azokkal a témákkal, amelyekkel a katolikusok manapság találkozhatnak.

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

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

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Nagyheti szertartásrend
Agostyán: Nagycsütörtök 1600

 Nagypéntek 1500

 Nagyszombat 1800

 Húsvétvasárnap 1130

Baj: Nagycsütörtök 1800

 Nagypéntek 1800

 Nagyszombat 2100

 Húsvétvasárnap 1000

Tata: Nagycsütörtök 1800

 Nagypéntek 1800

 Nagyszombat 2100

 Húsvétvasárnap 730, 845, 1800

Vértestolna: Nagycsütörtök 1600

 Nagypéntek 1500

 Nagyszombat 1800

 Húsvétvasárnap 1130



Apostol8 Képemlékek

Pásztorjáték Bajon

Karácsony Tatán

Kirándulás a magyar családokért

Karácsony Vértestolnán

Megújulás a hitben

Baji ministránsok kirándulása

Ökumenikus imahét


