
Mottó: „Szélnek nevezzük a  légkört alkotó levegő közel vízszintes irányú áramlását,  
amelyet helyi nyomáskülönbségek hoznak létre.”

Hajózni muszáj
Van úgy, hogy valaminek, vagy valakinek 
csak a hiánya tűnik fel. Ilyen, mondjuk 
az egészség, a levegő, a víz, a szemétszál-
lítók, buszsofőrök… és még sorolhat-
nánk. Ilyen a Lélek az egyházban. A hét-
köznapokban nem nagyon gondolunk 
vele, de azért megnyugtató, hogy van, 
bár arctalan marad. Az 
Atyát, még ha mindig 
hozzá is tesszük, hogy 
test nélküli, de azért 
el tudjuk képzelni egy 
öreg bácsinak (lelkünk 
mélyén ez a kép él). Jé-
zussal nincs gond, mert 
ő testet öltött. De a Lé-
lek? Olyan furcsa szim-
bólumai vannak, mint 
a szél, tűz, galamb, kút, 
kenet… Talán azért van 
ennyi, hogy mindenki 
válassza ki a  kedven-
cét. Most kicsit nézzük 
meg a szelet.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek 
a  szimbólumok az ókorban születtek, 
a  Földközi-tenger vidékén. Ennek a  te-
rületnek lakosai a hajózásnak köszönhet-
ték jólétüket, így érthető, hogy nem volt 
mindegy nekik, hogy milyen szelek fúj-
nak. Ha kedvezőtlen volt a  szél, a hajók 
nem futhattak ki, a kereskedelem elakadt, 

az utazásokat elnapolták, még a birodal-
mi posta is késett, akár az államügyek is 
akadoztak, vagy elveszíthettek egy fontos 
csatát. Állítólag Pompeius, római hadve-
zértől származik a  mondás, miszerint 
„élni nem, hajózni muszáj”. Így „bíztat-
ta” azokat a  hajósokat, akik Szicíliából 

gabonát szállítottak Rómába. Időnként 
szembesülni kellett azzal, hogy a szeleket 
nem lehet befolyásolni, várni kell, hátha 
megfordul, vagy neki kell vágni. Persze 
nem lehet arra várni, hogy valaki mindig 
hátszéllel utazzon. A  hajós el tud jutni 
A  pontból B-be akkor is, ha nem a  leg-
kedvezőbbek a  szélirányok. Ami a  gyá-

va, vagy tapasztalatlan hajóst elriasztja, 
vagy összetöri, az a jó hajósnak lehetőség. 
Néha még széllel szemben is lehet… 

Ilyen a  Lélek az életünkben, mert 
mind utazók vagyunk, és „a szél ott fúj, 
ahol akar; hallod a  zúgását, de nem tu-
dod, honnan jön, és hová megy”(Jn 3,8), 

de ha eláll, akkor meg-
bénultál, és csak vársz, 
pedig hajózni muszáj. 
Úgy is hívja a  Biblia 
a  Szentlelket, hogy 
Paraklétosz, ami any-
nyit jelent, mint Párt-
fogó, vagyis ügyvéd. 
Segíti azt, aki képes az 
együttműködésre. Az 
Apostolok Cselekede-
teit olvasva az lehet az 
érzésünk, hogy ezek 
az emberek folyton 
úton vannak (az Út 
követőinek is nevez-
ték őket), és ehhez 

a Lélektől kapják a hátszelet. Folyton szo-
rongatják őket, nagy rajtuk a nyomás, de 
a Lélek mindig pártjukat fogja. A misszi-
ós munkáknál pedig a  fő kérdés az volt, 
hogy a  hívek megkapták-e a  Szentlelket 
(lásd. ApCsel 19,2). Ha megkapták, ak-
kor vitorlát bonts! Kalandra fel!

Kristóf atya

AZ AGOSTYÁNI, BAJI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2018. 05. 20. - XXVIII. ÉVF. 3. SZ.

„Adjunk helyet lelkünkben Isten Szent Lelkének és bátran hagyatkozzunk rá!  
Kérjük imáinkban: hogy az igazságot keressük, felismerjük és meg is valósítsuk Isten Szentlelke által. Amen.”



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Mély fájdalommal, de a feltámadás vigaszt adó hitében tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy 

Cs. Kiss Ernő
tatai fafaragó művész, egyházközségünk kiváló tagja, türelemmel viselt 
hosszú betegség után, életének 89. évében elhunyt. Beszentelésére 
és búcsúztatására ünnepélyes gyászmise keretében került sor a  tatai 
Kapucinus templomban. Ernő bácsi különleges helyet szerzett magának 
egyházközségünkben. Művészi nagysága körül vesz bennünket nemcsak 
a  templomban, de városunkban is. Alkotásain keresztül olyan örökséget 
hagyott ránk, mely tovább él közöttünk. Szakmai és emberi szilárdsága 
mindannyiunk számára példa marad. Emlékét szeretettel őrizzük és szívből 
osztozunk az elhunyt szeretteinek gyászában.

Requiescat in Pacem!

Tavaszi kirándulás Vértestolnán

A vértestolnai egyházközség április 
7-re tavaszváró kirándulást szerve-
zett. Túravezetőnk Uttó István volt. 
A  kissé borongós idő ellenére igen 
szép számban gyülekeztek a  túra 
résztvevői a templom előtt. Különö-
sen nagy örömöt jelentett számunk-
ra, hogy testvér egyházközségeink-
ből is érkeztek lelkes természetjárók. 
Albert atya bíztatására gyermekek is 
csatlakoztak szülőkkel, nagyszülők-
kel együtt a mindenki számára telje-
síthető sétára. Vidáman indultunk 
el a  néhány kilométernyi útnak, ki 
lendületesebb, ki mérsékeltebb tem-
póban. Sajnálatos módon mielőtt úti 
célunkhoz, a  Peskő tetejére értünk 
volna, az ég csatornái is megnyíltak, 
lelkesedésünket azonban ez sem tör-
te meg. Egy tisztáson egy kis pihenőt 
tartottunk, majd az út menti vadász 
lesre másztak fel a gyerekek, és a ma-
gasból szemlélhették az eléjük táru-
ló éledő környezetet, majd utunkat 

folytatva virágot szedegettek. Úti cé-
lunkat elérve csodálatos kilátás tárult 
elénk. A  borús, esős idő ellenére is 
igen messzire el lehetett látni. A bát-
rabbak lemerészkedtek a  barlangba 
is, ahol kőbe vésett évszámok tanús-
kodnak arról, hogy jó néhányan felfe-
dezték már ezt a csodás helyet. Rövid 
pihenés, nézelődés után elindultunk 
hazafelé. Csekély kitérővel még útba 
ejtettük a  4 Tonó kilátót is melynek 
73 lépcsőjét még megmászhatta, aki 
nem fáradt el eléggé. Kissé ázottan 
érkeztünk vissza a  plébániára, ahol 
kipihenhettük fáradalmainkat és 
magunkhoz vehettük a finom falato-
kat, amelyet a helyi kedves asszonyok 
(Tímárné Nusika, Uttóné Marika, 
Schneiderné Margit) készítettek a tú-
rázók számára. A következő kirándu-
lást már izgatottan várjuk, reméljük 
ugyanilyen lelkes és vidám csapat vág 
majd neki a következő úti célnak is.

Uttó Jánosné

A szentségimádás 
iskolája lelkigyakorlat

„Ha azt szeretnénk, hogy a  világ jobb-
ra forduljon, a változást magunkon kell 
elkezdeni” Ez a mondat akár mottója is 
lehetne annak a  lelkigyakorlat sorozat-
nak, amit 2017 februárjában indított el 
Albert atya. Csütörtökön, április 5- én 
zártuk be a hatodik témakört (A szent-
ségimádás iskolája) hálaadó szentmisé-
vel és agapéval. A legtöbben valamennyi 
lelkigyakorlaton részt vettünk, s ahogy 
a  beszélgetésekből kiviláglott, azzal 
a  szándékkal, hogy jobban elmerülhes-
sünk hitünkben és közben még jobban 
megismerhessük saját magunkat is. 
A kiscsoportos beszélgetések pedig lehe-
tőséget adtak arra, hogy testvéreinket is 
jobban megismerhettük és emellett sok 
jó gondolattal gazdagodhattunk.

Fülesi János

Harmadrendi 
fogadalomtétel

Április 25-én az esti szentmise keretében 
fogadta tagjai sorába Pauer Lászlót és fe-
leségét, Juditot a Ferences Világi Rend, 
melynek vezetője (minisztere) Magóné 
Erika. A szentmisét Sergio atya kapuci-
nus szerzetes mutatta be és a prédikáci-
óban is ő buzdította az új tagjelölteket, 
akik tatabányai lakosként lettek buzgó, 
lelkes és szeretetreméltó tagjai a tóvárosi 
közösségnek.

Fülesi János

A KATEDRÁLIS
gyémánt hasító fényözön
alabástrom éjsötét
lélegzik, ömlik, lüktet a fény
istenpor száguld szerteszét
a lélek lebeg a vizek felett
reccsen a téridő, s felragyog
valami gubancolt szorításban
feszülnek ki a csillagok

Botos Ferenc



Apostol 3

„Áldd meg munkánk egész évben!”
Április 29-én vasárnap délután Baj köz-
ség határában a Szent András dűlő nagy 
keresztjénél gyűltek össze a Baji Egyház-
község hívei.  Itt került sor a hagyomá-
nyos búzaszentelésre. A szertartást Kris-
tóf atya végezte.
A búzaszentelés liturgiája keretében 
Imádkoztak a hívek a bőséges, jó termé-
sért. Az atya a négy égtáj felé elmondott 
evangéliumi részlettel kérte az úr áldását 
az idei termésre.
A hívek kérését a  legszebben az ének 
soraival lehet összefoglalni: „Édes Jézus 
kérünk szépen áldd meg munkánk egész 
évben”
A hagyomány szerint a  búzaszentelő 
körmenetet Liberius pápa rendelte el 
a IV. század közepén. 
A búzaszentelő körmenetek Magyaror-

szágon középkori eredetűek, nem tudni, 
pontosan mikor honosodott meg orszá-
gunkban ez a  szokás, de vélhetően na-
gyon korai időkre visszavezethető.
A korábbi évszázadokban a  körmenet 
a  plébániatemplomtól indult a  mezők-
re. A  menet a  mindenszentek litániáját 
énekelte. A szertartás helyére érve a ha-
tárban a  pap megáldotta a  mezőket, 
majd a körmenet visszatért a  templom-
ba. A II. vatikáni zsinat szabályai szerint 
a  búzaszentelő körmenetet a  templo-
mokban végzik, ahol a  pap a  mezőről 
hozott, vagy csíráztatott búzát áld meg. 
Sok helyen - mint ahogy településünkön 
is-, a szabadban kerül sor e szertartásra, 
és a  határban növekedő terményeket 
áldja meg a szertartást végző pap.

Pentz Imre

„Szeressétek egymást”

A szeretet útján járunk!
A baji egyházközség hívek, az idén is gya-
log zarándokoltak a péliföldszenkereszti 
Mária búcsúra. Az idei évben a  baji-
akhoz, csatlakoztak a  vértestolnai és 
naszályi hívek is. A  település erdeinek 
határában megbúvó hideg-kútnál meg-
töltötték a  zarándokok kulacsaikat, 
hogy a hazai tiszta forrásvíz útjuk során 
a testnek adjon felfrissülést.
A lelki felfrissülést a  Gerecse lankáin 
megbúvó kereszteknél elimádkozott 
tizedek biztosították. Tardoson sok 
szeretettel, és kis agapéval fogadták az 
érkezőket. A  gyalogos zarándokokhoz 
a Péliföldiszentkeresztre érkezéskor csat-
lakoztak a  járművekkel érkező hívők is, 
így közösen vonultak a templomba.
A 17 órakor kezdődött szentmisén kö-
zösen vettek részt mindannyian. Ez 
a szentmise volt P. Baji János SDB atyá-
nak a  gyémántmiséje. János atya régi 
kedves ismerőse a bajiaknak, hiszen évek 
óta a  vasárnap reggeli zarándokmisét ő 
mutatta be a  baji zarándokokért. A  va-
sárnap reggeli szentmisét követően in-
dultak haza a  Gerecse erdein keresztül 
a zarándokok.
Mint már sok éve, idén is a Túri család 
fogadta agapéval otthonában a Tardosra 
érkező megfárad zarándokokat. Szívből 
jövő köszönetét fejezi ki a zarándokcso-

port minden tagja, hogy áldozat vállalá-
sukkal, sok éve erőt adnak a megfáradt 
utazóknak, zarándoklatuk utolsó szaka-
szának leküzdéséhez. Imáinkba foglalva, 
jó egészséget és Isten áldását kérjük rá-
juk.
Baji hegyre érkezve, már a pincesoron is 
egy-egy pohárka, üdítő borral köszön-
tötték a zarándokokat. Az otthon mar-
adott hívek, a Platán téri, hegyi kereszt-
nél várták a vándorokat, és a közös imát 
követően a  harangok zúgása közepette 
vonultak a  templomba, az alábbi ének 
kíséretében:

„Szép üzenetet hozunk mi
a szentkereszti kegyhelyről
Jézus, és Máriától!”

A szerencsés megérkezésért tartott kö-
zös ima után, ugyan fáradtan, de lelkileg 
feltöltődve tértek otthonaikba a hívek.
Isten legszebb temploma a természet!
A zarándokok, e különleges „Istenházá-
ban” tudnak közelebb kerülni az Úrhoz. 
A  szabad ég alatt elmondott imák, és 
a fák ágainak boltíve alatt megtett távol-
ságok adnak igazi lehetőséget, hogy el 
tudjunk mélyülni magunkban, és az Úr-
ral meghitt kapcsolatba kerülhessünk. 
Ugyanakkor a zarándok társainkkal kö-
zösen megélt élmények teszik lehetővé, 
hogy ne legyünk magányosak, hanem 

társainkkal együtt egy igazi közösségi 
élményt élhessünk meg.
Tudjuk, hogy akivel együtt zarándoko-
lunk, arra számíthatunk!
Testbe, és lélekben egyaránt támaszkod-
hatunk rá.
A szeretet egyik legtisztább megnyilvá-
nulása, ha tudunk együtt zarándokolni. 
Meg kell hát tanulnunk: SZERETNI! 
A  szeretet nélküli élet nem lehet teljes. 
Aki nem akar, vagy nem tud szeretni 
annak szegény az élete. A  szeretet éle-
tünk alapja. Jézus is ezt mutatta meg 
számunkra, amikor szeretetből feláldoz-
ta értünk magát a kereszten. Ezért nem 
feltétlenül kell gyalog zarándokolnunk. 
A  szeretetünkkel is zarándokolhatunk 
életünk útján. Mindenki megkeresheti 
a saját szeretet-zarándoklatát, és így kö-
zelebb juthat az Úrhoz.

Pentz Imre
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Budapesten is a „Püspökségek nyomában”!
2016-ban indult útjára a  Baji Assisi 
Szent Ferenc templomban szolgálatot 
teljesítő ministránsok,  fiatalok  számá-
ra a  hiterősítő zarándok sorozat, mely  
„Püspökségek nyomában”  végig járja 
a Magyarországi püspöki székhelyeket.
A ministránsok az eddig eltelt időszak-
ban a győri, pozsonyi, pécsi, veszprémi, 
székesfehérvári, és az egri püspöki szék-
helyeket ismerhették meg.
A tavaszi szünetben, április 3-án került 
sor az Esztergom-Budapesti főegyház-
megye társszékesegyházának a  buda-
pesti Szent István bazilikának felkere-
sésére.
A Szent II. János Pál pápa kápolnában 
került sor a  zarándoklatot megnyitó 
szentmisére.

A szentmisét követően ismerkedett 
meg a lelkes csapat a Szent István bazi-
lika, és a Szent Jobb történetével.
A bazilika belső terének körbejárását 
követően a  kupolán körbefutó pano-
ráma teraszról csodálhatták meg Buda-
pestet. A  körpanoráma lehetővé tette, 
hogy a  várost magasabbról is megis-
merhessék a jelenlévők.
A bazilika megismerését követően 
a  Tropikárium irányába vette útját 
a csapat. A délután hátra levő része az 
egzotikus álatok megismerésével zaj-
lott.
A zarándoknapról fiataljain sok él-
ménnyel gazdagodva tértek haza. 
Tervek szerint a „Püspökségek nyomá-
ban” zarándoklat sorozat az ősz szü-

netben a  Szombathelyi Egyházmegye 
meglátogatásával folytatódik. 
De hogy a  fiataljainknak addig is le-
gyen lehetőségük a  lelki feltöltődésre, 
május 5-6 zarándoklat keretében részt 
vehetnek a Péliföldszentkereszti májusi 
nagybúcsún. 

Pentz Imre

„Szeressétek egymást”

Az éltető gyökereink!
Április 28-án dalos találkozó keretében 
emlékeztek meg a baji svábok őseik te-
lepülésre érkezésének évfordulójáról.
1745 április 22-én érkeztek az első sváb 
családok településünkre. Ők voltak 
azok, akik munkája által a mai település 
sváb lakosainak sikerült gyökeret verni 
a Gerecse lábánál.
Bajon a  Svábok a  hagyományaikat, 
szokásaikat főleg a  vallás, a  katolikus 
ünnepek kapcsán tartották meg. Ez az 
összefonódás régi keletű és ma is fontos 
minden vallását gyakorló számára. Így 
a vallás jelentős összetartó erő azóta is, 
hogy a sváb nyelvet kevésbé és csak szű-

kebb körben használják községünkben
Ezért mindenki számára egyértelmű, 
hogy a  megemlékezés, az Assisi Szent 
Ferenc plébániatemplomban, bemuta-
tott hálaadó szentmisével vette kezde-
tét.
A szentmisét Havassy Bálint Lászó 
atya, a település korábbi plébánosa ce-
lebrálta német nyelven.
A templomot megtelt a  hagyományos 
sváb viseletet öltött ünneplőkkel. A hí-
vek ajkáról németül szálltak fel a szent-
mise énekei és imái.
Bálint atya homiliájában Jézus Krisztus 
követőinek különleges vallására hívta 
fel a  figyelmet. Hiszen minden vallás 
arról szól, hogy az ember keresi az Is-
tent. Azok a vallások is, amiket mi po-
gánynak mondunk. Ők is abból a szán-
dékból mutatnak be áldozatot, hogy 
kapcsolatba léphessenek az ő istensé-
gükkel. A mi vallásunk különlegessége, 
hogy a vallásunk elsősorban nem arról 
szól, hogy mi keressük az Istent, hanem 
nekünk olyan Istenünk van, aki eljött 
közénk, eljött minket keresni. Nem ne-
künk kell azon gondolkodnunk, hogy 
milyen az Isten, Ő eljött közénk, és 
megmutatta magát nekünk, hogy meg-
ismerhessük.

Jézus Krisztus az értünk emberré lett Is-
ten. Hisz ő is részese a szentháromság-
nak, mely kifejezi az Atyának, a Fiúnak 
és a  Szentléleknek a  szeretetben való 
örök egységét. Hát ez a  mi vallásunk! 
Jézusban az Istent ismerhetjük meg! Ez 
a Kereszténység. Köszönjük meg Isten-
nek, hogy Jézus értünk emberré lett, 
vállalva földi életünket, és evvel mutat-
ta meg nekünk az Isten szeretetét. 
A szentmisét követően, a  megemléke-
zés, a dalos találkozó kellemes hangula-
tával folytatódott.

Pentz Imre
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Pártfogónk a Szűzanya 
Gondolatok Albert atya áprilisi lelkigyakorlata nyomán

Albert atya fenti címmel nagy utazásra 
hívta a  leányfalui lelkigyakorlat részt-
vevőit, ugyanis Szűz Mária mélyebb 
megismeréséhez vezető úton bejártuk 
az egész Szentírást. 
A teljesség igény nélkül álljon itt néhány 
gondolat, amely - különösen így május-
ban, a  Szűzanya hónapjában - késztes-
sen bennünket további elmélkedésre.

Az első Szűzanya tisztelő maga Isten 
volt, aki megteremtette és kiválasztotta 
őt. A köszöntést, az Üdvözlégy Máriát 
Isten adta az angyal szájába. Mária az 
első bűn nélküli ember, aki valóban 
egészen tökéletes volt. Az angyali üd-
vözletkor Mária tökéletes választ adott 
a  Tökéletesség kegyelmére. Ennél ke-
vesebbel mi sem érhetjük be, erre kell 
törekednünk. 
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
mutatja, hogy Mária azonnal kiárad, 
elfeledkezik önmagáról, magvalósítja 
az igazi szolgáló szeretetet. Teljes figye-
lemmel arra, hogy mi a jobb a másiknak 
- erre lehet családot, országot, nemze-
tet felépíteni. A szolgáló szeretet maga 
a Szentháromságos Isten, amely kiárad 
a világba - erre kaptunk mi is küldetést, 
ezt kell nekünk is megvalósítanunk. 
Mária Jézus születésekor a  pásztorok 
mondatain el-elgondolkodott, össze-
össze ütköztette saját elképzeléseit Isten 
akaratával, végül azonban mindig igent 
mondott Istenre. Megszületett gyerme-
két sem tartja meg magának, hanem át-
adja Istennek. Az Istennel való kapcso-
lat határozta meg Mária életét. Nekünk 
magunknak is világra kell szülnünk Jé-
zust, Jézusba kell öltözködnünk.
Mária sem volt mentes az Isten nélküli 
élettől, hiszen már akkor átéli, hogy el-
veszíti Jézust, amikor kisgyermekként 
elveszik, és a templomban találják meg. 
Jézus engedelmeskedett nekik, amikor 
szót fogadva visszatért hozzájuk, vagy-
is bizonyos értelemben Isten idomul 
hozzánk, hagyja magát befolyásolni. 
Ha Isten elbújik előlünk, akkor is ke-
resni kell.

Mária is végigjárta a hit zarándokútját. 
Az ő hitéletében is voltak sötétségek. 
A szüntelen keresést, zarándoklatot mi 
sem spórolhatjuk ki életünkből. „Azok 
az én anyám és rokonaim, akik az én 
parancsaimat teljesítik.” – gondoljuk 
csak meg, mit érezhetett Mária. Meg 
kell osztani édesanyai hivatását, le kell 
mondania a  fiáról. A  lemondás a  mi 
életünket is végig kell, hogy kísérje. 
Mária is kiüresítette önmagát, hiszen 
le kellett mondania a fiáról. Nekünk is 
ki kell üresedni – ez a szolgáló szeretet.
Jézus Názáretben hitetlenséggel talál-
kozott, nem is tehetett ott sok csodát. 
De Mária hite ott volt, az ő hitére cse-
lekedett. Mennyire fontos az én hitem 
is a hatalmas hitetlen tömegben, máso-
kért is tartanunk kell a hit lángját. Ne 
nézzük, hogy imádságunk mikor és hol 
hoz termést. Az igazán fontos dolgok 
láthatatlanok, igazán jól csak Isten, 
vagy Máris szemével láthatunk.
„Boldog a méh, mely hordozott” – rá-
világít Mária titkára, hogy a  boldog-
ság ott van a mélyben. Belül tökéletes 
boldogság van, bármilyen viharok 
vannak kívül. Boldogságos Szűzanya. 
Az eredeti boldogsághoz visszatérni – 
ebben segít a Szűzanya. Hát még azok 
milyen boldogok, akik hallgatják Isten 
szavát – Mária harminc éven keresztül 
hallgatta Isten szavát. Ők hárman ter-
mészetes család voltak, ahol Isten volt 
a középpontban. Hallgassuk Őt.
„Elfogyott a  boruk.” – A  Szűzanya 
szemmel tart minket, anyai szíve meg-
érzi és segít, ha baj van. Jézus hagyja, 
hogy cselekedjen, ez Isten szereteté-
nek túlcsordulása. Ő engedi meg Má-
riának, hogy rajta keresztül még több 
kegyelem áradjon. Jézus látszólag meg-
keményíti a  szívét, hogy anyjáét meg-
puhítsa. „Nem jött még el az én órám” 
– a  Szűzanya azonban előbbre hozza, 
Isten hallgat az emberre. Nyitott szív-
vel és szemmel kell járni, hogy lássuk, 
ha egyedül csak én tudok cselekedni. 
A kereszt és a szeretet összetartoznak. 
A  kereszt, mint szenvedés tanít ben-

nünket, a  kereszt, mint szeretet, vonz 
bennünket. Az igazi szeretethez hoz-
zátartozik a  szenvedés, a  lemondás. 
A  megváltás pillanatában Jézus rám 
szomjazik és szakít arra időt, hogy 
Máriához szóljon értünk. Márián át 
vezet a  leggyorsabb és legbiztosabb út 
Krisztushoz. Szűz Mária egyetlen ügye 
Jézus, Jézus ügyének előrébb vitele.
Egy szívvel lélekkel imádkoztak – 
Mária is az apostolok között volt, ta-
níthatta őket. Mária az egyház előtt 
áll, mint példa, Mária a  leghűsége-
sebb tanítvány. A  Szűzanya tanítja 
befogadni a  Szentlelket és ő maga is 
növekszik a  Szentlélekben, a  kegye-
lemben. Kérhetjük, hogy tanítson 
minket imádkozni.
„… az égen nagy jel tűnt föl…” – Mária 
az egyház. Jézus mellett Mária a nagy 
jel. Mindannyian jel vagyunk. Mária az 
idők végéig szüli az Egyházat, tanítson 
meg minket harcolni Krisztusért.
Magnificat – Mária hálaéneke, tar-
talmilag az Ószövetség csúcsszövege, 
amelyben Mária végtelen hálaimájával 
kaput nyit a  még több kegyelem felé. 
Benne van az ő kegyelemmel teljes 
egész lelkülete. Mária a  hálaénekével 
imádkozni tanít bennünket. Mindig 
és mindenért adjunk hálát. Mária örö-
me a  Magnificatban túlcsordul, az ő 
öröme minket is örömre hív. Be kell 
kapcsolódni a  végtelen dicsőítésbe. 
A  Magnificat Mária dialógusa Isten-
nel, mutatja mire hív meg minket az 
Úr. Mária rácsodálkozik Istenre. Mi is 
csodálkozzunk rá Istenre, adjunk hálát, 
lépjünk vele párbeszédbe és magasztal-
juk Őt teljes szívünkből.
Albert atya által a  Szűzanyáról elénk 
varázsolt apró mozaikokból álló hatal-
mas képnek csak egy töredékét sikerült 
itt most bemutatni. Világítsanak e kis 
mozaikdarabkák a  hit lámpásaiként 
és ajánljuk magunkat, családunkat, 
egyházközösségünket és egyházunkat 
a Szűzanya, égi édesanyánk pártfogásá-
ba és magasztalja lelkünk az Urat!

Pauerné Csaba Judit
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Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Rovatunkban a  külföldi katolikus hon-
lapok híreiből adunk közre hosszabb-
rövidebb fordításokat. Aki szívesen 
csatlakozna kezdeményezésünkhöz, 
fordításait küldje szerkesztőségünk 
tataikapucinus@gmail.com címére vagy 
hozza be személyesen aplébániára. Nagy 
szeretettel várjuk fordításaikat!

2018. május 1.
A 84 éves Moisés Fabila Reyes atya, akit 
április 3-án raboltak el a  guadalupe-i 
Miasszonyunk Bazilikából április 25-én 
holtan találták Cuernavaca városban. 
Halálát szívroham okozta. A  Mexikói 
Katolikus Püspöki Konferencia együtt-
érzést fejezte ki az áldozat rokonaival, 
egyházközségével, a  bazilika papjaival 
és Mexikóváros érsekével. Mexikóban 
megszaporodtak a katolikus papok elle-
ni támadások az elmúlt időszakban.

2018. május 4.
Emlékezés Karl Marxra a  terror és az 
erőszak prófétájára
Ez a címe annak a cikknek, ami Dr. Sa-
muel Gregg tollából született. A szerző 
kifejti, hogy Karl Marx születésesnek 
200. évfordulóján a világnak el kell ítél-
nie az ő tanait és a  belőlük fakadó ter-
rort, nem pedig felmenteni és ünnepelni 
ezeket az ideákat.

2018. május 3.
Ferenc pápa személyesen kért bocsána-
tot attól a három férfitől, akiket Chilé-
ben gyermekként papok molesztáltak 
szexuálisan. Az áldozatok üdvözölték 
Ferenc pápa cselekedetét, de konkrét in-
tézkedéseket is sürgettek.

Egy osztrák pap kb. 4110 km-es zarán-
doklatot vállal az Alpokon keresztül
Johannes Maria Schwarz atya bemutatja 
majd az Alpokban található katolicizmus 
történetét Youtube és Instagram posz-
tokban. A  zarándok megáll majd 200 
templomnál, kolostornál és szenthelynél. 

„El szeretném mondani ezeknek a he-
lyeknek a történetét, bemutatni a mű-
vészetüket és elmondani mit tanítanak 
nekünk ezek a helyek a hitről.”
Az atya, aki már elzarándokolt Liech-
tensteinből Jeruzsálembe és vissza, két 
hét múlva kezdi meg az útját. Schwartz 
atya arra kéri a  híveket, hogy az ima-
szándékukat online közöljék. Minden 
kérés automatikusan lesz hozzárendel-
ve az út egy szakaszához. A zarándok-
latot ezen a  honlapon lehet követni: 
www.4kmh.com

2018. május 5.
Ezrek vettek részt a Menetelés az életért 
elnevezésű rendezvényen Londonban. 
Az Amerikából induló életpárti de-
monstrációt szombaton rendezték meg 
először a brit fővárosban.

2018. május 7.
A nigériai katolikus papoknak és hívek-
nek talán fel kéne magukat fegyverez-
ni, amennyiben biztonsági erők nem 
tudják megvédeni őket, mondta John 
Onaiyekan bíboros.

Fordította: Nagy Dániel

Keresztény Hittanos- és Ifjúsági Tábor
BAKONYKOPPÁNY, 2018. július 8 – 14.

Indulás:  2018. július 8. vasárnap 08:26, Tata vasútállomás
– Találkozás:  08:10 legkésőbb!

Hazaérkezés:  2018. július 14. szombat 14:26, Tata vasútállomás
Költség: 13,000 Ft/fő, ebben minden költség benne van.

Amit hozni kell:
 - személyi igazolvány
 - diákigazolvány
 - TB kártya
 - egyéni gyógyszer, akinek kell
 - egyéni tisztálkodó felszerelés
 - hálózsák, polifoam
 - túracipő, túrafelszerelés
 - legalább egy pár váltó cipő
 - esőkabát

 - hátizsák
 - kulacs vagy műanyag palack,  

min. 1 liter űrtartalom
 - elemlámpa
 - egyéni költőpénz (minimális)
 - fürdőruha
 - naptej, sapka!!!
 - Hozsanna
 - Újszövetség
 - toll, jegyzetfüzet

Egyéb tudnivalók:
• A csomagokat kisbusszal szállítjuk. Bepakolás Tata vasútállomáson, kipakolás 

érkezéskor ugyanitt.
• A szállásra a vonattal utazók kb. 12:00-re érkeznek. Az első közös étkezés az 

ebéd lesz (kb. 13:00). Az útra innivalót ajánlott hozni. Vasárnapi szentmisén 
aznap délután veszünk részt Bakonykoppányban.

• Ékszereket senki ne hozzon! Elektronikus szórakoztató eszköz nem javasolt.
• Elszállásolás Bakonykoppányban, a Római Katolikus Plébánián lesz.
• Igény esetén van sátrazási lehetőség.

Programok:
Túrák a Bakonyban, strand Pápán, a Várkert Fürdőben, kirándulás Nagytevelre, 
játék, lelki beszélgetések, pénteken lelki délelőtt.

A táborra jelentkezés egyben a házirend elfogadása is. A házirend megte-
kinthető a plébánián, vagy a táborvezetőnél.

ELÉRHETŐSÉG:  Fülesi János 06-30-9226-815, fulesij@gmail.com

Kellemes táborozást kívánunk!
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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. július 23. • 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 - 2018. 05. 20. - XXVIII. évf. 3. sz. • Megjelenik évente hatszor. 
Felelős kiadó: Kovács Csaba Albert plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel: 34/ 380 019

Honlapcím: www.tataikapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.

Miserend
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, 
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
Martos Levente Balázs, a  Pápai Biblikus Intézet tagja írja 
Donatella Scaiola Úti zsoltároskönyv című kötetéről: „Aki 
a zsoltárokat a kezébe veszi, bizonyára már maga is úton van. 
Kezdi megismerni saját mélységeit, és felfedezni azt a különös 
visszhangot is, amelyet Isten jelenléte kelt bensejében. 
Donatella Scaiola biblikus talán éppen erre a  belső utazásra 
gondolt, amikor Úti zsoltároskönyvnek keresztelte művét. 

A  zsoltárok szövegét rövid, lényegre törő bevezetéssel látta el, hogy aki 
meg akarja emészteni ezeket az ősi imákat, táplálékot kapjon, az úton 
kitarthasson, és olykor megérezze a célba érkezés örömét.”

A Repülni tanulunk című kötetünk „csak egynek tűnik, ám 
valójában három. Három másikat rejt magában ugyanis: egy 
interjúsorozatot (amely a  gerincét adja), egy haikufolyamot 
és egy egypercesnovella-gyűjteményt. Ebből a háromból van 
kikeverve, mert reményünk szerint ezzel a koktéllal, összete-

vőinek egymásra felelgető ízeivel tudjuk a  leghívebben elmondani, amit 
a felnőtté válásról gondolunk.” Ebben a könyvben Elekes Szende pszicho-
lógussal beszélgetett Kiss Péter egy olyan témáról, mely azokat is mélyen 
érinti, akik látszólag már túl vannak rajta. A 2020-as budapesti Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszusra is készülhetnek vele.

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

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

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Imádság
Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűsé-
ges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk 
áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk 
meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimond-
hatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig 
dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért Ne-
ked legyen tisztelet örökké. Ámen. Alexandriai Szent Kelemen



Apostol8 Képemlékek

Kirándulás Vértestolnán

Húsvét egyházközségeinkben

Püspökségek nyomában

Német mise Bajon

Húsvét egyházközségeinkben

Búzaszentelés Szentségimádás iskolája


