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Böjti gondolatok
„Krisztus vére annak
Aki akarja: üdvösség;
Annak, aki nem akarja
Kárhozat.” (Szt. Ágoston)
Hamarosan ismét ránk köszönt az alkalmas, szent idő, amely arra hivatott, hogy
testünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába fogja, az ő akaratának megismerésére és
teljesítésére hangolja.
Hamvazószerda jele, szürke hamuja
arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy
halandók vagyunk. Ezért csak így, ennek
teljes tudomásulvételével érthetjük meg
azt a másik „gyengeséget”, az
„isteni gyengeséget”, amire
hamvazószerdán
fölkészülünk: Krisztus halálát.
A nagyböjt első napja nem
véletlenül a halandó emberé,
ahogy az utolsó se véletlenül
a sírba fektetett Istené. A nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet legmélyebb titkaiba való
beavatás. Ennek a szép és meghitt találkozásnak megélésére
készülünk. A mindennapokból vett leírás kapcsán, most
próbáljunk belehelyezkedni a történésbe.
Egy pillantás a belső tükörre, egy pillantás a bal tükörbe, esetleg még egy negyed
fejfordulat balra, és megkezdhetem az előzést. Index, kihúzódok balra, gyorsítok, ismét index és vissza. Mi is történt? Hátratekintettem, kint is, bent is meggyőződtem
a körülményekről, értékeltem a helyzetet.
Mi az, ami mögöttem van? Csak ha szabad
a pálya, ha „üres a pálya”, akkor kezdtem
bele a gyorsításba. Jelképesen a hamvazószerdai esemény zajlott le. Mielőtt a megújulás, a megtérés egy nagyobb sebességét

venném fel, mielőtt a lassan közlekedőket
magam mögött hagynám, körülnézek,
hátrapillantok, azaz emlékezem és értékelek. Csak akkor vágok neki az újnak, ha
már sikerült megtisztított emlékekkel, áttetsző lélekkel lennem. „Emlékezz, ember!
Porból vagy és porrá leszel” - hallom a pap
felszólítását, miközben a tavalyi szentelt
barka hamujával érinti a homlokomat.
Az emlékezet megtisztítása egyrészt
a bűnbánatot, a megbocsátást jelenti.
Kritikus, de nem csupán önkritikus tevékenység, mert elsősorban Isten Szentlelkének a kezdeményezésére jön létre. Tehát
a bennünk lakó Lélek indítja, megvilágosítja és életben tartja a folyamatot. Ahogy

az Egyház is állandó reformra szorul, úgy
a hívő ember is - mint Krisztus testének
tagja - megtisztítja emlékezetét. Van ennek
a megtisztítási folyamatnak múltba és jövőbe tekintő iránya is. Az emlékezet képes
lesz a múltbeli események körülményeit,
indítékait alaposan feltárni. Választ talál
a „mit tettem? és miért?” kérdéseire. Felkutatja azokat a motivációkat, amelyek a kiindulópontját jelentik tetteinek. Meglehet, már nem is emlékszik rájuk, nincsenek
a mindennapjai látóterében, vagy látszólag
el is felejtette, de mégis ott vannak életé-

nek kőtömbjei alatt. Sokan hordozunk sok
olyan élményt, cipelünk olyan terhet, amit
már régen le kellett volna tenni. Az emlékezet megtisztítása segít minket ebben.
Tekintettel arra, hogy a bennünk lévő
rossz, a bűn és a bűnre vezető hajlam a legtöbbször kifelé is megnyilvánul, ezért az
emberi kapcsolataink emlékezete is megtisztításra szorul. Lehetetlen és vállalhatatlan „barátok”, lesütött szemmel megszenvedett kapcsolatok, közös bűnök is
megtisztításra várnak.
Mindkét folyamatban - a múltra tekintőben és az előre nézőben egyaránt a megtérés álljon!
Idézzük fel Szent II. János Pál pápának
a 2000. év hamvazószerdai
imádságát, mellyel átvezette
Isten népét a harmadik évezredbe! „Bocsássunk meg, és
kérjünk bocsánatot! Miközben
dicsőítjük Istent, ( ... ) nem
mulaszthatjuk el annak beismerését, hogy egyes testvéreink
hűtlenné lettek az Evangéliumhoz, különösen a második évezredben. Még inkább megvalljuk
keresztény felelősségünket a mai
bajokért. Mindazért, amivel kiki a saját magatartásával felelős
e bajokért, és hozzájárult az Egyház arcának eltorzulásához. A mai és a mindenkori
Egyház kötelességének érzi, hogy e szomorú
események emlékezetét megtisztítsa a harag
és a bosszú minden indulatától.”
Az úti cél világos, a „közlekedési szabályok”
adottak, mindenki biztonságban szeretne
hazaérni. Adja Isten, hogy ez a nagyböjti
időszak sok gyümölcsöt és lelki élményt adjon keresztény életünkhöz. Így érkezzünk
meg arra a helyre, ahol „nem a halálé az
utolsó szó”, hanem az életé, a Feltámadásé!
Balázs atya

„Nem éltünk tétlenül”
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Betegek világnapja

Ebben az esztendőben is volt alkalom
arra, hogy közösségben részesüljenek a hívek a betegek szentségében. Az ünnepi
szentmisében imádkoztunk a betegekért
és a haldoklókért. A homíliát követően
kiszolgáltattuk a betegek kenetét beteg
és idős testvéreinknek. Imádkozzunk továbbra is beteg és rászoruló testvéreinkért!

Balázsáldás

Február 3-án, Szent Balázs püspök ünnepén a szentmisék végén balázsáldásban
részesítettük a testvéreket.

Apostol

A várakozás napja

Szenteste napján, december 24-én, a baji
ifjúsági csoport néhány tagja a szentestére történő lelki felkészüléseként a Tihanyi
Bencés Apátsági templomot látogatták
meg. A tihanyi bencés monostort I. András
királyunk 1055-ben alapította Szent Ányos
és Szűz Mária tiszteletére. Halálát követően
az alapító királyt itt temették el 1060-ban.
A kolostor alapító-oklevele a legrégebbi,
eredeti formájában fennmaradt magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is használtak. Ezért ez a dokumentum, a magyar
nyelv legrégibb írásos emléke is. Szent Ányos
(Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező országokban szinte egyedülálló jelenség. A hagyomány szerint Szent
Ányos Orléans püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától,

majd tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták. Nem tisztázott,
miként került a szent tisztelete hazánkba,
de bizonyosan az alapító királlyal hozható
kapcsolatba. A szeles, kissé barátságtalan
idő ellenére, a Balaton téli szépségeiben is
gyönyörködtek a résztvevők. A hazafelé
tartó úton a Zirci Ciszterci Apátsági bazilikába tértek be, mely Magyarország egyik
legszebb barokk templomépítménye. De
a különlegesen szép, országosan is kiemelkedő jelentőségű templom főoltárát is megtekintették. A Boldogságos Szűz Máriának, az
Élet Anyának kápolnájában elmondott imát
követően indult hazafelé a társulat. Fiataljaink, e szép nap közös élményeivel gazdagodva, és lelkiekben feltöltődve tértek családjuk
körébe, és várták a Megváltó születését.
Pentz Imre

Hittanosok betlehemei

Házasság Hete 2019

Február 10-17 között immár második alkalommal rendeztük meg plébániánkon
a Házasság Hetét! Minden nap az esti
szentmiséken neves szakemberek tartottak előadást a házasságról. Idén is megrendeztük a vetélkedőt házaspárok számára.

KYRENEI SIMON
Uram, tévedés
talán rossz helyen járok
nem bírja a vállam

ZORD IDŐ
egy varjúezred
húz be regula szerint
az orom felől

PUCHBERG
a kolomp néha éjszaka is szól
óriás katedrális hajnali tündöklése
a hegyek ölelte völgy, a város
szénaillatú alpesi réteken
nagymise zeng itt mindörökké
kisvasút fűzi mágikus fonálra
a Hóheggyel a réteket, a várost
almaillatú kertekbe lopódzik
néhány borszeszlángú kikerics
köröskörül fenyves, lombok alól érzed
az ősi zöld vér hűvös lüktetését
Botos Ferenc

Nyolc szép műalkotás érkezett a Baji Assisi szent Ferenc templom betlehem készítő
felhívására. A felhívás nem titkol célja volt,
hogy megteremtse a hagyományát a saját
készítésű betlehemeknek, mellyel az alkotók díszíthetik otthonukat. De ezen felül,
fontos célkitűzés volt, hogy a karácsonyi
készülődés közepette, közelebb kerüljenek
Jézushoz, és a Szent családhoz a kis hitta-

nosok. A templomban kerültek kiállításra
a kis kezek által készített alkotások. Itt tekinthették meg a hívek a gyermekek nagy
örömére. Balázs atya az Advent negyedik
vasárnapi szentmise végén megáldotta
a betlehemeket. Minden Mester kis ajándékban részesült lelkes munkája eredményeként.
Pentz Imre

Költségvetés, zárszámadás

Az agostyáni, baji, tatai és vértestolnai Plébániai Tanácsadó Testületek külön külön megtárgyalták és ellenszavazat nélkül elfogadták
az egyes plébániák 2018-as zárszámadását és

a 2019. évi költségvetésének tervezetét, amely
a végső jóváhagyásra felterjesztésre került
a püspökségre. A zárszámadás és költségvetést
bárki megtekintheti a plébánia irodájában.

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. Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-ával, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél
többeknek nyújthasson segítő kezet. Technikai száma: 0011. Adója másik 1 %-át le-

hetősége van plébániai közösségünk Szent
Imre Alapítványának felajánlani. (Adószám: 18601606-1-11) Alapítványunk az
egyházközség lelki, szociális és kulturális
céljait hivatott elősegíteni. Ennek fundamentumát képezi az ide szánt adomány,
amelyet ezúton is köszönettel fogadunk.
Kérjük, hívja fel családjának, jószándékú
ismerőseinek figyelmét is a lehetőségre!

„Szeressétek egymást”

Apostol

Egyházközségi bál 2019

A négy egyházközség (Agostyán, Baj, Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében
2019-ben is megszervezésre került az egyházközségi jótékonysági bál. A hangulatos
rendezvénynek idén is a Tatai Olimpiai
Központ adott helyet. Szép számmal érkeztek, az idei esztendőben negyedévszázados
múltra visszatekintő bálba. Albert atya
köszöntőbeszédét követően, a bál, a Református Gimnázium fiataljai által előadott
nyitótánccal vette kezdetét. A vacsorát követően a baji hagyományőrző táncegyüttes
jókedvű táncaival fokozta a hangulatot.
A továbbiakban a Lévai Zenekar biztosította a talpalávalót. Nagyon sok szép

felajánlás érkezett a tombola tárgyaira.
A tombolasorsolásra éjfélkor került sor, és
a nagyszámú felajánló jóvoltából egy sereg
tombolajegy tulajdonos jutott nyereményhez. A szerencsések, értékes tárgyakat térhettek otthonukba a jó hangulatú, szeretett
teljes légkörben telt estét követően. Mint
minden egyházi rendezvény, a bál is üzenetet közvetít a híveknek: Egy ilyen este,
vagy akár nevezhetjük éjszakának is, arról
szól, hogy e rohanó világban is találjuk meg
egymást! Üljünk le egymás mellé, egy jót
vacsorázzunk, táncoljunk, beszélgessünk.
Találjuk meg egymással a kapcsolatot.
Örüljek, hogy időt szakíthatok a másikra,
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hogy végre leülhet mellém, táncolhatok
vele. Ő is itt van! EGYÜTT VAGYUNK!
Ahogy Szent VII. Gergely pápa írta: „Ha
társaink vagytok a szomorúságban, Isten
segedelmével társaink lesztek örömünkben
is.” Kicsit megfordítva ezt a gondolatot, ez
az alkalom az, amikor örömünkben lehetünk társak, ezzel megalapozva, hogy a szomorúságunkban is számíthassunk a mellettünk álló társainkra. A találkozások jóleső
érzéssel töltik el az embert, és egy ilyen alkalom nagyszerű közösségépítő, közösség formáló program is egyben. A bál, a közösségépítés mellett jótékony célt is szolgált. A bál
ráfordítások feletti bevételét idén a Baji Plébánia felújítására fordítják.
Ezúton is köszönjük mindazok munkáját,
akik a bál szervezésében közreműködtek.
Különösen köszönjük Kissné Fegyver
Tünde, segítségét, akinek támogatása nélkül nem lehet sikeres a rendezvény. Köszönjük Tata művészeinek, hogy értékes
felajánlásaikkal, továbbá mindazoknak,
akik támogatójeggyel, tombola felajánlással segítették elő a bál céljának elérését.
Pentz Imre

Gyertyaszentelés és Balázs-áldás Bajon
Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után, a mózesi törvény előírása szerint
bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon, Jézust
a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik
legrégebbi szentélmény: a szentelt gyertya,
és a gyertyaszentelés szokása is. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe.
Mint ahogy a gyertya, úgy Jézus Krisztus is
minden keresztény életét végig kíséri a születéstől a sírig. Ott van a gyermek megkeresztelésekor, az első szentáldozáskor, de
a házasságkötéskor is. Utolsó utunkon,
a sírunknál is velünk van. Február első vasárnapján, a Gyertyaszentelő Boldogas�szony ünnepét követő nap, a szentmise
elején került sor a gyertyaszentelésre az
Assisi Szent Ferenc plébánia templomban.
Balázs atya a gyertyaszentelési szertartás során megáldotta a templomban elhelyezett
gyertyákat. Ezt követően a ministránsok
kíséretében Balázs atya az oltárhoz vonult.
Balázs atya homíliájában Szent Pál apostol Korintusiakhoz írott levelében írtakon
elmélkedett. A hit, a remény, és a szeretet
kapcsolatát vizsgálva, hívta fel a figyelmet,
minden emberi kapcsolat alapjára, a szere-

tett jelentőségére. Szent Balázs püspök liturgikus emléknapját február 3-án tartjuk.
Ezért a szentmise végén Balázs-áldásban
részesülhettek a jelenlévő hívek. Balázs
atya az alábbi könyörgéssel, két gyertyával
a kezében adott Balázs-áldást torokbetegség és minden más baj ellen: „Szent Balázs
püspök, és vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr
a torokbajtól és minden más betegségtől.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása a 16. században keletkezett. A história szerint Szent Balázs egy gyermeket, aki

a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott, 2 égő gyertyát kereszt alakban a gyerek
álla alá tartva mentett meg. Mivel egy kínzó
torokfájás esetén segített, a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták.
Szent Balázs! Mint Isten szent embere, sok
kortársadon segítettél testben és lélekben.
Segíts rajtunk is és mindazokon, akiket
imánkba foglalunk, minden szükségünkben. Mindenekelőtt azonban kérj nekünk
kegyelmet, hogy türelmesen fogadjuk el
az Úr akaratát, ha hosszú betegségben
sínylődünk. Ámen
Pentz Imre

Kirándulás 2018

Az előző napok ködös-esős időjárása után
gyönyörű napsütéses délelőttel örvendeztetett meg bennünket a Jóisten, hagyományos évzáró kirándulásunkon. Tóvárosi
és baji családokkal és az Atyákkal együtt,
több mint harmincan vágtunk neki a baji
Kálvária mentén vezető utunknak. A Golgotánál a magyar családokért imádkoztunk. A Körtemplom melletti pihenőhelyen a gyermekek örömére az előző nap
felkészített száraz fa is hamar lángra ka-

pott, a tábortűz mellett melegedve a nyársas sütögetés is jól sikerült.
Szabó Gábor

„Szeressétek egymást”
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Megalakult az Eucharisztikus Élet Mozgalom helyi közössége
A Tatai Szent Imre Plébánia 2019. január
hónapban csatlakozott az Eucharisztikus
Élet Mozgalomhoz. A Központi Oltáregyesület által kezdeményezett, és Erdő
Péter bíboros úr támogatását is élvező
Eucharisztikus Élet Mozgalom (EÉM)
azért született, hogy felmutassa, miként
kapcsolódnak egy vérkeringésbe mindazok, akik elköteleződnek arra, hogy az
eucharisztikus életet magukban elmélyítsék, mert meggyőződésük, hogy életük
forrása az Eucharisztia. Az Eucharisztikus
Élet Mozgalom lelkiségének alappillérei: imádság, felajánlás, apostolkodás. Az
imádság: A mozgalomhoz csatlakozók
elkötelezik magukat arra, hogy rendszeres
szentségi életet élnek, naponta imádkoznak és havonta egy óra vagy kétszer fél óra
szentséglátogatást végeznek, és egy kijelölt
másik tagért közbenjárnak. A felajánlás:
A mozgalom tagjai konkrét módon felajánlják egész valójukat, emberi képességeiket, erejüket az Isten és az embertársaik
szolgálatára. Az apostoli küldetés: A mozgalom tagjai készek arra, hogy saját lehetőségeik és életállapotuk szerint másokkal is
megosszák az Eucharisztiából fakadó kegyelmeket, különösen figyelve a testi-lelki
hiányt szenvedőkre, gyerekekre, öregekre,
betegekre.

Templomunkban többféle módon kapcsolódhatunk be a Szentségimádásba. Minden hétköznap a szentmisék előtt fél órával
csendes szentségimádás van. Több, mint
egy éve, hogy a csütörtökönként megtartott plébániai lelkigyakorlatok bevezető
elmélkedése és az azt követő rövid egyéni
elmélkedés az Oltáriszentség előtt történik. Több, már megtartott lelki gyakorlat
célja a szentségimádás gyakorlatának elmélyítése volt, illetve a március elején induló
új lelkigyakorlat is ezt a célt szolgálja. Az
új lelkigyakorlat témája Leo Tanner: Eukarisztia – Az átalakulás útja című tanítása
lesz. Kb. fél éve a Máriás Papi Mozgalom
szervezésében minden szombaton az esti
szentmise után cenákulumot tartunk, szintén a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk. Eddig két alkalommal csatlakoztunk
a Világméretű Szentségimádáshoz, mindkét alkalommal kb. 50-60 fővel, vezetett
szentségimádással. A következő alkalom
június 22-én, Úrnapja szombatján lesz. Január 25. óta minden pénteken 15 órakor
megtartjuk az irgalmasság óráját a templomban szintén a kitett Oltáriszentség
előtt. Használjuk ki ezeket a lehetőségeket
az Úrral való találkozásra!
A helyi EÉM célja a szentségimádási alkalmak további erősítése, hogy minél többen

egy szívvel és egy lélekkel legyünk együtt
az Úr előtt, aki életet ad nekünk: aki az
Életet adja nekünk. Hiszen Ő, minden
pillanatban, azért jön el hozzánk, hogy
„Életünk legyen és bőségben legyen.”
Márciusi imaszándékunk: hogy meg tudjunk nyílni Isten jelenlétére, hogy be tudjuk engedni Őt minden aktuális élethelyzetünkbe, egyszerűen és alázatosan. Az
EÉM-ről több információ itt található:
http://www.oltaregyesulet.hu/eucharisztikus_elet_mozgalom
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus eseményeiről bővebb információ itt
található: https://www.iec2020.hu/hu/
esemeny
Pauerné Csaba Judit

A vértestolnai egyházkórus további története…
„Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem”
„Idegen szemmel, avagy valaminek a kezdete…” címmel egy korábbi cikkben tájékoztattuk a kedves Olvasót, az Apostol
2018.10.28-án a XXVIII.ÉVF 5. számában a vértestolnai kórus megalakulásáról.
Azóta, „sok víz lefolyt a Dunán” mondja
a közmondás, annak ellenére, hogy nyáron emberemlékezet óta nem volt ilyen
alacsony a vízállás.
Balázs atya bemutatkozó miséje, valamint
Kovács Csaba Albert esperes úr 25 éves
szolgálatának évfordulója után új célkitűzést jelölt ki a kórus, nem kevesebbet mint
Vértestolnán megszervezni és előadni a kis
Jézust váró adventi koncertet. Ugyan itt
ilyen formában még nem volt, így nagy izgalommal és várakozással kezdte a próbákat a kis csapat. Közben a település egy kiemelkedő rendezvényére is meghívták az
„énekes madárkákat” a „Szeretet, Tisztelet
és Törődés”, azaz a szép-korúak estélyére,
melyen az óvódások, iskolások és a helyi
nemzetiségi énekkar, valamint a tánccso-

port szórakoztatta a meghívott vendégeket. A finom és ízletes vacsora után a helyi
zenekar fújta a talpalávalót. Az egyházi
kórusnak a katolikus templomon kívüli
bemutatkozás, az adventi koncert előtt kimondottan jó főpróba volt.
Elérkezett advent harmadik vasárnapja,
az a bizonyos nap, az Örömvasárnap, a rózsaszín gyertya meggyújtásának a napja.
Elkezdődött a 40 perces ünnepi koncert,
és mire a köszöntő szavak elhangzottak,
a templom padsorai megteltek szeretetet
árasztó emberekkel annak ellenére, hogy
hideg volt. Meglepetésre a padban most
a másik oldalon foglaltak helyet Albert
atya, Magó Ottó úr is (szívből köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték ezt
az eseményt). A remekül sikerült koncert
után egy kis agapéval egybekötött beszélgetéssel ért véget e szép délután.
Továbbra is fő cél Isten szeretetét hirdetni
Jézus segítségével, szép, tartalmas, szívet melengető egyházi énekeken keresztül azok felé,
akik betérnek Isten házába és hírt visznek.

Közben egy kis keresztelő és közbe lett iktatva. A Vértestolnai Ifjúsági Kórus megváltoztatta nevét Vértestolnai Szent Antal
kórus szóösszetételű megnevezésre, mivel
így tükrözi a helyi és a környék polgárai
felé, hogy egyházi énekkarról van szó.
Természetesen ez évi terveink közt szerepel a minden hónapban egy gitáros –énekes zenével kísért szentmise, ahol a zenei
színvonal emelkedik egy fuvola és egy
hegedűhangzással, amit mesterien szólaltatnak meg a művészhölgyek. Nem titkolt
célunk, hogy egy kis fiatalos lelkületet vigyünk a hitéletbe, amely elősegítheti a fiatalabb generáció templomba járását. Az
a szándékunk, hogy a templom megteljen
fiatalokkal.
Kérjük a Mindenható segítségét, adjon
erőt, kitartást, egészséget és türelmet. Az
Úr áldása legyen velünk. Szent Pál szavaival: „Ami mögöttem van azt elfelejtve,
ami pedig előttem van, annak nekifeszülve
futok egyenesen a cél felé”.
Szász Ottó

„Szeressétek egymást”

Apostol
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A nagyböjti idő margójára –
elmélkedés a fájdalmas rózsafüzér titkairól
1. Aki érettünk vérrel verejtékezett
És újra a kertben. Akkor sem voltunk
éberek, amikor a kígyó tőrbe csalt minket és most sem vagyunk éberek, amikor
rettenetes halálfélelmében magára hagytuk Krisztust. Akkor és ott, az Éden kertjében sem hallottuk meg Isten szavát és
a Getszemáni kertben sem hallottuk meg
Isten Fiának szavát. És most … meghallom, ha kér valamit? Vagy hagyom magam
újra és újra elcsábítani a gonosznak, újra
és újra bezárni testemet, lelkemet Krisztus
kérése előtt?
Vigyázzunk és legyünk éberek. Virras�szunk vele.
Uram, irgalmazz!

3. Akit érettünk tövissel koronáztak
Belerúgtunk, odébb rúgtuk, leköpdöstük,
arcul ütöttük, megtépáztuk, kigúnyoltuk,
lenéztük, kinevettük, megvetettük, szúrtuk, ütöttük, vágtuk … aki értünk emberré
lett, az Istent, aki örökre kiengesztelt minket az atyánál, minden bűnünket magára
vett, hogy mindenért bocsánatot kérjen
helyettünk … hogy életünk legyen, és hogy
bőségben legyen. Hogy már itt e földön Isten országa legyen közöttünk és bennünk,
és hogy az Örök halál helyett az örök élet
legyen a részünk … és mi ütjük és rúgjuk és
leköpjük és megtépázzuk és kigúnyoljuk és
lenézzük és megvetjük … most, itt e földön.
Uram, irgalmazz!

2. Akit érettünk megostoroztak
Már akkor is a lator mellé álltunk és egy
szóval kiáltottuk mind, hogy a gonoszt
választjuk. És Te ott álltál és mindezekért
bocsánatot kértél értünk és helyettünk az
Atyánál … és Ő Általad és Érted akkor és
örökre megbocsátott nekünk.
Uram irgalmazz!

4. Aki érettünk a keresztet hordozta
Minden bűnünk, gyarlóságunk, nyomorúságunk, bizalmatlanságunk, kishitűségünk, elesettségünk, gonoszságunk az Ő
keresztjében volt. Mindezt elcipelte helyettünk. Vitte és vitte. Elesett, mert oly
nagy volt a teher, hogy földre nyomta újra
és újra. Elvitte helyettünk, föl a Golgotára,

és a Kereszten – amelyen az egész emberiség bűne terhe rajta volt (az is amit elkövettünk és az is, amit el fogunk) – dicsőült
meg az Atya és engesztelt ki minket vele,
így örökre és végérvényesen megszabadított minket minden terhünktől. Ne aggassunk rá több terhet, inkább vigyük vele
együtt a keresztjét ... ami a miénk is.
Uram irgalmazz!
5. Akit érettünk keresztre feszítettek
És elmentünk a legvégsőkig, ameddig emberi gonoszság elmehet, testét teljesen ös�szetörtük és meggyaláztuk. És mégis: utolsó
csepp vérét kiontva, lelkét értünk és ránk kilehelve megszületett az emberi értelemmel
föl nem fogható kegyelem: Őáltala, Ővele
és Őbenne újjászülettünk ott, abban a pillanatban, az örökkévaló, egyetlen pillanatban, az örök életre. Rám lehelte lelkét, rám
nézett, megszólított engem: „Szomjazom!”
– rám szomjazik ott és azóta is szüntelen,
hogy azt válaszoljam az Ő örök megváltói
pillanatára: „Domine … Ámen!”
-csj-

„Fönségébe és méltóságába öltözöl, a fény, mint köntös, úgy fog körül” (Zsolt 104,1)

Liturgikus ruhák megáldása Vértestolnán
„Mindenható örök Isten, te választott
népeddé tettél minket és Fiadnak, Jézus
Krisztusnak vérével új szövetséget kötöttél
velünk. A keresztségben gyermekeiddé fogadtál minket. Igéddel és Eucharisztiáddal
táplálsz. Elküldöd Szentlelkedet, hogy hitünket erősítse, és imáinkban segítségünkre legyen. E Szentlélek által kérünk, szenteld meg ezt a ruhát, amelyet a szent titkok
ünneplésekor fogunk használni. Áldd meg
mindazokat, akik részt vesznek a szent
szolgálatban, hogy titkaidnak megbízható
kiszolgálói legyenek, szent igéd erejével és
életük példájával vezessék népedet az üdvösségre. Krisztus a mi Urunk által.”1
Az évközi 6. vasárnap, a szentmise keretében Albert atya megáldotta azokat az új liturgikus öltözékeket, amelyek a vértestolnai
Plébániai Tanácsadó Testületének egyhangú döntése értelmében kerültek beszerzésre
az év elején. Hosszú évek óta nem került sor
ilyen jellegű beruházásra, a meglévő ruhák
cseréje már igencsak indokolt volt, az elmúlt idők rányomták bélyegüket ezen öl-

tözékekre. A liturgikus öltözet fontos eleme
a szentmise bemutatásnak, kiemeli a szakrális eseményt, s megjelöli viselőjét. „Aki
felölti magára, az igaz élet köntösét kapja.
Az isteni igazságosság, az Isten iránti hűség és odaadás fogalmazódik meg benne.”2
”A liturgikus öltözéknek, melyet a pap az
szentmiseáldozat bemutatásánál visel, nyilvánvalóvá kell tennie, hogy nem magánszemélyként van jelen, hanem Krisztus személyében. A pap individuális jellegének el kell
tűnnie az eukarisztikus cselekményben, és
helyet kell adnia Krisztus számára.”3 Ahogy
a Római Misekönyv Általános Rendelkezése (297) is kimondja: ” Egyházban, mely
Krisztus teste, nem minden tagnak ugyanaz
a szerepe. A szolgálatoknak ezt a különbözőségét az istentiszteleteken a szent ruhák
különbözősége érzékelteti. Éppen ezért
jelezniük kell az egyes szolgálattevők sajátos feladatát. Ugyanakkor a szent ruhák az
istentisztelet fényét is hivatottak emelni.”4
Az egész ünnep, a templombelső kialakítása, a virágdíszítés, a zene és a ruhák szépsége nem „fölösleges” dolog, nem külsőség,

hanem egyfajta többlettartalom, amelyek
segítenek kifejezni a keresztény életnek azt
a jelentését, amelyet a liturgikus év folyamán napról-napra ünneplünk. Az ünnepi
magatartás a díszes kivitelezés által kerül
kifejezésre. Azok a misék, amelyeknél nem
ügyelnek a megfelelő stílusra és megjelenésre, nem segítik elő kellőképpen a hívek számára magának az ünnepnek a megtapasztalását. Ezen gondolatok fényében tekintsük
tehát ezekre a szép ruhadarabokra és kérjük
a Jóistent, hogy legyen mindig elegendő
számú személy(pap)-istenségnek szentelt
ember,- akik magukra kívánják ölteni ezeket „misztikus” öltözékeket, amely az értékek és a hagyományok őrzője is egyben.
Schneider Csilla
1. www.plebania.net/img/hittanterem/1271/0_
Szentelesek%20es%20aldasok.doc
2. A liturgikus ruhák története, Szent Margit
Lap 129. száma
3. Maróti Gábor: Liturgika I-II. Synthagma
Kiadó, Budapest 2016
4. Római Misekönyv Általános Rendelkezései
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”

Apostol

„Isten valami rendkívül nagy dolog miatt teremtett minket: hogy szeressünk és szeretve legyünk. Azt szeretné, hogy úgy szeressük
egymást, ahogy ő szeret minket.” Teréz anya

Egy éves a baji Karitász
2018. február 3-án Albert atya kezdeményezésére és támogatásával elkezdte
működését Bajon is a Karitász. A baji önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz
a krízishelyzetbe kerültek támogatására,
ezért örömmel fogadták, hogy újabb lehetőség adódik a rászorulók megsegítésére.
Megalakulásunkkor az önkormányzattól és
a Vöröskereszttől kértünk segítséget, hogy
megtaláljuk a nehéz helyzetben élőket.
A baji plébánia épülete ad helyet minden
második szombaton a tartós élelmiszerosztásnak. Rendszeresen visszajáró családjaink
vannak és folyamatosan bővül a hozzánk
járók létszáma. Nem az okoz nehézséget,

hogy felkutassuk a rászorulókat, hanem az,
hogy a hozzánk fordulóknak rendszeresen
adni tudjunk. Ez a segítség egy csepp a tengerben. Gondoljunk bele, hogy havi egy
alkalommal, az egy táskát tartós élelmiszer
a következőket jelenti: 1 kg liszt, 1 liter
olaj, egy csomag száraztészta, 1 kg cukor és
amit még ezen felül ki tudunk gazdálkodni. Igyekszünk konzerveket, tejet, paradicsompürét, ketchupot, egyéb alap dolgokat
beszerezni. Örülnek neki, és segítséget jelent számunkra ez a táskányi gondoskodás.
Az adományokat a templomban lévő Szent
Antal perselyben és egy fa ládában (Karitász felirattal) gyűjtjük. Az itt összegyűlt

adomány nem fedezi a szükségleteinket,
de az egyházközségi jótékonysági bál bevételéből is kaptunk támogatást, illetve
a baji egyházközség is támogat bennünket.
A baji hívek adakozása példaértékű. 2008ban a Szent Antal persely bevétele 362.180
Ft volt, tartós élelmiszerben hozzávetőleg
127.000 Ft gyűlt össze. Kisebb mennyiségű, jó minőségű ruhával is igyekszünk segíteni. Helyszűke miatt csak olyan és an�nyi ruhát fogadunk el, amire kereslet van.
Köszönünk minden adományt, minden
jószívű támogatást, és kérjük, hogy továbbiakban is segítsék a Karitász munkáját.
Sever Józsefné

„Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdek valamibe, hanem egyedül és Csakis akkor, ha kitartatsz mellette.” Sienai Szent Katalin

A tatai Karitász csoport beszámolója
A kitartás és a szeretet jellemezte a tóvárosi
plébániai Karitász csoportjának 2018. évi
életét és tevékenységét is. A 2018. évi karácsonyi tartós élelmiszergyűjtés eredménye:
650kg élelmiszer. Ennyivel járultak hozzá
egyházközségeink hívei, hogy a nagycsaládosok, a nehéz sorban élők, a hajléktalanok,
a hajléktalanszállón élőknek csomagot készíthettünk. Egy csomag 10-12 kg súlyú volt,
az adományokból 160 rászorulón tudtunk
segíteni. Az élelmiszer csomagokat keddenként folyamatosan adjuk továbbra is. 2018ban 1072 csomagot készítettünk és adtunk.
A nyilvántartásba vett kérelmezők száma

297, 2018-ban száz új jelentkezőt regisztráltunk. Köszönjük a hívek élelmiszer adományait, a pénzbeli adományokat és mindent,
amivel munkánkat segítették. Köszönjük
a Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy minden
héten kenyeret, péksüteményt és süteményt
biztosít, amit mi továbbítani tudunk.
2018-ban az adományosztáson kívül továbbra is fontos volt az egyedülállók látogatása, a Vakok Állami Intézetétben
való önkéntes tevékenység folytatása, és az
Idősek Otthonával való kapcsolattartás.
A Karitász csoport a különböző továbbképzéseken (Pannonhalma) és előadáso-

20 C + M + B 19

A karácsony ünnepköre január 6.-val, vízkereszt ünnepével zárul. E napon ünnepeljük
a három napkeleti bölcs látogatását a kis
Jézusnál. A bölcsek a betlehemi csillag útját
követve jutottak el a jászolban fekvő kisdedhez. Aranyat, tömjént, és mirhát vittek neki
ajándékul, mely drágaságokkal a királyoknak volt szokás kedveskedni. E napon került
sor a vízszentelésre. Balázs atya, a szentmise
kezdetén végezte el a vízszentelést. Először
a sót áldotta meg, majd szentelő imádság
közepette elvegyítette azt a vízben. A vízszentelést követően a már megszentelt vízzel
meghintette a jelenlévőket, így felhívva a lelkiismeret vizsgálatra a híveket. A keresztény
hagyományok szerint a megszentelt vízzel
házszentelést végzünk, amelynek alkalmával
a pap a megszentelt vízzel hinti meg a ház

minden helyiségét. Végül a ház megszentelésének befejező aktusaként a bejárati ajtó
szemöldökfájára felírják az évszámot a C
+ M +B betűk kíséretében. Az idei esztendőben így az alábbi felirat kerül a bejáratok
fölé: 20 C + M + B 19, mely felirat az alábbi áldás rövidítése: Christus Mansionem
Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e házat.
A hívek közös hitvallását követően az atya
megáldotta az evvel a felirattal ellátott matricákat, melyet minden jelenlévő otthonában a bejárati ajtón elhelyezhetett, így víve
áldást a hajlékába. De ne fedjük, e matrica
nem helyettesíti a ház megáldását, de jó emlékeztető, hogy Urunk, Istenünk mindig velünk él hajlékainkban, ezért otthonunkban
is Istennek szentelt életet éljünk!
Pentz Imre

kon lelkileg is feltöltődhetett. Bálint atya
vetített előadása, a segítő szentek a képzőművészetben címmel színesítette az összejövetelünket. Hogyan segítünk jól címmel
Juhász Csilla adott értékes információkat,
valamint Magó Ottó, az idősek otthona
vezetője is hasznos tájékoztatót tartott az
otthon működéséről az idősek ellátásáról.
A Karitász munkatársai nevében: „kérünk
Urunk növeld bennünk továbbra is az
alázatot és a szolgáló szeretetet. A szeretetünkről ismerjék meg embertestvéreink,
hogy tanítványaid vagyunk.”
Tóth Lajosné és Dr Lakatos Péterné

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Kereszthalálod
mutatja, hogy mit jelent az élet teljes
odaadása, az élet szeretetből való feláldozása. A szeretet mértéke csak a teljesség
lehet. Ami ennél kevesebb, az önzés. Ha
kevesebbet akarunk adni Istennek, akkor
önzőek vagyunk és nem ismerjük a mindent odaadó szeretetet. Amikor a szeretetet gyakoroljuk az sosem önmagunk
vagy emberségünk feladása, hanem éppen emberségünk legmélyebb megélése,
kifejezése. Segíts, hogy értelmünkkel Isten megismerésére törekedjünk, szívünk
minden érzését felé irányítsuk és lelkünk
minden idegszálával rá figyeljünk. Add,
hogy a szeretet valóban belülről, szívünk
és lelkünk mélyéről fakadjon!

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Házasság hete Tatán

„Randevú egy életen át”
Ez a szlogen fémjelezte idén a Házasság ra, hogy ne legyen „helyhez kötött” a megolHete programsorozatot hazánkban. Idén dásuk. Egy-egy mély beszélgetés, találkozás
második alkalommal a templomi közösség is régi-új ismerősökkel, közös játékok és akár
bekapcsolódott a programokba. Albert atya kedves emlékek felidézése minden pár javászervezésében a hét minden napján más- ra válik. A Kapucinus bálon sokan elkezdték
más atya misézett, majd tartott hosszabb- a túrát, és a kapcsolatépítő feladatokban rerövidebb előadást a házasság szentségéhez ményeink szerint jó páran részt vettek. Bár
kapcsolódó témákban. A „helyi” Házasság az első napsütéses vasárnap a tópartra csábíhetét Pápai Lajos püspök atya nyitotta meg totta a résztvevőket a templom hittanterme
helyett, a záró délutánon mégis megjelent
és Veres András püspök atya zárta.
A szentmisék mellett ismét megszervez- párok közt kisorsoltuk a nyereményt: egy
tük a Páros Kalandtúrát mindazoknak, gyertyafényes vacsorát a Gottwald étteremakik szeretnék elmélyíteni kapcsolatukat, ben. Ebben a kalandban nemcsak egy febés a Házasság hete apropóján többet tenni ruári héten lehet részt venni, hanem azon
a házasságukért, egymásért. A Kalandtúra túl is. Hiszen a házasság is egy életre szóló
feladatait – melyek különböznek a tavalyi- kaland, éljük meg teljességében!
tól – feltöltöttük a tataikapucinus.hu oldalFrivaldszky Edit

Könyvajánló

Vukovári Panna: Mennyei Monopoly. Kedves Olvasó! Mi lenne ha kipróbálnád magad egy olyan társasjátékban, ahol minden nagyon valóságos, éppen ezért minden nagyon izgalmas? Mi lenne ha a pénztárcád
átváltozna? Pontosabban, ha átváltozna a TE viszonyod a pénzhez? mi
lenne, ha ebben a társasjátékban megtanulnád, hogyan állítsd szolgálatodba az anyagiakat, ahelyett, hogy te szolgálnál a Mammonnak? Szeretnéd tudni, mit tenne Jézus, ha egy hajléktalannal találkozna? És kíváncsi vagy, hogyan viselkedne egy fontos üzleti tárgyaláson? Akkor legyél játszótársunk a Mennyei
Monopolyban! Tanulj meg a pénzről másképp gondolkodni, mint eddig tetted! Lépj
egy nagyot, hogy megtanuljunk itt a földön, és odaát, az Örök Életben is valódi kincseket gyűjteni!Vukovári Panna könyvével ezúttal Isten pénzügyeibe nyerhetünk betekintést játékos, olvasmányos, gyakorlatias és nagyon is emberközeli formában. ,,Pénzügyesnek és pénzügyetleneknek” egyaránt hasznos olvasmány lehet, hiszen ki ne szeretné,
ha tisztán látna a ,,piszkos anyagiak” terén? S ki az, aki nemet mond egy nagyszabású
társasjátékra, melyre maga a teremtő hív meg mindannyiunkat?

Agostyán

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

Vesperás
Szerdánként 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: 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

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2019. április 7. • 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 - 2019. 03. 06. - XXIX. évf. 1. 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.
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Képemlékek

Apostol

Karácsony egyházközségeinkben

Házasság hete

Házasság hete

Betegek világnapja

Év végi kirándulás

Balázsáldás

Ökumenikus imahét

