
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelére 
emlékezünk, ez Egyházunk születés napja, 
és ezután az ünnep után volt az első szent-
mise is, így ezen az ünnepen, hitünk fon-
tos eseményére emlékezünk. Jézus miután 
harmadnapra feltámadt, nem ment föl 
rögtön a mennybe, hanem több alkalom-
mal is megjelent tanítványainak és negy-
ven napon át érezhették húsvéti örömét. 
Húsvét utáni 50. napon az Atyával együtt 
küldte el a Szentlelket, hogy a Lélek meg-
újítsa a föld színét.
Ismerjük az első pünkösdi eseményt: szél, 
vihar, lángnyelvek ereszkedtek le a  tanít-
ványokra és betöltötte a  szívüket. Tudjuk 
az első pünkösd folytatását: aznap mint-
egy háromezer ember keresztelkedett meg. 
A pünkösd az Egyház születésnapja, innen-
től kezdve az apostolok és tanítványaik nagy 
bátorsággal és határozottsággal hirdetik az 
evangéliumot minden nemzetnek, előállnak 
vele akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Ez a pünkösdi csoda, amit egy nem keresz-
tény gondolkodó nem túl finoman úgy 
fejezett ki, hogy tizenkét egyszerű halász-
ember elindít egy új vallást, ami meghó-
dítja a  világot. Az a  tizenkét ember, akik 
tegnap még félelmükben bezárkóztak, ma 
kiállnak a világ elé és hirdetik Krisztus fel-
támadását, s azt, hogy ő az Isten Fia. Nem 
az apostolok teszik ezt, hanem a  bennük 
lakozó Szentlélek, aki éppen úgy, mint az 
apostolokban, bennünk is jelen van.
De igazából ki ez a Szentlélek, aki velünk van 
titokzatos módon, és mégis olyan kevés szó 
esik róla az Egyházban, hiszen jobbára min-
dig Jézus Krisztusról beszélünk? Talán fel 
sem fogható, hiszen olyan meseszerű az Ő el-
jövetele. A mennyei Atyát el tudjuk képzelni 
és a Fiút is, de mi a helyzet a Szentlélekkel?
Leonardo da Vinci - a  híres festő- élete 
vége felé egyszer találkozott sétája során 
egy eléggé szakadt, kolduló gyermekkel, 

akinek se apja, se anyja nem volt: az utcán 
nőtt fel. Leonardo ennek a  gyermeknek 
szeméből sok titokzatosságot, kedvessé-
get látott, annyira mély benyomást tett rá, 
hogy hazavitte palotájába. Tiszta ruhába 
öltöztette, szolgái közé fogadta, s meg-
hagyta a  többi szolgának, hogy neveljék 
a  gyermeket. Leonardo mivel nőtlen em-
ber volt, nem volt örököse és már azon 
gondolkodott, hogy ezt a gyermeket teszi 

meg örökösévé. De a gyermek egy napon 
furcsa követeléssel állt elő. Annyi mindent 
kapott már tőle, de egyet még nem kapott 
meg: egy édesanyát. Leonardo tehetetlen 
volt ebben a  kérdésben, ezért a  gyermek 
egy napon megszökött tőle.
Lelki életünk is hasonló ennek a gyermek-
nek az életéhez: piszkosak vagyunk mi 
is a  bűntől, de mégis vágyunk a  szebbre, 
a jobbra, s mindenekelőtt vágyunk egy lel-
ki édesanyára. Valahogy így tudom elkép-
zelni a Szentlelket.
A Szentlélek lelkünk édesanyja, mert az ő 
segítségével tisztulhatunk meg a bűnöktől 
és leszünk az isteni élet részesei.

Feltehetjük kérdésként: mi egy édesanya 
feladata? Életet ad, táplál, erősít. A Szent-
lélek életet ad: már amikor megkeresztel-
kedünk, akkor az Isten gyermekei leszünk, 
az Egyház tagjai. Ha életünk során elbu-
kunk bűneink miatt, akkor Ő újra és újra 
életet lehel belénk szentgyónásaink során. 
Táplálja lelkünket a  Szentírás által. Meg-
erősít bennünket a bérmálás szentségében.
Az édesanya egyik fontos feladata, hogy 
megismertesse gyermekét az apjával. Hi-
szen minden gyermek először csak az 
édesanyját ismeri, mert vele van szoros 
kapcsolatban. A  Szentlélek megismertet 
bennünket a Mennyei Atyával.
A jó édesanya megismerteti gyermekét 
testvéreivel. Így a Szentlélek is megismertet 
bennünket elsősorban testvérünkkel, Jé-
zus Krisztussal és a  többi testvérünkkel is: 
a megkereszteltekkel, az Egyház tagjaival.
A Szentlélek indította el az Egyházat, 
és ő az, aki nagy családunkat, az Egyhá-
zat összetartja és ebben a  nagycsaládban 
mindannyiunknak segíti feladatát.
Szebben nem is tudta volna szemléltetni ezt 
a  dolgot Szent Pál, mikor az Egyházat az 
emberi testhez hasonlította. A testben min-
den tagnak megvan a maga feladata: a kéz-
nek, a  lábnak, a  szemnek, a  fülnek, a  száj-
nak és még sorolhatnám tovább. Ezeket 
a  feladatokat nem lehet felcserélni és nem 
lehet nélkülözni. „A kéz nem láthatja el 
a láb feladatát, a szem a szájét, az orr a fülét. 
A test nem mondhatja a kéznek, hogy nincs 
rád szükségem, mert akkor nem tud fogni, 
a szemnek, hogy nincs rád szükségem, mert 
akkor nem lát, a  fülnek, hogy nincs rád 
szükségem, mert akkor nem hall”. Ugyan-
így az Egyházban is: mindannyiunknak 
megvan a maga feladata.
Nem különleges feladatokról van itt szó 
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folytatás a következő oldalon...



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Axis mundi
világfa tengely 
ezüstös, zömök törzsű 
ősöreg vérbükk

Rekviem
az égő torony 
is megreszket, mielőtt 
végleg ledőlne

Dilemma
hamu és korom 
fel tud-e még ragyogni 
a Szó az Ige

Túlélő
meghalt, meghaltak 
néma telefont hallgatsz 
voltak: te még élsz

Hommage’a T. S. Eliot
kávéskanállal 
mértél önmagadnak is 
ne panaszkodj hát

Botos Ferenc

Dr. Vass Bálint piarista atya újmiséje
Május 25- én, a 3/4 9-es szentmisén dr. Vass 
Bálint atya volt a vendégünk, mint újmisés. 
Albert atya köszöntőjéből kiderült, már ré-
gebb óta ismerik egymást, de a meghívásnak 
volt egy másik oka is, az hogy Tata “piarista 

város” volt. A fiatal atyát Izing László is kö-
szöntötte az egykori tatai piarista diákok ne-
vében. A szentmise után a közösségi terem-
ben szeretetvendégség várta a betérő híveket.

F. J

Jeremiás siralmai
Hosszú évek hagyományát követve, az 
idei évben is az énekkar énekelte a  szent 
háromnapon Jeremiás siralmait mindany-
nyiunk örömére, hozzá járulva lelki készü-
lődésünkhöz. Köszönjük!

Fülesi János

Húsvét 2019
Az idei év Nagypénteke más volt, mint 
a többi, hiszen első alkalommal rendeztük 
meg a Szent Imre és a Szent Kereszt plébá-
nia szervezésében a  közös városi kereszt-
utat, amely 20.00 órakor a kapucinus plé-
bániától indult, a  Szent Kereszt plébániát 
érintve a Kálváriára. Nagyon kedvező volt 
az időjárás, amiért hálát is adtunk a jó Isten-
nek. Nagyon örültünk, hogy sokan hallot-
ták meg hívó szavunkat, és együtt járhattuk 
Jézussal a  keresztutat, amely lehetőséget 
adott minannyiunknak arra is, hogy egy 
belső utat is bejárhattunk a  szívünkben. 
A keresztutat a  családokért ajánlottuk fel, 
hogy a  nehézségek és megpróbáltatások 
idején is érezzék, hogy van remény, és ez 
a remény maga Jézus Krisztus. A közös ke-
resztút alkalom és lehetőség volt arra, hogy 
tudatosítsuk Isten végtelen szeretetét, hogy 
Fiát adta értünk, Aki megváltásunkért és 
üdvösségünkért, meghalt és feltámadt. Ez 
a közös találkozás Krisztusban és egymással 
jó lehetőség volt arra, hogy hitünkről tanú-
ságot tegyünk a templomon kívül is.
„Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy 
tanításod, szenvedésed, halálod és feltá-

madásod által előkészítetted számunkra 
az utat a Mennyei Atyához. Kérünk, hogy 
Szentlelked által formálj, erősíts és vezess 
minket tetszésed szerint, hogy itt a földön 
el tudjuk végezni azt a küldetést, amit ránk 
bíztál és valóban hiteles hírnökeid lehes-
sünk. Add, hogy hűségesen ki tudjunk tar-
tani Melletted örömben és szenvedésben, 
boldogságban és megpróbáltatásban egy-
aránt. Keresztutad által világosíts és erősíts 
meg bennünket, hogy terveinket, örömein-
ket, sikereinket Neked tudjuk felajánlani, 
bűneinket, sebeinket, és fájdalmainkat pe-
dig le tudjuk tenni Szent Kereszted tövébe.”

Balázs atya

Lelkigyakorlat az 
Eucharisztiáról

Csütörtökön, április 25-én hálaadó szent-
misével és agapéval zárult egy újabb, most 
6 hétig tartó lelkigyakorlat. Leo Tanner 
Eucharisztia c. könyve alapján arról tanul-
hattunk, hogy mi és miért történik a szent-
misén. A magyarázatokhoz a kiindulópont 
mindig az emmauszi történet volt. 

Fülesi János

Májusi litániák
Május a Szűzanya hónapja. Most újra letér-
delhettünk a Segítő Szűz Mária képe előtt, 
kérve közbenjárását Szent Fiánál. Má-
jusban este voltak a  szentmisék és a  mise 
után énekkel köszöntöttük Szűzanyán-

kat: hétközben egy szép új, keleti egyházi 
énekkel, hétvégeken pedig a Lorettói litá-
niával, aminek itt a  templomunkban sok 
évtizedes hagyománya van.

-FJ-

az Egyház életében, hanem arról, hogy 
mindenki ott éljen igazi keresztényként, 
ahol éppen van. A szülők keresztény élet-
re nevelve gyermeküket, a  gyermekek 
keresztényhez méltóan viselkedve a min-
dennapokban.
Egy magyar plébánián egyik alkalommal 
száznál is több elsőáldozó volt, ami még 
nagyvárosi viszonylatban is jelentős szám. 
Amikor megkérdezték a plébánost, hogy 
mi a  titka ennek a  nagy létszámnak, azt 

folytatás a címoldalról... felelte: Mi nem a gyerekeket oktatjuk, ha-
nem a szülőket, akik tollal, füzettel jönnek 
a hittanórákra, szorgalmasan jegyzetelnek, 
és ezeket otthon megtanítják gyermekük-
nek. Mi csak az elsőáldozás előtt levizsgáz-
tatjuk a gyermekeket, hiszen azok már ott-
hon jól felkészültek. Az iménti példázaton 
keresztül is láthatjuk a Szentlélek működé-
sét, hogy miként segít egy adott élethely-
zetben keresztényhez méltó életet élni.
De visszatérve a test hasonlatára. Ha a test-
ről levágják a  kezet, az vajon tovább él és 

végzi feladatát? Ha levágják lábat, vajon 
tovább tud járni? Ugyanígy van a  lelki 
életünkkel is. Ha nem engedjük működni 
a Szentlelket bennünk, ha nem gyakorol-
juk vallásunkat, akkor az Egyház testéről 
leszakadunk és holt tagokká válunk.
Kérjük a  Szentlélek Isten kegyelmét sa-
ját életünkre, családunkra, hogy valóban 
felismerjük feladatunkat az Egyház tag-
jaiként, és ezt a  feladatot meg is tudjuk 
valósítani mindennapjainkban.

Balázs atya
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Missziós Kereszt Tatán

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra való felkészülés jegyében Tatára 
május 27-én érkezett meg a Missziós Ke-
reszt. Egész héten át szentségimádás és 
gyóntatás volt a templomban.

A Missziós keresztről
Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) 
alkotása, a  Missziós kereszt a  Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus missziós 
szimbóluma. Az esztergomi bazilikában 
álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, há-
rom méter húsz centi magas, bronz borí-
tásokkal díszített. A  keresztet a  2007-es 
Budapesti Városmisszió alkalmával állítot-

ták fel először, majd az esztergomi bazilika 
északi kereszthajójában nyert végleges el-
helyezést.
Növényi ornamentikája a  magyar hon-
foglalás kori ötvösség motívumait idézi. 
Díszítőelemei alapján historizáló mű; le-
veles-indás mintázatában az ősi magyar 
életfamotívum jelenik meg, a  páva szim-
bólum megjelenítésével pedig ókeresztény 
stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak 
egy – a  történelmi múltunk stílusvilágát 
magán hordozó – egyedi ötvösmunka, 
hanem ereklyetartó is. Középpontjában, 
ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van 
elhelyezve, melyet a  leveles díszek fordu-

lataiban magyar, ill. magyar vonatkozá-
sú szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent 
Adalbert – Boldog Salkaházi Sára – Bol-
dog Batthyány-Strattmann László – Szent 
Gellért – Szent Imre – Szent István király – 
Szent László király – Szent Margit – Szent 
Erzsébet – Kassai vértanúk – Boldog IV. 
Károly király – Szent Hedvig – Zoborhegyi 
Szent Zoerard-András – Zoborhegyi Szent 
Benedek – Szent Márton – Boldog Gizella – 
Boldog Apor Vilmos – Boldog Romzsa Tódor 
– Boldog Meszlényi Zoltán – Becket Szent 
Tamás – Boldog Brenner János – Boldog 
Drinai Vértanúk – Boldog Gojdics Pál Péter 
– Boldog Hopkó Bazil – Boldog Scheffler Já-
nos – Boldog Anton Durcovici – Boldog XI. 
Ince pápa – Boldog Kolesár Anna.
Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök 
“ad limina apostolorum” látogatása alkal-
mával 2017 novemberében megáldotta 
a  2020-ban Budapesten megrendezendő 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus (NEK) Missziós keresztjét.

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/
misszios-keresztro

Keresztény Hittanos- és Ifjúsági Tábor
RÉPCEVIS, 2019. július 7 – 13.

Indulás: 2019. július 7. vasárnap 10:04, Tata vasútállomás – Találkozás: 09:45 legkésőbb! 
Hazaérkezés: 2019. július 13. szombat 13:51, Tata vasútállomás 
Költség: 13,000 Ft/fő, ebben minden költség benne van.
Amit hozni kell:

• személyi igazolvány
• diákigazolvány
• TAJ kártya
• egyéni gyógyszer, akinek kell
• egyéni tisztálkodó felszerelés
• hálózsák, polifoam vagy matrac
• párna igény szerint

• túracipő, túrafelszerelés
• legalább egy pár váltó cipő
• hátizsák túrához
• kulacs vagy műanyag palack  

min. 1 liter űrtartalom
• esőkabát
• elemlámpa (javasolt)

• 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. 13:00-re érkeznek. Az első közös étkezés az ebéd lesz (kb. 14:00). Az útra innivalót ajánlott hozni. 

Vasárnapi szentmisén aznap délután veszünk részt Répcevisen.
• Ékszerek, elektronikus szórakoztató eszköz nem javasolt, saját felelősségre.
• Elszállásolás Répcevis Római Katolikus Plébánián lesz.
• Igény esetén van sátrazási lehetőség.

Programok:
Túrák a Kőszegi-hegységben, strand Bükfürdőn, városnézés Kőszegen, játék, lelki beszélgetések, pénteken lelki délelőtt.
A táborra jelentkezés egyben a házirend elfogadása is. A házirend megtekinthető a plébánián, vagy a táborvezetőnél.

ELÉRHETŐSÉG: Fülesi János 06-30-9226-815, fulesij@gmail.com
A jelentkezési lap letölthető a honlapról.

Kellemes táborozást kívánunk!
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Életünk egyetlen célja odaadni önmagunkat Istennek  
a ránk bízottakért – Apor Vilmos-ünnep Győrben

Május 23-án Székely János szombathe-
lyi megyéspüspök mutatott be ünnepi 
szentmisét Boldog Apor Vilmos püspök 
emlékére a  győri Nagyboldogasszony-
székesegyházban, Veres András győri me-
gyéspüspök koncelebrálásával és a  Győri 
Egyházmegye papságának részvételével.
Veres András püspök örömét fejezte ki, 
hogy a  szombathelyi és az egri egyház-
megyéből is csatlakoztak az ünneplés-
hez. Köszöntőjében  a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke kifejtette: 
mindig megrendítő olvasni a zsolozsmá-
ban Apor Vilmos püspök önfeláldozó 
lelkületéről; még a halálos ágyán is nagy 
gonddal viseltetett az egyházmegye pap-
jai és hívei iránt, értük ajánlotta szenve-
déseit és életét. Akárhányszor olvassuk e 
részletet az emlékiratából, mindig lesz új 
mondanivalója, s lesz benne lelkesítő erő, 
hogy azzal az odaadással akarjuk és tud-

juk végezni lelkipásztori szolgálatunkat, 
ahogyan Ő tette.
Székely János püspök köszönetét fejezte 
ki Veres Andrásnak, hogy szombathelyi 
szolgálata idején számos nagyszerű dolgot 
épített a Szombathelyi Egyházmegyében, 
legfőképp a lelkekben.
A jó pásztor életét adja juhaiért. Ahogy Jé-
zus egy másik alkalommal mondta: „Nem 
veszi el az életemet senki, magam adom 
oda, van rá hatalmam, hogy odaadjam […]” 
( János 10,18). Jézus élete a kereszten telje-
sedik be, azért született erre a világra, hogy 
önmagát ajándékozza – mondta homíliájá-
ban Székely János. – Isten titka a kereszten 
tárul fel. A Szentírás azt a titkot nyitja meg, 
hogy Isten az Atya, a  Fiú és a  Szentlélek 
örök szeretete. Az Atya a szeretet örök extá-
zisában él, semmit nem birtokol, s mindent 
átad a Fiúnak. A Fiú az istenség teljességét 
szüntelenül kapja; olyan, mint a  tükör, 
amely minden fényt befogad, s mindent 
azonnal visszasugároz. A  Szentlélek maga 
a fény, amely árad Atya és Fiú között.
A Szentírás arra tanít, hogy Isten örök 
önátadás, örök szülés és örök születés. 
Ebből a  titokból van a világ, az atomma-
gok és elektronok tánca, a  férfi és a  nő 
szerelme, s ebből fakad a  mi életünk is. 
Mi, emberek arra születtünk, hogy meg-
tanuljunk szeretni, s majd a halál kapuján 
át beléphessünk az Isten öröklétébe, örök 
szeretetébe – hangsúlyozta a szombathelyi 
megyéspüspök. – Jézus keresztjében Isten 

titka tárul elénk: Jézus odaadta önmagát, 
az életét. Az igazi esemény az, hogy úgy 
szerette Isten a  világot, hogy egyszülött 
fiát adta érte; a többi mind csupán háttér, 
mellékszereplők s színfalak.  Ami igazán 
számít a  mi életünkben is: hogy odaad-
jam az életemet. Életem egyetlen és végső 
célja odaadni önmagamat Istennek, a rám 
bízottakért. Az életünket ajándékká ten-
ni születtünk a világra. Erre tanít minket 
Boldog Apor Vilmos püspök és Boldog 
Brenner János is.
Ha a  legalapvetőbb alapfalak – a  család, 
az erkölcs, a hit, a tisztánlátás, a nemzet – 
meginognak, mit tehet az igaz ember? A 
megoldás ilyen nehéz helyzetben is egye-
dül Isten és Krisztus lehet. Szükség van 
olyan emberekre, akik Benne élnek, s akik 
Őt hordozzák, életükkel Őt sugározzák – 
hangzott el Székely János homíliájában.
Szentjeink is erre mutatnak példát: igazi 
útmutatók ők, akik hordozzák Krisztust, 
és Benne élnek, akik feláldozzák magukat, 
mint Boldog Apor Vilmos püspök tette – 
mondta a  szombathelyi főpásztor. Olyan 
életpéldákat említett, akik mintaképül 
szolgálhatnak mindenki számára: példá-
ul a  kilencvenéves néni, aki életgyónást 
végzett, vagy a  szerető férj, aki mindent 
megtett beteg feleségéért.  „Istent hordo-
zó emberek kellenek, akikben a világosság 
győz a sötétség felett!” – emelte ki Székely 
János püspök.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Váljunk zarándokká!
A Péliföldszenkereszti Mária búcsúra 
idén is gyalogos zarándoklatra indultak 
a baji hívek. Útjuk elején a település ha-
tárában megbúvó hideg-kútnál megtöl-
tötték kulacsaikat. E friss forrásvíz segí-
tette őket útjukon.
Míg a  forrásvíz a  testnek adott felüdü-
lést, addig a lélek támaszát, az út során, 
az elimádkozott rózsafüzér tizedek biz-
tosították.
A Péliföldszentkereszti Mária búcsút 
megnyitó szentmisére testben ugyan 
kicsit fáradtan, de lélekben felfrissülve 
érkezett meg a zarándok csoport.

Hogy mit is jelent a  zarándoklat? Aki 
zarándokútra indul az önzetlenül áldo-
zatot vállal. Vállalja az út nehézségeit, de 
vállalja a  zarándoktársai felé megnyíló 
felebaráti segítségnyújtást is.
A zarándoklat azonban nem csak egy 
„hagyományőrző” szokás. A  zarándok-
lás jól tükrözi a vallásos ember minden-
napi életét. A  vallásos ember azért vál-
lalkozik zarándoklatra, mert hisz abban, 
hogy Isten létét és közelségét a  szent 
helyen jobban meg lehet tapasztalniuk. 
A  zarándoklat olyan utazás, amelynek 
célja az Istennel való találkozás! Lénye-

ges tartozéka az imádság. Az életünk egy 
szakasz, de akár teljes életünk is lehet za-
rándoklat. Így hát mindannyian zarán-
dokok vagyunk életünk során.
Az élet útja gyakran akadályokkal szab-
dalt, és épphogy járható, de az éltető za-
rándoklatunkat határozottan és bátran 
kell folytatnunk. Elveszünk, ha megál-
lunk, mert nem találjuk a  helyes utat. 
Bízzunk az Úrban, aki mindig vigyáz 
ránk, és megmutatja számunkra az igaz 
utat! Mert az Isten Fia az, aki az Út, az 
Igazság, és az Élet.

Pentz Imre
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Cserkész portya Héregen

A 722. Öveges József cserkészcsapat min-
den évben tavasszal és ősszel ottalvós ki-
rándulást szervez a  cserkészeknek. Ezeken 
a portyákon az egész csapat együtt indul út-
nak, hogy a Gerecse vagy a Vértes egy szép 
helyét meglátogatva együtt legyen. Idén 

májusban Héregre látogattunk, az ottani 
felújított plébániaépületbe. A szép időben 
útnak is indultunk és Pusztamarótra kirán-
dultunk. Király kúton megálltunk pihenni 
a szép időben, egy csodaszép cincért csodál-
tunk meg és találtunk egy bivakolóhelyet, 
valamint egy geoládát. A Farkas őrs (nagy 
fiúk) közben felment a  Gerecse tetőre is, 
amíg a  kicsik és lányok csak a  hegy olda-
lában kirándultak. A  szállásra visszatérve 
játszottunk, amíg Milán atya megérkezett 
és misét tartott nekünk. Amerikai katonai 
ostyát hozott és a  bűnről és megváltásról 

beszélt nekünk. A szúnyogok közben vacso-
ráztak rajtunk, de mise után mi is nagyon fi-
nom vacsorát ettünk. Ezután énekeltünk és 
felköszöntöttük a  szülinapos Marcit. Este 
mindenki fáradtan dőlt be az ágyba. Más-
nap reggeli után még cserkészismereteket 
tanultunk (csomózás, egészségügy, főzés, 
tűzrakás, cserkésztörténelem) és játszot-
tunk. Hamar eltelt a  hétvége, sok minden 
élménnyel lettünk gazdagabbak. Már nincs 
sok hátra és közeleg a nyári tábor, a cserké-
szek legnagyobb programja az évben.

– egy cserkész –

„Hozzám jöttél Jézus”
Baji elsőáldozás a Szent Imre templomban

Május 19-én, Húsvét 5. vasárnapján a baji 
Assisi Szent Ferenc plébánia elsőáldozás-
ra készülő gyermekeit a  tatai Szent Imre 
templom díszbe öltözve fogadta. Az Assisi 
Szent Ferenc templom folyamatban lévő 
felújítása tette szükségessé, hogy a Kapu-
cinus templomban került sor a gyermekek 
első találkozásra Krisztus testével, s véré-
vel. A  gyermekek életének e maghatáro-
zó eseménye igazi örömvasárnappá vált 
a  szülők, és jelenlévők számára is. Együtt 
imádkozott mindenki az Eucharisztiát 
első ízben magukhoz vevő gyermekekért. 
A gyermekek énekben, és szóban, együtt, 
és külön-külön is hangot adtak örömük-
nek, amely e szép napon a lelkükbe költö-
zött. A  gyermekek, a  szentmise kezdetén 
kérték szüleik áldását, és imáját, hogy Jé-

zus szeretete mindig elérje őket, és mindig 
jó gyermekek lehessenek. A  szülői áldást 
követően kezdődött meg a szentmise.
Az útmutató homíliát követően, a keresz-
teléskor a  szülők által tett keresztségi fo-
gadalmat, most már saját szándékból, sze-
mélyesen újították meg a kis elsőáldozók.  
Hitük megerősítését követően az elsőál-
dozó gyermekek olvasták fel az egyetemes 
könyörgést. A  felajánláskor a  gyermekek 
vitték az oltárhoz a  kenyeret, s bort. Így 
is jelezték, hogy felkészültek, és örömteli 
szívvel várják az oltáriszentséget. Az első 
szentáldozásuk szentségét, hitbéli felké-
szítjük szolgáltatta ki számukra. Ők most 
először találkoztak teljes valóságában az 
Úrral.
Nagy izgalommal, és készülődéssel várták 

e napot. A gyermekek csillogó arca, a szü-
lők könnycseppel telt szemei, a  telis-tele 
telt templom azt jelzi, hogy a gyermekek 
eddigi életüknek útja jó irányba mutat. Az 
Oltáriszentséggel történt első találkozá-
suk során hatalmas kegyelemben részesül-
tek, mely támaszuk lehet további keresz-
tény életük során.
Az első szentáldozásukat követően végig-
nézve a gyermekeken, megerősödött ben-
nünk a  meggyőződés, hogy bennük van 
a keresztény jövőnk záloga. 
Imádkozzunk értük, hogy hívő kereszté-
nyekként éljék életüket, és az Eukarisztia 
rendszeres magukhoz vételével, és istenfélő 
életükkel mindvégig Jézus mellett álljanak. 
Kérjük, az Úr áldását mindnyájukra! 

Pentz Imre

Elsőáldozás Tatán
Jómagam nem is emlékszem az elsőáldozá-
somra. Illetve csak annyira, hogy a  szent-
gyónásra családilag mentünk. Mire hazaér-
tünk, rémülten láttuk, hogy sok ember áll 
az ajtónk előtt és füstölög az ablak. Édes-
anyám a  sütőben felejtette a  pogácsát… 
Nem lett szerencsére baj, hála az akkor 
még szolgáló házmesternek, mert bemász-
tak a világító ablakon és eloltották a tüzet. 
Annyi tehát megmaradt, hogy sokat kellett 
készülnöm. Hát így volt vele fiunk is, aki 12 
társával együtt először járult szentáldozás-
hoz a  Kapucinus templomban. Köszönet 
a  gyerekeknek, akik ilyen szépen készül-
tek a  Jézussal való találkozásra. Köszönet 
Balázs atyának, aki gondosan felkészítette 
a  gyerekeket és apró gondossággal előké-

szítette az ünnepet a  közösség számára. 
Köszönet a templomi szolgálatokért (a mi-
nistránsoknak, Enci néninek, a kántornak), 
akik szabadidejüket rendszeresen áldozzák 
a  vasárnapok és ünnepek sikeréért. Kö-
szönet a  közösségnek, akik ilyenkor kicsit 
zsúfoltabban férnek csak be a  templomba, 
vagy ki is szorulnak a rokonok miatt. Mégis 
a közösség együtt ünnepel. Hiszen Jézussal 
találkozni egy ünnep. Először találkozni 
még inkább. Aggódva kérdeztem Balázs 
atyát, hogy érdemes-e erőltetni az elsőáldo-
zást gyermekünknél, ha úgy érezzük nem 
eléggé készült még fel. Türelemre intett és 
igaza lett. A  felkészítés során a filmek, bá-
bozások, bibliai történetek és beszélgetések 
megtették a hatásukat. Megható és feleme-

lő érzés volt a közös gyónás, ahogy izgulva 
várakoztak a gyerekek, és azután komolyan, 
elszántan és megkönnyebbülve jöttek ki Is-
ten irgalmát megtapasztalva. Eljött húsvét 
negyedik vasárnapja, jó pásztor ünnepe és 
a pásztor Jézushoz vezette a nyájat egy nagy 
bensőséges, családias és mégis mély ünne-
pen. A  szertartás felemelő pillanata volt 
a szülők köszöntése, gyermekeink megáldá-
sa, a  gyertyák átadása. Szívmelengető volt 
a fehér ruhás gyerekeket látni, amikor gyer-
meki szívvel Jézussal találkozhattak, befo-
gadhatták és belülről érezhették a szíve dob-
banását. Szívből remélem, hogy Jézussal ez 
a  bensőséges kapcsolat megmarad számuk-
ra, erőt meríthetnek belőle életük folyamán.

Kapusy Péter
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Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Rovatunkban a külföldi katolikus honlapok híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb fordításokat. Aki szívesen csatlakozna kezdemé-
nyezésünkhöz, fordításait küldje szerkesztőségünk tataikapucinus@gmail.com címére vagy hozza be személyesen a plébániára. Nagy 
szeretettel várjuk fordításaikat!
 „Sportolj és szerezz barátokat” mondja 
Ferenc pápa
„A sport egy jó lehetőség arra, hogy meg-
tanuljuk áldozattal és elkötelezettséggel 
a  legjobbat adni magunkból.” mondta 
a  pápa a  „Labdarúgás, amit szeretünk” 
elnevezésű rendezvényen. Az eseményt 
a  La Gazzetta dello Sport újság, az okta-
tási minisztérium az olasz labdarúgó-szö-
vetség és a  Seria A  együtt szponzorálták.
„Nagyszerű dolog a  fociban az, hogy 
másokkal együtt játszható, a pályán pasz-
szolva megtanuljuk felépíteni az akciót, 
és mindezt együtt, csapatként tesszük. 
A  labda valóságos emberek meghívására 
szolgál, hogy megosszák egymással ba-
rátságukat” mondta Ferenc pápa. (www.
catholicnewsagency.com)

XVI. Benedek pápának igaza van: A sze-
xuális forradalom része a  problémának 
írja Jennifer Roback Morse a  National 
Catholic Register honlapján. Az emeritus 
pápa egy terjedelmes esszében1 ír a  papi 
nemi visszaélésekről és az ehhez kapcsoló-
dó elhallgatásokról és ebben kifejti, hogy 
az 1968-as szexuális forradalom közre ját-
szó tényező volt.
(http://www.ncregister.com)

XVI. Benedek esszéje mélyen megdöb-
bentette Robert Sarah bíborost, aki május 
14-én egy előadásában azt mondta: 
„Az elmélkedése (XVI. Benedeké) valódi 
fényforrássá vált a hit éjszakájában, amely 
elhomályosítja az egész egyházat.” (www.
catholicworldreport.com)

„Az abortusz sohasem megoldás” mondta 
május 25-én a Szentatya a „Yes to Life” kon-
ferencia résztvevőitnek. „A törékeny élet 
drága ajándékának gondozása” című kon-
ferenciát a Világiak, Család és Élet Kong-
regációja szervezte. „(…)társadalmi szinten 
a  fogyatékossággal szembeni félelem és el-
lenszenv gyakran az abortusz választásához 
vezet, amelyet „megelőzési” gyakorlatként 
fognak fel. De az Egyház tanítása világos 
ezen a ponton: az emberi élet szent és sért-
hetetlen, és a  szelektív célú prenatális di-
agnosztikát határozottan el kell utasítani, 
mert az egy embertelen eugenikus mentali-
tás kifejeződése, amely elveszi a családoktól 
annak lehetőségét, hogy leggyengébb gyer-

mekeiket elfogadják, átöleljék és szeressék.
„2 (www.magyarkurir.hu)

„A keresztes hadjárat ésszerű válasz volt 
a nem ellenőrzött iszlám agresszióra” cím-
mel közöl cikket a www.ncregister.com.

Ferenc pápa zarándokok ezreivel együtt 
imádkozott a Szent Péter téren Inés Nieves 
Sancho nővérért, akit 77 éves korában fe-
jeztek le a  Közép-afrikai Köztársaságban 
május 20-án.3(wwww.catholicherald.com)

Fordította és összeállította: Nagy Dániel
A sajtószemle Ferenc pápa csíksomlyói látogatásá-
val majd a következő számban foglakozik. (a szerk.)

1 XVI. Benedek esszéje ezen az oldalon 
olvasható: https://www.magyarkurir.
hu/nezopont/exkluziv-xvi-benedek-
az-eg yhaz-es-szexualis-visszaelesekkel-
kapcsolatos-botrany-i-resz

2 Természetesen a  magyar sajtóban leegy-
szerűsített és kiragadott részek jelentek 
meg a  beszédből. A  teljes szöveg itt olvas-
ható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/
ferenc-papa-az-abortusz-soha-nem-az-
valasz-amelyet-nok-es-csaladok-keresnek

3 Ines nővér a Jézus Leányai kis helyi közös-
ségéhez tartozott. Évtizedek óta dolgozott 
az ország délnyugati részén található, Ka-
merunnal határos Sangha-Mbaerè agglo-
merációs övezetében. Évtizedek óta mun-
kálkodott a  sebtében felhúzott barakkok 
világában; időskorában is ott maradt.
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„Megnyílott az ég …”
Ferences világi fogadalomtétel

„Mivel Isten megadta nekem ezt a  kegyel-
met, megújítom keresztségi fogadalmamat 
és magamat országának szolgálatára szente-
lem. Ezért ígérem, hogy világi állapotomban 
Jézus Krisztus Evangéliuma szerint élek a Fe-
rences Világi Rendben, megtartva reguláját. 
Legyen segítségemre a Szentlélek kegyelme, 
a  Boldogságos Szűz Mária és Szent Ferenc 
közbenjárása, és a  testvéri egység, hogy el-
jussak a  keresztény szeretet tökéletességé-
re.” Ez a  fogadalom hangzott el háromszor 
egymás után május 25-én templomunkban 
az esti szentmisén. Hárman tettünk ugyan-
is ígéretet arra, hogy világi életünkben 
Szent Ferenc példája nyomán követjük Jé-
zus Krisztust. Elköteleztük magunkat arra, 
hogy Szent Ferenc tanítása és regulája alap-
ján a helyi ferences közösség tagjaiként lát-
ható jelei legyünk az Egyháznak, mely a hit 
és szeretet közössége. Ígéretünk kimondása 
után a közösség minisztere által befogadást 
nyertünk a világi rendbe, amelyet a szentmi-
sét celebráló pap – mint közösségünk lelki 
vezetője - az Egyház nevében megerősített. 
Mint ahogy minden kis közösség egy 
nagyobb közösség szerves része, így a  fe-
rences világi rend helyi közösségei is egy 

nagyobb, úgynevezett régiós családnak is 
tagjai. E nagy családból is eljöttek ez alka-
lomra a testvérek, hogy együtt adhassunk 
hálát az Úr végtelen kegyelméért, mellyel 
meghívott minket, hogy a  ferences világi 
rend tagjaként lehessünk irgalmas szerete-
tének és örömének apostolai.
Az egyik Szent Ferencről szóló ének kis 
részlete így szól: „Bárhova tér be áldást ad 
és békét, s megnyílik az ég, megnyílik az 
ég.” Ezt éreztük és érezhettük mindannyi-
an a  fogadalomtétel alatt és után, az ösz-
szes kedves testvérünkkel együtt … Szent 
Ferenc velünk volt és valóban megnyílott 
az ég. És akkor az ő imája szállt fel a  mi 
lelkünkből is „Fölséges és dicsőséges Isten! 
Ragyogd be szívem sötétségét és adj ne-
kem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes 
szeretetet, hogy megtegyem a Te szent és 
igaz parancsodat! (Sz.F.)” 
Végtelen örömmel és boldogsággal adunk 
hálát Istennek és a velünk együtt ünneplő 
plébániai közösségünknek és papjainknak 
ezért a kegyelemért.
„Szent vagy egyetlen Úristen, ki csodákat 
művelsz. (Sz.F.)”

a fogadalmazókból lett ferences világi rendiek

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: 2019. július 22. • 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. 06. 09. - XXIX. 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: 17:00; 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

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

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

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Könyvajánló
Németh Gábor „Bioetikai vázlatok” Őrzője vagyok az én testvéremnek – Be-
mutatták Németh Gábor bioetikai könyvét
Március 21-én este a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 
mutatták be Németh Gábor „Bioetikai vázlatok” című könyvét, a kar és a kötetet 
kiadó Szent István Társulat közös szervezésében. A magyar nyelven kuriózumnak 
számító kötet témakezelésével és vizsgálati módszerével megmarad teológiai síkon, 

ám megértése nem nehéz: nem elvont igazságok boncolgatása, hanem világos nyelvezetű és alapvető 
biológiai ismeretek birtokában jól érthető. A tudományágak közötti párbeszéd módszertana meg-
könnyíti a más tudományterületek művelőivel, sőt a nem vallásos emberekkel való dialógus lehetősé-
gét is. A szerző nagyon jól használja e módszert a könyv által tárgyalt bioetikai és életerkölcsi témák 
(terrorizmus, öngyilkosság, eutanázia, abortusz, géntechnológia, klónozás, stb) mindegyikében
Könyvében arra próbál választ adni Németh Gábor, hogyan lehet egyszerre jó és igaz válaszo-
kat adni a mindennap felmerülő erkölcsi kérdésekre. 



Apostol8 Képemlékek

Péliföldszentkereszti zarándoklat

Elsőáldozás Vértestolnán

Elsőáldozás Tatán

Cserkész portya Héregen

Elsőáldozás Bajon
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