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Megszokhatták már a Testvérek, hogy
újságunkban időről-időre könyveket
ajánlunk kedves figyelmükbe. Most
azonban nem valahol az újságban eldugva, hanem magán a címlapon található ez a könyvajánlás. Egy olyan
könyvről van szó, amely a plébániák
megújításáról szól. Michael White és
Tom Corcoran könyve: Egy katolikus
plébánia története –
Újraépítve. Ajánlom
e könyvet azzal a nem
titkolt
szándékkal,
hogy a testvérek közül
is egyre többen fogják magukénak érezni
a megújulás gondolatát, igényét és feladatát!
A könyvről ilyeneket olvashatunk: „Aki
szereti a plébániáját,
feltétlenül olvassa el!”
– Timothy Michael
Dolan bíboros, New
York érseke. „Aki szereti az Egyházat,
szereti plébániáját, az nagyon fog örülni
ennek a könyvnek. Kívánom, hogy vallásos életünk megújításához plébániáink
újraépítéséhez sok ötletet nyerjünk ebből
az írásból, sőt merjünk még többet is
gondolni!” – Veres András győri megyéspüspök. „Ez a könyv a Szentlélek
kiváló ajándéka egyházunk megújulásához! Szeretettel ajánlom mindazoknak,
akik egyházközségük sorsát szívükön
viselik, és akiknek fontos az is, hogy mi
lesz az egyházunkat elhagyókkal. Akik
pedig szeretnének eljutni az – Itt nem

Könyvajánlás

lehet csinálni semmittől -, az – Istennel
minden lehetségesig -, azok olvassák és
terjesszék! – Varga László kaposvári
megyéspüspök. „Ez a könyv az egyik
leg jobb eszköz mindazok számára, akik
vágynak plébániai közösségük megújulására, növekedésére. Kézikönyv, azaz
nincs semmilyen hatása addig, amíg át
nem ültetik a gyakorlatba. Aki viszont

elkezdi használni, egyre lelkesebben fogja építeni Isten országát a közösségben
és azon kívül.” – Fábry Kornél atya,
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus főtitkára. „Nagyon-nagyon jó könyv, kötelező olvasmánnyá
kellene tenni minden hívő számára!”
– Herbert Dóra újságíró. „Újraépíteni, megújítani a plébániákat sürgetőbb
feladat, mint valaha. A könyvben leírtak a szeretet új dimenzióját nyitották meg a plébániámon. Mit tehetünk
ezért? Olvassuk el, megéri!” – Nyéki
Kálmán atya, a kaposvári Szent Ke-

reszt templom plébánosa, a magyar
kiadás szerkesztője.
Ez a kis könyvajánló már akkor elérte célját, ha néhány testvérünk veszi
a fáradtságot és megrendeli e könyvet;
és bátran, legyőzve a lustaságot elolvassa, majd gondolkodva róla megpróbálja önmagára vonatkoztatni, saját
életében megvalósítani célkitűzéseit.
(A könyv megrendelésében szívesen segítünk!)
De ennél merészebb vágyaim is vannak! Szeretném ezt
a könyvet közösségben, közösen is átelmélkedni, átimádkozni és megvalósítani.
Ehhez várok vállalkozó kedvű, egyházközségünket szerető
és a megújulástól nem
félő testvéreket!
Újból és újból
Avilai Szent Terézia szavai jutnak
eszembe: „A jónál mindig van egy még
jobb.” És nekünk erre a még jobbra
kell törekednünk; nem elégedhetünk
meg a megszokottal! Ez a még jobb,
tulajdonképpen a II. Vatikáni Zsinat
elgondolása is: vissza kell térnünk
a gyökerekhez, az első szerelemhez és
buzgósághoz!
Ezzel a nagyon gyakorlatias ajánlással, gondolattal próbáljunk felkészülni a közelgő új egyházi évre!
Szeretettel és imával:
Albert a.

„Nem éltünk tétlenül”

2

Porciunkula
Augusztus első vasárnapján az esti szentmisében megünnepeltük a Porciunkula
búcsút. A szentmisét Varga Gábor újmisés atya, egyházközségeink új káplánja mutatta be. A búcsún részt vettek
a kerületi papok, a kapucinusok képviselője, a város képviselői, Tata város testvérvárosának képviselői Gerlingenből
és Magyarkanizsáról, az egyházközség
képviselői. A szentmise végén újmisés
áldásban részesítette a jelenlévőket. Adjunk hálát a kapott kegyelmekért!

Lelkigyakorlat
a Miatyánkról
Augusztus 25-én, csütörtökön hálaadó szentmisével és agapéval ért véget
a Miatyánkról szóló lelkigyakorlat. Leo
Tanner azonos c. könyve alapján csodálatos lelki utazáson vettünk részt, a Miatyánknak olyan “titkait” ismerhettük
meg az elemzések és beszélgetések során,
amire az imádság napi akár többszöri
elmondása során nem is gondolunk.
Istennek legyen hála mindenért!
Fülesi János

Magyar Október
/Krassó György emlékezetére/
egy utca azóta
örök legenda
az asztal felett
fejünk összeért
elmerült a fény
ezüst glóriádban
- Hozd el amit írtálmondtad, majd rögtön
odafordultál egy
gyönyörű leányhoz
a falon plakátok, rajzok
a földön röplapok
legközelebb a ravatalon
láttalak újra
*

Omega pont
széthulló a táj
emléktelen éjszakába
merülő színek
Botos Ferenc

Apostol

Jól haladnak
az agostyáni templom körüli munkálatok

Nagy örömünket oszthatjuk meg a kedves
hívekkel, hogy Agostyánban lassan befejeződnek a templomdomb vízelvezetésének
munkálatai, és emellett szép kőburkolatot
is kapott a templom környéke és a parkoló
egy része. A munka nagy részét pályázatból fedeztük - EGYH-EOR-18-0019 -,
a fennmaradó részt önerőből. A munkálatokat a temető kerítésének rendbetéte-

lével folytattuk, mivel éjjelente rendszeresen látogatják a vadak a temetőt, amivel
sok kárt okoznak. Itt szeretnénk köszönetet mondani az agostyáni tűzoltóknak,
hogy munkájukkal segítették a nyomvonal megtisztítását, ezzel jelentősen csökkentve kiadásainkat. Bizony szükség van
a fiatal erőre! Hálásan köszönjük pozitív
hozzáállasukat!

„A növekedést Isten adta”

„Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta.
Ezért nem az számít, aki ültette, sem az, aki öntöz,
csak az Isten, aki a növekedést adja”
(Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből)
A gazda szorgalmas munkája során elveti, kérték az Úr áldását, az egész éves munkájukra.
locsolja, őrzi, gondozza terményeit, bízva és Varga Gábor atya megáldotta a terményeegyben hálát adva Istennek az általa nyújtott ket, és imára hívta a híveket.
segítségért és irgalomért, mellyel minden nap A terményáldást követően, a Luigitsch
megajándékoz minden hívőt. Az ember mun- Róbert gazda látta vendégül a megjelenteket. A kellemes nyárvégi időjárásban,
kája Isteni áldás nélkül nem lehet teljes.
Szent Pál apostolnak a szavait megfogadva, barátságos hangulatú beszélgetések kerea Baji Egyházközség hívei, szeptember 1.-n, tében zajlott le az agapé.
Pentz Imre
vasárnap délután, hálaadó litánia keretében

Tata Város Zsigmond Király Díja kitüntetésben
részesült Magó Ottó

A 2019. augusztus 20-i nemzeti ünnepünk
alkalmával Tata Város Önkormányzat
Képviselő - testülete Tata Város Zsigmond
Király Díja kitüntetést adományozott
Magó Ottónak, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona volt vezetőjének.
Magó Ottó a Székesfehérvári Egyházmegye és a Szent Imre plébánia diakónusa,
plébániai tanácsadó testületi tag. E mellett a Ferences Világi Rend Tatai Szent
Erzsébet közösségének egyik alapító
tagja, miniszter helyettese, aki 1993. évi
örökfogadalmát követően, több tanácstagi tisztséget is viselt a helyi közösségben.

Ferences mivoltához hűen, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona vezetőjeként, „a
város időskorúinak, elesettjeinek gondozásáért, a rászorultak megsegítéséért” kapta
a díjat, nyugdíjba vonulásakor.
Magó Ottó 2007 októberétől 12 éven át
vezette a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonát. Munkájának elismeréseként a kistérség polgármesterei két alkalommal is újraválasztották, megbízták ezzel a nehéz, de
szép feladattal. Vezetése alatt az intézmény
biztonsággal, pénzügyi nehézségek nélkül
működött. Személyiségéből fakadóan szakmai munkáját alázattal végezte, vezetőként
az emberekre való maximális odafigyelés
jellemezte. Munkáját mindig szolgálatnak
tekintette, és ennek megfelelően végezte.
Egész életét segítségnyújtással, a rászorulók
támogatásával töltötte. Akkor is, amikor fogyatékos gyermekekkel foglalkozott, amikor nevelőtanárként dolgozott, vagy amikor az idősgondozásban tevékenykedett.
( forrás: tata.hu; Szent Imre plébánia)

„Szeressétek egymást”
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Cserkészet az életrevaló felnőttekért

A tatai cserkészet a 90-es években indult,
és rövid szünet után 2015-ben alakult újjá.
Azóta minden évben nyáron nomád táborba szállnak a cserkészek egy-egy erdei
tisztásra. Év közben is aktív a közösség,
mert a rendszeres őrsi foglalkozások mellett ősszel és tavasszal hétvégi portyára megyünk. Hagyománnyá vált az év elejei esti
szarvasbőgés hallgatás, ahova idén érdeklődőket is hívtunk. Májusban rendszeresen
nagysikerű számháborút szervezünk a tatai
várba. Kedvelt program a mise+méta, amikor a reggeli mise után, ebédig métázunk

a kastély téren. Ezen kívül kirándulások,
társasjátékparty, karácsonyi ünnepség, evezés tarkítja a programot. Évek óta elhozzuk
az osztrák és magyar cserkészek segítségével a betlehemi lángot a közösségeinkbe.
A cserkészet a világ legnagyobb gyermekés ifjúsági mozgalma. A világ több, mint
200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett
felnőttekké váljanak.
A cserkészmódszer több mint 100 éve sikeresen működik. A kisközösségi rendszerben a cselekedve tanulás van hangsúlyban.
A folyamatos és ösztönző programokon
a magyar kultúra elemei is megjelennek.
A cserkészet alapja a fogadalom és a cserkésztörvények. A 722-es Öveges József
cserkészcsapat várja a 8-10 éves kisiskolás korosztályt. Érdeklődőknek ajánljuk,
hogy jöjjenek el egy programra és érezzek
még a cserkészet ízét!
www.facebook.com/cserkesztata
KP
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Október a Szűzanya
hónapja

Októberben immár 5. alkalommal
rendeztük meg a Mária ünnep sorozatot. Ezúttal is minden hétköznap
este 18.00 órakor voltak az ünnepi
szentmisék, melyeket mindig más
atya mutatott be. Köszönjük a kiváló
és lélek emelő tanításokat és köszönjük Gábor atyának a szervezést. Az
atyák homíliáit honlapunkon meghallgathatják.

Egy róka naplója a cserkésztáborról
Az idei nyár nehezen indult, sokat éheztem a télen. Végre szép nyári napsütés volt
és a réten át baktattam a patak felé, amikor
hangos motorzúgásra lettem figyelmes.
Egy terepjáró jött, majd utána egy busz
és egy teherautó. Hatalmas port vertek és
látszott, hogy az autók nehezen küzdenek
meg a földút kátyúival. Mit keresnek ezek
itt? Pont a forrás mellett álltak meg. Lepakoltak egy csomó minden furcsa dolgot.
Jobb lesz távol tartanom magam tőlük.
Este van. Visszatértem a patakhoz. Kíváncsi vagyok nagyon mi lesz ebből. A fura
csapat egész nap kopácsolt, fűrészelt, hangoskodott. Most ugyan csend van, mert
esik az eső. Énekelni kezdtek. Az esőt kihasználva közelebb lopózom. Finom illatokat érzek. Éjszaka visszajövök.
Sötét van, ez az én világom! Minden csendes, egy kis horkolás hallatszik. Nagy zöld
sátrakat látok. Mindegyik be van zárva,
de az egyikből finom illatok jönnek. Nem
sikerült bemásznom, de még visszajövök.
Napokig figyeltem a furcsa szerzeteket.
Ezek teljesen bolondok. Egyszer egy labda után szaladgáltak sokat, máskor körbeálltak egy nagyon magas fát és egy színes
kendőt húztak fel rá, miközben énekeltek.
Egyszer néhány gyerek fején fekete X je-

lent meg, amit nem értettem, hogy miért
csináltak. Máskor valami papírt vettek
a fejükre furcsa jelekkel. Egy kormos fekete edény alatt tüzet raktak, amit nagyon
utálok, mert félek tőle. Mégis a fekete
edényből nagyon finom illatok jöttek elő.
Egyik éjjel a társaság egyik fele nem aludt
a sátrakban valahova messze gyalogoltak
el és csak másnap jöttek vissza. Visszaérkezés előtt még a patakban is megfürödtek. Nem értem miért sikongattak és csak
lassan mártóztak meg. Mikor olyan finom
hideg a víz! Egyik nap egy domboldalon
láttam, hogy csúszdáznak hason fekve.
Nagyon féltem, amikor íjat vettek elő és
azzal lövöldöztek. A legfurcsább az volt,
hogy esténként egy nagy tüzet raktak,
amit körbeültek. A tűz körül furcsa énekeket játszottak, néha felálltak és ugrabugráltak, kiabáltak. Volt közöttük néhány,
akik teljesen régi ruhát és fejfedőt vettek
fel és csontokat csörgetve valamit játszottak.
Jó sok nap telt el, hogy itt van ez a csapat.
Most már éjszakánként nehezebb megközelítenem a patakot, mert egész éjjel
ég a tűz, ha közel megyek, akkor valami
éles fénnyel a szemembe világítanak. Pedig megpróbáltam a sátorba is bemászni.

Négy jó szagú fémdobozt, valami konzervet sikerült szereznem. Hiába cipeltem fel
a tanyámhoz, nem tudtam kinyitni. Aztán
valaki el is tüntette.
Örülök, hogy végre elmentek. Most csend
és nyugalom van. Legalábbis a pataknál.
Mindent elvittek, amit hoztak. Csak a fák
tűntek el a tábor körül, mert azokat elégették. Meg a patakon maradt itt egy felduzzasztott medence.
KP

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te arra bátorítottad tanítványaidat és buzdítasz minket is, hogy szüntelenül imádkozzunk.
Szükségünk van bátorításodra, hiszen
sokszor kételkedünk az ima erejében.
Ha Isten nem azonnal teljesíti kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan
mi szerettük volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell imádkoznunk, mindig azzal a bizalommal,
hogy Isten mindent megad nekünk,
ami a lelkünk üdvösségét szolgálja. Segíts minket a hit próbatételei idején,
hogy szívünkben megőrizzük a jóságos
Isten arcát!

„Szeressétek egymást”
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A kereszt a kegyelem győzelme
Mi emberek, mindannyian megkapjuk
a magunk keresztjét. Ki kisebbet, ki nagyobbat hordoz élete során. Lehet gazdag vagy szegény, a személyre szabott
kereszt mindenkire rá talál. Van, akinek
könnyű a keresztje, és vidáman hordja,
de sokaknak nehéz kereszt jut, és a nehézsúly a földre taszítja. Vannak, akik
büszkén viszik. Sokak viszont a saját keresztjüket is más vállára teszik.
Jézus mindannyiunk felett áll, mert ő
mindannyiunk keresztjét magára vette,
és saját szenvedése árán könnyítette meg
a mi személyes keresztjeink hordozását.
Szeptember 14-én azt a keresztet ünnepeljük, melyet Megváltónk magára vett,
hogy számunkra üdvösséget szerezzen!
Így lett a kereszt az üdvösségünk jele!
Fejezzük hát ki bátran tiszteletünket, és
valljuk meg hitünket, bárhol is találko-

zunk vele! A Szent Kereszt felmagasztalását 1684 év óta ünnepli Egyházunk.
A Golgotán, a keresztre feszítés helyén
326-ban megtalált kereszt ereklye fölé
Nagy Konstantin felülmúlhatatlan szépségű templomot emeltetett, melynek
felszentelésére 335. szeptember 13-án
került sor. Másnap, szeptember 14. ünnepélyesen felmutatták a keresztet a Hívők seregének. Innen az elnevezés: Szent
Kereszt felmagasztalása.
Egyházközségünk,
hagyományosan
szeptember 14. követő vasárnap tartja
meg a Szent Kereszt ünnepét. Ekként
szeptember 15-én vasárnap délután összegyűltek a hívek a Szőlőhegyi Platán téri
keresztnél, hogy megemlékezvén a Szent
Kereszt felmagasztalásáról, közösen
imádkozzák el a Szent Kereszt litániát.
Szent Kereszt ereklyét több Magyarorszá-

gi templomban is őriznek. E kivételezett
helyzetben van a Baji Assisi Szent Ferenc
templom is. Templomunkban őrzött
ereklyével közösen ülték meg a Kereszt
felmagasztalásának ünnepét a Hívek.
A szertartást Albert atya vezette. A jelenlévők a szentkereszt előtt hódolatukat fejezték ki, majd Albert atya mindenkire, a jelenlévőkre, és a távollevőkre
is egyaránt a Szentkereszt áldását kérte.
A litániát követően szívélyes agapé keretében látta vendégül a megjelent híveket
a Nikits család.
Istenünk! Te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön,
Szent Fiad által elnyerjük az üdvösséget
a mennyben.
Pentz Imre

Búcsú Bajon

„…Te vagy a védelmezőnk, őrállónk, és oltalmazónk…”
A templom címének ünnepe a templombúcsú, amely a templom főünnepe. Településünkön a templombúcsút,
templomunk védőszentjének, Assisi
Szent Ferenc (templomunk patrónusának) ünnepén tartjuk. Községünk
életében mindig jelentős szerep jutott
a búcsúnap nagymiséjének, mivel egyházunk tanítása szerint, aki a templombúcsú napján részt vesz a misén, és teljesíti
a feltételeket, teljes búcsút nyer. A búcsúnyerés feltétele a kegyelem állapota,
a búcsúnyerés szándéka és az előírt ima
vagy cselekmény elvégzése. Templombúcsú során teljes búcsút nyerhet az, aki:
a szentmisén aktívan részt vesz, meggyón, és megáldozik, továbbá a Szentatya szándékára egy Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégyet elimádkozik.
Tulajdonképpen a búcsúnyeréssel kapcsolatban alakult ki a templom főünnepének elnevezése a „templombúcsú”.
A korábbi századok során a templombúcsút, a napján, azaz október 4-én tartották. Modern korunkban, az életforma-változás következtében akadályokba
ütközött, hogy a templombúcsút a napján tartsuk, mert hétköznap az emberek
üzemekben, gyárakban dolgoznak. Így

Assisi Szent Ferenc ünnepét követő vasárnapra lett áthelyezve a búcsú ünnepe.
De templomunk búcsúnapján nem csak
ünnepi nagymise van, hanem utána körmenetet is tartunk. Az idősek úgy mondják, hogy ez fogadalmi, mert valamikor
a svábságnak a településre kerülését követően a községet veszély fenyegette. Tűzvész-e, ragály-e, pontosan nem tudjuk,
de a kutatások alapján sok sorscsapás érte
a községet. Tehát volt miért kérni az Isteni
segedelmet. Őseink imáját az úr meghallgatta, a hívek pedig azóta is a minden évben megtartott búcsúi fogadalmi körmenettel teljesítik ígéretüket, fogadalmukat.
A legnehezebb időszakokban is sor került
minden évben e fogadalom megtartására.
Nagy ünnep a falu életében a búcsú, mely
a település apraját-nagyját megmozgatja,
és az idegenbe szakadt rokonok hazalátogatásának is jó alkalmat biztosít október
6-án, 10 órakor kezdődött búcsúszentmisén ünnepelték a baji hívek Assisi
(Serafi) Szent Ferenc ünnepét. E szép
napon Albert atya mutatta be a szentmisét. A szentmisét követően került sor
az immáron több évszázados hagyományokra visszanyúló fogadalmi körmenetre. A körmeneten szép számmal vettek

részt, ezzel is megmutatva, hogy a XVIII.
századi ősök által tett fogadalmat egyre
többen teszik a magukévá, érzik kötelességüknek az évszázados fogadalom folytatását. E szép hagyomány, élőüzenetet
hordoz: őseink példája nyomán a bajban
mi se hagyjuk el a hitet, hiszen mint mindenkor, úgy ma is bizalommal fordulhatunk Istenhez a nehéz időkben.
A szentmisén a Tarjáni Strehl fúvós zenekar játszotta az egyházi dallamokat,
és a helyi népviseletbe öltözött énekkar szép énekével tette fényesebbé ünnepünket. A sváb őseink emlékének
megfelelően több mise-ének is németül hangzott fel. Az oltári szentséget
a tanácsadó testületi tagok, kezükben
fáklyával kísérték a körmenet során.
A körmenetben ismét felhangzott a Te
Deum, mellyel megköszönték, és hálát
adtak, hogy településünket megkímélte
a sorscsapásoktól a Teremtő Istenünk.
A körmenetet követően a rövid térzene
dallamai csendültek fel a templom előtt.
A zenekarnak e szép zenéjét megköszönve a Német Nemzetiségi Önkormányzat
látta vendégül a zenész vendégeinket egy
agapé keretein belül.
P.I.K.
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25. Ferences Esztergom-Mátraverebély Szentkút Zarándoklat
Szent István király ünnepe előtt pár nappal
zarándokútra indított minket a szívünk.
Augusztus 14-én, szerdán este 7 órára
várták a jelentkezőket a ferencesek Esztergomba, a kolostorba. Már nagyon izgatottak voltunk. Az estét egy vacsorával kezdtük, majd a közös imádság elmondása után
tájékoztattak minket a holnapi napról, az
egész zarándoklatról és utunk lényegéről.
A zarándoklat témája az életállapotok voltak. Utána negyed 9-kor esti dicsérettel és
misével zártuk a napot.
Augusztus 25-én, csütörtökön miután
a csomagjainkat leadtuk a teherautónak,
elmentünk reggelizni, majd ezután a templomban részt vettünk a reggeli dicséreten
és Előd atya áldásával kezdtük meg az
utunkat Márianosztra felé. Az idő nekünk
kedvezett és kegyelem volt így elindulni
is. Az első megállónk Szobon volt, ahova
komppal keltünk át a Dunán és énekelve
a templomba siettünk, ahol megtartottuk
az ünnepi szentmisét Szűz Mária tiszteletére és ebéd után újra útnak indultunk. Márianosztrára megérkezve esti dicsérettel folytattuk a napot a kegytemplomban. Ezután
tisztálkodás és sátorverés volt a program.
Majd este 8 óra tájban lehetőségünk volt
egy ismerkedős esten részt venni, ami által
jobban megismerhettük egymást.
Augusztus 16.-án, pénteken egy szentmisével kezdtük a napot, amit a Kálvária dombon tartottak. Igazán nagy élmény volt
számunkra, hogy egy káprázatos táj előtt
hallgathattuk a szent beszédet. Majd sátrat
bontottunk és tovább folytattuk az utunkat
Kemence irányába. Ez a nap részben kiemelkedő volt, mert e szakaszon egy varázslatos
erdőn mentünk keresztül. Egy forrásnál lepihenve Jeromos testvér megtartotta a napi
elmélkedést, ami a szerzetesi életről szólt.
Kemencébe érve megtartottuk az esti dicséretet, majd az iskolában elhelyezkedtünk.
Augusztus 17.-én, szombaton a szentmise
után reggelivel vártak minket az ottani lakosok, amiért igazán hálásak voltunk. Ezt
követően egy kellemes napnak néztünk
elébe. Patak felé haladva „felmásztunk”
a Drégelyi várba, ahol egy magasztos táj
került a szemünk elé. Ott megtartottuk
a napi elmélkedést, ami a papságról, annak
nehézségéről és szépségéről szólt. Majd
tovább indultunk és betértünk egy faluba,
Nagyorosziba, ahol nagy szeretettel fogad-

tak és vártak minket. Az utunkon igazán
kellemes volt az idő és az erdő is gyönyörű volt, így nyáron. Végül megérkeztünk
Patakra fáradtan, de annál boldogabban.
A mindennapi dicséret és a vacsora után
egy „ki mit tud?” vette kezdetét, ahova
mindenkit szeretettel hívtak és vártak.
A legnehezebb nap mégis a vasárnap bizonyult. Ezen a napon közel 40 km-t kellett
megtennünk kisebb-nagyobb megállásokkal. A szentmise és az áldás után megindultunk Szécsénybe. A mesés tájak és falvak,
amiken keresztül mentünk hamar elterelték
a figyelmünket. Az első megállónk Csesztve volt, ahol a templom előtt a fűben lepihenve hallgathattuk Előd testvérnek, a családról szóló elmélkedését. A finom sütik
elfogyasztása után énekelve tovább indultunk. A meleg ellenére mindenki vidáman
és lelkesen haladt a cél felé. Majd újra egy
faluba tértünk és egy igen nehéz szakasz
következett. Sok küzdelem után megérkeztünk Őrhalomba. Ott mindenki megkapta a láthatósági mellényt és a lámpákat,
ugyanis már-már este fele járt az idő. Mi
már sajnos nem tudtunk tovább menni és
busszal folytattuk az utunkat. Majd miután
a többiek is megérkeztek (és még két tolnai
is csatlakozott hozzánk), megettük a finom
palóc levest és kis beszélgetés után mentünk
erőt gyűjteni még a holnapi naphoz.
A másnap is tele-tele volt nehézségekkel, de
mi már csak a célra koncentráltunk, hogy
mihamarabb a Szűz Anyához érhessünk.
Hétfőn viszonylag korán megkezdtük utunkat Szentkút felé. Szécsényből indulva egé-

szen Nógrádmegyerig kellemesen sétáltunk
a délelőtti napsütésben. A nagy megpróbáltatás még csak ezután következett. Egy darabig az aszfaltos úton gyalogoltunk, majd
beértünk a „Halál völgyének” nevezett
9km-es szakaszhoz. Először nem értettük
miért ez a neve, de később rájöttünk. A sok
nehézség, az erős napsütés és a sok gyaloglás
mellett mégis felemelően tudtuk mondani
a rózsafüzér imádságát. Szentkútra megérkezve pedig egy varázslatos érzés töltött el
bennünket. Egy igazán mesés és varázslatos
fényünnepséggel és esti dicsérettel magasztaltuk az Urat és hálát adtunk neki, a kapott
kegyelmekért és hogy kísért minket végig az
úton. Ezután egy taizei imaóra következett
és megkezdődött az egész éjszakás, csendes
szentségimádás, ami igazán nagy lehetőség
volt az elmélyülésre.
A következő nap, Szent István király napján egy nagyon szép szentmisén vettünk
részt. Majd az ugyancsak csodás körmenet
után a kegytárgyak megáldásának és a fájdalmas búcsúnak jött el az ideje.
Utunk során sok szép tájat csodálhattunk
meg, sok érdekes emberrel találkozhattunk
és nagyon sok szép emléket hoztunk haza
magunkkal. Bár voltak nehéz napjaink, fájó
sebeink, könnyeink és voltak olyan pontok,
ahol már azt éreztük, hogy az utat nem tudjuk már folytatni, de mindig ott volt Jézus,
aki megfogta a kezünket és felemelt. A cél
mindig ugyanaz volt. Találkozni a Szűz
Anyával és az ő szeretett Fiával. Hiszen fájdalom nélkül nincs üdvösség sem.
Joó Viktória

Eucharisztikus Kongresszus 1938

A kézzel írott piarista rendháztörténetből, a historia domusból szó szerint átvett szöveget
dr. Túri Róbert adta közre:
„{Eucharisztikus Kongresszus} Május 25 – két partja, a Lánchíd és ragyogtak a hajók,
30-ig zajlott le fényes külsőségek között melyek az Oltáriszentséget vivő pompás
és bensőséges áhítattal a Budapesten ren- díszítésű gőzöst kísérték. – Pacelli biboros
dezett Eucharisztikus Kongresszus. Ilyen államtitkár volt a pápa képviselője. Rajta
fényes, színpompás, az egész nemzetet kívül számos bíboros, még több püspök és
átjáró és az idegeneket lebilincselő ünnep- számtalan pap jött a világ minden részéség még nem volt sem nálunk, sem másutt. ről. – Fájó volt, hogy a németek nem en– Legmegrendítőbb volt a férfiak éjszakai gedtek senkit sem erre a kongresszusra, de
szentségimádása. Sokan járultak a gyónás csak az ilyen célból átutazókat is feltartózszentségéhez olyanok, akik hosszú éveken tatták. – Ez az ünnepség dicsőséget, megkeresztül ezt nem tették. – De legfénye- becsülést, elismerést és csodálatot szerzett
sebb volt Krisztus király diadalmenete a magyar nemzetnek. – Ezt sohasem lea Dunán. Fényárban úszott a Duna mind- het, de nem is szabad elfelejteni.”
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ZARÁNDOKLAT
MÁRIAZELLBE
2019. november 30. (szombat)

LELKIVEZETŐ: Varga Gábor atya
Indulás Tatáról a reggeli órákban, utazás Máriazellbe. A festői
környezetben elterülő kisváros Ausztria és Közép-Európa egyik
legjelentősebb búcsújáró helye. A kegyhely kialakulása egy 12.
századi legendához köthető, mely szerint egy Magnus nevű
szerzetes épített hálából fakápolnát a mai templom helyén, és
elhelyezett benne egy Szűzanya szobrot. A zarándokhely a 14.
században vált híressé, amikor I. Nagy Lajos a törökök felett aratott győzelme után a Szent Szűz iránt érzett tisztelete és hálája jeléül
a régi kápolna fölé egy gótikus templomot építtetett. A megérkezés után szentmisén veszünk részt a Kegytemplomban, valamint egy
helyi idegenvezető közreműködésével megtekintjük a bazilikát. Délután szabadprogram, mely során bejárhatjuk a város fölé magasodó
keresztutat, vagy felkereshetjük a mechanikus betlehemet. Késő délután hazautazás Tatára, várható megérkezés az esti órákban.

Utazás: autóbusszal
Szolgálat: lelkivezetés, csoportkísérés
Indulás: 05:00 óra, Tata, Szent Imre templom
Részvételi díj: 9.990 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbuszos
utazás költségét és a csoportkísérést. A részvételi díj nem
Engedélyszám: U001796 • Pozíciószám: AT-1130-19
tartalmazza a helyi magyar idegenvezetést, mely 5 Euró / fő.
Biztosítás: A részvételi díj nem tartalmazza a Baleset- Betegség- és Poggyász biztosítást, melynek megkötése kötelező!
Útjainkhoz az Európai Utazási Biztosító biztosítását ajánljuk: EUB Nívó csoportos utasbiztosítás: 500 Ft/fő. Az ajánlat
minimum 40 fizető résztvevő esetén érvényes.

Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Egy ember október 21-én, reggel elvitt három szobrot a Rómában található Chiesa
di Santa Maria in Traspontina templomból, majd bedobta őket a Tiberisbe.
A szobrokat a pán-amazóniai szinódus
alkalmából helyezték el a templomban.
„Egy, a szobrot a római Santa Maria in
Traspontina templomban kiállító perui
pap szerint az „az Amazóniai Szűzanyát”
és magát Istent is ábrázolja, aki „egyszerre
Atya és Anya”. A szobor a pán-amazóniai
szinódus tárgyalótermében kihelyezett
változatára egy amazóniai püspök azt
mondta a szinódus sajtótájékoztatóján,
hogy az „a termékenységet, a nőt, az életet” szimbolizálja, amelyek mindegyike
jellemző az amazóniai térségre, és ragaszkodott ahhoz, hogy a faragvány értelmezéséhez „szükségtelen bármiféle kapcsolatot teremteni Szűz Máriával vagy egy
pogány elemmel”. A szinódus több újságíró kommentátora ugyanakkor a női alakot - az ábrázolása alapján - az amazóniai
bennszülöttek „Pachamama” („Földanya”)
termékenység-istennőjével azonosított”
www.katolikusvalasz.hu

Ferenc pápa az október 20-i Úrangyala
imádságban sürgette a katolikusokat, hogy
új lelkesedéssel terjesszék az evangéliumot.

bert. De képregény-adaptációnak nincsen erkölcsi perspektívája, írja Steven D.
Greydanus.

A blogján bírálta egy
holland püspök a pánamazóniai szinódust, mert az a panteizmust népszerűsíti, és Jézust nem Isten
fiaként, hanem filozófusként, forradalmárként és hippiként mutatja be. Robertus
Mutsaerts of Hertogenbosch püspök
szerint a szinódus munka dokumentuma támogatja „az ökoszocializmust, az
ökomenizmust, a viri probati1 kiterjesztést
és a nők felszentelt szolgálatát.” Mutsaerts
elmagyarázza, hogy az Egyház haladói hogyan akarják liberalizálni a cölibátust, nem
a papság megszentelésével, hanem a szentséget igénylő szabály megsemmisítésével.

A lengyel püspökök megnyitják II. Szent
János Pál szüleinek boldoggá avatásának
folyamatát.

A Joker című filmben
Joaquin Phoenix nagyon meggyőzően
játssza a krízisben lévő, magányos kisem-

Tanításbeli útmutatót adott ki a spanyol
püspöki konferencia a híveknek a keresztény és nem keresztény imamódokról.
Az augusztus 28-ai keltezésű, és a püspöki kar honlapján szeptember 6-án közölt
dokumentumot a kar hittani bizottsága
készítette, és kiadását a püspöki konferencia állandó bizottsága hagyta jóvá. Ebben
kifejtik, hogy a zen és a mindfullness meditációs technikák öntudatra összpontosítanak, tehát ellentétesek a „keresztény
imával”, amiben a legfontosabb a Krisztusban megnyilvánuló isteni TE.
Összeállította és fordította:
Nagy Dániel

1. Ez a történelem során többször használt latin kifejezés arra utal, hogy az egyház „tapasztalt/
kipróbált/rátermett”, jellemzően idősebb nős férfiakat már eddig is bevont a keresztény közösség szolgálatába. Eddig legfeljebb diakónussá szentelték őket, ami azt jelenti, hogy egy sor
lelkipásztori feladatot elvégezhettek, szentmisét azonban nem tarthattak, csak úgynevezett
igeliturgiát, mert a papsághoz kötődő szentségek kiszolgáltatására nem kaptak felhatalmazást.
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Megújult egyházközségeink honlapja
A kényszerű váltás után örömmel mutatom
be egyházközségeink új honlapját. Ügyeltünk arra, hogy a régi elemeket megtartva,
de új funkciókkal kiegészítve minden korosztály számára áttekinthetővé és könnyen
kezelhetővé tegyük internetes felületünket.
A nyitó oldalon minden fontos információ elérhető, főbb híreink, eseményeink
és az egyházközségekre lebontott hirdetéseink. Az eseménynaptár áttekinthetővé
és előre tervezhetővé teszi programjainkat. A honlapot lefelé görgetve a főmenü
pontjait találják hármas tagolásban részle-

tezve. Bízunk benne, hogy megújult formát gyorsan meg fogják szokni és szeretni.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a fejlesztőknek, az Optima Design Bt.nek, különösen is Váradi Gábornak.
Honlapunkat közösen még vonzóbbá tudjuk tenni, ha e-mailben küldenek a közösségeink életéről szóló írásokat, képeket.
Leveleiket a tataikapucinus@gmail.com
címre várjuk nagy szeretettel. Várjuk azok
jelentkezést, akik szívesen részt vennének
a honlap szerkesztésében.
-jt-

Könyvajánló

Carlo Maria Zanotti: Ragyogjátok be az életet – Don Bosco tíz
gyémántja a fiataloknak
Egy rövid lélegzetű, mégis mély mondanivalójú könyvecskét tartasz
a kezedben, amely abban lesz segítségedre, hogyan tegyél néhány lépést az életszentség és a személyes fejlődés útján.
A szerző Don Bosco pedagógiai bölcsességéből merít, ami egyik leghíresebb álmában, a Tíz gyémánt álomban tárul elénk. Megjelenésének aktualitását
Don Angel 2019 strennája adja: „A szentség téged is vár.”
Október elején jelent meg Ilia Delio OSF A ferences imádság című kötetének magyar fordítása. „Ezt a ferences imádságról szóló könyvet egy
olyan teológus írta, aki arra törekszik, hogy világosabban meghatározza
a ferences imádság útját, s aki egy bonyolult világban keresi Istent” – fogalmaz a magyar nyelven most napvilágot látott, A ferences imádság című
könyv szerzője, Ilia Delio a mű előszavában. Az amerikai teológus a rendi hagyomány három kimagasló alakját, Assisi Szent Ferencet, Szent Klárát és Szent
Bonaventurát hívja segítségül, hogy tanításuk által rávilágítson a ferences imádság jellegzetességeire, megállapítva: különféle, ám mégis egybekapcsolódó gondolatviláguk,
személyiségük, istentapasztalatuk, teológiai világképük egymást kiegészítő hármasságot alkot, amely alkalmas arra, hogy leírjuk vele az Istenhez vezető ferences utat.
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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: 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

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2019. december 9. • 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. 11. 03. - XXIX. évf. 5. 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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722. cserkészek nyári tábora

Szent Kereszt litánia Bajon

Mária hónap Tatán

Mária hónap Tatán

Búcsú Bajon

Búcsú Vértestolnán

