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A jónál mindig van egy még jobb
Kedves Olvasó! Megilletődve álltam
első alkalommal a tatai kapucinus templom oltáránál. Megérintett a hely szelleme, lelkisége; az elődök nagysága...
Ugyanilyen
megilletődöttséggel
írom most ezeket a sorokat is – első alkalommal az Apostol számára. Most
viszont már élő személyekre gondolok,
akiknek írok, akiket rám bízott az Úr.
Mindig nehéz dolog egy
plébános váltás, mind a papnak, mind a híveknek is.
Nagyon szépen köszönöm,
hogy
megkönnyítettétek
számomra a beilleszkedést;
nyitottsággal, szeretettel fogadtatok. Első naptól kezdve
itthon érzem magam ebben
a csodálatos városban. (Ebben talán dédnagybátyám
is segít, aki a múlt század
elején szolgált a felsővárosi
templomban káplánként.)
Az elmúlt két hónapban
próbáltam felvenni a ritmust a jó tatai hívekkel. De
ahogy Avilai Szent Teréz
mondja: A jónál mindig
van egy még jobb. A cél
nem a visszafejlődés, nem
a megszokott szüntelen
ismételgetése; a cél maga Isten, az Ő
jósága és szeretete. Tehát van még mit
fejlődnünk. És ebben a szüntelen növekedésben Istenre mindig számíthatunk.
Ő a cél, de Ő az út is; és vándorlásunk
közben társként csatlakozik hozzánk –
mint annak idején az emmauszi tanítványokhoz. Megszólít bennünket és hív
bennünket a még jobbra.

Most, ebben az időszakban egészen
konkrétan megszólított bennünket Ferenc pápa által, aki meghirdette az Irgalmasság Évét. Vagyis 2016-ban áradni
fog felénk a kegyelem. De lesz-e olyan
ember, aki befogadja? Lesz-e olyan ember, aki komolyan veszi? Lesz-e olyan
ember, aki hajlandó kilépni a megszokott szürkeségből? Ezért hirdettük meg

egyházközségünkben a missziós évet.
Komolyan akarjuk venni Isten kegyelmét, irgalmát, a meghirdetett szent
évet. És úgy látszik az Úr megint csak
komolyan vett bennünket, elfogadta
nyitottságunkat. Főtisztelendő Dr. Pápai Lajos püspök atyánk rendelkezése
által a tatai kapucinus templom egyike
annak a négy templomnak az egyház-

megyében, amely a szentév folyamán
kiemelt fontosságú lesz, búcsújáró hely,
ahol a szentév folyamán „szent kapu”
nyílik. Az ünnepélyes szentmise, amelyben fizikailag is átélhetjük majd a Szent
Év, a szent kapu megnyílását, aki maga
Jézus Krisztus, december 13-án lesz, este
6 órakor. Erre az ünnepélyes szentmisére nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket!
És természetesen az egész
szentév folyamán is a különböző programokra!
Arra kérem a Kedves
Testvéreket, hogy mind
egyénileg, mind közösségileg nyissuk meg a szívünket, életünket Isten
irgalma, kegyelme előtt!
Ennek a megnyílásnak lehetne a mottója: „1 kis +”,
egy kis plusz. Ami rajtunk
is múlik. A magunk dolgát
nekünk kell megtenni.
A Szent Évre való felkészülést már elkezdtük az
októberi Mária hónappal,
ami során vendég atyák
beszéltek nekünk égi édesanyánkról, a Boldogságos
Szűzanyáról. Köszönöm,
hogy komolyan vettétek a hívó szót és
oly sokan eljöttetek ezekre az estékre!
Folytassuk a felkészülést, szívünk megnyitását ugyanilyen, vagy még nagyobb
lelkesedéssel; hiszen a jónál mindig van
egy még jobb!
Szeretettel és imával:
Albert atya
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Templomunk
virágdíszítőinek köszöntése

Albert atya a szeptember 6-án, a vasárnapi
szentmise végén ünnepélyesen megköszönte
templomunk díszítőinek, Rizing Jakabnénak és Koronczi Istvánnénak több évtizedes
alázatos munkáját, a templomért tett szolgálatát. Imádkozzunk Marika és Erzsi néniért,
kérjük életükre Isten áldását!

Agostyáni búcsú

Augusztus 30-án, az agostyáni templom
védőszentjének, Szent Ágoston ünnepén
búcsúi szentmisét mutattunk be. Kérünk, Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a szellemet, amellyel Szent Ágoston püspököt
eltöltötted, hogy mi is csak téged szomjazzunk, aki a bölcsesség forrása vagy, és téged
keressünk, akitől az égi szeretet származik!

Családi kör

A plébánián Családi kört indítunk, ahova
házaspárok és jegyesek jelentkezését várjuk.
Olyan témákat szeretnénk megbeszélni,
melyek a párkapcsolatról szólnak, és segítenek abban, hogy a közös jövővel, a házastárssal való kapcsolatban felelős döntéseket
hozhassunk.
Jelentkezni lehet személyesen a plébánián,
szentmise után a sekrestyében, email-ben
a tataikapucinus@gmail.com címen és
a 34/380-019-es telefonon.

16. Tatai Barokk Fesztivál
Templomunk idén is három alkalommal
kapcsolódott be a Barokk Fesztivál programsorozatába. Augusztus 16-án, vasárnap
a Nemzetközi Magyar zongoranégyes, augusztus 21-én, pénteken a NOSTOS – Belgiumból érkezett – vonósnégyes hangversenyét, augusztus 25-én, kedden pedig a 9.
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus Gála koncertjét hallgathattuk. Nagy
öröm, hogy idén is megismerhettük a fiatal
tehetségeket, és részt vehettünk ennek az
igazán sikeres másfél hét lebonyolításában.

Apostol

Hittanos kirándulás Majkon

Szeptember 26-án, egy esős szombati napon
nekivágtunk Majk felfedezésének. Összesen
30-an gyűltünk össze, hittanos gyerekek, szüleik és a csoportvezetők.
A kolostornál már vártak minket, először a remeteség kertjét és a kis cellaházakat tekintettük
meg, majd a rendház épületébe is bepillantást
nyerhettünk. A korhűen berendezett helyiségek és hátrahagyott berendezések felelevenítették a szerzetesek mindennapjait. A tárlatvezetés minden erőnk ellenére is gyermekzsivajjal
társult, így talán még nehezebb volt elképzelni,
hogy a falak között a kamalduli szerzetesek
bizony némaságban éltek. Életüket a közösségükbe beköltözött lengyel fotósok fényképei is
megörökítették, melyekből egy nagyon gazdag
kiállítást láthattunk a folyosókon.
A rendház felfedezése után egy pincehelyiségbe telepedtünk le és két csoportban önismereti

játékokat játszhattak a gyerekek. Majd az ebéd
következett, sűrű, meleg gulyáslevessel láttak
vendégül bennünket.
A mise kezdetéig 4 csoportba osztottuk a résztvevőket és egy kis vetélkedőn mérhették össze
a tudásukat a gyerekek a hittan órákon tanultakból. Majd kettő órakor szentmisén vettünk
részt a rendház kis kápolnájában.
Végül a rossz idő miatt a tervezettnél kicsit hamarabb hazaindultunk, bár azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy az esős,
szomorú idő ellenére egy élményekben gazdag, nagyon szép napot tudhattunk magunk
mögött.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezőknek munkájukat, külön kiemelve Zsolt
idegenvezetőnknek a segítségét, aki egész nap
kalauzolt bennünket.

Mészáros-Izing Dóra

Felnőttek beavatása a keresztény életbe

A szentségek felvételére jelentkező katekumenek felkészítő oktatása hamarosan elkezdődik. Azok jelentkezését várjuk, akik
keresztelkedni, elsőáldozni és bérmálkozni
szeretnének! Mindannyiunk felelőssége, hogy
azok, akik egyházunk tagjaivá szeretnének vál-

ni, halljanak erről a lehetőségről és elindulhassanak Jézushoz, Jézussal az úton.
Jelentkezni lehet személyesen a plébánián, szentmise után a sekrestyében, emailben a tataikapucinus@gmail.com címen és
a 34/380-019-es telefonon.

Esküt tett mindhárom egyházközségünk
Plébániai Tanácsadó Testülete

Az egyház megújulási törekvésének megfelelően a korábbi egyházközségi képviselő-testület
2015-től új formában segíti a plébános munkáját és a közösség életét. Az új testület immár új,
Plébániai Tanácsadó Testület néven működik
és a plébános által kijelölt, illetve a megválasztott tagokból áll.

Mindhárom egyházközségünkben, Agostyánban, Tatán és Vértestolnán ünnepélyes
szentmise keretében letették esküjüket az új
Plébániai Tanácsadó Testület tagjai. A Testület tagjainak életére és családjára Isten áldását
kérjük és imádkozzunk, hogy hivatalukat mindig örömmel és felelősséggel lássák el!

Felvidéki Ministráns Olimpia

Ebben az évben is sikeresen lezárult a Felvidéki
Ministráns Olimpia (FMO), amelyre augusztus
11-e és 14-e között már negyedik alkalommal
került sor Nagykéren. Az eseményen a ministránsok fociban, röplabdában, asztaliteniszben,
sakkban és kvízben mérhették össze képességeiket. Emellett mindennap szentmise és még
sok egyéb program is várta a gyerekeket. Az idei
évre is szép számmal, közel százan jelentkeztek
a résztvevők, és mindegyik csapat erőteljesen
küzdött a jobb helyezés érdekében. A négy
napos rendezvény alatt az összesítésben újra
a hazai csapatnak sikerült diadalmaskodnia, de

a Felvidék különböző magyarlakta községeiből
és az anyaországi Tatáról érkezett többi csapatnak sem kellett szomorkodnia, hiszen mindenki ajándékcsomagot kapott a részvételért.
A Pázmaneum Társulás különdíjat ajánlott fel
a ministráns vetélkedőben győztes csapatnak,
amelyet a Helemba - Muzsla - Garamkövesd Ebed - Kicsind együttes nyert el, ők jutalmul
magyarországi-ausztiai zarándoklaton vehetnek
részt. A szervezői csapat nagyon reméli, hogy
a ministránsok pozitív élményekkel, tapasztalatokkal és új barátságokkal távoztak az olimpiáról.
FMO szervezői/Pázmaneum
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Miért szeretnék
a Ferences Világi Rend tagja lenni?
„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)

Mélyen egyetértek azzal a megállapítással, hogy a Teremtőt teremtményeiben is
tisztelő Assisi Szent Ferenc az emberiség
legkedvesebb szentje, ezért nem is csoda,
hogy rendjének tagjai mellett, tisztelői
,,holdudvara” a legnagyobb a világon.
Emiatt kerültem magam is először kapcsolatba a renddel, mindig is szeretettel
fordulva az első két rend felé, de életállapotomból következően a világi rendhez,
közelebbről az Árpádházi Szent Erzsébet
Közösséghez csatlakozva (a tatai testvéri
közösség a Ferences Világi Rend Angyalos
Boldogasszony Regionális Testvéri Közösségének egyik csoportja).
Amikor Ferenc megmagyaráztatta magának az Evangéliumot a 72 tanítvány küldéséről, rájött, hogy ez az, amit ő akar:
hirdetni az örömhírt mindenkinek (tulajdonképpen ez a rácsodálkozás, felismerés
a rend evangelizációs küldetésének forrása). Ferenc arra is felfigyelt, hogy Jézus kettesével küldi apostolait, tehát tanúságot
tenni az evangéliumi értékekről, hirdetni
az igét testvéri életközösségben szükséges
és lehetséges. Hitünk szerint, minden közösség gyökere a Szentháromság!
A ferences derű és öröm sokak számára
vonzó ma is. Amint VI. Pál pápa apostoli
buzdításában is kifejtette (Örvendjetek az
úrban. IV. Öröm a szentek szívében): a szegény és alázatos Assisi Ferenc ma is vonzza
a keresztény híveket. Mindent elhagyott
Krisztusért, s felismert valamit abból
a boldogságból, ami a teremtéskor Isten
lelkéből törhetett elő. Akkor énekelte el
a Naphimnuszt, a teremtények énekét,
amikor már majdnem vak volt. Szemében
a világ az isteni dicsőség fényes tükre.
Meggyőződésem szerint, állandóan szükségünk van a megtérésre, s ez csak bűnbánattal lehetséges. Ferenc ismeretes köszöntése szerint: békesség a te lelkeddel — azaz
béke és bűnbánat a bűnök bocsánatára.
A Ferences Világi Rend Konstitúciója
szerint (II. fejezet: Életforma és apostoli tevékenység. 13. cikkely) „A világi ferencesek,
akiket régen ’bűnbánó testvéreknek és nővéreknek’ mondtak, célul tűzték maguk elé,
hogy az állandó megtérés szellemében éljenek.” Mindez összhangban van az Úr útját
előkészítő Keresztelő Szent János tanításával! Az Úr szavaival: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!” (Mk

1,15) Az üdvösségre az Isten iránti szeretetből, s nem félelemből fakadó, őszinte
bűnbánat vezet.
Nagyban erősíti kötődésemet a ferences
rendhez a Regula azon előírása (II. fejezet: Az életforma. 18. pont), mely szerint:
a testvérek tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert azok „jelentést
hordoznak a Fölséges Istenről.” Azon legyenek, hogy a velük való visszaélés kísértését
elkerülve eljussanak az egyetemes testvériség ferences felfogására.
A természet a Teremtőt dicséri: „Az Úré
a föld, és minden, ami betölti, a földkerekség
és minden lakója. Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, s a vizek árján ő tartja szilárdan.” (Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6) Ferenc
pápa szerint is, a természetnek nem urai,
hanem őrizői vagyunk, azt tisztelnünk és
szeretnünk kell. Jól kell gazdálkodnunk az
ingyenes ajándékkal, amit a teremtő Isten
az ember kezébe helyezett.
Isten igazságosságát végtelen irgalmával
együtt valósítja meg, ezért különösen
tisztelem az isteni irgalmasság üzenetét,
Szent Fausztina és Szent II. János Pál pápa
tanítása szerint, megtartva az ünnepre készülés kilencedét. Az általam különösen
tisztelt és szeretett szentek és boldogok,
kiknek életútja az Isten iránti bizalmat és
szeretetet, az irgalmas Jézus tanítását elhivatottan tükrözi, Szent József, Szent Péter,
Assisi Szent Ferenc, a Gyermek Jézusról
nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz, Boldog
Salkaházi Sára, Szent XXIII. János és
Szent II. János Pál pápák.
Fülöp Éva Mária
Érdeklődők számára ajánlott irodalom:
A ferences család közösségei Magyarországon. Szent
Ferenc útja. 1–2. k. Sorozatszerk. Dobszay Benedek OFM – Galambosné Száraz Kriszta. Budapest, 2009.
Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára. Sümeg, 2002. http://
www.fvr.hu/memoriter/kalliszt/szentek.pdf
Takács Ince OFM: A magyarországi ferences
harmadik rend történeti áttekintése. In: Assisi
küldöttei. Gyöngyös, 1945. 256–261.
Bakonyi Gábor: Súlyos gondolat. Teremtésvédelem rovat. Új Ember, 2014. nov. 2. p. 2.
Bándi Gyula: Még nem késő megállni. Teremtésvédelem rovat. Új Ember, 2014. dec. 14. p. 2.

3

Ferences
Harmadrend felhívása
Kedves Testvérek!

Templomunk a jóságos kapucinus atyák jóvoltából áll. Ők tanították nekünk a Mennyei
Atya felé vezető Igaz utat, Jézus Krisztus útját.
Az utolsó, templomunkban szolgáló kapucinus szerzetes János atya volt, akire még sokan
szeretettel és hálával emlékezünk. Különösen
mi, a Ferences Világi Rend helyi közösségének
tagjai, akik egyre idősebbek vagyunk, egyre
többen vannak közülünk az örök boldogságban. Nagyon igyekszünk Assisi Szent Ferenc
lelkiségét megőrizni és tovább adni Nektek.
Sajnos a példaadáson kívül másra nem igen
tartotok igényt. Buzdítalak Benneteket, főleg
a fiatalabbakat, gyertek közénk, ne hagyjuk,
hogy kialudjon a ferences lelkület ebben az
egyházközségben. Közösségünk testvéri közösség. Tagjai nem tökéletes emberek gyülekezete, hanem azoké, akik megtapasztalták
a Mennyei Atya végtelen jóságát és szeretetét
az életükben és ezt Szent Ferenc lelkiségével
igyekeznek megköszönni.
Minden hónap utolsó szerdáján jövünk össze
a plébánia könyvtárában, de az újonnan csatlakozókkal az időpont megbeszélésére is sort
kerítünk. További információ Magó Erikánál a 06-20/420-9759 es telefonszámon kérhető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Magó Ottó miniszter

A tatai kapucinus templom
Vizek városa az otthonom,
Pontos napóra homlokomon,
Harangláb az én szomszédom,
Déli kongó harangszót adom.
Színes díszítő ablakok,
Szép szent sugárzó ikonok,
Miken át imahozó fényt adok,
Cserepemen jelzik békét a galambok.
írta: Boda Zsófia Borbála, Buksi

MEMENTO MORI
kifordult gyökér
oldalán egy hóvirág
néma harangja
-

MINDENSZENTEK
egy mókus figyel
rozsdaszínű lombok alól
a temetőben
Botos Ferenc

„Szeressétek egymást”

4

Szarvasbőgés
Izgatott várakozás előzte meg az október
elejére tervezett Szarvasbőgés programot. És
valóban. Ez lesz az első közös kirándulásunk,
ráadásul éjszakába nyúlóan. Jó időnk lesz-e?
Nem fogunk-e fázni? Tetszik-e majd a keretmese? Számtalan kérdés és mindegyik alapos
előkészületet igényel.
Egy péntek délután összegyűltünk a templom
előtt ősmagyar jelmezben és innentől fogva
a csapat már a Csodaszarvas nyomát kutatja.
Az ősmagyarokat Hunor és Magor vezeti egy
erdő széli tisztásra. Egy rövid kaptató vezetett
ide az erdőn át. A fák sárguló levelein még
átsütött a lemenő nap, a kellemes őszi levegőben harsány kurjantások jelezték az ősmagyar-cserkészek közeledtét. Letelepedtünk és
elcsendesedve vártunk. A széljárás kedvező, az
idő tiszta volt. Már lement a nap, amikor hirtelen nagy fényességre lettünk figyelmesek…
Egy vas ló húzza tárcsáját oda-vissza. A Csodaszarvas emiatt más irányba indul, és eltűnik
a szemünk elől. De sebaj, mert az ösvény, ami
a sötét erdőn keresztül a táborhelyünkre vezet, még sok izgalmat rejt. Hunor gondolatait
elárasztják a gyermekkori emlékek, amikor ő
szorította vezetője kezét egy hasonló éjszakai túrán. Az ősmagyarok lépésről-lépésre,
koncentrálva haladnak. Csend van, csupán
a lépteiket hallani. Végtelennek tűnik az út.
A következő pillanatban megérkeznek a táborhelyre és egy csapásra a felszabadult hangoskodás tölti meg a Malomvölgyet. A vezető
mosolyog. Ugyanezt élte át 20 évvel ezelőtt.
A helyzet vélt veszélyei fegyelmezetté tették,
aztán ő is boldogan tért vissza a táborba. Az
ősmagyar-cserkészek most megélték ugyanezt. Büszkék, hogy teljesítettek valami újat,
valamit, amit máshol nem tapasztaltak volna.
A vezető mosolyog. Így tervezte.
Hamarosan fellobban a tábortűz is. A cserkészek kísérik Hunort és Magort, miközben
ők a Csodaszarvast és az Új Hazát keresik.
Mindeközben magukra haragítják a Sámánt
is, aki ezért a tűz segítségével elvarázsolja
őket. Cserkészjátékok, népdalok, önfeledt
kacagás. Hazafelé néhány ősmagyart elnyom
az álom.
Horváthy Dénes
csapatparancsnok,
Öveges József Cserkészcsapat

Apostol

Evangéliumi találkozások
A hagyományos tanácsadó testületi és liturgikus szolgálattevők lelkigyakorlatára idén is
október harmadik hétvégéjén Érden, a ciszter nővérek szolgáló szeretetével kísért, lelki
feltöltődést és nyugalmat biztosító Regina
Mundi monostorban került sor. A meghívott lelki vezető egyházközségünk régi kedves ismerőse, Horváth József tábori lelkész
volt, aki tavalyi áthelyezéséig 12 évet szolgált
Tatán és vált mindannyiunk szívéhez közelivé. A viszontlátás öröme, a közös emlékek
felidézése, mintegy jól bejáratott, kikövezett útként hozta magával a három napos
lelkigyakorlat témáját, mely a találkozások,
konkrétabban Jézus emberekkel való véletlen-, sorsszerű vagy tudatos találkozásai adták. A hétvége a kapucinus egyházközségért
felajánlott szentmisével vette kezdetét, majd
Józsi atya nosztalgikus hangulatban vezette
fel az ember életét meghatározó, egy életre
szóló találkozások jelentőségét, melyek min-

dig újat hoznak és megújítják az embert. De
mindennapi találkozásainkra is oda kell figyelnünk, melyek során befogadó és nyitott
magatartással ajándékká válhatunk egymás
számára. Ahogy Jézus embertársként, az
örömhírt közvetítve áll előttünk, kiragadva
megszokásainkból, új életre hívva, úgy válunk felelőssé, hogy felismerve Isten végtelen emberszeretetét, üdvösséget hozó erejét
magunk is találkozásaink során, szűkebb
és tágabb közösségeinkben közvetítsük az
evangélium üzenetét és merjünk az evangéliumból élő emberekké válni. Találkozásaink
hozzanak újat az életünkben és ismerjük fel,
hogy Isten uralma a szeretetben nyilvánul
meg. Imádkozzunk, hogy az elkövetkező
időszak egyházközségünk számára hozzon
hitben való megerősödést, állhatatosságot és
Jézus Krisztus szavaiban való mély és rendületlen hitet.
Jánoska Tibor

Énekeljetek az Úrnak új éneket! (Ps.95)
Templomunk gyermek-ifjúsági énekkara (a
Tatai Kapucinus Scola) lassan 3 éve szolgál
vasárnaponként a tóvárosi diákmiséken. Az
elmúlt időben több szkólavezetőnk is volt,
de mára megállapodtunk Németh Attiláné
- Melinda néni - és Kruppai Tamás - kántor úr - személye mellett. A többé-kevésbé
változó létszámú csapat - akik között van
általános alsó tagozatostól, egyetemen tanuló diákig minden korosztály - a péntek
esti próbákon lelkesen készül a vasárnapi éneklésekre. Személyes tapasztalataim
a szkóláról azt mutatják, hogy minél többet
áldozunk bele, annál örömtelibb az együtt
éneklés is. Amikor péntekenként végzünk
a próbával, gyakran maradunk még a plébánián játszani, ami nagyon sokat segített
a kötetlen légkör kialakulásában. Istennek
hála, sokan szívükön viselték a szkóla működését. Ezért nyaranként alkalmunk nyílt

négy csodálatos napot eltölteni a gödöllői
premontreieknél egy tábor keretében. Itt
- szintén - képzett egyházzenészek tanítanak minket, miközben rengeteg közösségi
élményben lehet részünk, és sok barátságot
köthetünk. A Gödöllői Szkólatábor gondolata évközben is sokat segít, ha lanyhulna
a lelkesedés vagy a fegyelem. Balogh Piusz
atya (premontrei perjel) és Östör Dániel atya rávilágított nekünk, hogy a szkóla
nemcsak a szórakozásról és az éneklésről
szól, hanem az Isten felé fordulásról is;
vagyis, hogy a szkóla elsősorban szolgálat,
ami ápolja a lelket, és jobb emberré tesz,
miközben még jól is érzed magad. A tartalmas nyári szünet után tehát újra beindult
a szkóla heti működése. A pénteki próbákra
és vasárnapi éneklésre szeretettel hívunk és
várunk régi és új szkólásokat is.
Németh Anna

„Bölcsek szavai”

Apostol
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„Boldog csak az lesz, aki mást boldoggá tesz.”
1. Templomunkban október 1-jén Kozma
Imre atya nyitotta meg Márián át Jézushoz
programsorozatot. Mária tiszteletének milyen
vetületei vannak a magyar lélekben? Hogyan
jelenik meg Mária tisztelete napjainkban?
Sok országot felajánlottak a Szűzanyának,
mint ahogy Szent István is tette, de van egy
nagy különbség ezek között. A felajánlások
ugyanis azt jelentették, hogy a Szűzanya oltalma alá helyezték országukat, akár egy kiszolgáltatott helyzetben, akár jámborságból,
buzgóságból tették. Viszont a mi első szent királyunk a Szűzanya tulajdonába adta az országot. Ezért van nekünk, magyaroknak egészen
sajátos kapcsolatunk a Szűzanyával.
Ma azokra az értékekre kell figyelnünk, amelyeket Szent István felfedezett a Szűzanya életében. Ezek, a Szűzanya Istenre figyelő magatartása, az Istennel közös út vállalása, az Isten
akaratának teljesítése.
Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük,
lehet reményünk, hogy megújul életünk. Nyitni kell Isten felé, akit elhagytunk. Vállalni kell,
hogy Istennel egy úton járunk. Első helyre kell
tenni életünkben az Isten akaratát, amelyhez
igazodunk.
2. Az élet arra való, hogy elajándékozzuk –
vallja Kozma Imre atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat elnöke. Idén töltötte be 75.
életévét. Isten éltesse! Megosztaná velünk, milyen események, hatások bontakoztatták ki
Önben a papi hivatást, azaz Jézus Krisztus és
az emberek szolgálatát?
A példaképek. Szerencsés ember vagyok.
Ugyan nagyon rosszul indult az életem, hiszen
másfél éves voltam, mikor édesapám meghalt,
de emiatt visszakerültem abba a nagycsaládba,
amelyben az édesanyám is nevelkedett. A nagy
csapás és tragédia után ez egy nagyon-nagy
ajándék volt. Egyrészt egy nagycsaládba kerültem, ahol egymásért éltek a családtagok. Másrészt pedig egy olyan plébániai közösségbe,
ahol a plébánosunk nem csupán a hívők papja
volt, hanem az egész településért élt. Ez egy
régi vágású falu volt, ahol még létezett a faluközösség, ahol megtapasztalhattam, mit jelent
az, hogy emberek összefognak, hogy az emberek közösen akarnak valamit. Ez mind-mind
nagyon fontos volt életszemléletem kialakulásában. Ez a falu Szigetközben, Győr közelében
található, Győrzámoly a neve. A Szigetköz volt
annak idején az Esztergomi Egyházmegyének
az a része, ahol a legjobb papok tevékenykedtek, mintegy száműzetésben. Mindegyik a hivatásában mélységesen elkötelezett volt. Vagy
börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek Élték a börtön utáni életüket és istenszolgálatuk,
emberszolgálatuk félelemtől mentes volt. Ezeket a papokat figyelték, de a figyelő tekintet
sem tudta visszatartani őket attól, hogy a hivatásukat méltóképpen és bátran gyakorolják.

Interjú Kozma Imre atyával

Ők keltették fel bennem a vágyat, hogy én is az
ő útjukat válasszam, egy olyan utat, mely nem
volt kockázatoktól mentes. Itt figyeltem fel
erre a fogalomra: Kockázatvállalás. Felismertem, hogy emberi élet kockázatvállalás nélkül
elképzelhetetlen. Felépült hivatásom, és megszületett a döntésem.
3. Számtalan díj és elismerés birtokosa mind
itthon, mind külföldön. Megkapta a francia becsületrendet, a Reader’s Digest magazin szerint
1996-ban Európában az „év embere”. Budapest
díszpolgárának is megválasztották, több tucat
kitüntetése között találjuk a Prima Primissima
díjat. Milyen indítatásból alapította meg
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot?
Véletlenszerűen alakult ez így. Akkoriban nem
is hallottam erről a szervezetről, noha már több
mint 900 éves volt. Jeruzsálemben alapították,
a johannita lovagok, akik a máltai lovagok ősei
is. Azért e megkülönböztetés, mert a nyugati
egyházszakadás után a johannita nevet a protestáns testvéreink vitték tovább, a máltai nevet pedig a katolikusok vették fel, emlékeztetve a Málta szigeténél (Lepanto 1571) a török
ármádia feletti győzelemre.
1987-ben Csilla freifrau von Boeselager, egy
német báró magyar származású felesége lelki indíttatásra Magyarországra érkezett és
megdöbbent azon, amit tapasztalt, különösen az egészségügyi ellátás területén meglévő
hiányosságok tűntek fel. Eldöntötte, hogy
segíteni fog a szülőhazájának. Támogatókat
és partnereket keresett, akik vele együtt ezt
a szolgálatot felvállalják, de senkit sem talált.
Egy kedvesnővér biztatására keresett meg engem, aki állítólag azzal a gondolattal küldte
hozzám, hogy tud ajánlani valakit, de neki már
oly sok a tennivalója, hogy már biztosan nem
tud többet vállalni. Akkor – későbbi elbeszélés
szerint - Csilla asszony azt mondta, biztosan ő
az az ember, aki segítőm és szövetségesem lesz.
A kedvesnővér Tóth Mária volt, Lékai bíboros
úr segítője, akivel éveken át sokgyerekes nyaralását szerveztünk, természetesen titokban.
Csilla asszonnyal való találkozás jelentette az
új helyzetet. Első találkozásunkkor mindkettőnkben az az érzés támadt, mintha mindig is
ismertük volna egymást. Tehát egymásra találtunk és ebből a találkozásból született a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
4. A távirati irodának adott nyilatkozata
szerint: a legtöbb ember gondja-baja abból
adódik, hogy nincs elegendő energiája arra az
elhatározásra: ne magáért, hanem másokért
éljen. Mi kell ennek az elhatározás megszületéséhez? Milyen elhatározás szükséges, hogy az
előttünk álló kihívásokra jól tudjunk felelni?
Az embernek kötelessége elgondolkodni arról,
hogy miért is született, mi az élete értelme? Ha

az ember ezt
a nagyon nehéz
szellemi utat
nem vállalja
fel, akkor elvéti az életet. Az
ember életének
értelme valóban az, hogy
másokért él.
Mindenki szeretne boldog lenni, de egyet mindig elfelejtünk:
boldog csak az lesz, aki mást boldoggá tesz.
Mindenki szeretne jó lenni, de jó csak az lesz,
aki másoknak, másokkal jót tesz. Ezt nem lehet
megfordítani. Ez az élet rendje. Mindenkinek el
kell jutni erre a felismerésre. Jézustól tanultuk:
„Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak,
hanem, hogy én szolgáljak.” Jézus életének az
értelme, a megváltás ténye pontosan ezt jelenti:
értünk élt és értünk halt meg. Az emberi kapcsolataink ezzel az áldozatkészséggel méretnek.
Egy ember annyit jelent a számomra, amennyi
áldozatot hozok érte. Akiért nem hozok áldozatot ahhoz közöm sincs. Ilyen egyszerű. Ez az
élet képlete. Az embernek el kell jutni idáig.
Ennek az az ára, hogy az ember elfogadja, nem
élhet önző módon, nem élhet önmagának és
önmagáért, mert boldogtalan lesz. Azt is mondhatnám, hogy ez az életmodell Jézus esetében
egy csodálatos életkép, a mi esetünkben pedig
szükségszerű feladat. Ezért születtünk.
5. Miért olyan nehéz itt Európában gazdasági
potenciálunk mellett vonzóvá tenni kultúránkat, hitünket is?
Hagytuk, hogy elvegyék a hitünket, a vallásunkat. Engedtünk a kísértésnek. Nem könnyű
Istenhez tartozni, mert Isten igényes, Istennek
elvárásai vannak. A mai helyzet abból állt elő,
hogy úgy gondolkodunk, könnyebb élni Isten
nélkül, könnyebb élni vallástalanul. De az ember így a saját vágyainak, álmainak, terveinek
a rabjává válik, holott az ember nem magányos,
hanem közösségi lény. A közösségben pedig
meghatározó elvek vannak, amelyek mentén
a közösség a mindennapjait szervezi. Ez azt
jelenti, hogy egymáshoz alkalmazkodunk,
egymásra figyelünk, egymásért áldozatott hozunk. Ekkor élő a közösség. Ha mindezt nem
vállaljuk, akkor az ember kiszakad a közösségből, kívülre kerül, magányos lesz. Az ember
ugyan megszabadul mindattól a tehertől, amivel az egymáshoz való alkalmazkodás jár, megszabadul mindazoktól a kötelezettségektől,
amik a közösségben való élethez szükségesek
- hogy tekintettel kell lenni a másikra, figyelni
kell a másiknak a vágyaira, igényeire is -, csak
éppen megmarad önmagának. Magányosan
pedig nem élet az élet, mert az Isten egymásnak teremtett minket.
Készítette: Jánoska Tibor
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„Szeressétek egymást”

Apostol

Hol van a te Istened?
Hol van a te istened, amikor 36 ezer gyermek
hal éhen naponta, amikor a Föld lakosságának 40%-a nem jut tiszta, iható vízhez? Hogy
engedheti a te istened, hogy halomra mészárolják Közel-Keleten Szent Fia követőit?
Ezekre a kérdésekre nem megsértődve és
szentimentálisan, hanem átgondolt módon
kell választ adni. Csak az a baj, hogy nehezen tudunk, mert e kérdések olyannyira felzaklatnak minket is (révén ez minden ember
osztályrésze), hogy nem is akarunk rájuk
válaszolni. Marad az irracionális kötődés:
Istenhez, valláshoz, egyházhoz… élethez.
És ne gondoljuk kedves Testvéreim, hogy
ezek csupán napjaink problémái. Mióta világ a világ, a szenvedés mindig antitézise
volt a szerető Istennek. Magam is válaszokat
kerestem, álljon itt néhány a transzcendensre mégis (ezért) szomjas ember válaszából.
Szent Jusztinosz (†165) beszél az „igazság
magvairól”, az Ige kinyilatkoztatásairól, ezért
feltétlenül szükségesnek tartom más, a kereszténységnél ősibb hagyományok ismeretét
is.
Az ind bölcsesség különösen említésre méltó,
ahol a szenvedés vezérmotívuma mindenféle
teológiai spekulációnak. Patanjali azt mondja: „Minden szenvedés a bölcsnek”.1 Buddha
szerint: „Minden fájdalom, minden múlandó”. Stb…2 Bármiféle spekuláció annyiban
volt legitim, amennyiben megszabadított,
megváltott ettől a „pesszimista filozófiától”.3
Az egyetemes szenvedés hasznos, ösztönző
jellegű. A világtól való elvonulás – elvonatkoztatás révén válthatjuk meg önmagunkat.
Az ószövetség hitében élő ember mindenféle áldást a szövetség megtartásából, mindenfajta átkot – szenvedést az attól való elfordulásból eredeztet.4 Továbbá a szenvedést
a teremtéstörténet múltba tekintő prófétai
beszédével az ember bűnbeesésével magyarázza. Nem volt tehát mindig adott ebben
a fájdalmas közegben való létezésünk. A világban lévő rosszra pedig kidolgozza démon
teológiáját.
Galileában egy írásokban jártas ács fia, a mi
Názáreti Jézusunk hadat üzen a sötétségnek:
„Én vagyok a világ világossága…” ( Jn 8,12),
elhatározza, lerombolja e világ fejedelmének
uralmát és megszilárdítja az Isten Uralmát.
A tanítványokat ugyanarra a ráhagyatkozásra, világi dolgoktól való elvonatkoztatásra
oktatja, amint azt az indiai remeték tették.
Krisztus azonban újat hoz a hegyi beszéd
boldogmondásaiban (a kereszténység csúcstanításában!). Azt mondja, minden szenvedés, viszontagság, üldöztetés esetén boldog
marad az, aki az Atya akaratában jár. Ennek
bizonyítása részéről a nagypéntek, a kereszt-

halál. „Ezt mondta: Abba, Atyám! Minden
lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a kelyhet!
De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit
te.” (Mk 14,36) Az igazi boldogságba még
a szenvedés – a szögek, a kereszt, az élet ostorcsapásai is beleférnek, ha ezt akarja az Atya.
De miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk?
Ugyanezzel a címmel a jeles német teológus,
Karl Rahner írt egy tanulmányt5, melynek
konklúzióit ismertetem.
• A szenvedés, a létért való küzdelem a biológiai világ hajtóereje, ennek megbélyegzése, a rossz pedig szabadságunk tiltakozása, a komfortizmus érzésének hiányából
fakad. Auschwitz szenvedései azonban
nem hasonlíthatóak az élővilág néhány
„extrém” példájához. Ez a nézet nem elég
koherens a teljes magyarázathoz.
• A szenvedés, fájdalom, halál a teremtmény rossz döntéseinek az eredménye,
Istenhez nem kötődik. Csakhogy aki ezt
mondja, elfeledkezik arról, az életvezetése nem saját magán múlik (a környezet
befolyásairól nem is beszélve), hanem Istennel mintegy kéz a kézben. Valószínűleg már az ember „megjelenése” előtt is
– tágabb perspektívában az angyalok bukása előtt is jelen volt a világban a szenvedés a küzdelem a létért.
• A szenvedés próbára teszi az embert, aki
ha kiállja e próbát, egészen krisztusivá
válik. Jób könyve pontosan erről beszél.
A napalmbombától megégett gyermekek
nem mennek keresztül érési folyamaton,
láthatjuk tehát harmadik megközelítésünk
elégtelenségét. Sokszor a szenvedés éppen
hogy megrontja az embert, maga alá gyűri,
elállatiasítja. A legszörnyűbb szenvedések
a természet kegyetlen szörnyűségei, túlszárnyalják erkölcsi lehetőségeinket.
• Halál és szenvedésteli történelmünk utalás az örök életre. Ki képes ezt bizonyítani? Vajon meg kell halnia a házastársamnak azért, hogy felnyíljon a szemem
„túlvilági karrieremre”? Az eljövendő
boldogság nem igazolja az emberi történelem megannyi krízishelyzetét.
Az istenszerető ember elveszti magát Isten
felfoghatatlanságában. A szenvedés is része
Isten felfoghatatlanságának, miként megtestesülésével részt vállalt emberi egzisztenciánk
határhelyzeteivel. A szenvedés Isten felfoghatatlanságának megjelenési formája. Miért engedi isten, hogy szenvedjünk? Erre a kérdésre
akkor kapunk választ, ha szeretettel átadjuk
magunkat Neki, s habár önmagunk elvesztése már maga is szenvedés lesz, belefeledkezés,
nem maradhatunk meg magunknak kétségbeesve. Mert nincs más fény, ami megvilágít-

hatja a szenvedés szakadékát, mint Isten.
Misztériumról próbálok beszélni, melyet teljesen átlátni most még nem vagyunk képesek, de bízom benne, a lelkes olvasó vigaszt
meríthet e sorokból, újabb kérdéseket vethet
fel, és Isten felfoghatatlanságának szeretetével minden helyzetben keresi szent akaratát.
Végezetül örömmel számolok be arról, hogy
szeptembertől egy ösztöndíj keretében lehetőségem nyílt arra, hogy tanulmányaimat
Belgiumban, a Leuveni Teológiai Egyetemen folytathassam. Köszönöm a kedves
Testvérek imáit és jó szavait! Bízom benne,
hogy visszatérésemkor gyarapíthatom az
egyházközösség életét, tevékenyebben részt
vállalhatok Isten Országának építésében.
Lévai Ádám
Sapientia Hittudományi Főiskola hallgatója
1 Yoga-sútra II. 15
2 „A test a fájdalom helye; az érzékek, a tárgyak,
az érzékletek szenvedések, mert szenvedésre vezetnek, még maga a gyönyör is szenvedés, mert
szenvedés következik rá.” (Ani Ruddha II. 1.)
3 Mircea Eliade: Jóga. Halhatatlanság és szabadság, Helikon, 2014, 33.
4 Jób könyve, mint a bölcsességi irodalom
kánoni igazgyöngye már azzal a lehetőséggel
számol, hogy JHWH megengedi a szenvedést,
mint az igazi szeretet próbakövét.
5 Karl Rahner: Warum lasst uns Gott leiden?,
Schriften zur Theologie, XIV. kötet,
Benzinger, Züröch, 1980, 450-466.

Szent Imre búcsú

November 7-én, szombaton 18 órakor
templomunk védőszentjének, Szent
Imre ünnepén, templomunk búcsújához
kapcsolódóan indítjuk el a Családi kört,
ahol házaspárok és jegyesek beszélgetnek
párkapcsolatról, közös életről, az egymás
iránti megbecsülésről és felelősségről. Az
ünnepi szentmisében kerül sor, azon házaspárok megáldására is, akik ünnepelték,
ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. Az érintett házaspárokat a sekrestyében jelentkezhetnek! Kérjük Szent
Imre közbenjárását, hogy egyházközségünk családjai, fiataljai a lelki élet útján
járva megtalálják életük kiteljesedését!

„Lángolt a szívünk!”

Apostol
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Könyvajánló

Ferenc pápa: Áldott légy! „Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek?” (160.
pont). Ez a válaszra váró kérdés áll a Laudato si’, Ferenc pápának a közös otthon gondozásáról írt, várva várt Enciklikájának középpontjában. A szöveg így folytatódik: „Ez a kérdés nem csak a környezetre vonatkozik elszigetelt módon, mert nem lehet részlegesen feltenni
a kérdést”. Ez elvezet bennünket ahhoz, hogy feltegyük a kérdést a lét értelmét, a társadalmi élet alapját képező értékeket illetően: „Miért jöttünk erre a világra? Milyen célért dolgozunk és küzdünk? Miért van ennek a földnek szüksége ránk?”: „Ha nem tesszük fel ezeket
az alapvető kérdéseket” – mondja a pápa – „nem hiszem, hogy az ökológiával kapcsolatos aggodalmaink jelentős hatásokat érhetnek el”.
A Laudato si’ után, a lelkiismeretvizsgálatnak, annak az eszköznek, amelyet az egyház mindig is ajánlott, hogy életünket az Úrral való kapcsolat
világossága felé irányítsuk, új dimenziót kell magába foglalnia, nemcsak azt véve figyelembe, hogy hogyan éltük meg a szeretetközösséget Istennel,
másokkal és saját magunkkal, hanem azt is, hogy milyen a kapcsolatunk minden élőlénnyel és a természettel.
Walter Kasper: A család evangéliuma kötet teljes egészében tartalmazza azt az előadást, amelyet Ferenc pápa felkérésére Walter Kasper
tartott a családnak szentelt szinódusi folyamatot elindító bíborosi tanácskozáson 2014-ben. Könyvben való megjelentetéséhez kiegészítéseket is fűzött a szöveghez. Az előadás a mai valóság által felvetett kérdésekkel kíván szembesíteni és ehhez a teológiai alapot megvetni. Válaszra pedig csak akkor jutunk, ha közösen fontolóra vesszük Jézus üzenetét, ha nyitott lélekkel meghallgatjuk a megosztott
tapasztalatokat és érveket, és mindenekelőtt ha közösen imádkozunk Isten Szentlelkéért. A könyv a keresztény hit talaján állva vizsgálja a házasságot, s ezért a rá vonatkozó örömhír, a házasságról szóló evangélium előtérbe állítását tartja az egyház egyik fő feladatának.

Agostyán: Nov. 2.

Miserend és programok

Nov. 19.
Nov. 22.
Dec. 6.
Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 27.

Tata:

Nov. 2.
Nov. 5.
Nov. 7.
Nov. 13.
Nov. 19.
Nov. 22.
Nov. 25.
Dec. 5.
		
Dec. 6.
		
Dec. 8.
Dec. 10-11-12.
Dec. 13.
Dec. 24.
		
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 27.

Halottak napja
„Szegények miséje”; Erzsébet kenyér megáldása
Krisztus Király vasárnapja
Mikulás ünnepség a szentmisén
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Szent Család ünnepe

9 ;
1700;
1130;
1130;
2130;
1130;
1130;

Halottak napja
Szent Imre ünnepe,
Búcsúi szentmise
Fatimai engesztelés
Szent Erzsébet ünnepe; Erzsébet kenyér megáldása
Krisztus Király vasárnapja
Harmadrendi örök-fogadalomtétel
25 éves a Máltai Szeretetszolgálat;
Hálaadó szentmise
Mikulás ünnepség a szentmisén;
Irgalmasság évének kezdete
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
Adventi lelkigyakorlat a rorate misékben
Szent Kapu megnyitása
Karácsonyi vigília mise; pásztorjáték
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Szent Család ünnepe

730; 1800;
730; 1800;
1800;
730;
730; 1800;
730; 845; 1000; 1800;
1800;

Vértestolna: Nov. 2.

Halottak napja
Nov. 20.
Idősek napja
Nov. 22.
Krisztus Király vasárnapja
Dec. 6.
Mikulás ünnepség a szentmisén
Dec. 24.
Karácsonyi szentmise
Dec. 25.
Ünnepi szentmise
Dec. 27.
Szent Család ünnepe
A miserend a személyi változások miatt módosulhat!

Agostyán

Rózsafüzér

Tata-Kapucinus

Miserend

00

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.

1800;
845;
600; 1800;
1800;
1800;
1600;
2300;
730; 845; 1000; 1800;
730; 1800;
730; 845; 1000; 1800;
1030;
1600;
1130;
1130;
2000;
1130;
1130;

Pio atya kegytárgybolt
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap
Kedd-péntek: 9-17
Szombat-vasárnap: 8-12

Vértestolna

Vasárnap: 11:30 Vasárnap: 7:30, 8:45, 10:00, 18:00, (vesperás 17:30)
Vasárnap: 11:30
Péntek: 17:00
Hétfő: 18:00, Kedd: 7:30
Csütörtök: 17:00
Szerda: 7:30, 18:00, (vesperás 17:30)
Csütörtök, péntek: 7:30
Szombat: 7:30, 18:00
Minden hónap 13-án fatimai engesztelés: 17:00 Rózsafüzér;
17:30 közös imaóra; 18:00 ünnepi szentmise
A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2015. december 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, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2015. 11. 01. - XXV. 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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Képemlékek

Búcsú Agostyánban

Barokk Fesztivál

Cserkész nap

Hittanos kirándulás Majkon

Boldog Apor Vilmos ereklyéje

Apostol

