
“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 
Istennél. Minden általa lett, és nála nél-
kül semmi sem lett, ami lett.  Benne élet 
volt, és az élet volt az emberek világossá-
ga.  A világosság a  sötétségben világít, de 
a sötétség azt nem fogta föl. (…) Az igazi 

világosság, aki minden embert megvilágo-
sít, a  világba jött.  A világban volt, a  vi-
lág őáltala lett, de a világ nem ismerte fel 
őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem 
fogadták be. Mindazoknak azonban, akik 
befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei legyenek; azoknak, akik hisz-

nek az ő nevében, akik nem a vérből, sem 
a  test ösztönéből, sem a  férfi akaratából, 
hanem Istenből születtek. Az Ige testté 
lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének 
dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és 
igazsággal.” ( Jn 1,1-5.9-14)

Szavak nélkül semmi sincsen
Egy karácsonyi dalban énekeljük: 

„Csendes éj! Tiszta, szent éj!”. Nagyon 
is érzelmes ének. Egy énekesnő mond-
ta erről a  dalról: „Ez 
a dal világszerte ismert, 
mély érzéseket okoz 
szinte minden ember-
ben”. Majd folytatta: 
„Ez nem más, mint 
hogy Jézusról szól” - Jé-
zus nélkül nem lehet 
karácsony. Az em-
ber kielégíti érzését. 
Aki megakarja érteni 
a  karácsonyt, nem jó, 
ha a  romantikára és 
a  jámbor álmodozásra 
korlátozza azt. Valami 
hasonlót fogalmaz meg az is, aki számára 
nem elegendő a fogyasztási és az ünnepi 
légkör.

Mindig is kíváncsi voltam, mi moz-
gatta János evangélistát, hogy egy ilyen 
szövegben fogalmazza meg karácsony 
csúcspontját. Nem gondolom, hogy el 
akar bennünket vonni a jászoltól, az an-
gyaloktól s a  pásztoroktól, valamint az 
ismerős karácsonyi hangulattól. A korai 
keresztények áldásként tapasztalták meg 
ezt az evangéliumot, amikor a közösség-

ben megtapasztalták az erőt és a fáradt-
ságot. Számukra fontos volt: ha valami 
hatalmas fejlődik és felébreszti az életet, 

az nem történhet meg a  gyökeret és az 
eredet tükrözése nélkül. Ha Isten cselek-
szik, akkor nem szabad azt gondolnunk, 
hogy mindent értelmezhetünk és meg-
érthetünk a  szokásos emberi gondol-
kodásunkkal. Bölcs dolog lenne megta-
nulnunk azt, hogy hogyan kell féltően 
kezelni a titkokat.

Ebben a hozzáállásban János megkö-
zelíti Isten útját a  világunkban és az éle-
tünkben. Követi a  nyomokat, amelyeket 
a nép hitében talál. A Bibliában nincs szó 

az izzadt munkáról, amikor Isten megte-
remtette a csodálatos világot az emberrel. 
Elég volt, hogy Isten szóljon és így lett. 

Semmi sem lehetetlen 
ennek az Igének. Min-
den az Ő művészete ál-
tal jött létre, és ezen Ige 
nélkül semmi sem volt. 
És merjük azt monda-
ni: Nem lesz semmi? 
Néhány dolog ma úgy 
néz ki, hogy nem füg-
gene a  kreatív Igétől. 
A  Szilícium-völgyből 
mindig hallunk olyan 
hangot, amely azt 
mondja: kicseréllek 
téged (ti. elektronikai 

kütyük) Istenre. Ez mindig úgy tűnik, 
hogy a  fény a  sötétségbe esik, és azok, 
akik a  sötétben ülnek, azt hiszik, hogy 
feltalálták a fényt. Meglepően eltérő világ 
jelenik meg mindazok számára, aki úgy 
gondolják, hogy Isten továbbra is beszél: 
Legyen! Karácsony az, amikor elfogadjuk 
Isten szavát, amely a  gyermek Jézusban 
személyiséggé vált köztünk és velünk. 
A  jászol szegénységében felragyog Isten 
dicsősége, tele kegyelemmel és igazsággal.

Gábor atya
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„Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön.”
Minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
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Bencés Szabadegyetem
Október 19-én útjára indult a Bencés Sza-
badegyetem a  tatai kapucinus templom-
ban. Az első előadást közösségünk tagja 
dr. Dúcz András egykori bencés diák tar-
totta A közel-keleti keresztények helyzete 
az iszlám tengerében címmel.
András saját utazási élménye és fotói alap-
ján mutatta be Libanont. Beszélt az ország 
történelméről, kultúrájáról, törékeny politi-
kai- etnikai- és vallási egyensúlyáról, drog- 
és fegyverkereskedelemről, menekültáradat-

ról, természeti csodákról, nyomortelepekről 
és csillogó luxusvárosokról, illetve arról, 
hogy hogyan élnek ebben az országban a ki-
sebbségben lévő, de nagyon ősi keresztény 
közösségek. Mesélt a  ma is élő remeteség 
hagyományáról, és arról a mély lelkiségről és 
hitről, ami az ottani testvéreinket jellemzi.
Reméljük, első szabadegyetemi alkalmunk 
benned is felkeltette az érdeklődést! A  kö-
vetkező alkalmakra is sok szeretettel várunk!

a diákszövetség nevében

Egyházközségi bál 2020
A négy egyházközség (Agostyán, Baj, 
Tóváros és Vértestolna) közös szervezésé-
ben jótékonysági céllal farsangi bált szer-
vezünk 2020. február 8-án, szombaton 
19 órától a  Pikantóban. A  bál bevételét 

a tóvárosi templom énekkarainak ajánljuk 
fel. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián, 
a  kegytárgyboltban és misék után a  sek-
restyében lehet. Mindenkit szeretettel hí-
vunk és várunk!

Betlehemi láng
1986 óta minden évben, advent kezdetén 
Betlehemben, a Születés Barlangjában ünne-
pélyesen meggyújtanak egy gyertyát, amelyet 
azután az Osztrák Cserkészszövetség segítsé-
gével Bécsbe szállítanak. Itt egy ökumenikus 
istentiszteleten veszik át a környező országok 
cserkészei, hogy elvigyék saját országaikba. 

Tatára négy éve a  cserkészek is mindig el-
hozzák, így bárki átveheti a békét jelképező 
lángot, amely eljuthat  minden jóakaratú 
emberhez. Idén december 15-én a reggeli és 
esti misén lehetett a lángot a templomban ki-
helyezett mécsesről átvenni. Ahogy a békét, 
úgy a lángot is őrizzük és adjuk tovább.

Ifjúsági rorate mise
Rorate coeli de super…  (harmatozzatok 
egek onnan felülről).  A karácsonyra az 
üzletek fényfüzérekkel és akciókkal ké-
szülnek, a katolikus egyház az adventnek 
(Úrjövetnek) nevezett időszakkal készül. 
Ebben a négyhetes kisböjtnek is nevezett 
várakozó időszakban hagyományosan 
a katolikus egyház hajnali misékkel készül 
Jézus eljövetelére. A  6:00-kor kezdődő 
miséknek sajátos hangulatuk van a  téli 

szürke hideg reggeleken. A  várakozás, 
a  magunkba fordulás, a  csendesség a  ro-
hanó világunkban különösen fontos. Ezek 
a  szentmisék egészen karácsony napjáig 
minden reggel voltak, de az idén a pénteki 
rorate miséken elsősorban az ifjúságot vár-
ták a kapucinus templomba. A gyertyafé-
nyes misét zenés taizéi énekek tették még 
meghittebbé. A lelki útravaló után közös, 
vidám reggelivel indult a nap. 

Adventi vásár
A cserkészek saját kézműves termékeikből 
(gyertyatartó, mécses, mézviaszgyertya) 
rendeztek vásárt december 15-én a regge-
li és esti mise előtt-után. A  bevételt, ado-
mányt a cserkész csapatotthonra fogják for-
dítani. Ezúton is köszönjük felajánlásaikat!

Vendégünk a vezetőnk
Talán már hagyománynak is mondhatjuk, 
minden esetre jó pár alkalommal vettem én 
magam is részt az újonnan ide helyezett atyák-
kal való bemutatkozó beszélgetésen a Fazekas 
utcai Bordó házban. Legutóbb, november 
7-én Varga Gábor atya volt a KÉSZ vendége, 
de valójában mi érezhettük magunkat Gábor 
atya vendégeinek, aki kedves humorral be-
szélt pappá válásának útjáról, a  szemináriu-

mi évekről, gyakornoki idejéről, mulatságos 
történetekkel fűszerezve elbeszélését.   “Meg-
ismerhettük” családját, beszélt külföldön élő 
rokonairól és végül kérdésekre is válaszolt. 
Imádkozzunk Gábor atyáért, hogy itteni szol-
gálata örömet okozzon neki, és imádkozzunk 
azért is, hogy ilyen programokat ne kelljen 
a KÉSZ-nek évente szerveznie.

F. J.

FÁK
/haikuk/

bükkök gót ívén
lángoló monstrancia
a felkelő nap

-
ház előtti hárs
föld és ég közé feszül
oldás és kötés

-
folyópart, fűzfa
gyökéroltáron ülő
hajléktalannal

-
erdőhatáron
bíbortüzű prelátus
tavaszi vérbükk

-
szélfútta tölgyes
kopogó szimfónia
őszül az erdő

-
pókfonál köt még
hulló levelet ághoz
végső haladék

-
késő őszi szél
Silvanus rőt palástját
hordja szerteszét

-
téli varázslat
gránátokkal rügyező
vadgesztenyefa

-
vörösfenyőág
érzi a fagy illatát
ébred a napon

Botos Ferenc

Boda Zsófia Borbála:

Karácsony
/PUNDURKA versforma/

Szeretet ünnepén,
Mindenhol a nép,
Nyugodt s békés,
Szív - dísz – ék.
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Szent Erzsébet 
kenyere 

Bajon, az Assisi Szent Ferenc temp-
lomban, a  vasárnapi szentmisén ál-
dotta meg Gábor atya Szent Erzsébet 
kenyereit. A  szentmisét követően osz-
tották ki a  hívek között. Árpád-házi 
Szent Erzsébet ünnepnapjának köze-
ledtével a Karitász Baji csoportja ado-
mányozta a  kenyereket. A  Katolikus 
Karitász ezzel az apró adománnyal sze-
retné felhívni a  figyelmet az adakozás 
fontossága, melyhez mélyen kötődnek 
Szent Erzsébet jó cselekedetei is. Szent 
Erzsébet áldozatos jóságával példát 
mutatott számunkra, hogy az elesette-
ket támogatni nem csak lehetőség, de 
mindenkinek kötelessége is. Szent Er-
zsébet életének csodás legendái, a szent 
tetteinek s azok értékének legmélyebb 
lényegét fejezik ki.
Erzsébet rövid élete során – mindössze 
24 évet élt -, oly nagy cselekedeteket vitt 
véghez, mely elegendő, hogy közel nyolc 
évszázad múltával is emlékezetünkben 
éljen, és példaként magasodjon a  mai 
kor embere előtt. Szent Erzsébet könyö-
rületes tetteivel mutatta meg embertár-
sai iránti szeretetét és önfeláldozását. De 
tettei nem csak az elesetteknek szóltak, 
hanem egyfajta felhívás is a mai ember-
nek arra, hogy ezek az irgalmas cseleke-
detek szükségesek az emberi élet jobbá 
tételéhez. Ezt példázza Szent Erzsébet 
élete! Ezt láthatta cselekedeteiben saját 
kora és a későbbi századok elesettjei épp-
úgy, mint a másokért tenni akaró, és ten-
ni kész, embertársaiért felelősséget érző 
jóakaratú emberek.
Szent Erzsébet példáját követve a Kari-
tász csoport Karácsony ünnepének kö-
zeledtével, ismét meghirdeti tartós élel-
miszer gyűjtő akcióját. Az adakozni kész 
emberek tartós élelmiszer, vagy pénz 
formájában felajánlott adományaikat, 
az Advent időszakában a  templomban 
várja a  Karitász. Az adományokból ka-
rácsonyi csomagok készülnek a  rászo-
rulók számára. Előre is megköszönünk 
minden jószívű adományt, és kérjük 
a  kedves híveket, hogy a  továbbiakban 
is segítsék adományaikkal a karitász mű-
ködését. Isten fizesse meg!

Pentz Imre

Jézust várva!
Idén december 1-jén vette kezdetét az ad-
venti időszak. Régebben „kisböjtnek” is 
nevezték ezt a  reményteli várakozás idő-
szakát. A XIX. század folyamán alakult ki 
az adventi koszorú készítés hagyománya. 
A  koszorú köralakja az élet örök körfor-
gását, az égi újjászületést jelképezi. A négy 
gyertya, a  várakozás négy hetét jeleníti 
meg. A hetente felgyulladó újabb gyertya 
fénye, az egyre közelebb kerülő fény eljö-
vetelére utal. A fény, a Megváltó születésé-
vel válik teljessé.
Az emberek jól tudják, hogy minden je-
lentős eseményre készülni kell. A korábbi 
korokban, az uralkodók, királyok érkezé-
sét jelezték előre, hogy a vendéglátók meg-
felelően készülni tudjanak az úr érkezésé-
re. A házukat, udvarukat rendezték, hogy 
rangjához illőn várhassák az érkezőt.
A katolikus ember várakozásának idősza-
ka az Advent. E várakozás során viszont 
nem csak a házunk táját, de lelkünket, és 
embertársi kapcsolatunkat is rendbe kell 
tennünk, hogy méltóképpen fogadhassuk 
a Kisdedet.
Községünkben, a várakozás kezdetén, Ad-
vent első vasárnapján, a  szentmise elején 
Gábor atya meggyújtotta templomunk-

ban az advent első gyertyáját, így meg-
kezdve a felkészülést.
Délután, az Assisi Szent Ferenc templom 
előtti Gizella téren került sor, Baj község 
adventi koszorúján, a várakozás első fényé-
nek felvillanására. Az ünnepi fény felgyú-
lását, a helyi német hagyományőrző dalkör 
énekei kísérték. A fények felgyulladását kö-
vetően a  templomban adott adventi kon-
certet az Esterházy Énekegyüttes. A  kon-
cert során sok szép karácsonyi dal hangzott 
fel, melyek igazi adventi hangulatot terem-
tettek a  karácsonyi készülődés megkezdé-
séhez. A  gyönyörű énekeket a  templomot 
megtöltő hallgatóság vastapssal jutalmazta. 
A  gyertyagyújtást követően a  Baji Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szeretetlako-
mán látta vendégül a résztvevőket. 
Az adventi gyertyák fényénél készítsük fel 
lelkünket a megváltónk méltó fogadására, 
és éljük át ugyanazt a  Messiásvárást, me-
lyet őseink lelkében is élt.
Megváltó reménységgel, és bizonyossággal 
imádkozzuk nap, mint nap: 

„Harmatozzatok Égi magasok
Téged vár epedve a halandók lelke

Jöjj el édes Üdvözítőnk!”
Pentz Imre

„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek…”
Egyházunk kiemelkedő hódolattal tekint 
Szűz Máriára, az Istenanyára. E különleges 
megbecsülést jól mutatja, hogy Anyaszent-
egyházunk, Mária életének minden fontos 
állomását az ünnepek sorába emelte. A Ma-
gyar emberek számára az egyik legfontosabb 
Mária ünnep októberre esik. Október 8-án 
ünnepeljük a Magyarok Nagyasszonyát.
Szent István királyunk Mária védelmébe 
ajánlotta országunkat, így sokszor a  Ma-
gyarok királynéjának is nevezzük Őt. 
Nemzetünk Mária tisztelete évezredes 
múlttal rendelkezik.
Történelmünk minden szakaszában fon-
tos védelmezője volt a Magyaroknak.
Korunkban sem szabad, hogy Szűz Mária 
tiszteletét elfeledjük.
Ezért is fontos, hogy immáron ötödik esz-
tendeje, Máriának szentelve az októberi 
hónapot került megrendezésre a  Tatai 
Szent Imre templomban a  Mária ünnep 
sorozata az „OCTOBERFEST”

Idén is az ország különböző táljairól jötte-
kel a vendégek, hogy átadhassák számunk-
ra Máriáról a gondolataikat, Máriához kö-
tőtő élményeiket.
Valóban élmény egy-egy szentbeszédet 
megalgatni, és elgondolkodni Mária kap-
csolatáról-, az áldozatvállaláshoz, a  szere-
tethez, az emberekhez.
Akik személyesen nem tehették meg, hogy 
élőben hallgassák meg az elmélyült gondola-
tokat, nekik sem kell lemaradni az élményről.
Ők is az „OCTOBERFEST” során min-
den elhangzott homíliát megalgathatnak 
a Tatai Szent Imre plébánia honlapján:
https://tataikapucinus.hu/oktober-a-
szuzanya-honapja-2-2/#
Az atyák homíliájának meghallgatását 
követően mindenki számára mélyreható 
elmélkedést kívánok.
Ne feledjük: Márián át vezet a legrövidebb 
és legbiztosabb út Jézushoz!

Pentz Imre
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Őszi színkavalkád a Szűzanyával - 
Októberfeszt a tatai kapucinus temlomban

„Itt van az ősz, itt van újra,  
S szép, mint mindig, énnekem.  
Tudja isten, hogy mi okból  
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,  
Innen nézek szerteszét,  
S hallgatom a fák lehulló  
Levelének lágy neszét.”

Ősz … mindannyian jártunk már őszi 
erdőben. A  látvány szavakkal szinte leír-
hatatlan. A  falevelek színjátéka, hullásuk 
csendes nesze, a  nagy, színes avarszőnyeg 
fanyar, fűszeres illata, a  napsugár erőt 
vesztett szelíd simogatása … szemet, lelket 
gyönyörködtető látvány. Az ősz köré saját-
ságos érzésvilág társul, csak az tudja iga-
zán, aki már „kiült a dombtetőre, s onnan 
nézett szerte szét”, ahogy Petőfi Sándor 
mondja.
S hogy mi okból szeretem? Mi tataiak 
nemcsak az előbbiek miatt, hanem azért 
is, mert templomunkban, a  tatai kapu-
cinus templomban Kovács Cs. Albert 
plébános atya kezdeményezésére immár 
ötödik alkalommal, sajátságos Október-
feszttel ünnepeljük októbert, a Szűzanya, 
a  rózsafüzér hónapját. Az Októberfeszt 
azt jelenti, hogy ebben a  hónapban min-
den hétköznap esti szentmisét más-más 
atya tart és a Boldogságos Szűzanyáról, égi 
Édesanyánkról tanítanak bennünket.
Varga Gábor káplán atya meghívására 
idén huszonhárom pap tartott szentmisét 
a  templomunkban. Az elhangzott prédi-
kációk ugyanolyan színesek, illatosak és 
gyönyörű fénnyel telítettek voltak, mint 
ősszel az erdő, de ugyanúgy lefesthetetlen, 
saját szavakkal visszaadhatatlan. Mégis 
teszünk egy próbát, hogy a  tanításuk fel-
idézésével a kedves olvasó elé varázsoljuk 
a  Szűzanya színeit, hangját, illatát, hang-
talanságát, lelkét, tekintetét, szeretetét, 
könnyeit, mosolyát, ölét, fájdalmát, köpe-
nyét, erejét, kötényét, közbenjárását, drága 
szívét, szépségét, gyönyörűségét. Leírjuk 
a leírhatatlant, ahogy az atyák is elénk tár-
ták az elmondhatatlant. Következzenek 
a tatai Októberfeszt színes levéldarabkái.
Dr. Pápai Lajos ny. megyéspüspök – 
A titkok szemlélésével a Rózsafüzér imád-
kozása a mi valóságos teológiai kurzusunk 
lesz. Köszönjük meg Istennek a hit drága 
ajándékát, köszönjük meg az Egyházat, 
a hitoktatást, amivel felkészítettek minket 
és kérjük a Szűzanyának, a Rózsafüzér Ki-
rálynőjének a  közbenjárását, hogy eljus-
sunk a  felnőtt hitre és örömmel tegyünk 
róla tanúságot a világban. Winkler Zsolt 

öttevényi esperesplébános – Minél többet 
vagyunk valakivel, annál inkább hasonlí-
tunk rá. Így hat ránk a Szűzanya is. Minél 
többet vagyunk vele, annál jobban megy, 
egyre szívesebben imádkozunk. Annál ha-
tékonyabb az imánk, minél több erőfeszí-
tést teszünk érte. Barkó G. Ágoston OSB 
bencés szerzetespap – A rózsafüzér titkait 
„le kell fordítani” a  jelen helyzeteinkre, 
a mi eseményeinket kell Jézus eseményei-
hez vinni, oda bele a rózsafüzér titkainak 
szemlélésébe. Kovács Pál sopronhorpácsi 
plébános – Nincs különbség a Szent Szűz 
és a  keresztények reménye között. Mind-
annyian az Eucharisztiából kapjuk az erőt, 
a  reményt ahhoz, hogy ami Máriában 
megtörtént (hogy testével és lelkével Isten 
fölvette a mennybe és megdicsőítette), az 
velünk is meg fog történni. Mindig, ami-
kor az Egyház Eucharisztiát ünnepel, 
nemcsak Jézus van jelen, hanem a boldog-
ságos Szűz is idejön. Dékány Á. Sixtus 
O.Cist em. zirci apát – Egy meghívásra az 
ember igent mond, vagy nemet. Mária az 
ő meghívásakor igent mond, vagyis elfo-
gad az Isten részéről. Nem tudja hogyan és 
miként fog mindez kibontakozni. Elfo-
gadja az Istent magát. A  meghívásra vá-
laszként mit adhatott Mária? Önmagát. 
Ezt kell megtanulnunk tőle. Kapui Jenő c. 
kanonok, mosoni esperesplébános – Szent 
István király az ország Szűzanyának való 
felajánlásával tudta biztosítani nekünk, 
magyaroknak a jövőt.  Imádkozzunk gyak-
ran egyénileg és közösségileg is magyarsá-
gunk lelki megújulásáért. Szűzanyánk 
hite, szeretete, Krisztussal való tökéletes 
egysége legyen példakép számunkra. Dr. 
Lukácsi Zoltán székesegyházi kanonok, 
győr-szigeti- és újvárosi plébános – Jónás 
ügyefogyott, botcsinálta, megalázott pró-
féta, akinek meg kell győzni az egész vilá-
got Isten megváltó tervéről. Tegyük nyil-
vánvalóvá életünkkel, hogy ezt 
a körülöttünk lévő pogány világot is szere-
ti az Isten, mert ő alkotta őket is és velünk 
együtt nem elítélni akarja, hanem hogy 
bűnbánatot tartson és éljen. Győri Imre 
székesegyházi kanonok, győr-gyárvárosi 
plébániai kormányzó – A nagy Mária jele-

nésekben és az egyéni kinyilatkoztatások-
ban a  Szűzanya arra tanít minket, hogy 
imádkozzuk a rózsafüzért. Ne csupán be-
tanult szöveg ismétlése legyen, hanem en-
nek az imának a  gondolatmenetét, igazi 
lelki tanítását próbáljuk elsajátítani. Ek-
kor talán lelkünk az Istennel valódi beszél-
getésbe kezd. Benkó Attila győri kórház-
lelkész – Mária örömének és fájdalmának 
– melyeknek csúcspontját a Golgotán éri 
el - ugyanaz a forrása, Jézus Krisztus. Má-
ria a  fájdalom idején is egészséges ember 
tudott maradni, nem betegedett meg, 
nem lett idegbeteg, nem került a pszichi-
átriára. Mi kell ehhez? Hogy ne maradjon 
egyedül. Jézus, mint jó atya, rábízza Mári-
át Jánosra. Mária belekapaszkodik a tanít-
ványba, gondozza bánatát, szembenéz fáj-
dalmával és tud tovább élni egészségesen. 
Mária megtanít bennünket is vesztesé-
günkben, fájdalmunkban, gyászunkban, 
hogy hogyan fogjuk meg a kezét, aki elve-
zet bennünket Fiához és Fián keresztül az 
Istenhez. Engedjük át Máriának életün-
ket. Dr. Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök – Nyitott szívű emberek kö-
zül a  legelső, a  legnagyobb, maga 
a Szűzanya. Isten évszázadokon át kopog-
tatott az emberiség kapuján. Várta, hogy 
lesz valaki, aki majd ajtót nyit neki. Mária 
volt a nyitott kapu, amelyen keresztül Is-
ten beléphetett a világba. Mária hatalmas 
igen volt Istennek. Akkor tiszteltjük hite-
lesen a  Szűzanyát, ha mi is, úgy, mint ő, 
igent mondunk az Istenre. Juhos Imre 
lébényi plébános – „Anyám, ha egyszer 
végre visszatérek, és ott maradok mindörök-
re nálad. Ha ráborulok régi küszöbünkre s 
megcsókolom az áldott, ősi fákat és 
fáradottan, könnyesen remegve nézek sze-
medbe.” Várj akkor engem, mert jövök egy 
este. (Kosztolányi Dezső) Azon az estén ne-
künk is imádsággá váltak e sorok, amikor 
plébános atya szentbeszédében az egész 
evangéliumot átfogva átölelte, szemlélte és 
köszöntötte a  boldogságos Szűz Máriát, 
égi Édesanyánkat. Radó Tamás pápai pre-
látus, kapuvári plébános – A  Megváltás 
Madonnája ikont hozta el nekünk, a szent-
beszéd e kép köré épített képmeditáció 



Apostol 5

volt. Saját korunk, életünk hétköznapi 
vértanúságait mutatta be. Álljunk oda 
a boldogságos Szűzanya mellé, kérjük az ő 
oltalmát, hogy mi is részesüljünk a  meg-
váltás kegyelmében. Sankó Szabolcs deá-
ki segédlelkész – Márián keresztül adjuk 
a szívünket, életünk minden percét Krisz-
tusnak. Boldvai Bertalan O.Prem csor-
nai premontrei perjel – Több történeten 
keresztül azt mutatta be perjel atya, hogy 
ami igazán fontos az életünkben az az 
imádság, az Istennel való kapcsolat, a  rá-
hagyatkozás és a  hit. Henczel Szabolcs 
szanyi plébános püspöki iskolabiztos, – 
Minden élethivatásnak az az alapja, hogy 
megtanuljunk igazul élni az életben. 
A  boldogságos Szűzanya igazsága azáltal 
vált érvénnyé és nekünk követhetővé, 
hogy oda tudta adni az igenjében az álma-
it, a  vágyait, csak azért, hogy ő egészen 
a gyermekéé, Jézusé legyen. Erre hív ben-
nünket a Szűzanya, hogy ne csak a satnyát 
adjuk oda az életünkből – amit amúgy is 
könnyen odaadunk – hanem próbáljuk 
meg azt odaadni, ami életutunkban érték 
és fontos. Magyaros László kisbéri plébá-
niai kormányzó – Szűz Máriának különös 
helyzetei vannak, amikor megjelenik az 
embereknek. Helyek, idők, módok külön-
bözőek, de a  lényeg ugyanaz: Mária az ő 
jelenéseivel a szentségi Jézusra emeli tekin-
tetünket. Hogy tudjunk imádkozni a bű-
nösökért, a  bűnösök megtéréséért. Ne-
künk, magyaroknak ez különösen is 
feladatunk. Sárai-Szabó T. Kelemen 
OSB a győri Szent Mór Bencés Perjelség 
perjele – A bencés regula kapustestvérről 
szóló fejezetét elmélkedte át. Mindannyi-
an kapusok vagyunk, ott állunk a világ és 
az Isten országának határán. Istenfélelem-
ből fakadó szelídséggel tegyünk jót. Hor-
váth B. János O.Prem csornai premontrei 
szerzetespap, újmisés – Szűzanya emberfe-
letti erővel hordozta a legsúlyosabb fájdal-
makat. Mutatja, hogy nincs akkora teher 
az Istentől, amit ne tudnánk elviselni, 
hogy nincs az a kísértés, amely ténylegesen 
ellenállhatatlan lenne. Mert amikor úgy 
érezzük, hogy elbukunk a kísértések elleni 
harcban, még mindig van a kezünkben egy 
fegyver, mégpedig a  legerősebb fegyve-
rünk, az imára kulcsolt kéz. Végerbauer 
Richárd a Vatikáni Nagykövetség magyar 
titkára – Hogyan leszünk még jobban Is-
tenben? Szemléljük Máriát, aki Jézusra 
mutat, közbenjár mindenkiért, aki kéri őt. 
Szemléljük Máriát, aki a legnagyobb misz-
sziós tanítvány, aki a mai napig evangelizál 

minket és Jézus útjára hív és azt mutatja. 
Mária ma is tanítja és magyarázza fia életét 
azoknak, akik kérik őt: Üdvözlégy Mária, 
Isten anyja, imádkozz értem bűnösért. Dr. 
Egresits Ferenc pápai prelátus, győr-
bácsai plébános – Ha a boldogságos Szűz-
anya adottságát szeretnénk apostoli mó-
don megvalósítani, akkor nem tehetünk 
mást, mint Krisztus szolgálatába állni. Is-
ten akaratának megvalósításán munkál-
kodni mindennapi életünkben. Elsősor-
ban úgy, hogy kifejezzük az igenünket, 
majd pedig vállaljuk életünkben a megvál-
tás keresztjét. Majd ezután mindent átala-
kítva az utolsó vacsora termében találjuk 
magunkat. Ahol új élet kezdődik szá-
munkra.  Bognár István Brenner János 
Hittudományi Főiskola spirituálisa – 
A  Magnificat valóságos ének, hálaének, 
amikor is Mária eldalolja az Úrnak végte-
len örömét és háláját. Már Mária foganta-
tásával megkezdődik az üdvösségnek, az 
örömhírnek a  hajnalhasadása és ez 
a Magnificat ban éri el tetőpontját, amikor 
a  két kicsi magzat valami titokzatos mó-
don találkozik és négy emberi személynek 
a  boldogsága adódik itt össze. Örvendez-
zünk az Úrban szüntelen. A mi egész szí-
vünk és életünk dalolja Szűz Mária hála-
énekét. Holpár I. Balázs mosoni 
segédlelkész – Mária hite egész élete során 
felfelé ível. Rögtön igent mond, nem kér 
türelmi időt. Kimondja szívéből az igent és 
az igen olyan kalandra viszi őt, amelyben 
egyszerre ura és fia lesz a  megváltó Isten. 
„Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt 
kéred, nem fogsz kétségbeesni; ha rágon-
dolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fog ja keze-

det, nem fogsz elbukni, ha ő védelmez, nincs 
mitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; 
ha ő kegyes hozzád, célba érsz.” (Szent Ber-
nát) Németh László általános püspöki 
helynök – Szűz Mária Egyházunk édes-
anyja. Az ő szeplőtelen szíve ajánlotta a be-
teg XIII. század gyógyító imájaként a  ró-
zsafüzért, a  hitetlen XIX. században 
Lourdes-ban, majd a vérszagú XX. század-
ban Fatimában megismételte ezt. Amikor 
a rózsafüzért imádkozzuk, Szűz Mária szí-
vét lapozgatjuk, abba tekintünk bele. 
Ezen a  gyönyörű őszi avarszőnyegen lép-
delhettünk egész októberben a  tatai ka-
pucinus templomban. Szívünket, lelkün-
ket átjárta, megtisztította és bevilágította 
a Szűzanya fénye, mosolya, ölelése és az ő 
szent fiának, a mi Urunknak, Jézus Krisz-
tusnak jósága és békéje.
Hálásan köszönjük Gábor atyának, hogy 
nemcsak megszervezte ezt a gyönyörű hó-
napot és meghívta az atyákat, hanem min-
den szentmise elején kedves történetekkel 
el is mesélte, hogy milyen szálak fűzik őt 
hozzájuk, ezzel mindnyájunkhoz közelebb 
hozva őket. E mellett az Októberfeszt első 
gyümölcsét is leszüretelhettünk, ugyanis 
október 23-án, Sárai-Szabó T. Kelemen 
OSB perjel ünnepélyes közreműködésével 
megalakult a  tatai bencés diákok baráti 
köre, majd ezt követően 27-én útjára in-
dult a Bencés Szabadegyetem. 
Hát, ilyen egy tatai Októberfeszt. Aki ked-
vet kapott, akit most megszólított a Szűz-
anya, várjuk nagy szeretettel jövőre. Addig 
is a  szentbeszédek teljes egészében meg-
hallgathatóak a https://tataikapucinus.hu/
oktober-a-szuzanya-honapja-2-2/ linken.

„Szeressétek egymást”

Meglepetés
Karácsony alkalmával egy ajándékot szeretnék átadni 
minden testvéremnek, egy újabb szentképkiállítást, az 
eucharisztikus szentképekből. Fogadjátok nagy-nagy 
szeretettel!
Több mint ezer szentképből áll a kiállítás és tematiku-
san van felépítve a tóvárosi plébánia teljesen felújított 
és díszmegvilágítással ellátott folyosóján. Mi, a  Tata-
tóvárosi Egyházközség ezzel járulunk hozzá a 2020-as 
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz. 
Aki végignézi a képeket, amik olyanok mint egy keresz-
tény képregény, az valóban képet, képeket kap arról, hogy mit gondolunk, mit 
hiszünk mi katolikusok az Eucharisztiáról. 
Karácsonytól kezdve, az egész 2020-as évben ingyenesen megtekinthető a kiál-
lítás. Előzetes bejelentkezés azonban, főleg csoportoknak, feltétlenül szükséges. 

Szeretettel és imával: Albert atya
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Ha az időjárás engedi, a korábbi évekhez hasonlóan, pikniket, tűzgyújtást,

szalonnasütést
is tervezünk.

Találkozás
de. 10 órakor

a baji templomnál. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Tata, 2019. december  dr. Szabó Gábor

- Szent Márton Kör -

Kedves Barátaink!
A KÉSZ tatai csoportja és a Szent Márton Kör 
nevében szeretettel hívunk hagyományos, év végi
kirándulásunkra
a baji Kálvária és a Körtemplom érintésével.

Időpont:

2019. december 28. szombat
A kirándulás az együttléten kívül alkalmat adhat év végi közös hálaadásra is.
Hozzátok el gyermekeiteket, unokáitokat, hívjátok barátaitokat családjaikkal,
gyermekeikkel együtt.

„Szeressétek egymást”

Életre kelt Betlehem 
Bajon!

Élő betlehemmel vette kezdetét a  baji 
Szent András Dűlőben az adventi idő-
szak. Misztikus történelmi hangulatot 
árasztó programra 2019. december 07-én 
került sor. A település apraja-nagyja nagy 
számban részt vett a betlehemi hangulatot 
felidéző programon.
A Betlehemi atmoszférát idéző környe-
zetben kisiskolások és élő jószágok eleve-
nítették fel a Szent Család történetét. Az 
iskolások, a  „kihelyezett” hittanóra kere-
tében ismerkedhettek, a Biblia tanításaival 
a Szent Családról.
Az „élő Betlehem” megteremtéséhez 
a pásztorok és a kisded szülei a kisiskolá-
sok szereplésével elevenedtek meg az istál-
ló jászla körül.
A település német gyökereihez visszanyú-
lóan, a  sváb népi hagyományokról meg-
emlékezve, betlehemes játékok felelevení-
tésével teremtették meg az egykori falusi 
karácsonyi hangulatot. 
A baji szőlőhegy történelméből is ismere-
teket szerezhettek a résztvevők. A vendé-
geket forralt borral, teával, sült tökkel és 
zsíros kenyérrel várták a szervezők. 
E szép programmal kezdte meg a felkészü-
lést, az Adventi várakozás időszakában, 
a  karácsony örömünnepére a  Baji Szent 
András Baráti kör közössége.

Pentz Imre

Mariazell zarándoklat
„Mielőtt kiáltasz, Én felelek, te még beszélsz, és én már meghallgattalak.” (Iz 65, 24)

Egy különösen varázslatos napnak indul-
tunk meg november 30.-án. Azon a rend-
kívül hűvös reggelen még álmosan kicsit, 
de izgatottan vártuk már, hogy mit tar-
togat nekünk Mariazell. Az autópályán 
menvén felfigyeltem az előbújó napra, 
ami igazán szép próbálkozása volt Isten-
nek, ezen a fagyos reggelen. 
Győr környékén megállva felvettük az 
idegenvezetőnket, aki ismertette velünk 
az egész napos programot és sok érdekes-
séggel látott el bennünket. Ezt követően 
pedig, a rózsafüzér imádságával készítet-
tük fel szívünket a Szűz Anya látogatásá-
ra. Majd később, mikor már nem jártunk 
messze, Ausztria szakadó hóeséssel és 
mesébe illő hegyekkel, dombos vidé-
kekkel mutatta meg arcát. Na és ekkor 

kezdődött a  varázslat! Tovább haladva 
az úton már a  gyönyörtől eltelve, mesz-
sziről láthattuk a keresztet, ami a bazilika 
tetején csillogott. Leszálltunk a  buszról 
és még mindig esett a hó, ami még han-
gulatosabbá és ünnepibbé tette az egész 
napot. Először a likőr gyár felé vettük az 
irányt, ahol kaptunk egy kis tájékoztatót 
a likőrökről és annak elkészítéséről, majd 
a végén meg is lehetett kóstolni őket. Ez-
után a bazilika volt az „úti célunk”, ahol 
már egy idegenvezető várt ránk, aki kör-
be vezetett bennünket az épület körül 
és számtalan érdekességgel bombázott. 
Majd - amit már mindenki várt - bemen-
tünk a bazilikába is, ahol már végleg nem 
tudtunk betelni a látvánnyal. Különösen 
érdekes volt számomra az oltár mögött 

kiemelkedő, a  bűnt ábrázoló „kígyók 
a  Földön”. Ezután szabad program kö-
vetkezett, ahol megtekinthettük az ad-
venti vásárt vagy leülhettünk egy forró 
tea mellé. 3-kor pedig már Gábor atya 
tartotta a  szentmisét, Dömötör László 
atya kíséretében. Gábor atya a  prédiká-
ciójában kiemelte: „a mi dolgunk csak 
az: meghallani a  hívást és válaszolni rá 
ahogyan, azt András apostol is tette!”. 
A  szentmise után pedig még egy utolsó 
pillantást vetettünk a bazilikára és az ad-
venti vásárban nézelődő emberekre, majd 
haza indultunk. Nagyon sok emlékkel és 
élménnyel gazdagodva értünk haza. Egy 
varázslatnak éltem át azt, ami ott történt 
velünk és együtt lehettünk.

Joó Viktória

KIRÁNDULÁS
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Szentségimádás
Minden hétköz-
napon a  szentmi-
sék előtt fél órával 
szentségimádás és 
gyóntatás.

Vesperás
Szerdánként az 
esti szentmise 
előtt, 17:30-kor 
zsolozsmát imád-
kozunk.

Rózsafüzér
Szerdán és vasár-
nap 17 órakor, 
szombaton 17:30 
órakor, május 
és október hónapban minden nap 
a  szentmisék, illetve a  vesperás előtt 
fél órával rózsafüzért imádkozunk. 

„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2020. február 8. • 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. 12. 24. - XXIX. évf. 6. 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
Y-Biblia, a YOUCAT-hez hasonló kiadásban. „Nagyon tetszik nekem ez 
az ifjúsági Biblia. Igazán sokszínű, rengeteg vallomás van benne, szenteknek 
és fiataloknak a  tanúságtétele. Arra csábít, hogy aki kézbe veszi, elkezdje 
olvasni, és csak az utolsó oldalon hagyja abba. És azután ...? Azután félrete-
szi. Eltűnik a könyvespolcon, valahol hátul a harmadik sorban. Porosodik. 

A  gyermekei egy napon majd elkótyavetyélik az ócskapiacon. Nem! Ennek nem szabad 
megtörténnie! Olvassátok figyelmesen! Ne felületesen, mint egy képregényt. Kérdezzétek 
meg magatoktól: Mit mond ez az én szívemnek? Vajon hozzám szól-e Isten ezekkel a sza-
vakkal? Megérinti-e bensőmet, a szívem vágyait? Mit kell tennem? Isten szava csak így tud 
erővé válni. Csak így tud életünk megváltozni, naggyá, széppé lenni.” (Ferenc pápa)

Ünnepi miserend 2019
Agostyán  Dec. 24.  Karácsonyi szentmise  21:00;  

Dec. 25.  Ünnepi szentmise  11:30;  
Dec. 29.  Szent Család ünnepe  11:30;  
Dec. 31.  Hálaadás  16:00; 
Jan. 1.  Újévi szentmise  11:30; 

Baj  Dec. 24.  Karácsonyi szentmise  23:00;  
Dec. 25.  Ünnepi szentmise  10:00;  
Dec. 27.  Ünnepi szentmise és boráldás    7:00;  
Dec. 29.  Szent Család ünnepe  10:00; 
Dec. 31.  Hálaadás  18:00; 
Jan. 1.  Újévi szentmise  10:00; 

Tata  Dec. 24.  Karácsonyi szentmise  23:00;  
Dec. 25.  Ünnepi szentmise    7:30; 8:45; 18:00;  
Dec. 26.  Ünnepi szentmise    7:30;  
Dec. 27.  Szent János ünnepe  18:00;  
Dec. 28.  Aprószentek ünnepe    7:30; 18:00;  
Dec. 29.  Szent Család ünnepe    7:30; 8:45; 18:00;  
Dec. 31.  Hálaadás  18:00; 
Jan. 1.  Újévi szentmise    7:30; 8:45; 18:00; 

Vértestolna  Dec. 24.  Karácsonyi szentmise  21:00;  
Dec. 25.  Ünnepi szentmise  11:30;  
Dec. 26.  Ünnepi szentmise és boráldás  17:00;  
Dec. 29.  Szent Család ünnepe  11:30;  
Dec. 31.  Hálaadás  16:00; 
Jan. 1.  Újévi szentmise  11:30;



Apostol8 Képemlékek

Adventi koncert Bajon

Élő Betlehem Bajon

Szentképkiállítás

Őszi kirándulás Vértestolnán

Zarándoklat Mariazellben


