AZ AGOSTYÁNI, BAJI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2020. 02. 26. - XXX. ÉVF.1. SZ.

Irgalom!
Szent Fausztina nővér három verssel kezdi naplóját, ami a katolikus misztikus irodalom egyik csúcsa, egyfajta
lelki életi tankönyv mindannyiunk
számára. Ez a három vers, különösképpen is az első, előszó a könyvhöz,
melyben kimondja a lényeget. Versek,
melyeknek nincs irodalmi értékük, de
mégiscsak versek, ihletett szavak. Nem
mindent mond el az ember versben. A
versnek megvan a maga kifejező ereje.
Más, több, mint egy másfajta szöveg.
Tömörebben és a lelket megérintve fejezi ki a lényeget.
A Wikipédia ezt írja a költészetről:
főfeladata, hogy gyönyörködtessen. Azzal gyönyörködteti a lelket, hogy mintegy
tükröt tart eléje, melyben a lélek a maga
örök vonásait élénken kidomborítva és
intenzív világításban ismeri fel. A költészet „az emberi szív eleven és szabatos
rajza” (Gyulai Pál). A költészet az emberi lélek rejtelmeit festi le. Fontos, hogy
néha tükörbe nézzünk, főleg egy olyan
tükörbe, amit egy szent tart elénk!
A misztikus emberek gyakran versekben fejezték ki a lelkükben megtapasztalt isteni kegyelmeket. Gondoljunk például Keresztes Szent János
méltán híres verseire. Fausztina nővér
naplójában is gyakran találkozhatunk
versekkel. Különösképpen is fontos a
Napló elején található első vers, amelyben szinte az egész könyvet megtalálhatjuk. Ha megértjük ezt az első verset,
akkor megértjük Fausztina nővér Naplóját is, akkor megértjük az Irgalmasság
üzenetét is. Olvassuk így e verset! Nézzünk így bele ebbe a tükörbe!
Ó, Örök Szeretet,: A legmélyebb és
legnagyobb szeretetről szól, Istenről.

Ó, Örök Szeretet, szent képed megfestését kéred,
S feltárul előttünk irgalmad forrásának
mélye.
Ki e sugarakhoz járul, azt megáldod,
Az éjfekete lelket hófehérre váltod.
Ó, édes Jézus, irgalmad trónusát állítottad itt fel,
Hogy vigasztald és gyámolítsd a bűnös
embert.
Megnyitott Szíved tiszta forrás – belőle
Vigasz árad a megtört szív sebére.
E kép iránti tisztelet és dicsőítés
Az emberi lelkekben soha meg nem
szűnjék!
Isten irgalmasságát minden szív dicsérje,
Most és mindenkor, örökkön-örökké!

Isten, a Szentháromságos Egy Isten
maga a szeretet. Az irgalmasság üzenetének is ez a lényeg, ide akar bennünket
elvezetni.
szent képed megfestését kéred,:
1931-ben kérte ezt az Úr Fausztina

nővértől. Isten, Jézus végtelen szeretetét ábrázolja ez a kép. János evangéliumának 19 fejezetének 34. verse szerint
Jézus oldalából víz és vér folyt ki. Az
utolsó csepp vérét is kiontotta érettünk
szeretetből.
S feltárul előttünk irgalmad forrásának mélye.: A szeretet nem várt, nem
remélt beláthatatlan mélységei tárulnak fel Jézusban.
Ki e sugarakhoz járul, azt megáldod,: Innen, Jézusból, Jézus oldalából,
az Ő végtelen szeretetéből árad ránk a
kegyelem.
Az éjfekete lelket hófehérre váltod.:
Hihetetlen, nem remélt kegyelmeket
kaphatunk. Csak most kezdjük megérteni Isten szeretetének mélységeit.
A következő versszak tovább, újból
magyarázza Isten szeretetét és irgalmát. A teológia szerint Jézus maga az
ősszentség. Jézus oldalából jöttek létre
a szentségek. Jézus oldalából árad a kegyelem.
Megnyitott Szíved tiszta forrás – belőle vigasz árad a megtört szív sebére.:
A két egymásra szomjas szív, Isten és
ember szíve egymásra talál. Isten szomjúságát csak az emberi szív s annak
megtérése csillapíthatja. S az ember
vágyakozását, szomjúságát is csak Isten végtelen szeretete tudja kielégíteni.
Önmagának teremtett bennünket az
Isten. És ezért nem akarja kiszúrni a
szemünket földi ajándékokkal. Önmagával akar bennünket megajándékozni.
Az utolsó versszak pedig Fausztina
nővér küldetését írja le. Ez a mi hivatásunk is: Befogadni, elfogadni Isten
irgalmát; és továbbadni azt másoknak.
Albert atya

„Nem éltünk tétlenül”

2

Bencés szabadegyetem
Ma este dr. Lukácsi
Zoltán atya mondta
az esti szentmisét és ő
volt a bencés szabadegyetem előadója is.
A téma a Szent László herma komplex
vizsgálata volt, amiről
Zoltán atya sok- sok
képpel és rendkívül
érdekfeszítően számolt be a szép számú hallgatóság előtt.
F.J.

Célba értek a cipős
dobozba csomagolt
ajándékok
Célba értek a cipős dobozba csomagolt
ajándékok Böjte Csaba gyermekeihez.
Az adománygyűjtésbe már 3 éve a tatai
cserkészek is bekapcsolódnak, így idén
27 tatai csomag indult útnak először Budapestre, a Bi-Pi villába. Ez a cserkészház
a cserkészet alapítójáról kapta a nevét. Itt
a Magyar Cserkészszövetség önkéntesei,
diákok, nyugdíjasok és köztük egy tatai
cserkész is itt csomagolták be, válogatták
össze a dobozokat. Végül 730 cipősdoboz
gyűlt össze, amelyet a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalommal együtt
szállítottak ki Erdélybe, ahova december
13-án éjjel érkezett.
Végh Juti, a főszervező elmondta: A program különlegességéhez az is hozzájárult,
hogy nemcsak az az 5-10 ember volt
jelen a teremben aki önkéntesnek érkezett, hanem az a rengeteg mindenki, aki
cipősdobozt vagy pénzadományt vagy
bármilyen segítség adott. Örülünk, hogy
a szegény sorsú gyerekeknek ezzel is sikerült örömet szerezni és jó volt érezni, hogy
a tatai közösség is milyen segítőkész volt.
Ezúton köszönjük mindenkinek a segítséget, bármilyen formában is tette azt.
-kp-

Egyházközségi bál 2020
A Pikantó étteremben 2020. február 8-án
egyházközségi jótékonysági bált szerveztünk, melynek bevételét a tóvárosi Ifjúsági
Ének és Zenekarnak ajánlottuk fel. Külön
köszönetünket fejezzük ki Kissné Fegyver
Tündének és Dr. Szabóné Kóthay Ildikónak a bál előkészítéséért, illetve a Party

Pop Band zenekarnak, akik idén is kiváló
hangulatot teremtettek. A bál céljait Tata
művészei, borászai és családjai értékes
tombolaajándékokkal, a hívek támogatójeggyel segítették elő. Részvételüket és
bőkezű támogatásukat ezúton is hálásan
köszönjük!

Pásztorjáték Tatán
Egy év kihagyás után idén is újra pásztornak és angyalnak öltözött gyerekek
köszöntötték a Kisjézust Tatán december
24-én délután. A pásztorjátékban szerepeltek gyakorlott, sokat próbált Vaszary-s
„bibliai színészek”, akik korábbi években
is részt vettek betlehemes játékokban. A
hittanosok és cserkészek az oltár előtt, a
jászolt körülállva énekkel és dallal köszöntötték az újszülöttet.
Köszönet Kontra Attilának, cserkészek-

nek, hittanosoknak a betanításért és játékért.

Böjti fegyelem
Február 26-ával megkezdődik a nagyböjti
időszak. Nagyböjtben péntekenként tartózkodni kell a húsfogyasztástól minden-

Házasság Hete 2020
Február 10-16 között immár harmadik alkalommal rendeztük meg plébániánkon a
Házasság Hetét! Minden nap az esti szentmisék homilíáiban, majd a szentmise után
a közösségi teremben papok tartottak előadást a házasságról. Idén is megrendeztük
a vetélkedőt házaspárok számára.

Keresztút
Nagyböjt minden péntekén, az esti szentmisék előtt, 17 órától kezdődően keresztutat végzünk templomunkban. Az imádságokat a plébániai közösségek vezetik, a
faliújságra kitett hirdetés szerint. Hívunk
és várunk mindenkit, így is készüljünk közösen húsvét szent ünnepére.

Betegek kenete
Február 15-én, szombaton az esti szentmise keretében kiszolgáltattuk a betegek
szentségét azoknak a beteg, idős testvéreinknek, aki 60 évüket betöltötték illetve
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azoknak, akik még nem töltötték be, de
betegek és kérték a szentség kiszolgáltatását. Imádkozzunk továbbra is beteg és
rászoruló testvéreinkért!

kinek, aki betöltötte a 14. életévét. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti
napok a 18 és 60 év közöttiek számára.

KI TANÍT MEG
Ki tanít meg a fölsejlő világra
ki tanít meg az elmúlásra
arra, mit mindig tud a tölgyfa, a rózsa
arra a teljesség állapotra
hogy ne légy férgesült gyümölcs
lehulló, töpörödött mása
látni, hallani, szagolni
a teremtett világból növekedni
verejtékes, nász szagú testtel
ég alatt kedveshez simulni
írásban, képben, zenében
a mindenségre felmosolyogni
Ki tanít meg a fölsejlő világra
ki tanít meg az elmúlásra

SZFÉRÁK
csillag múlt fénye
két szemünk keresztútján
hová tűnik el
Botos Ferenc

„Szeressétek egymást”
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Plébániai Tanácsadó Testületi választás
Megyéspüspök Atya az Egyházmegyei
Körlevelek 323/2020 szám alatt elrendelte, hogy az egész egyházmegye minden
plébániáján válasszák meg az új Plébániai
Tanácsadó Testületeket, akiknek megbízatása az elkövetkezendő öt évre szól.
Ennek az útmutatásnak eleget téve kerül
sor Agostyánban, Vértestolnán és Tatán
a tanácsadói testületek megválasztására.
A választást megelőzően kerül sor a jelö-

lésre. Jelölni összesen 15 személyt lehet a
templomban kihelyezett jelölőcédulákon.
A jelöltek kihirdetése után kerül sor a
választásra, melynek időpontját a hirdetésekben, a faliújságon és honlapunkon
is közzé fogjuk tenni. A megválasztott
tagok jóváhagyása és beiktatása április 26ig megtörténik. A választásban minden
nagykorú hívő részt vehet.

Híres cserkészek

Mi a közös az első holdra lépő ember, a világ második leggazdagabb embere, a svéd
király, Indana Jones rendezője és színésze,
a Rubik kocka feltalálója, Bálint Gazda
és a tatai 722-es cserkészcsapat cserkészei
között? Hát persze, hogy először a közös
tulajdonságok között a híresség, a vagyon
és a kiváló szellemi képesség jutna eszünkbe. Azonban a helyzet ennél egyszerűbb.
Mindannyian tettek cserkészfogadalmat.
Meglepő? Aki fiatalon a cserkészetben
tapasztalta meg a közösséget, a szeretetet
Isten, haza és embertárs irányába, az egy
hatalmas előnnyel indul neki a felnőtt életnek. Így nagyobb eséllyel lesz boldogabb.
A fenti számos példa mutatja, hogy életrevaló felnőttek nőnek ki a cserkészetből,
akik megállják a helyüket a szakmájukban,
életükben. Nyilván egy színészre (Németh
Kristóf ), TV-bemondóra (Mohay Ben-

2018. február 3-án osztottunk első alkalommal tartós élelmiszert a baji plébánia
épületében. Az azóta eltelt két évben 694
táskányi tartós élelmiszert osztottunk ki.
Egy táska kb. 3-4 kg alapélelmiszert tartalmaz.
2019 ádvent időszakában 173 kg tartós
élelmiszer gyűlt össze a templomban. Így
Bajon decemberben két alkalommal kaptak élelmiszer csomagot a rászorulók.
December 21-én osztottuk ki a karácsonyi
csomagokat és az egyedülálló férfiaknak
30 adag székelykáposztát. Délelőtt terített asztallal, süteménnyel, forralt borral
és teával vártuk testvéreinket. Adomány
ádventi koszorú gyertyái égtek, megilletődött arcok, megszeppent tekintetek,
felcsillanó szemek vették körül az asztalt.

ce), befutott zenekarra (AWS - Siklósi Örs
- viszlát nyár) az ember jobban felkapja a
fejét, ha cserkész. Ugyanúgy hiteles, elkötelezett és megbízható lesz a cserkészként
felnövő pék, tanár, raktárvezető vagy ügyfélszolgálati munkatárs is. Szerencsére az
1990-es fordulat után újjáéledő cserkészet
már kinevelt magából sok felnőttet, akik
most is helyt állnak a társadalom különböző pontjain. Reméljük, hogy a most
felnövekvő cserkészek is, a tábori nomád
körülményekből, a közösségi egymásrautaltságból és önzetlenségből nevelődve
boldog és életrevaló felnőttként fognak
élni. Úgy, mint David Beckham, David
Attenborough, Bear Grylls, Vaclav Havel,
Paul McCartney, Kennedy elnök, J. K.
Rowling (Harry Potter), Szent-Györgyi
Albert, Beer Miklós püspök atya. Mindannyian cserkészek.

Két éves a baji Karitász
Éreztük, hogy jól esik testvéreinknek ez a
kis figyelem, az ünnep hangulata.
Albert atya is eljött hozzánk, leült közénk,
velünk volt.
Beszélgettünk, hallgattunk, figyeltünk –
együtt voltunk.
Katolikus zsebnaptárt, szentképeket ajándékoztunk nekik – örömmel vitték ezeket
is a jól megpakolt táskákkal együtt.
Az elmúlt két esztendőért hálát adunk Istennek.
Benne élünk, mozgunk és vagyunk, neki
köszönhetünk mindent. Nélküle nem
menne semmi sem.
A baji hívek segítő szándéka, elkötelezettsége minden várakozást felül múl.
Hónapról hónapra tanúbizonyságát adják irgalmas szeretetüknek. Adományaik
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Költségvetés,
zárszámadás

Az agostyáni, baji, tatai és vértestolnai
Plébániai Tanácsadó Testületek külön-külön megtárgyalták és ellenszavazat nélkül
elfogadták az egyes plébániák 2019-es zárszámadását és a 2020. évi költségvetésének
tervezetét, amely a végső jóváhagyásra
felterjesztésre került a püspökségre. A
zárszámadás és költségvetést bárki megtekintheti a plébánia irodájában.vv

Rendelkezés az adó 1+1
%-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk
jövedelemadónk két százalékáról. 1%-át
az egyházaknak, a másik 1%-át pedig civil
szervezeteknek ajánlhatjuk fel. Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-ával, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél
többeknek nyújthasson segítő kezet. Technikai száma: 0011. Adója másik 1 %-át lehetősége van plébániai közösségünk Szent
Imre Alapítványának felajánlani. (Adószám: 18601606-1-11) Alapítványunk az
egyházközség lelki, szociális és kulturális
céljait hivatott elősegíteni. Ennek fundamentumát képezi az ide szánt adomány,
amelyet ezúton is köszönettel fogadunk.
Kérjük, hívja fel családjának, jószándékú
ismerőseinek figyelmét is a lehetőségre!

a Szent Antal perselyben és a felajánlott
tartós élelmiszerek teszik lehetővé, hogy
elmondhassuk: Két éves a baji Karitász.
Köszönjük a baji híveknek! Nélkülük nem
menne semmi sem!
A baji Plébániai Tanácsadó Testület a szívügyének tekinti a helyi karitász működését. Mindig számíthatunk támogatásukra,
segítségükre. Köszönjük nekik. Nélkülük
nem menne semmi sem!
Albert atya adta az indító lelkierő, és azóta
is vigyáz ránk, segít bennünket. Köszönjük az Atyáknak! Nélkülük nem menne
semmi sem!
Bízunk benne, hogy összefogva, egymást
segítve – amíg lesz rászoruló – lesz a baji
karitász is!
2020. február 2.
SMJ

„Szeressétek egymást”
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A Házasság Hetén minden nap megünnepeltük a házasságot
Templomunkban február 9-16. között
saját, nyolc napon át tartó programsorozattal kapcsolódtunk be a Házasság Hete
országos rendezvénybe. Hazánkban az
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil
szervezetek széles körű összefogásával,
számtalan nagyváros, település, közösség
részvételével. Plébániánk immár harmadszor csatlakozott ehhez a nagyszerű programhoz, Albert atya kezdeményezésére és
vezetésével. Az idei esztendőben a programok között szerepelt a már hagyományosnak mondható „Páros Kalandtúra”, „Az
érintés pszichológiája” címmel interaktív
előadást szerveztünk 16-22 éves fiatalok
részére, volt egyházközségi bál és nem
utolsó sorban minden nap szentmisével
ünnepeltünk, ahol más-más meghívott
atya elmélkedett a házassággal kapcsolatban. Az alábbiakban néhány gondolatot
osztunk meg a kedves olvasóval az elhangzott szentbeszédekből.
Markovics Milán tábori lelkész arról elmélkedett, hogy a házasság segít elviselni
a fájdalmakat és a halált. Tágabb értelemben ezért van szükség a „nagycsaládra”, a
közösségekre. A családszeretetben gyökerezik a hazaszeretet. Merjünk szeretni,
merjünk belekapaszkodni a keresztbe. Azzal a tudattal, hogy közben Isten mindig
fogja a kezünket.

Író Sándor vérteskethelyi plébános atya
szerint a házasság és a papság is megszentelt hivatás. Oly annyira „közel állnak”
egymáshoz, hogy egy jó pap lehet jó apa és
egy jó apa lehet jó pap – értsük jól. A legfontosabb, hogy a házas ember nap, mint
nap házas maradjon: „Ha ma feleségként
keltem föl és este feleségként feküdtem le,
minden rendben van. Ma, és nem holnap,
vagy azután kell a házasságot rendbe tenni.
Kovács Pál, sopronhorpácsi plébános atya
egy idézettel kezdte szentbeszédét, mely
szerint „a házasság olyan tövises, szúrós
bokor, amelyen illatos rózsák teremnek.”
A házasság folyamatos munka a másikért.
Az Eucharisztiára vetítve ez azt jelenti,
hogy Krisztus mindent megtesz értünk.
Egyet kér: hogy bízzunk benne. Krisztus
Egyház iránti szeretete a férjek példaképe
kell, legyen.
Pál atya azt mondta, hogy legyünk egymás számára gyóntató székek. Hogy ne
kelljen attól félnem, hogy a házastársam
elítél. Ne a tulajdonságáért, hanem önmagáért szeressem őt. A házasság előképe az
Eucharisztiának – a házasságban felfedezzük azt az örömet, amit Jézus készít nekünk. Henczel Szabolcs szanyi plébános
atya szerint a házasság örömének forrása
az Úr Jézus Krisztus. Tudunk-e örömhírt
vinni a családi asztalhoz? Hozzuk családjainkat az oltár elé. A kánaáni asszony iga-

zi hitével és derűjével adjuk oda magunkat
egymásnak. Nem lehet, hogy Salamon
„útját járva” a lassú hitehagyás kerítsen
hatalmába bennünket. Azért veszíthetjük
el családjainkban is a derűt, életörömet,
mert szeretetünk nem megfelelő forrásból
fakad, nem megfelelő forrásból táplálkozik. Ferling György nagylózsi plébános
atya azzal kezdte elmélkedését, hogy az
egyetlen, amire Isten a teremtéskor azt
mondta, hogy nem jó: az embernek nem
jó egyedül. A házasságban van egy közös
vigaszunk: találkozunk. Szükség van erre a
vigaszra, hiszen a házastárs választásával a
másik elvesztését is választjuk. Istennek és
embernek teremtő szava van. A házasságkötéskor a férfi szavára – Istentől kapott
teremtő szavára -válik a menyasszonyból
feleség és fordítva, a vőlegényből férj. A
házastársaknak kitüntetett és kizárólagos
szeretet jár. Szeretni azt jelenti: elfogadni
és a másikért élni. Gyengéden szeretni és
vágyakozni azt jelenti: szerelemmel szeretni.
Hálásan köszönjük az atyáknak, hogy
tanítottak minket és egymásnak, hogy
együtt ünnepeltünk egy álló héten át.
A szentbeszédek teljes egészében meghallgathatók a www.tataikapucinus.hu oldalon.
-csj-

Az Oltáriszentség szeretetének története az elmúlt kétezer évben

Az idei Eucharisztikus Kongresszusra való
készületünk egyik formája, hogy plébániánkon a csütörtöki lelkigyakorlatok során Ferdinand Holböck – A legszentebb
Oltáriszentség és a szentek című könyvét
elmélkedjük át. A könyv szerzője nyolcvanöt szent életét, tanítását, a legszentebb
Oltáriszentséggel való kapcsolatát tárja
elénk. Azon szentekét, akiket egészen különösen bensőséges viszony fűzött a szent
Eucharisztiához. Akár úgy, hogy egészen
nyomatékosan és világosan beszéltek róla
és az ügyében buzgólkodtak, vagy úgy,
hogy a Szent Eucharisztiát különösen tisztelték, imádását és vételét különösen szorgalmazták és nélküle nem tudtak élni. A
szentek életében különösképpen tükröződik az a titok, hogy az Anyaszentegyházban milyen nagy jelentőségű az Eucharisz-

tia tisztelete.„Vegyétek és egyétek, ez az
én testem!” „Igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem!” – Erősödjünk meg a
hitben, hogy Jézus Krisztus valóságos teste
és valóságos vére rejtőzik a kenyér és a bor
színe alatt. A Szent Eucharisztiában Jézus

Krisztus valóban jelen van Húsával és Vérével, Testével és Lelkével, istenségével és
emberségével, így adva mindannyiunknak
erőt, vigasztalást, békét, örömet és kegyelmet. Hitünk erősödésében és mélyülésében segítsenek minket és járjanak közbe
érettünk a következőkben – Ferdinand
Holböck könyve alapján, a teljesség igénye
nélkül – bemutatandó szentek.
“A szentek a mi mennyben élő barátaink;
mivel ők mindent “Isten nagyobb dicsőségéért” cselekedtek, ezért ők Isten dicsősége.” (Arnold Guillet)
A szentek életéről szóló rövid összefoglalókat honlapunkon olvashatják: https://
tataikapucinus.hu/az-oltariszentsegszeretetenek-tortenete-az-elmult-ketezerevben/
-csj-

„Szeressétek egymást”

Apostol

5

Szalézi Zenetábor Péliföldszentkereszten
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek” (Jan 20,29)
Január 31-én, pénteken újból szalézi
testvérek és fiatalok népesítették be
Péliföldszentkeresztet. Ezen a hétvégén
összegyűltünk, hogy együtt dicsérjük az
Urat énekeinkkel és ünnepeljük Bosco
Szent Jánost, aki egész életét a fiataloknak
szentelte. Először is az estét egy játékkal kezdtük, majd miután vacsoráztunk
elkezdtük a próbát, hiszen másnap már
Nyergesújfalun kértek fel minket szolgálatra a szentmisén. Először még csak külön-külön, csoportonként igyekeztük a
dalokat átnézni, áténekelni. Ezután pedig
„egyesítettük erőinket” és együtt próbáltuk szárnyainkat széttárni a holnap felé.
Később már csak a kápolnába vettük az
irányt, ahol Péter testvér megtartotta az
esti imát és Domonkos atya a hagyomány
szerinti „Jó éjszakát”-ot.Február első napja
nagyon hívogatónak ígérkezett. A zenetábor második „felvonását” imával kezdtük,
majd a reggeli befejezése után fél 9 óra
tájban átmentünk Nyergesújfalura. Ott
még berendezkedtünk a karzaton és, hogy
minden tökéletes legyen, a hangszerek

behangolása is megtörtént. A szentmise 11 órakor kezdődött a Szent Mihály
templomban, amit az új tartományfőnök,
Andrásfalvy János atya mutatott be. Itt
miután a lelki táplálékot megkaptuk, átvonultunk a Zafféry Károlyról elnevezett
középiskolába és ott lezajlott a nagy Don
Bosco ünnep, ahol az egész magyar szalézi
család, tartomány jelen volt. Itt sok csodás
vagy akár megható fellépést láthattunk és
a díjátadónak is szemtanúi lehettünk. Egy
ilyen alkalom nagyon szép lehetőség arra
is, hogy találkozzunk a szalézi szerzetesekkel és nővérekkel, beszélgessünk velük
és együtt ünnepeljük a 132. éve elhunyt

Bosco Szent Jánost. Miután véget ért az
esemény, könnyes búcsút vettünk és vis�szamentünk a táborba, ahol a nap még
nem ért véget a számunkra. Visszatérésünk
után fakultatív program következett, ami
eredetileg egy játéknak indult, de végül
tovább folytattuk azt, amit a templomban
elkezdtünk: énekeltünk. Vacsora után játszottunk közösen még egy jót, majd egy
fél órára még átengedtük magunkat Jézusnak és egy imával fejeztük be az estét.
Február másodikán, a tábor utolsó napjához értünk. Az egész délelőttöt még egymás társaságában töltöttük el, majd egy
szentmise keretében lezártuk a hétvégét.
Ez a találkozó emlékeztetett engem arra,
hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy
nem kellenek hatalmas dolgok ahhoz,
hogy érezzem a gondviselést. Gondolok
itt egy hangra, ami bármikor megnyugtatott; egy arcra, ami mosolyra fakasztott;
egy tekintetre, ami elfeledtetett mindent;
egy szóra, ami biztosított arról: Nincs
olyan, hogy együtt valami ne menne!
Joó Viktória

Szívünk is egy kicsi jászol!
Karácsony, a kereszténység legjelentősebb
ünnepe. Ekkor ünnepeljük Jézusnak, a
Megváltónknak a születésnapját.
Napjainkra a családi vonatkozása is megerősödött, így a szeretet, az összetartozás,
az ajándékozás ünnepeként nem csak a
keresztény családok életébe vált fontos ünnepnappá.
Gyökeret vert az egész világon minden
szeretetben élő család otthonában.
A szeretet megnyilvánulásának karácsonyi
ajándékozási szokása a vélhetően a Napkeleti Bölcsek és a pásztorok történetére
vezethető vissza, akik a kisded Jézusnak
ajándékokkal hódoltak Betlehemben.
A karácsony egybeesik a téli napfordulóval.
Ettől az időponttól kezdve a nappalok egyre hosszabbodnak, és a fény győzedelmeskedik a sötét éjszaka felett. Jól példázza ez
az időszak Jézus születését, aki meghozta
az ígéret fényét a hívők számára, s ez a fény
az elcsigázott embereket reménységgel, és

hittel tölti el.
A baji Assisi (Serafi) Szent Ferenc-plébániatemplomban december 25-én az ünnepi szentmisét követően pásztorjátékot
mutattak be a plébániához tartozó gyermekek és hittanosok.
A Megváltó születésének ünnepi szentmiséjére csordulásig megtelt templomban
Albert atya mutatta be a szentmisét.
A település sváb hagyományokhoz híven,
a szentmisén több németének is felhangzott.
A Szentmisét követően került sor a hagyományos pásztorjáték előadásra, melyben
évről-évre felelevenedik Jézus Krisztus
születése, és így minden évben megbizonyosodtunk, hogy milyen csodálatos dolgot tett értünk Istenünk, mennyire szeret
minket, hogy elküldte hozzánk egyetlen
fiát.
Egyházközségünk gyermekei, angyalnak,
pásztornak, királyoknak, profétának, Máriának, és Józsefnek öltözve mutatták be a

jelenlévő híveknek a születés történetét.
A szereplők gyermeki komolysággal és
nagy odaadással elevenítették meg az immáron több mint két évezreddel ezelőtt,
Betlehemben történteket.
Gyönyörű előadásukat tapssal jutalmazták
a hívek.
A betlehemi kis Jézus mindig emlékeztessen arra mindannyiunkat, hogy ne csak
karácsony estéjén legyünk egymás iránt
türelemmel, és szeretettel, hanem az év
minden napján.
Köszönjük a pásztorjátékban résztvevők
áldozatos munkáját.
Legfőképpen azonban a gyermekeknek
köszönjük, akik szívvel-lélekkel a kis Jézus
dicsőségére mutatták be ezt a szép játékot,
megmutatva ezzel a születést, melyre minden ember várt.
Krisztus százszor is megszülethet Betlehemben,
Elveszel, ha nem engeded be a szívedbe.
Pentz Imre
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A Kapucinus templom galambjai
Gyakran megfigyelem a templom tetején
napozó galambokat. A városba költöző
galambokról megoszlik a lakosok véleménye. Egyesek etetik, mások repülő patkánynak tartják őket. Kétségtelen tény,
hogy a városiasodó életmódunkhoz az
egyik legjobban alkalmazkodott madaráról van szó.
Ahogy nőnek a városok és az emberek is
elhagyják az évezredek óta lakott falvakat,
úgy az állatok is felfedezték, hogy a városban könnyebb a túlélés. Ahogy az erdei
életközösségek pusztulnak és monokultúrás mezőgazdasági területek lépnek a helyükbe, lassan már csak az emberrel együtt
élő városi állatok lesznek a túlélők addig,
amíg az ember is túl tud élni.
A sziklafalakon költő szirti galambokat
az ember több ezer éve kezdte háziasítani Közép-Ázsiában és Egyiptomban.
Kiváló tájékozódási képességei miatt
postagalambnak használták és húsa miatt
fogyasztották is. Postagalamb még ma is
egy sport, a II. világháborúban életeket is
mentett a gyors üzenettovábbítás. A ma
velünk élő balkáni gerle alig száz éve szokott be a városokba. Élelmet és vizet mindig talál, szapora madár, évente 5-6-szor
is költ. Monogám típus és párjával annak
haláláig együtt marad.

A galamb (héberül Jóná) a Bibliában is
fontos szimbólum. Elsőként Noé bárkájában említi a szent szerző. Galamb hozza az olajágat, amely a béke jelképe Isten
és ember között. A galamb a Szentlélek
szimbóluma az újszövetségben (Mt 3,16).
A galamb szelídségéről híres, Jézus így
tanítja az apostolokat: Mt 10,16 „Íme,
én úgy küldelek titeket, mint juhokat a
farkasok közé. Legyetek tehát ravaszak,
mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok!” A Szentírásban még szó esik a
galambról, gerléről, mint áldozati állatról.
József és Mária a zsidó törvények szerint
Jeruzsálembe mentek, hogy áldozatot mutassanak be az Úr Törvényének előírása
szerint: egy pár gerlicét vagy két fiatal galambot. (Lk 2,24)
A galamb szimbólumait, mint a Szentlélek és a tisztaság szimbóluma megjelenik
a rendházi folyosón a szentképkiállításban
is, amelyet érdemes egyszer alaposan megtekinteni.
Így hát tekintsünk úgy a templomtetőn
napozó és néha körrepülésre induló galambokra, hogy a Szentlélek száll le a tatai kapucinus templomra. Megfigyelésem
szerint Tatán a legnagyobb galambraj a
kapucinus galambraj.
KP

Szilveszteri séta Vértestolnán

„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye
a te arcodat is ne ragyogja be”
(Böjte Csaba)
Az év befejezéseként, szilveszter napján a Nap is simogatja az arcomat.
egy falu sétát szervezett a Vértestolnai Né- A továbbiakban élveztük egymás társamet Nemzetiségi Önkormányzat és a Vér- ságát és azt, hogy az év utolsó napján is
testolnai Egyházközség.
együtt lehetünk.
Reggel 9 órakor a templom előtt gyüle- A séta végén a kultúrházban vártak minkeztünk és vártunk arra, hogy nekilendül- ket forró teával, zsíros kenyérrel és sütivel,
jünk az útnak.
amiért meglehetősen hálásak voltunk.
Bevezetésként Albert atya kívánt min- Majd egy kvíz kitöltése adott lehetőséget
denkinek boldog és szeretetteljes évet egy arra, hogy felidézzük magunkban azokat
igazán érdekes történettel, majd útnak a történeteket, amiket a különböző „álloeredtünk.
máshelyeken” hallottunk.
Utunk során a Német Nemzetiségi Ön- Ezt követően pedig társasjátékozás színekormányzat tagjai láttak el bennünket sítette tovább a délelőttöt. Kegyelemnek
számos történettel és érdekességgel, ami éltem át azt, hogy az év utolsó napján is
később még fontos szerepet játszott a dél- együtt voltunk, nagyon reménykedem abelőtt folyamán. Az idő igazán lelkesítő ban, hogy jövőre is ilyen szépen zárhatjuk
volt így december vége felé. Nem tudtam majd az évet.
betelni azzal, ahogy a hűvös szellő mellett
Joó Viktória

Aktív volt a tatai cserkészek téli időszaka
A tatai cserkészcsapatnak mozgalmas decembere volt. Az őrsgyűléseken a fiúk és
a lányok is lelkesen készültek az adventi
vásárra. A fiúk gyertyaöntésben jeleskedtek, a lányok mézeskalácsot sütöttek,
mécsestartókat készítettek. Az adventi
vásáron gyűjtött adományokat szívből
köszönjük és a csapatotthon felújítására
fogjuk használni. Az adventi vásárral napján ismét elhoztuk a betlehemi lángot. A
Jézus születésének helyén gyújtott láng az
osztrák cserkészek segítségével minden évben Bécsből indul szerte Európába. Közben sok cserkész részvételével már szorgalmas gyakorlás kezdődött a karácsonyi
pásztorjátékra. A cipősdoboz adomány
akcióba idén is becsatlakoztunk és egy
cserkészünk a budapesti csomagoláson is
segített. A cipősdobozok karácsony előtt
célba értek és örömmel vették át Böjte
Csaba gyerekei. A cserkészkarácsonyra
egy lelki ösvénnyel készültünk. Minden
cserkész egyedül, bekötött szemmel haladt végig az útvonalon, ahol különböző
lelki feladatok, élmények érték őket. A
csapatkarácsony végül a csapatotthonban
vidám beszélgetéssel, sütizéssel ért véget.
Örömmel használjuk a csapatotthont. Például egy spontán szerveződött szilveszteri
társasjáték délutánra is sokan jöttek el, új
játékokat is megismerhettünk. A sláger a
Dixit és a Bang játékok voltak. Januárban
kimozdultunk a szabadba és Vitányvárba
kirándultunk. Útközben mister X-et játszottunk és megismertük a Britt Bulldog
nevű játékot, amelyben a játék végére mindenki Bulldog lesz. Alig várjuk már a tavaszt, hogy több szabadtéri programunk,
számháborúnk és portyánk legyen.
722
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Könyvajánló
Márai Sándor - Az igazi „Egy nő tudja az ilyesmit…” Lehet-e az érzelmeket az értelem segítségével megsemmisíteni, teszi fel a kérdést Márai emélylélektani drámában.
A válasz: nem, mert az érzéseket néha, szerencsés esetben
meg lehet szelídíteni és el lehet sorvasztani, de az értelem
soha nem győzheti le. Az 1941-es regény egy zátonyra futott házasság monológja; Márai előbb a feleség, aztán a
férj szemszögéből avatja be olvasóit a bonyolult szerelmi
háromszögbe; a kettősség és a párhuzamok látszólag kusza
egyvelege bravúros pontossággal metszi át a viszonyokat és
a viszonyulásokat. Márai nem igazságot szolgáltat (egyáltalán lehet?), csupán ott a nyitott-megválaszolt kérdés mindannyiuk feje fölött:
mi is a mozgatórúgó? Van-e különbség abban, ahogy a férfi tekint a nőre, mint
fordítva? Vagy vannak szerelmen felüli motivációk is?
Esteledik, a nap már lemenőben - Robert Sarah bíborossal Nicolas Diat beszélget A „Nyugati világ” összeomlásának hátterében kulturális és identitásválság húzódik meg.
A Nyugat nincs tisztában önmagával, mert nem tudja,
vagy nem akarja tudni, hogy ki teremtette és rendelte
olyanná, amilyen volt, és amilyen ma is. Manapság számos
ország, nemzet nem ismeri saját történelmét, s mindez
szükségszerűen hanyatláshoz vezet, utat nyitva újbarbár
„civilizációknak”. Robert Sarah Isten vagy a Semmi és
A csönd ereje című nagysikerű kötete után a harmadik
könyvében a fenti gondolatokat fejti ki a Nicolas Diat-val
való beszélgetésekben. Véleménye szerint itt az ideje a megalkuvást nem ismerő
diagnózis felállításának, melyben nemcsak a fenti válságjelenségek elemzését kell
elvégezni, hanem e problémák súlyosságát is tudatosítani kell. E feladatnak tesz
eleget a bíboros, aki nem ragad le a puszta elemzésnél. - Bizonyítja, hogy elkerülhető az Isten, ember és reménység nélküli világ pokla. Ugyanakkor fontos lelki
feladatot is ad: az embernek el kell jutnia a lélek felemelkedésének tapasztalatára,
és magasabbra jutott teremtményként kell elhagynia ezt az életet, mint ahogy ide
belépett.
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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: szünnap
Kedd-péntek: 9-15
Szombat-vasárnap: 8-12

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: 2020. március 30. • 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 - 2020. 02. 24. - XXX. évf. 1. sz. • Megjelenik évente hatszor. Felelős
kiadó: Kovács Csaba Albert plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel: 34/ 380 019
Honlapcím: www.tataikapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.
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Elsőáldozók bemutatás

Egyházközségi bál

Házasság Hete

Szilveszteri séta Vértestolnán

KÉSZ kirándulás

Gyertyaszentelés Vértestolnán

Szalézi Zenetábor

Célba értek a cipősdobozok

Pásztorjáték

