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Fogadjuk be Isten végtelen szeretetét
Kedves Testvérek! Nem akarok nagy
szavakat használni, de egy új világrend
küszöbén állunk. Először is azért mert
egy vírusos-karanténos időszakot tapasztalhattunk meg az elmúlt két hónapban. Ez még csak a kezdet, a tudósok
szerint lesz még folytatása. (És ezzel nem
akarok pánikhangulatot kelteni, vagy
rémhíreket terjeszteni!) Emberi életünk
újabb korlátaihoz érkeztünk el,
és ezt a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg. Recseg-ropog
körülöttünk minden. Túlságosan
is nagynak képzelte magát az ember. Azt hittük itt van már a földi
paradicsom, de legalább is a Kánaán. És újból kiűzettünk onnan.
Rossz úton jártunk, irtózatos sebességgel haladtunk egy zsákutcában. És most újra kell tervezni
mindent, vissza kell találnunk a
helyes útra. Mindannyiunk számára szomorú, embert próbáló időszak volt ez.
Ti nem jöhettetek el a templomba, nem
vehettetek részt a szentmiséken, nem járulhattatok a szentségekhez. Mi papok
pedig üres templomban kellett, hogy
misézzünk. Maradt a TV és a számítógép által közvetített liturgia, és az egyéni, személyes imádság. Ebben legalább
erősödhettünk. Én naponta több órát
töltöttem a templomban az Oltáriszentség előtt, amit értetek is felajánlottam,
és végül szentségi áldást adtam az üres
templomon keresztül az egész világra,
így reátok is. Vagyis a kegyelem ebben
az időszakban is működött. Remélem,
hogy a karantén után a lazulás időszakában megerősödött hittel, és kiéhezett
vágyakozással tértek vissza a templomi

liturgiához! (Mert a TV és a számítógép
által közvetített liturgia bár kényelmesebb, de nem az igazi. Kirándulni sem
lehet a tévén keresztül. )
Másodszor pedig azért vagyunk egy
új világrend küszöbén, mert közben,
a vírusos időszakban megünnepeltük
Húsvétot, Urunk Jézus Krisztus szenvedését, halálát és diadalmas feltámadását.

Ő hozta és hozza el számunkra az igazi
új világrendet, a szeretet országát. Ez
pedig azt jelenti, hogy mi is fel fogunk
támadni, hogy van örök élet. Ez azt jelenti, hogy nem érdemes véglegesen berendezkedni erre a világra, nem érdemes
úgy élni, minthogyha ez a világ tudna
csak bennünket boldoggá tenni. Ez azt
jelenti, hogy a vonzónak tűnő külső világ mellett van egy még hatalmasabb és
még szebb belső világ is, amire érdemes
lenne odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy
nem a vírusé az utolsó szó, Jézus a Korona vírusnál is hatalmasabb, Jézus őt is
legyőzte.
Ha Isten engedi is ficánkolni ebben a világban, azt csak azért teszi, hogy valami
még jobbat hozzon ki belőle számunkra.
Hiszen minden értünk van. Nyissuk ki

a szívünket, lelkünket, életünket és fogadjuk be Isten végtelen szeretetét, amit
Jézus közvetít számunkra, amit Jézus
mutatott be számunkra halála és feltámadása által!
Most pedig már Pünkösdre készülünk a
Szentlélek eljövetelének ünnepére. Ő a
Krisztus által elhozott új világrend soha
ki nem merülő energiája és motorja. Belőle kell nekünk is élni. Vele kell
együttműködni, építve Isten
földi országát. Most azonban
még csak az új világrend küszöbén vagyunk, még nem érkeztünk el oda. Most még csak
vajúdunk, szenvedünk, vágyakozunk. Erről az időszakról Keresztes Szent János Szellemi páros ének versének két versszaka
jut eszembe: 1. Hová rejtőztél
el, Szerelmem? S miért hagytál
itt sóhajommal? Mint szarvas elfutottál,
de megsebezve engem. Kimentem, hívtalak, s már eltűntél. 6. Jaj, ki tud engem
meggyógyítani? Ó, add át nekem végre
teljesen magad! S hozzám ne küldj a mai
naptól fogva hírnököt, ki úgysem tudna
szólni arról, mit szeretnék.
Isten ültette belénk az Ő utána való vágyakozást. Ne akarjuk ezt elnyomni, helyettesíteni pótlékokkal! (Úgy sem fog
sikerülni!) Ne kábítsuk magunkat! Isten
maga akarja betölteni végtelen vágyainkat a maga végtelenségével. Induljunk el
végre és keressük! Ugyancsak Keresztes
Szent János mondja: Ha egy lélek keresi
az Istent, akkor az Isten sokkal inkább
keresi őt. Induljunk el, és megtaláljuk
Őt, mert Ő akarja.
Albert atya

„Nem éltünk tétlenül”
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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, Bajon, Vértestolnán és
Tatán a tanácsadói testületek megválasztására.
A választást megelőzően került sor a jelölésre.
A jelöltek névsorát közzétettük. A választásra Úrnapján, június 14-én, vasárnap a
szentmisék után kerül sor.
A megválasztott tagok jóváhagyása és beiktatása augusztus 31- ig megtörténik. A
választásban minden nagykorú hívő részt
vehet.

Húsvéti gondolatok
Húsvéti gondolatok címen olvashatják a
járványügyi korlátozások alatt templomunkban elmondott szentmisék evangéliumait és Gábor atya elmélkedéseit. Az elhangzott anyagot honlapunkon a https://
tataikapucinus.hu/nagybojt-4-vasarnapja/
címen találják.

ÁLDOZATHOZATAL
holdzuhanás az ablakon
éjszakák infúzió áramlása
fényesre száradt falakon
az alkonyat különleges
barázdált arcok fordulnak
roncsolt erdei bogárként
a rejtőző csend elérhetetlen
levéltakarója felé
aláhulló magasságban
sűrűsödik a műszerek hangja
lidérces sápadt derengés
terjed megállíthatatlanul
a kórtermeken át
a hajnal holdfény színű messzeségben
égő homlokokon
forró cseppeket kondenzál
a fény
Botos Ferenc
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Megvan az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus új időpontja
A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
új időpontjára –tudatta a NEK Általános
Titkársága május 12-én. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5-12. között
rendezik meg Budapesten.
Április 23-án jelentette be a Vatikán, hogy
Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint
a katolikus világesemény szervezőivel
egyeztetve – tekintettel az egészségügyi
válsághelyzetre és annak következményei-

re – egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust (NEK).
A Szentszék az utazási nehézségek és a
gyülekezési korlátozások miatt hasonló
döntést hozott a Családok Világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában.
A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy
évvel később, 2023 augusztusában tartják
meg.
Forrás: NEK Általános Titkársága

Nagyböjti lelkigyakorlat
2020. március 9-13.

Történelmi tény-e
Krisztus feltámadása?

Húsvét ünnepére készülve nagyböjti lelkigyakorlat volt templomunkban március
9-13. között. Az esti szentmisék után lehetőség volt az atyákkal találkozni, beszélgetni. Az homíliák a honlapon a https://
tataikapucinus.hu/nagybojti-lelkigyakorlat/ meghallgathatók. Bízunk abban, hogy
a lelkigyakorlat kellő erőt adott ebben a
nehéz időszakban és elősegítette felkészülésünket a feltámadás ünnepére!

“Történelmi tény-e Krisztus feltámadása?” címmel Francois Varillon “A hit
öröme az élet öröme” című könyvének vonatkozó fejezete alapján Kontra Attila hitoktató készített prezentációt, melyet honlapunkon a https://
tataikapucinus.hu/tortenelmi-teny-ekrisztus-feltamadasa/ oldalon tekinthetnek meg.
Fogadják szeretettel!

TAVASZI VIRÁGÁLDOZAT
Hóvirág

/haikuk/

Leánykökörcsin

búvó hóvirág
gyöngyház fehéren izzó
manólándzsahegy
-

napkeleti dal
mellénykéjét vetkező
büszke leánytest
-

Martilapu

Fürtös gyöngyike

tűnő aranya
foszlik fehér kalappá
az árokparton
-

üde gráciák
tengerkék leple borul
hajnali rétre
-

Odvas keltike

Törpe nőszirom

fahéjillat száll
lilás fehér szirmokból
zöld hullámokon
-

lila ruhás hölgy
ó, rangrejtve tündöklő
tündéri fátyol
Botos Ferenc

„Szeressétek egymást”
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Amit mi is megtehetünk

„Újraépíteni, megújítani a plébániákat, sürgetőbb feladat, mint valaha” írja
Michael White és Tom Corcoran kötetének ajánlásaképp Nyéky Kálmán atya,
a könyv magyar kiadásának szerkesztője.
Fábry Kornél atya, az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus főtitkára
pedig kézikönyvként említi, amely az
egyik legjobb eszköz mindazok számára, akik vágynak plébániai közösségük
megújulására, növekedésére. Kézikönyv,
azaz nincs semmilyen hatása addig,
amíg át nem ültetik a gyakorlatba. De
hát mit kezdjen egy falu vagy egy kis
település híveinek aktív vagy kevésbé
aktív csoportja egy olyan kézikönyvvel,
amely eredetileg egy marylandi városka
lakóihoz szól, amelynek plébániája nyilván nagyobb, s gondjai között például
„a megfelelő személyzet” vagy „a rátermett vezető” kiválasztása is a teendők
közé tartozik. Vajon mennyit és mit
lehet hasznosítani ebből a 300 oldalnyi
példából, iránymutatásból, tanácsból,
összegzésből, amelynek szinte valamen�nyi gondolatával, felvetésével- néhol
tanácstalanságával és útkeresésével isegyetértettünk. A vértestolnai közösségben Albert atya javaslatára, mintegy a
pénteki lelkigyakorlatok folytatásaként
gondoltuk tovább a könyvben leírtakat- véletlenül éppen betartva az egyik
alapvetést, mármint azt, hogy „a kiscsoportok kicsik”, azaz 8-10 embernél
többen ne legyünk egy-egy beszélgetésen. A kezdeti elfogódottság mellé egyre
több gyakorlatias felvetés és élmény társult: például hogy mennyire szeretjük,
amikor a prédikációban a mindennapi
életünket s a mindannyiunkat foglalkoztató példák és élethelyzetek felől közelítenek az atyák a bibliai utalások felé
– mintegy minden alkalommal rámutatva, hogy gondjaik-bajaink és örömeink közepette is keressük Istent, fordul-

junk Őhozzá. Arról is szó esett, – ami a
kötetben is gyakran felmerül,- hogy hogyan lehetne bővíteni azok számát, akik
a napi munkában akár csak egy aprónak
tűnő részfeladatot is vállalnak: a templom díszítését, takarítását, vagy egy-egy
program megszervezésében segítenének: nem csak kreativitásukkal és ötleteikkel, hanem azok megvalósításával is.
Azaz: hogyan „mozdítsuk ki az embereket a padokból”? Magunkra ismertünk a
könyvnek abban a fejezetében is, amelyben „A zene a víz” címmel a szerzők arról számoltak be, hogy templomukban
milyen kritikus pont volt korábban a
zene. Az Atyák elmesélték, hogy a zenészek szolgálat helyett koncertlehetőségnek tekintették a szentmiséket, s hiába
vettek föl zeneigazgatót (!) a helyzet sokáig nem javult. Michael atya elkészített
egy „zenei menüt”, így aztán négyféle zenés mise közül lehetett választani, de ez
sem bizonyult hatékonynak. Mert nem a
country- vagy modernebb stílusú gitáros
zenei szolgálatokban kellett volna gondolkodni, hanem zenés ima programban. Ma már a marylendi közösségben
is ún „dicsőítő” dalokat játszanak az orgonás szertartások mellett, amelyek egyként az Örömhírt terjesztik, és Isten felé
emelik a híveket. A Vértestolnai Szent
Antal Kórus is épp ezt a szolgálatot vállalta, igazodva a szentmisék menetéhez,
s bár kis lelkigyakorlatos csoportunk és
a kórus is szép terveket szőtt a közeljövőre, ezeket mind félre kellett tennünk
a pandémia miatt elrendelt vészhelyzetben. Most a betegek gyógyulásáért
imádkozunk, most minden imánk Istenhez, a Megváltó Krisztushoz és oltalmazónkhoz, Szűz Máriához száll. S ha majd
végére érünk ennek a próbatételnek, akkor még figyelmesebben olvassuk végig
ezt a könyvet, mert akkor lesz igazán itt
az ideje annak, amit Michael White és
Tom Corcoran megfogalmazott: „újraépíteni a plébániákat sürgetőbb feladat,
mint valaha.”
Zanati Zsófia
(Michael White-Tom Corcoran:
Újraépítve .
Kiadó Család, Ifjúság és Bioetika
Intézet Alapítvány 2018)
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A tóvárosi karitász
csoport életéből
“Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak
egy csepp a tengerben, enélkül a csepp
nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
– Kalkuttai Szent Teréz anya
A 2016 óta működő karitász csoportunk
tagjai közül sokan feltesszük magunknak a kérdést: kivel, mikor , és hogyan
gyakoroljuk az irgalmas szeretet.
Keressük a választ, de sokszor nem találjuk. Mégis próbálkozunk, hiszen sokszor és sokfelé látunk rászorulót, aki a
mi segítségünkre vár.
Ehhez a próbálkozáshoz, tevékenységünkhöz tartozik, hogy minden héten
kedden tartós élelmiszert tudunk osztani a hozzánk fordulóknak.
Így a 2019-es évben a Szent Antal persely 500.500 Ft összegéből 477.520 Ftot költöttünk erre a célra, és így éves
szinten 931 csomagot osztottunk ki. A
karitász csoport által most nyilvántartott kérelmezők száma: 332fő, miután
kivettük az időközben elhalálozott 10
igénylőt, és a több mint 2 éve nem jelentkezett 64 igénylőt.
Önkénteseink segítik azoknak az intézményeknek a munkáját, ahol erre szükség van. Ilyen: a Fényes Fasori Idősek
Otthona, a Vakok Állami Intézete, a
Szociális Alapellátó Intézet.
A hajléktalan szálló lakóinak december
17-én műsorral és süteménnyel kedveskedtünk. 2019. november hónaptól 3
pedagógus karitász tagunk korrepetálással segíti a rászoruló családok gyermekeit.
Nagy megtiszteltetésnek tartottuk,
hogy az év utolsó karitász összejövetelén, november 26-án Kovács Csaba
Albert esperes plébános atya megáldotta
a karitász munkatársait, és helyiségeit,
ahol részt vett Michl József polgármester úr, és Szabó György a győri egyházmegyei karitász igazgatója.
A 2019. évi karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtés eredménye a következő: a
tóvárosi Szent Imre plébánia és a hozzátartozó plébániák összegyűjtött tartós
élelmiszer súlya hozzávetőlegesen 573
folytatás a következő oldalon...

„Szeressétek egymást”
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folytatás az előző oldalról
kg. A tatai Szent Kereszt plébánia és a
hozzátartozó plébániák által gyűjtött
tartós élelmiszer súlya hozzávetőlegesen
495 kg. Karácsonyi csomagot 118 db-ot
adtunk ki, akiket nem tudtunk elérni,
januárban pótoljuk.
Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű
adományát!
2019. december 17-én meleg ételt /tarhonyás hús, savanyúság, tea , sütemény,
/ osztottunk, ahol 48-an helyben fo-

gyasztották el, 24 adagot pedig elvittek.
Köszönjük a Máltai Szeretetszolgálat által ajánlott BOXER + KFT húsfelajánlását, valamint köszönet Gottwald Sándornak is, aki elkészítette a meleg ételt.
A Gombos Kft segítségét is köszönjük,
akik a tálaló eszközöket biztosították.
Karitász csoportunk célja továbbra is a
szolgáló szeretet, a rászorulók segítése az
evangélium szellemében. Ezért is választotta csoportunk Kalkuttai Szent Terézt
példaképül, aki lehajolt és sorsközössé-
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get vállalt az elesettekkel, s amikor megkérdezték tőle, mit jelent a jézusi szeretet útján járni? – így válaszolt: a csend
gyümölcse: az ima; az ima gyümölcse: a
hit; a hit gyümölcse: a szeretet; a szeretet gyümölcse: a szolgálat.
Szeretettel várjuk közösségünkbe azokat, akik gyakorolni szeretnék a szolgáló
szeretetet és szívesen segítenének az elesetteken!
Dr. Lakatos Péterné A karitász csoport nevében

Viseld szíveden egyházad sorsát!
Új könyv világít rá
Szent II. János Pál1 pápa szent örökségére.Patrick Novecosky szerzője annak a
könyvnek, amely a 100 Ways John Paul II
Changed the World2 címet viseli. A pápai
utazásoktól egészen az élet védelme érdekében hozott döntésekig, Szent II. János
Pál pápa minden eredményét bemutatatja
a szerző. Ezeket sorszámozva, két-két oldal terjedelemben fejti ki. Pl. a 100. a vallásszabadságról szól, az 1. helyen pedig az
új evangelizációt mutatja be. A 30. fejezet
„1979 , látogatás Lengyelországban”3 címet viseli. A szerző kifejti, hogy Őszentsége a politikai szabadságot és önrendelkezést is hirdette ekkor, de első sorban
arról beszélt, hogy a hívek öleljék át szabadon Jézus Krisztust. Lengyelek tízezrei
skandálták ekkor, hogy „Istent akarjuk!
Istent akarjuk!”

Kínai kommunista hivatalnokok két
templomról eltávolítatták a keresztet.
Az anhui egyházmegye területén lévő
kommunista hatóságok április 16-án és
18-án eltávolítottak kereszteket két templomépület tetejéről – írja az ucanews.
com. A források szerint félő, hogy egyre
több ilyen esemény lesz a térségben.

A Vatikán felhívja
a figyelmet a koronavírus okozta növekvő
élelmiszerválságra.
A koronavírus vészhelyzet élelmezési
válságot is okoz, hívták fel a figyelmet
vatikáni tisztviselők. Május 15-én, szombaton megrendezett sajtótájékoztatón
arra buzdították az embereket, hogy tegyenek közösségeikben az éhezőkért. „
A koronavírus-járvánnyal párhuzamosan
növekszik az élelmezési válság is.” mondta Fr. Augusto Zampini-Davies egy élő
közvetítésű sajtótájékoztatón május 16án. „Tudjuk, hogy a társadalom értékét az
határozza meg, hogy hogyan kezeljük a
legszegényebbeket, a legsebezhetőbbeket,
tehát mit fogunk tenni mindazokért az
emberekért, akik - az egészségügyi problémák mellett – éheznek is?” kérdezte. 4
A német püspökök bírálják a kancellár
azon döntését, amely az egyházi szolgálati
tilalom fenntartását nem oldja fel
A német katolikus püspökök csalódottságát fejezték ki Angela Merkel kancellár
azon döntése miatt, hogy nem szünteti
meg a nyilvános egyházi szolgálat tilalmát - jelentette a KNA német katolikus
hírügynökség.
A regionális kormányzati vezetőkkel folytatott tárgyalások után Merkel elmondta,

hogy a nyilvános egyházi szolgálat tilalmát további értesítésig fenn kell tartani,
bár több ezer üzletnek megengedte, hogy
újból kinyisson.
Irakban „meredeken növekszik” koronavírus nyomán a szenvedés, mondta
az Erbilben szolgálatot teljesítő jezsuita
szerzetes
Joseph Cassar, S.J. szerint így is több millió ember szenved hiányt alapszükségletekben, ezek száma a koronavírus világjárvány következtében nagymértékben
növekszik. „Ez a szám hirtelen növekedni
fog, mivel a már kiszolgáltatott háztartások egyre inkább nem lesznek képesek
kielégíteni még legalapvetőbb szükségleteiket, és már olyan negatív túlélési stratégiákhoz folyamodnak, amelyek kimerítik
a meglévő szűkös forrásaikat, és egyre nagyobb mértékben adósságba taszítja őket”
- mondta.
Ferenc pápa május 18-án, a reggeli szentmisét II. János Pál sírjánál tartja.
Szent II. János Pápa születésének 100.
évfordulóján, május 18-án Ferenc pápa
reggel 7-kor misét a lengyel pápa sírjánál
tartja a Szent Péter-bazilikában.
Fordította: Nagy Dániel

1 Száz éve, 1920. május 18-án született Szent II. János Pál, aki 1978 és 2005 között a 264. római pápaként ült Szent Péter trónján. 		
Személyében első és mindeddig egyetlen alkalommal volt a katolikus egyháznak közép-európai vezetője. Ehhez az ünnephez jelent meg
XVI. Bendek pápa levele, amelyet itt lehet elolvasni:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/xvi-benedek-ii-janos-pal-nem-erkolcsi-rigorista-az-isteni-irgalmat-allitotta-kozeppontba
2 Reméljük, hamarosan magyar fordításban is kapható lesz. szerk.
3 1979. június 2-10. - Első ízben látogatott a római katolikus egyház feje egy szocialista országba. Zarándokútja során a pápa Varsóban, szülővárosában Wadowicében, Auschwitzban, a birkenaui koncentrációs táborban és Czestochowában járt.
4 Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a tatai Katolikus Karitász tartós élelem gyűjtést szervez.(szerk.)
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A pandémiáról erkölcsi szempontból – Beszélgetés Veres András főpásztorral
Veres András győri megyéspüspökkel, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnökével, morálteológussal beszélgetett
Rochlitz Bernadett, a Jel újság főszerkesztője. Az alábbiakban az interjút teljes terjedelmében közöljük.
A koronavírus-járvány fenekestül felforgatta az életünket, mindenkinek változtatnia kellett a szokásain, a hozzáállásán:
a gyerekek nem járnak iskolába, a szülők
otthonról dolgoznak, nem látogathatjuk hozzátartozóinkat, barátainkat. A
helyzetről már sokan szóltak egészségügyi, gazdasági, társadalmi, mentális
szempontból. A pandémia azonban súlyos erkölcsi kérdéseket is felvet. Ezekre
keressük a választ Veres András győri
megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnökével, morálteológussal.
– Kezdjük talán az egyik legsúlyosabb
kérdéssel: ki kapjon ellátást a kórházban:
aki előbb, vagy aki később érkezett? Aki
idősebb, vagy aki fiatalabb? Akinek az
állapota súlyosabb, vagy akinek kevésbé?
Akinek nagyobb esélye van meggyógyulni? És lemondhatnak-e az orvosok egy
betegről?
– Alapvetően minden embernek joga
van a gyógyuláshoz. Ennek alapján értelemszerűen az alábbi szempontokat
lehet figyelembe venni, ha ezekre szükség van: aki előbb érkezett, annál már
elkezdték a gyógyítást. Idősebb és fiatalabb között nem szabad különbséget
tenni, hacsak nem aszerint, hogy kinek
az állapota súlyosabb, mert értelemszerűen őt kell előbb gyógykezelésben részesíteni. Mindig abból kell kiindulni,
hogy mindenkinek joga van az egészséghez, ezért minden esélyt meg is kell adni
minden betegnek. Itt viszont fölmerülhet egy súlyos erkölcsi dilemma. Ha
valakinek a gyógykezelése aránytalanul
nagy költségbe kerülne, úgy, hogy mások már általában gyógyítható betegségének a gyógyítására nem kerülhetne sor
emiatt, akkor a több ember gyógyítása
értelemszerűen nagyobb erkölcsi kötelesség, mint egy embernek a rendkívül

drága gyógyítása. Az elmondottakból
következtethetünk arra az orvosi kötelezettségre, hogy egyetlen betegről sem
mondhatnak le, de elkerülendő a „túlgyógyítás” veszélye, vagyis kísérletezés
céljából mindent bevetnek a gyógyítás
területén, holott a betegnek nincs vagy
csak nagyon kevés esélye van a gyógyulásra. Ez nem lenne más, mint a beteg
szenvedésének a meghosszabbítása, nem
egyszer a fokozása. Ne feledjük, hogy
mindenkinek joga van az emberhez méltó természetes halálhoz.
– Az orvosok és az ápolók, akik az első
vonalban dolgoznak a kórházakban, emberfeletti teljesítményt nyújtanak, amiért
csak hálával tartozunk. Ám azt is látjuk,
hogy Spanyolországban a koronavírusban megbetegedettek 12 százaléka egészségügyi dolgozó, az olasz járvány gócpontjaivá pedig éppen a kórházak váltak.
Elvárható-e egy orvostól, hogy az életét
kockáztassa mások gyógyulásáért? Vagy a
probléma elintézhető egy kézlegyintéssel:
ők esküt tettek arra, hogy embertársaik
gyógyulásáért mindent megtesznek.
– Több sajátos hivatás is van a társadalomban, ezek közé sorolandó az orvosi
és betegápolói hivatás is. Aki ezek közül a hivatások közül választ, tudatában
van annak, hogy bizonyos alkalmakkor
rendkívül nagy áldozathozatalra is szükség lehet. Ez a mostani járvány éppen egy
ilyen helyzet. Bizony a rendkívül nagy
áldozat néha az életet is követelheti. De
hangsúlyozandó, ez nem csak az egészségügy területén fordulhat elő. Minden
elismerést megérdemelnek a járvánnyal
küzdő orvosok és egészségügyi dolgozók, de mégis azt is tiszteletben lehet
tartani, ha valaki még nem kész a hivatásával járó minden veszély elfogadására.
Jézus segíthet bennünket az eligazodásban, aki azt mondta: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét
adja barátaiért” ( Jn 15,13).
– Most egy olyan betegséggel állunk
szemben, amilyennel még soha nem találkoztunk, ezért nem is alakulhatott ki
bennünk a védettség. Szakértők szerint
a járvány akkor fog elmúlni, amikor az
emberiség döntő többsége már átesett a

fertőzésen. Elfogadható-e ennek fényében,
hogy kevésbé szigorú intézkedésekkel egy
kormány a teljes társadalom átfertőződésének útját választja, akár azon az áron
is, hogy állampolgárai nagy számban
hunynak el?
– Nincs jogom szakértői véleményt
adni erről a problémáról egészségügyi
vonatkozásban. Mint erkölcsteológusnak viszont súlyos, a kérdésében felvetett esetekben elutasítandó véleményt
kell megfogalmaznom. A társadalom
vezetőinek védeniük kell minden egyes
emberi életet. Ebből következően nem
lehet elfogadni, hogy minél többen betegedjenek meg, akár életek elvesztése
árán is, s akkor sikeresen tudunk küzdeni a fertőzéssel szemben. Hangsúlyozom, laikusként is nehéz ezt az érvelést
elfogadni, hiszen más vírusok, például
az influenzavírusok esetében sem igaz
az állítás. Hiszen ezek a vírusok visszatérnek, mutálódnak és újra áldozatokat
követelnek. Ezért erkölcsileg ez a hozzáállás elfogadhatatlan és elutasítandó.
– Óriási versenyfutás indult az idővel, és
az a benyomásom, hogy a kutatók között
is a vírus ellen hatékony gyógyszer, vakcina megtalálásáért. Milyen erkölcsi megfontolásokat kell mérlegelniük a kutatóknak, a gyógyszerfejlesztőknek?
– Mindenekelőtt fontos, hogy a legrövidebb időn belül próbálják megtalálni
a vírus elleni hatékony vakcinát, gyógyszert. Miután egy új és agresszív vírussal
állunk szemben, ezért a szokásosnál nagyobb idő és anyagi javak ráfordítása is
elfogadható, sőt elvárható. Természetesen azt is megértjük, hogy egy ilyen kutatás, bármennyire fontos lenne a gyors
eredmény elérése, bizonyos természeti
törvények miatt időt vesz igénybe, tehát türelmesnek kell lennünk. Még egy
másik fontos szempont is mint erkölcsi
követelmény áll a kutatók előtt: mielőtt
a vakcina a humángyógyításban használatba kerülne, annak minden lehetséges
és előre látható negatív hatását ki kell
küszöbölniük. Akik a kutatás eredményességét segíteni tudják és akarják,
folytatás a következő oldalon...
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folytatás az előző oldalról
mint önkéntesek a kísérletek alanyaiként vállalhatnak szerepet a siker érdekében. Rájuk is igaznak tartjuk a már
említett jézusi kijelentést.
– A társadalmak védelmében a kormányok korlátozó intézkedéseket hoztak,
melyek megszegése országonként eltérő következményeket von maga után. Hazánkban sokakat részesítettek figyelmeztetésben, vagy pénzbírságot szabtak ki rájuk.
Erkölcsileg elfogadható szankció-e, hogy
a kihágáson kapott polgárt büntetésként
fertőző betegek közé zárják karanténba?
– Azt gondolom, hogy az könnyen belátható, hogy aki nem hajlandó a lakásán végrehajtható önkéntes karantén
betartására, azt a hatóság kényszerítheti
az állami karanténban történő kivárási
idő letöltésére. Reméljük, ez csak egy
teoretikus fölvetés, hiszen a büntetésnek
egy olyan formája, amely tudatosan már
fertőzött betegek közé kényszerítené
a kihágót, erkölcsileg akkor sem elfogadható, ha annak célja dicsérendő és
elérendő. A régi erkölcsi igazságot kell
szem előtt tartani: a cél nem szentesíti
az eszközt.
– Az egészségügyi válsághelyzethez nagyfokú gazdasági visszaesés társul. Varga
Mihály pénzügyminiszter jelzése szerint
3 százalékos recesszió lehet Magyarországon. Eddig is már tízezrek veszthették el a
munkájukat, és a munkanélküliek száma
napról napra emelkedik. A munkáltató
felel-e, illetve meddig felel munkavállaló-

jáért, annak családjáért?
– Nagy valószínűséggel állíthatjuk, legjobb esetben is csak sejtéseink vannak
arról, hogy milyen negatív gazdasági
következményei lesznek ennek a vírusjárványnak. Elsősorban az ország vezetőinek a feladata, hogy a kialakulóban
levő nehéz gazdasági helyzetben is teremtsék meg annak lehetőségét, hogy
minden ember megfelelő munkához jusson, amelyből családját és önmagát fenn
tudja tartani. Értelemszerűen ebben a
felelősségben a munkáltatók is részt kell
hogy vállaljanak, akár nagy áldozatok
meghozatala árán is. Viszont arra nem
kötelezhetők, hogy ezzel veszélybe sodorják családjuk megélhetését vagy akár
annak valószínűségét, hogy rövid időn
belül a válságba jutott vállalkozásukat
újraindíthassák. Hiszen ha nem tudnák
vállalkozásukat tovább folytatni, hosszú
távon nemcsak családjuk, hanem alkalmazottaik megélhetését is még nagyobb
veszélynek tennék ki.
– A közösségi média felületein, különböző
fórumokon számosan hangsúlyozzák az
összefogás fontosságát. A bankok, a multinacionális nagyvállalatok, az önkormányzatok súlyos milliókkal szálltak be
a védekezési alapba. Önkéntesek segítenek
az időseknek a bevásárlásban, aki csak
tud, maszkot varr, mindenki igyekszik a
maga tudása és képességei szerint betenni
valamit a közösbe. Vagyis hatalmas az
emberek belső igénye a jóra, a jó cselekedetekre. Miért nem érzékeljük ezt az igényt
máskor is, illetve miért nem elégítjük ki a

Apostol

„normális” hétköznapokban?
– Azt tényszerűen állíthatjuk, természetéből fakadóan minden ember jó.
A minket teremtő szeretet Istenének
gyermekei vagyunk, aki saját lelkéből,
létéből ajándékozott nekünk. Ezért ez
a jóság minden emberben megtapasztalható, még azokban is, akik az esetek
nagyobb részében nem tudják vagy nem
akarják hitelt érdemlően megmutatni
ezt embertársaik felé. Mivel az ember jó,
természetes belső igénye van a jóra, magára a jóságra. Mindenki örömét találja
abban, hogy jó lehet, s az sem kétséges,
az is öröm, ha mások részéről tapasztaljuk meg ugyanezt a jóságot. Ezek a tapasztalatok segíthetnek abban, hogy minél többen kedvet kapjanak a jóhoz. De
már csak ilyenek vagyunk mi, emberek,
alkalomszerűen, nagy szükség idején
hősies módon is képesek vagyunk a jó
cselekedetekre, ám erre nem mindenki
és nem mindig mutat készséget. Kívánatos lenne, hogy emberi természetünk
a mindennapi életben is a maga természetessége szerint jóságot sugározzon.
Megnyugtatásképpen azt is állíthatjuk,
aki minél többet gyakorolja a jóságot,
annál nagyobb esélye van arra, hogy a
„normális” hétköznapokban is képes
lesz a jó tartós gyakorlására. Ne feledjük
a költőnő gondolatát: „Mindenki azzá
válik, amivé tette a szeretet és a gyűlölet”
(Adamis Anna).
Forrás: Jelujsag.hu és Magyar Kurír
Fotó: Magyar Kurír

Őrizzük a lángot Agostyánban,
Bármennyire is hiszünk Isten szeretetében és gondoskodásában, az utóbbi
napokban, hetekben biztos sokunkban
számtalan kérdés felmerült a koronavírus-járvány kapcsán. Ha szereted embertársaidat mint önmagadat, akkor be
kell tartanod azokat az előírásokat, amelyeket az illetékes hatóságok és az egyházi vezetők kiadtak, hogy ne árts másoknak. Éppen ezért kellő óvatosságból
kiürítették a szenteltvíz tartókat, kézben
történt az áldozás, elmaradt a kézfogás,
végül Húsvét előtt még a csoportosulás
miatti rendelkezésre való hivatkozással a

avagy keresztény húsvét a koronavírus idején
templom is bezárt.
Ez a Húsvét más volt mint az eddigiek.
Elgondolkodtató volt. Az otthon töltött
idő alkalmas volt arra, hogy magunkba
szálljunk, átgondoljuk hitünket, megbánjuk bűneinket és lélekben megerősödve a családdal együtt készüljünk
Húsvét ünnepére.
Felmerül a kérdés, hogy vajon választanunk kell a hit és a rettegés vagy a pánik
és a bizalom között? Nem! Ezek az intézkedések nem mi ellenünk, hanem mi
értünk történnek. Nagyon fontos, hogy
„Ne féljetek” és a pánik is kerülendő.

Felelősek vagyunk az idősekért, a barátokért, az idegenekért, egymásért!
Mit tettünk hát? Nem féltünk, még akkor sem, ha nem juthattunk el szentmisére vagy nem áldozhattunk. Felfedeztük
az internet és a televízió adta lehetőségeket. Azt az időt, amit a templomban
töltöttük volna helyette otthon elmélyültünk, elmélkedtünk, vártunk. Mert
mindenkinek a saját útját kell megtalálnia ebben az útvesztőben Istenhez.
Mit tettünk hát? A Húsvétra történő készülődés jegyében a helyi egyházi tisztségviselők feldíszítették Szűz Anyánkat,

„Lángolt a szívünk!”

Apostol
és Jézust a Megváltót. Húsvét idejére felügyelettel ugyan, de látogathatóvá tették a templomot napi két órára gyertyagyújtásra, imádkozásra, elmélkedésre.
Láthatjuk tehát, hogy mindig van megoldás. Elzarándokolhattunk, távolsá-

got tartottunk, gyertyát gyújthattunk,
imádkoztunk, belső nyugalomra leltünk. Erőt merítettünk még ebben a
koronavírusos időszakban is. Őriztük a
lángot! Talán hagyomány is lesz belőle…
Fohner Zsolt

Karanténcserkészek
5:2. Ez az állás rögzült a cserkészotthonban a csocsó-asztalon. fél 6 - az óra
is megállt a falon. Kibontott üdítők a
konyhában... Társasjáték az asztalon...
Megállt az idő... Megállt a világ...
A februári vidám és jókedvű társasjáték
party volt az utolsó program, ahol cserkészek zsivaja töltötte be az ódon rendházépületet. Egyszerre jó és mégis rossz
érzés visszaemlékezni a néhány hónapja
történtekre. A közel negyven gyerek
nem fért el a cserkészotthon két termében, így még a folyosóra is asztalokat
kellett tennünk. Többen hívtak barátot,
ismerőst, akik most találkoztak először a
cserkészettel.
A program után terveztük volna a további őrsgyűléseket, cserkész délutánokat, de az idő megállt... Legalábbis a
cserkészotthonban.
Mint mindannyiunkat, a cserkészeket is
megdöbbentette és megtorpanásra késztette a világjárvány.
A karantén a cserkészet alapjait tette
lehetetlenné azzal, hogy a személyes találkozást egy időre betiltották. Ennek
ellenére a cserkészet fontos célja, hogy

Agostyán

közösséget teremtsen, így kapcsolatot
fenn kell tartani a karantén ideje alatt is.
Az őrsgyűlések online formában folytatódtak viberen, zoomon, messengeren.
Sokszor nehéz szóhoz jutni, mert mindenkinek annyi mesélni valója lenne.
A fiúk hamar rákaptak a közös online
játékokra. Ezen kívül számos cserkész
jelentkezett önkéntesnek különböző
szolgálatokba.
Mivel a gyerekek egész nap gép előtt
ülnek, így a cserkészvezetők se akarták
fokozni a gép előtt töltött időt. Kéthetente maradtak az őrsgyűlések. A helyi
szinten túl az országos cserkész szövetség is reagált a helyzetre és online tartalmakat töltött fel cserkészpróbákhoz.
Szociális segélyprogramot koordinál,
ahol várják az adakozók és a rászorulók
jelentkezését is.
A tatai cserkészek a tábort továbbra is
tervezik, bár más formában, mint azt
eddig gondoltuk.
És várjuk már, hogy az óramutató és a
csocsó játékosok is újra forogjanak a
cserkészotthonban!
-KP-
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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: 16:00

Baj

Vasárnap: 10:00; Csütörtök: 17:00; Péntek: 7:00

Tata-Kapucinus

Vasárnap: 7:30, 8:45, 18:00; (vesperás 17:30)
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. július 19. • 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 - 2020. 05. 31. - XXX. évf. 2. 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.

Képemlékek
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Nagyböjti
lelkigyakorlat
Élő Betlehem
Bajon

Nagypéntek

Húsvét Agostyánban

Húsvét Tatán

Tatai 722. sz. Öveges József cserkészcsapat

Tatai 722. sz. Öveges József cserkészcsapat

Apostol

