
Mint utolsó ellenséget, a halált semmisíti meg
Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltá-
madása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor 

sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.Azután következik a vég, 
amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig 

kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.”(1Kor 15,20-27)
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Augusztusban ünnepeljük Szűz Mária 
mennybevételét. Augusztus közepén ün-
nepeljük, hiszen a nyár elvonja a figyel-
münket a halál homályos gondolatától, s 
kivezet bennünket a fényre, a napra. De 
a dogmát, XII. Piusz 
pápa 1950. november 
1-jén jelentette be. 
Az év legborúsabb 
és legszomorúbb hó-
napjának az elején, 
amikor halottainkra 
emlékezünk, s saját 
halálunkra gondo-
lunk, XII. Piusz pápa 
ünnepélyesen nyilat-
kozik a halálról: Isten 
kinyilatkoztatta, hogy 
“Mária földi életének 
befejezése után tes-
tével-lelkével együtt 
fölvételt nyert a mennybe, föltámadt 
Fia dicsőségébe.” Hogyan lehetséges ez? 
Elképzelhető-e, hogy az az asszonyt, aki 
Jézust a világra hozta, végül az enyészeté 
lesz a sírboltban, egyszerűen elbomlik, 
minden ének és hang nélkül eltűnik? 
Miközben azt valljuk, hogy Fia, Jézus 
feltámadt a halálból és a dicsőségben él? 
Megállapíthatjuk, hogy mindez össze-
kapcsolódik: vagy van feltámadás a ha-
lálból, s akkor Jézus Krisztus az első, és 
mindenki, aki hozzátartozik, Őt követi,  

főleg a természetesen édesanyja, Mária - 
vagy nincsen feltámadás. 
Akkor azonban Mária, Jézus, s a halot-
taink örökre ott maradnának, ti. a halál-
ban, és ugyanez a sors várna ránk is. Nem 

fogadhatjuk el és nem törődhetünk bele, 
hogy a földi élet után egyszerűen sem-
mi sincsen, s ezért szükséges Nagybol-
dogasszony, Mária mennybevételének 
ünnepe: emlékeztet bennünket erre és 
arra, hogy utána is van élet - a halál után. 
A halál nem mindennek a vége. Remé-
nyünk van eme nehéz határon  túl is. 
A Korintusiakhoz írt első levelének 15. 
fejezetének központi gondolat Szent Pál 
apostolnál a halál, annak leküzdése és a 
feltámadás. Az egyik ilyen mondat ez: 

“Mint utolsó ellenséget, a halált semmi-
síti meg” (1Kor 15,26). Ez az egyetlen 
bibliai vers, amely belekerült a népsze-
rű Harry Potter regénysorozat hetedik 
kötetébe: ez a mondat áll Harry Potter 

szüleinek, James és 
Lily sírkövén. Lily, 
Harry édesanyját 
meggyilkolták, ami-
kor ő védelmezően 
gyermeke fölé hajol, 
védve őt  a gonosz 
Voldemort nagyúr 
varázslatától. 
Ez a szeretetteljes 
cselekedet lesz a 
Harry Potter-soro-
zat fő mozgatórú-
gója és kulcsa. Lily 
anyai szeretete min-
dig - még a halála 

után is - megmenti Harry-t. Az emberek 
közötti szeretet olyan erős mint a halál, 
s Isten szeretete irántunk még erősebb. 
Hogyan lehet mindezt kétségbevonni 
a halállal kapcsolatban? Ez egy szükség-
szerűség, amely megment bennünket 
a végső kétségbeeséstől: hiszünk a ha-
lottak feltámadásában. Krisztus az első, 
azután mindazok akik hozzá tartoznak, 
követik Őt: édesanyja Mária, az elhuny-
tak és mi.

Gábor atya



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Új egyházközségeink: 
Dunaalmás és Neszmély

Örömmel tudatjuk, hogy Dr. Veres 
András megyéspüspök, apostoli kor-
mányzó rendelkezésének értelmében 
2020. augusztus 1-jétől Albert atyát 
egyéb megbízatásai érintetlenül hagyá-
sával megbízta a dunaalmási és neszmé-
lyi plébánia oldallagos ellátásával. 
Isten hozta a dunaalmáiakat és 
neszmélyieket!

Az alábbiakban Veres András győri megyéspüspök 
2020. június 23-án kelt köriratát közöljük a 

járványügyi korlátozások enyhítéséről.
A Magyar Kormány a járványügyi kor-
látozások újabb enyhítéséről döntött, 
amely döntések 2020. június 18-án lép-
tek hatályba. 
A másfél méteres kötelező védőtávolsá-
got a jogszabály kötelezően már nem írja 
elő, ugyanígy a védőmaszk viselete már 
csak bizonyos helyeken kötelező (pél-
dául tömegközlekedés, üzletek, patika), 
azonban nagyobb helyeken (például 
színház, mozi stb.) már nem kötelező. A 
jogszabály a templomokról nem rendel-
kezik, így a mai naptól a másfél méteres 
védőtávolság megtartása templomaink-
ban már nem kötelező, ugyanígy a vé-

dőmaszk viselése sem. Az 500 fő fölötti 
rendezvények zárt helyen továbbra sem 
tarthatóak.
További intézkedésig fennmarad temp-
lomainkban a szenteltvíztartók üresen 
tartása és az Oltáriszentség kizárólag 
kézbe történő kiszolgáltatása. A többi 
szentség kiszolgáltatása végezhető a jár-
vány kitörése előtti szokott módon. A 
szentmiséken továbbra is el kell hagyni 
a békeköszöntést kézfogással. Kérem, 
hogy a perselyadományokat ezután is, 
ha lehetséges, távozáskor, a kijáratnál he-
lyezzék a hívek a kosarakba.

Forrás: Győri Egyházmegye

PILISI ERDŐKBEN
/in memoriam Puszta Sándor/

arcát törli az Úr
hajnali harmattal

pilisi réteken
szagos virágokkal

a férfi óriás
tölgyfa lombjából
ma is éppen úgy

hull le egy madártoll
kicsorbul a napfény

hófehér agyaron
őzek futnak által
zörrenő avaron

háromszázat verő
szívű egérke
elillan az élet

villan az ölyv csőre
csörgő patak mélyén

csillámló ametiszt
gombát kutat a szem
erdők mélyén búvik

Duna menti templom
torony fut az égnek
kövek emlékeznek
szól a harang érted

HAZATÉRÉS
/haiku/

kicsiny lepke száll
múló idők mélyéről

tárnicsvirágra
Botos Ferenc

Ifi-mise újra
Május 31-től újrakezdtük a zenés, ifjúsá-
gi szentmiséket a tatai kapucinus temp-
lomban. Téged is várunk szeretettel va-
sárnap esténként, 18 órától!

Jubiláns Házaspárok Találkozója
2020. szeptember 5-én, szombaton 10 
órai kezdettel Veres András győri me-
gyéspüspök hálaadó szentmisét mutat 
be a jubiláló házaspárok részvételével a 
győri Nagyboldogasszony-székesegy-
házban.
Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a há-
zaspárokat, akik római katolikus temp-
lomban történt házasságkötésük kerek 
évfordulóját ünneplik (5., 10., 15., 20., 
25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65.). 
Jelentkezni augusztus 9-ig lehet a la-
kóhely szerint illetékes plébánián. A 
jelentkezéseket a plébános atyák továb-
bítják a Püspökség részére. A szentmisét 
követően a főpásztor vendégül látja a 
jubiláló házaspárokat a Püspökvár ud-
varán.
Ülőhelyet és emléklapot csak a határ-
időig regisztrált házaspárok számára tu-
dunk biztosítani. A névre szóló ültetés 
miatt kérjük, hogy a regisztráltak legké-
sőbb fél órával előbb érkezzenek meg az 

ünnepre. Akik idős hozzátartozót szállí-
tanak, felhajthatnak a Székesegyház elé, 
de parkolóhelyet a résztvevők várható 
nagy száma miatt nem tudunk biztosíta-
ni, ezért szíves megértésüket kérjük.

Vasárnapi gondolatok
Ünnepi gondolatok Nagyböjtben el-
kezdett sorozatunkat tovább folytatjuk. 
Az elhangzott anyagot honlapunkon 
a https://tataikapucinus.hu/unnepi-
gondolatok/ címen találják. A vasárnapi 
evangéliumokat és Gábor atya gondola-
tait fogadják szeretettel! 

Elsőáldozás, 
bérmálkozás

Az elsőáldozás szeptember utolsó vasár-
napján, 27-én lesz, a bérmálkozás pedig 
október 4-én. Csak az lehet elsőáldozó 
és bérmálkozó, akik minden vasárnap 
szentmisén vesznek részt és ezt igazolni 
tudják.
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Gyönyörű vallomás: így beszélt az új MTA-elnök Istenről 
Megjelent néhány részlet abból az 
interjúból, mely Freund Tamás új 
MTA-elnökkel készült, és az Isten-
adta című könyvben jelent meg. A 
világhírű kutató a lélekről, az agyról, 
az ateizmusról és az evolúcióról fejti 
ki gondolatait. Mindig megdöbbentő 
és erőt adó, amikor tudós emberek 
állnak ki ilyen egyértelműen Isten 
mellett, és bizonyítják, hogy a tudo-
mány messze nem zárja ki a Teremtő 
létét, sőt… A könyvben a szerzők kü-
lönböző emberekkel beszélgetnek te-
hetségről, felelősségről, Istenről – és 
az ezekkel kapcsolatos élményekről, 
gondolatokról és tapasztalatokról.
Freund Tamás úgy fogalmazott: „ 
[…] a gyermeki hitet könnyű elveszí-
teni, ha nem nyer megerősítést a fel-
nőtté vált ember agyában. Az idegtu-
dós az anyag evolúciójának a csúcsát, 
az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, 
amelyen keresztül a lelkünk megnyil-
vánul az anyagi világ számára. És olyan 
funkciók produkálásra is képes, amire 
semmi más biológiai, fizikai-kémiai 
anyag nem. Ha a neurobiológus meg-
ismeri az idegsejthálózatokat, nehe-
zen tudja elképzelni, hogyan lesznek 
ebből új gondolatok, hogyan tehet 
föl az idegsejtek hálózata olyan kérdé-
seket, mint hogy mi az élet értelme. 
Akármennyire komplex terméke is az 
agy az evolúciónak, nem gondolom, 
hogy képes kitermelni egy olyan nem 
anyagi entitást – nevezzük elmének, 
éntudatnak, szabad akaratnak, lélek-
nek, de leginkább ezek együttesének 
–, amely irányítóként hat vissza az 
őt létrehozó idegsejtek hálózatára. 
Inkább azt tudom elképzelni, hogy, 
mint az anyag evolúciójának csúcsa, 
az emberi agy vált alkalmassá, hogy 
rajta keresztül a teremtő eredetű lé-
lek meg tudjon nyilvánulni az anyagi 
világ és ami fontosabb, a többi lélek 
számára”.
Íme egy részlet az interjúból, egy gyö-
nyörű vallomás Isten létéről, kom-
mentár nélkül:
A lélek tehát külső beavatkozásra 
került belénk az evolúció folyamán?
Az ateista elképzelés szerint a tudat 
az anyagi agy működésének emergens 

tulajdonsága. Én úgy gondolom, az 
anyagnak nem lehet olyan emergens 
tulajdonsága, ami visszahat az őt lét-
rehozó idegsejthálózatra. Már csak 
azért sem, mert ha kiveszünk egy szö-
vetmintát az emberi agyból, és össze-
hasonlítjuk a majom vagy a macska 
ugyanonnan kivett szövetmintájával, 
akkor közel ugyanannyi sejtet talá-
lunk, ugyanolyan típusúakat, a kap-
csolódási törvényszerűségeik, a kom-
munikációra használt molekulák is 
egyformák. A fő különbség, hogy 
ezekből a kis agykérgi oszlopokból az 
emberi agyban jóval több van, mint 
egy majom vagy egy macska agyában. 
Ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezek-
ből az egységekből jóval többet pako-
lok egymás mellé, a hálózat generál 
egy nem anyagi jellegű éntudatot, az 
élet értelmén lamentáló elmét, akkor 
azt is el kell hinnie, hogy ha chipek-
ből kapcsolunk össze egyre többet, 
akkor egyszer eljutunk egy számító-
géphez, ami előbb-utóbb szintén ki-
termel magából egy elmét, ami majd 
az éterből visszahat és programozza 
a gépet létrehozó chipek hálózatát. 
Ezért gondolom én, hogy az agyunk 
nem kitermeli, hanem befogadja az 
egyébként tér-idő dimenziókon kívül 
létező lelkünket. Az ateisták hite még 
nagyobb, mint az enyém, mert ők 
el tudják hinni, hogy az öntudatára 
ébredt emberi agy az ősrobbanással 
önmagából, önmagától és önmagáért 
keletkezett anyagi világ fejlődésének 
terméke lenne. Én ezt nem tudom el-
hinni, természettudományos bizonyí-
tékaink pedig egyik 
álláspontra sincsenek.
Vagyis minden további nélkül össze 
tudja egyeztetni istenhitét a tudo-
mánnyal.
Érdemes belegondolni, hogy az ős-
robbanás utáni első másodpercben, 
ha az öt fizikai állandó nem úgy van 
beállítva, ahogy, hanem mondjuk a 
gravitációs állandó néhány százez-
reléknyivel nagyobb, akkor az uni-
verzum visszazuhan önmagába. Ha 
az atommagok belső kölcsönhatási 
állandója néhány milliomod részével 
kisebb vagy nagyobb, csak hidro-

gén- vagy csak héliumatomok kelet-
keznek, és sohasem jön létre a szén-
atomra épülő szerves élet. Az ateisták 
hiedelme szerint ez magától alakult 
így ki. 
Én inkább abban hiszek, hogy volt 
egy teremtő lélek, akinek valamiért 
eszébe jutott, hogy anyagi világra vol-
na szükség. 
Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt 
az Ige. A teremtő szándék. A fizikai 
állandókat úgy állította be, hogy hoz-
zánk hasonló lények jöjjenek létre. 
A kémiai, majd biológiai evolúciós 
szabályai, úgy mint a természetes sze-
lekció, nem mások, mint a teremtés 
eszközei. Nincs abban semmi külön-
leges, ha egy tudós istenhívő.
Inkább abban látom a különlegessé-
get, ha egy tudós ateista. Olyan hiede-
lemrendszerben kell élnie, aminek én 
nem látom az értelmét. A legnagyobb 
rejtély a gondolkodó, szabad akarat-
tal rendelkező ember keletkezésének 
az értelme, a lelkünk eredete, küldeté-
se és sorsa. Ezek olyan kérdések, ame-
lyekre a természettudomány sohasem 
fog választ adni. Ha pedig a hitünk 
más kérdésekkel foglalkozik, mint a 
tudomány, akkor miért ne lehetne a 
kettő összeegyeztethető, egymást ki-
egészítő?

(Forrás: Istenadta – Vallomások 
tehetségről és felelősségről; 

Szeretlekmagyarorszag.hu)



Apostol4 „Szeressétek egymást”

Úrnapja és Szent Antal ünnepe
Jézus mondja: „Én vagyok az égből szál-
lott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyér-
ből, örökké élni fog.” Jn 6,51-52 – 5
Kettős ünnep volt 2020. június 14- én 
Vértestolnán. Ezen a napon „Krisz-
tus titokzatos testét” (Corpus Christi 
Mysticum) az oltáriszentséget ünnepeli 
az egyház, valamint erre a vasárnapra 
esett a templom és falu védőszentjének, 
Szent Antalnak az ünnepe is. Szent An-
tal napjához kapcsolódó búcsúi mise a 
nemzetiségi önkormányzat kezdemé-
nyezésére, évek óta német nyelven ke-
rül bemutatásra. Ilyenkor szokás, hogy 
a helyiek népviseletben vesznek részt 
az ünnepi szertartáson. Idén az ünnepi 

szentmisét Varga Gábor atya celebrálta, 
német nyelven. A szentmise után az ün-
nep fő eseménye a körmenet vette kezde-
tét. Az egyházi szokásoknak megfelelő-
en a körmenet során a kijelölt útvonalon 
körbe hordoztuk az Oltáriszentséget. 
Az útvonal mentén a négy égtájat jelké-
pező, lombsátrakkal fedett négy oltár-
nál Gábor atya rövid szertartást tartott 
az evangélium olvasásával, énekléssel és 
áldással. A menetet helyi zenészeknek 
köszönhetően zenekar vezette, kisgyer-
mekek szórták a virágszirmokat és a he-
lyi Dalkör énekelt. Az ünnepi szertartás 
a Te Deum eléneklésével fejeződött be.E 
szép ünnepnapon, amit a búcsú napja 

jelent falunk számára és idén az Úrnap 
ünnepe emelte a fényét, igazán méltón 
sikerült megélnünk az ünnep lényegét. 
A közösség tagjainak összefogása tette 
lehetővé, hogy ez az ünnep valódi lelki 
élmény lehetett mindannyiunk számára.
Köszönet, Gábor atyának, a ministrán-
soknak, a felolvasóknak, a Német Nem-
zetiségi Dalkör tagjainak, a kántornak, a 
zenekarnak, a templomtakarítóknak, a 
sátrak készítőinek, a körmenet lebonyo-
lításában segédkezőknek, mindenkinek, 
aki hozzájárult, ahhoz, hogy ez az ese-
mény igazi ünnep lehetett.

Vértestolna Községi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Előzetes letartózta-
tásba helyezték július 

25-én, szombaton éjszaka a nantes-i székes-
egyház felgyújtásával kapcsolatban egyszer 
már őrizetbe vett, de később szabadon bo-
csátott önkéntes templomszolgát, mert be-
vallotta, hogy ő volt a gyújtogató – közölte 
a város ügyészsége. A 39 éves ruandai me-
nekült férfit a július 18-i tűz másnapján, va-
sárnap állították elő, de akkor tagadta, hogy 
köze lenne a tűzhöz, és szabadon is enged-
ték. Ezek után szombaton is őrizetbe vették, 
és kihallgatása során bevallotta, hogy ő oko-
zott tüzet három helyen: két orgonánál és az 
énekszöveg-kivetítő elektronikus táblánál – 
mondta el egy helyi napilapnak az illetékes 
ügyész. A tűz megsemmisítette Hippolyte 
Flandrin 19. századi francia festőművész 
egyik alkotását, valamint a katedrális orgo-
náját, amelynek építése a 15. században kez-
dődött. (július 27)

A kínai Shanxi kormányzati hatóságai arra 
utasítják az embereket, hogy otthonukban 
a vallási szimbólumokat, beleértve Jézus ké-
peit, Mao elnök és Xi Jinping elnök képeivel 
cseréljék. 
Akik ezt megteszik, állami támogatásban 
részesülnek. A Bitter Winter magazin a 
múlt héten számolt be arról, hogy a Shanxi 
tartományban, Linfen városában a tisztvi-
selőknek áprilisban utasításba adták, hogy 
távolítassák el azokból az otthonokból a 
vallási szimbólumokat, ahol un. „szociális 
kifizetéseket” kapnak. 
Azok, akik panaszkodtak erre az eljárásra, 
kifizetéseiket felfüggesztik. Az országban 
2015 óta komoly kormányzati  nyomás 
alatt vannak a keresztények. Folyamatosak a 
templomok lebontásáról, a papok és a püs-
pökök zaklatásáról és letartóztatásáról, vala-
mint a vallásos tanításban a cenzúra beveze-
téséről szóló jelentések. (július 22)

A görög elnök, Katerina Sakellaropoulou 
hétfőn felhívta Ferenc pápát, sürgetve a pá-
pát, hogy támogassa a Hagia Sophia helyze-
tének fennmaradását. Mint ismert, Recep 
Tayyip Erdogan török elnök rendeletet 
adott ki az egykori ortodox székesegyház 
mecsetté alakítására vonatkozóan, egy órá-
val azt követően, hogy a török legfelsőbb 
közigazgatási bíróság a nemzetközi felszólí-
tás ellenére semmisnek minősítette az épület 
múzeummá alakításáról szóló korábbi mi-
nisztertanácsi döntést. (július 22.)

Hetekkel azután, hogy 
a tüntetők megdöntöt-

ték Kolombusz Kristóf szobrát, és azt Balti-
more kikötőjébe dobták, a város olasz-ame-
rikai közösség tagjai azt tervezik, hogy egy 
új  a márványból készült szobrot állítanak 
a felfedőznek egy biztonságosabb helyen.  
„Mindenki feldúlt volt” - mondta Grasso 
atya, a Kis Itáliában található  Nagy Szent 
Leó templom plébánosa. „ Lehangoló volt 
mert két héttel a szobor ledöntése előtt , be-
széltünk város vezetéssel az emlékmű védel-
méről. De a város cserben hagyott minket.” 
(július 21)

Az Amerikai Egye-
sült Államokban az 

elmúlt hetekben is folytatódtak a katolikus 
szobrok, emlékművek elleni vandál csele-
kedetek. A New York államban található 
Bloomingburg-ben az abortuszok miatt 
meg nem született gyermekek emlékművét 
döntötte le valaki. Az, Illinois államban 
található Rockford egyik katolikus temp-
lomában a keresztet érte vandál támadás. 
Montana államhoz tartozó   Whitefish 
Mountain Resort sípálya Krisztus-szobrát 
barna festékkel festették le, és a „Rise Up” és 
„#BLM” felirattal ellátott zászlókat tettek a 
kezébe, amelyeket később eltávolítottak. A 
szobrot az Egyesült Államok Hadseregének 
10. Hegyivadász Hadosztályának tiszteleté-
re állították. Az Indianahoz tartozó Gary 
városban egy Szűz Mária szobrot fejeztek le 
a vandálok. (július 20)

Ferenc pápa meglepetés látogatást tett egy 
sporttáborban, amelyet a Vatikánban dolgo-
zó alkalmazottak gyermekeinek szerveztek. 
A Szentszék közleménye szerint a szentatya 
július 20-án reggel kilenckor találkozott a 
gyerekekkel a VI. Pálról elnevezett rendez-
vény csarnokban. A pápa arra ösztönözte a 
gyerekeket, hogy új barátokat szerezzenek. 
„Azok az emberek, akik csak magukban 
tudnak szórakozni, önzőek. Együtt kell len-
ni, barátokkal, hogy jól érezzétek magatokat 
”- mondta. (július 21)

Viseld szíveden egyházad sorsát!

Szerkesztette és fordította: Nagy Dániel
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Egy meghatározó beszélgetésem Jézussal
„Isten nem azért jött közénk, hogy minden szenvedéstől megszabadítson. Isten nem 

azért jött, hogy minden szenvedést megmagyarázzon. Ő azért jött, hogy a szenvedést 
megtöltse jelenlétével.” (Paul Claudel)

Talán a mostani helyzet bezárt előttünk 
néhány ajtót. Nem találkozhatunk a ba-
rátainkkal, nem mehetünk el szentmisé-
re, le kellett mondanunk a megtervezett 
programjainkról: a szabadságunk korlá-
tozva lett. 
Nem látjuk a végét és így lassan, fokoza-
tonként eluralkodik rajtunk a félelem és 
a pánik. 
Egészen hosszú ideig, én sem értettem 
egyet, ezzel a gyorsan kialakult rendkí-
vüli helyzettel és sokszor talán jogosan 
tettem fel a kérdést Istennek, hogy miért 
engedte ezt meg. 
Mindaddig értelmetlenül álltam a kér-
déshez, amíg egyik este Jézus meg nem 
szólított engem.
Éppen egy online szentmise közvetítést 
néztem, mikor elhangzott egy bátorítás: 
„Még ma este, ha tehetjük az otthonunk 
csendjében és magányában beszélges-
sünk Jézussal, mert szomjazik ránk.” 
Hirtelen elfogott az érzés, hogy amed-
dig én keresgéltem a kérdéseimre a vá-
laszt, addig feltehettem volna, annak 
a Valakinek, aki a jövőmet irányítja, és 
míg, saját magam próbáltam megoldani 
a problémáimat, addig belemászhattam 
volna, annak a Valakinek a karjaiba, aki 
mindent és mindenkit a kezében tart. 
Egyszerűen, csak éreztem, hogy hiány-
zom Neki, hogy hiányzik Neki az, hogy 
az életem újra rábízzam, hogy hiányzik 
Neki az, hogy az ölébe másszam újra és 
meggyógyítson. 
Magamba nézve, teljesen indokoltnak 
találtam a kérést és még az nap este lebo-
rultam a lábai elé. 
Igyekezetem őszinte lenni és elmondani 
mindent, amivel jelenleg küzdök. Érez-
tem a lágy lépteit és azt, hogy hozzám 
siet. Ez az érzés mindennél többet je-

lentett. Mellette biztonságban éreztem 
magam. 
Hallgattam a szívemben, a megnyugtató 
hangját, ahogy elmondta, hogy ennek a 
világnak szüksége van a változásra és én, 
azon az éjszakán végleg megértettem, 
hogy várnom kell, mindannyinknak vár-
ni kell. 
Várnunk kell arra, hogy Jézus az elve-
szett bárányokat visszavezesse a nyájba. 
És talán kicsit mindannyian elveszünk 
ebbe a kritikus helyzetben. 
Tesszük fel a kérdéseket folyamatosan, 
azokat a kérdéseket, amikre csak, akkor 
kapjuk meg a válaszokat, mikor meg-
kérdezzük attól a Valakitől, aki valóban 
látja a mostani és az előttünk álló éve-
ket. Lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy 
nincs kiút, látjuk a számokat, azokat a 
folyamatosan növekvő számokat, de Jé-
zus akkor fogja, azt mondani, hogy: „Ne 
féljetek…”. 
És igen úgy tűnik, hogy az Úr most meg-
engedte ezt a vihart, de talán azért, hogy 
megmutassa, hogy ezen a borzasztóan 
nehéz időszakon keresztül, úgy ismered 
meg majd őt, ahogy még soha, azelőtt 
nem ismerted. 
Valószínű, hogy bátor kijelentést teszek 
azzal, hogy bármilyen súlyos helyzetbe is 
került most a világ, ez mind értünk van. 
Én is arra bátorítok most mindenkit, 
hogy aki teheti, az otthona csendjében 
(amennyiben ez lehetséges), csak üljön 
le és beszélgessen, Jézussal. Őszintén te-
gyük le gondjainkat, kéréseinket és nem 
számít, hogyha gyengének látszunk, 
mert Jézus az ölébe vesz, lecsendesít és 
elsöpri a viharjainkat. Ebben a szoron-
gató időben jobban van Rá szükségünk, 
mint bármikor.

Joó Viktória

Péliföldszentkereszti 
„érett” zarándokok

Az idei évben a vírushelyzet mi-
att sajnos sok program elmaradt. A 
Péliföldszentketeszti Mária búcsút is 
érintették ezek a változások. 
Így idén a baji egyházközség hagyo-
mányos gyalogos zarándoklatára sem 
került sor.
Egyházközségünk ifjúsága, a sikeres 
érettségi, technikusi vizsgáikat befejez-
ve hálaadásként mégis gyalogosan za-
rándokoltak el Péliföldszentkeresztre, 
a Mária hónap utolsó napján. 
Az időjárás nem volt kegyes velük, mi-
vel szinte teljes útjukat esőben kellet 
megtenniük. 
A lourdes-i barlangnál elmondott kö-
zös imát követően indultak el a haza-
felé vezető úton. Zarándokútjuk során 
érintett, kereszteknél, és emlékhelynél 
elimádkozott rózsafüzér tizedek adtak 
számukra erőt az út nehézségeinek le-
küzdéséhez. 
A zarándokok a hazavezető úton a ke-
resztek környezetét is rendbe tették, 
hogy minél szebb és rendezettebb kör-
nyezetben tudják imáikat elmondani 
az arra járók. 
Az otthon maradottak a templomban 
várták, és fogadták a zarándokokat. 
Harangzúgás közepette vonultak a 
templomba. 
A szerencsés megérkezésért tartott kö-
zös ima után ugyan fáradtan, de hitük-
ben megerősödve, hálás szívvel tértek 
otthonaikba az érett fiatalok. 
A zarándoklat a keresztény élet egyik 
ősi jelképe. 
De nem csupán egy régi vallási szokás, 
hanem a zarándoklatban részvevő em-
ber igazi lelki tükreként is tekinthe-
tünk rá. 
A zarándoklat megmutatja az ember-
ben megbúvó lelket. 
A zarándoklat egy igazi közösségi él-
ménnyé is válik, igazi társakra, bará-
tokra lelhet, aki nyitott lélekkel vesz 
rész a zarándoklaton. 
Időnként úgy tűnik, hogy a zarándok-
lat ötletét a divat szüli, de aki elszánja 
magát az utazásra, annak komoly pró-
bát kell kiállnia, mind testileg, mind 

pedig lelkileg. 
Divatzarándokok ezeket a nehézsége-
ket nem tudják leküzdeni! 
Érett ifjúságunk már többször meg-
mutatta, hogy nem divatból kelnek 
útra, hanem az igaz lelki felbuzdulás 

vezérli őket ezen az úton.
Gratulálunk mindannyiuknak a sike-
res vizsgáik letételéhez, és Isten vezé-
relje őket a NAGYBETŰS életük fo-
lyamán!

Pentz Imre
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Rozsomákfi törzsfőnök beszámolója Medvekarom törzsfőnöknek 
a Pattanóhegyi szövetséges törzsi találkozón, a sas havának 

tizenharmadik napján.
Bölényvadászat közben harcosaimmal 
észrevettük, hogy a szomszédos völgy-
ben egy másik indián törzs telepedett 
le. Furcsa, soha nem látott indiánok 
voltak. A sápadtarcúak ruháit viselték, 
és többnyire azok eszközeit használták, 
csak kivételes alkalmakkor tértek visz-
sza az ősi viseletekhez, hagyományok-
hoz. Volt egy hatalmas fémszelencéjük 
is, melybe emberek szállnak ki-be, és 
gurulnak velük tova démoni füsttel és 
lármával. Féltünk, hogy elveszik föld-
jeinket, levadásszák bölényeinket a va-
dászmezőinken! Követeket küldtünk a 
“szomszédainkhoz”, de valami bűbájos 
módon mire megközelítették volna a 
táborhelyet, azt tapasztalták, hogy már 
visszaúton jönnek. Mintha csak vala-
ki észrevétlenül megfordította volna 
őket! A Nagy Rozsomák vérére! Ezek 
nem tárgyalnak velünk! Ezért aztán úgy 
döntöttünk, hogy kiássuk a csatabárdot. 
Győzzön az erősebb! Néhány nappal 
ezután seregünk gyülekezni kezdett a 
szomszédos hegytetőn. Még nagyon ke-
vesen voltunk, vártuk a fiainkat. Egész 
álló nap érkeztek be harcosaink az ég 
minden irányából. Egyre többen és töb-
ben lettünk. Azonban az öregek taná-
csát rossz előérzet fogta el, ha az ellensé-
ges tábor felé tekintett. 

Néhány fiatalabb harcos kinevette őket, 
pedig a legszebb harci díszt festették tes-
tükre. Nem sokkal napszállta után külö-
nös, földöntúli hangok szűrődtek ki az 
erdőből, ahol a betolakodó törzs táborát 
sejtettük. Ezek után már senkinek sem 
volt kedve nevetni. 
Másnap délután seregünk maradéka 
is beérkezett, együtt volt hát a teljes 
törzs. Alvezéreimmel már megbeszél-
tük a támadás részleteit, felkészültünk 
a rohamra! Ekkor azonban morajlani 
kezdett a föld, majd egyre erősebben 
dübörgött!Az erdőből lovas harcosok 
vágtattak elő hátasaikon. Jószágaik ló-
nak tűntek, de szemük izzott, mint a 
zsarántnok, orrlikaikon füst csapott 
elő! Félelmetes nyerítésük legbátrabb 
harcosaink karjait is megremegtette. 
Varázslójuk igéket kezdett kántálni, és 
két karjával felénk hadonászott. Valami 
misztikus csapást küldhetett ránk, mely 
kivédése meghaladta sámánunk erejét. 
A törzsünkön ugyanis pánik kezdett 
eluralkodni. A lovasok lovaik véknyába 
vágták sarkukat és irtózatos harci rikol-
tásokat hallatva ránk rohantak. Demo-
ralizált seregemmel már nem tudtam 
mit kezdeni, ezért pillanatok alatt dön-
tést hoztam: visszavonulás. Az ellenség 
nem üldözött minket sokáig, szemláto-
mást beérték azzal, hogy megfutamítot-
tak minket. Hogy a keselyűk lakmároz-
zanak hitvány csontjaikon!
Egyik nap a törzs kisebb csoportokban 
útnak indult. Felderítőim követték őket 
a közeli telepig, ahol a tűző napon egy 
labdát ütögetve vigadoztak. Ezután újra 
csoportokra bomlottak. A leányok még 
napszállta előtt, a legény harcosok nap-
felkeltekor megázva tértek vissza vadá-
szatukról. 
Másnap délután néhány felderítőnk visz-
szaosont látótávolságra. Azt látták, hogy 
sápadtarcú harcosok érkeztek. Nem 
sokat teketóriáztak, gyorsan felhúztak 
gerendákból egy kisebb erődöt az ellen-
ség erdeje melletti tisztáson. Hogy aztán 
legalább olyan bámulatos gyorsasággal 
el is hagyják azt, amikor megjelentek 

a bestiális lovasok. Érdekes ez a másik 
törzs. Amíg mi harcosainkkal vonulunk 
csatába, addig ők asszonyaikkal, gyer-
mekeikkel, családostul lépnek a harci 
ösvényre, és szemlátomást még a legki-
sebbek sem félnek semmitől. 
Kezdett leáldozni a nap, és az ellenség 
kilépett erdejük melletti mezőre. Őseik 
viseletét hordták dalait énekelték. Kör-
bejárták az elhagyott erődítést, majd 
lángoló fáklyákat vetettek rá. Megvár-
ták, míg az erőd leég, majd mint tábor-
tüzet vették körül. Vad rituálé és tánc 
kezdődött harci énekkel és hadi játékok-
kal. A végén egy szomorkás dalt is éne-
keltek majd visszavonultak fáklyákkal a 
szállásaikra. 
Nem sokra rá szél kerekedett, majd meg-
nyílt az égbolt és hatalmas égiháború 
vette kezdetét. Felderítőink leplekbe 
csavarva egész éjjel figyeltek, de több 
mozgás már nem látszott ez éjjel, csak 
az idegen törzs didergését hallották 
tipieikből. Másnap délutánra a figyelők 
már erejük végén jártak az átvirrasztott, 
viharban eltöltött éjszaka után, és már 
azt hitték látomásuk van, amikor azt 
látták, hogy a másik törzs összepakolta 
málháit és csendesen útnak indult. Még 
a 30 lábas totemoszlopot is lebontották 
a rétről, amit néhány napja építettek. 
Csak egy keresztet hagytak az erdőben, 
amelyet Istenüknek állítottak. Embe-
reink még jó ideig vártak a másik törzs 
távozása után is mielőtt belopakodtak 
a volt táborhelyre. A bűvös ösvény úgy 
látszik megszűnt közben létezni, mert 
minden nagyobb nehézség nélkül meg 
tudták közelíteni az elhagyatott helyet. 
A magányos erdei szállást csend és nyu-
galom ülte meg. Csak a forrás csobogása 
hallatszott. Harcosaink kifújhatták ma-
gukat. Végre az idegen törzsek elhagy-
ták az erdőt. De vajon miért? Ekkor fel-
támadt a szél és a távolból harci dobok 
tompa puffanását sodorta az erdő csend-
jébe. A felderítők kissé idegesen néztek 
össze. Lehet, hogy egy újabb törzs érke-
zik...?

-Lovag-
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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!”
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Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00
Baj

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

Szombat: 16:30;
Neszmély

Szombat: 18:00;
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: 18:00

Vértestolna
Vasárnap: 11:30; Kedd: 17:00

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap

Kedd-péntek: 9-15
Szombat-vasárnap: 8-12

Könyvajánló
 

Szent VI. Pál pápa - Eucharisztia – Ajándék, jelenlét, ti-
tok. A következő nemzetközi eucharisztikus kongresszus 
Budapesten lesz 2021-ban. A magyar főváros egyszer már 
otthont adott az eucharisztikus világkongresszusnak, 
mégpedig 1938-ban, amelyen részt vett Eugenio Pacelli 
bíboros államtitkár, mint a pápa követe (a későbbi XII. 
Pius pápa), és helyettese, Giovanni Battista Montini is (a 
későbbi VI. Pál pápa). Az itt közölt beszédek segíthetnek 
bennünket abban, hogy felfedezzük az Eucharisztia va-
lóságának végtelen gazdagságát, s ezen túlmenően, hogy 
életünknek, tetteinknek, világszemléletünknek valóban 

az Eucharisztia legyen éltető forrása.

Szent II. János Pál pápa Önéletrajz – Milyen volt a ké-
sőbbi pápa gyermek- és fiatalkora? Kik hatottak szemé-
lyisége és hivatása alakulására? Hogy élte át a második 
világháború éveit? Melyek voltak papi, püspöki, bíbo-
rosi évei legmeghatározóbb eseményei? Mit jelentett 
számára Szent Péter utódjaként szolgálni az Egyházat? 
Milyen gondolatok foglalkoztatták az ellene elkövetett 
merénylet után? Mit jelentett számára a szenvedés, az 
öregség és a halál? Ezekre és még sok más kérdésre is 
választ kaphat az olvasó ebben a sajátos „Önéletrajz-
ban”. Karol Wojtyła – II. János Pál pápa soha nem írt 

önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, valamint a vele készült interjúkban gyak-
ran idézte fel életének fontosabb eseményeit. Ezeket a visszaemlékezéseket fűzte 
egységes egésszé Justyna Kiliańczyk-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa.
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Cserkésztábor

Katekéták szentség felvétele

Názáreti lelkiség sivatagi napja plébániánkon

Úrnapja Vértestolnán

Cserkésztábor


