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Atyai szívvel
Atyai szívvel: így szerette József Jézust, akit 
mind a négy evangéliumban „József fiának” 
neveznek. Mária, Isten anyja után egyetlen 
szent sem foglal el annyi helyet a pápai meg-
nyilatkozásokban, mint József, az ő férje. Szent 
Józsefben mindenki megtalálhatja az észrevét-
lenül maradó embert, a mindennapi jelenlété-
ben diszkrét és rejtett embert, a közbenjárót, a 
támogatót és a vezetőt a nehéz időkben. Sze-
retett apa - Szent József nagysága abban 
áll, hogy Mária férje és Jézus apja volt. 
Mint ilyen „az egész üdvterv szolgálatá-
ra állt”, amint azt Aranyszájú Szent Já-
nos mondja. Önmagát, életét, munkáját 
teljesen a Szent Családnak szentelte; a 
házastársi szeretetre szóló emberi elhi-
vatottságát önmaga emberfeletti felál-
dozásává változtatta, szívével és minden 
képességével együtt, és szeretetét a há-
zában felcseperedő Messiás szolgálatába állí-
totta. Gyengéd apa - Jézus Józsefben látta meg 
Isten gyengédségét: „Amilyen gyengéd egy apa 
gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, 
akik félik őt”.
József azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe ve-
tett hit magában foglalja azt a hitet is, hogy ő 
félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségün-
kön keresztül is képes működni. Engedelmes 
apa - Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával 
tett, amikor kinyilvánította neki üdvözítő 
tervét, ugyanígy József előtt is feltárta terveit 
álmokon keresztül. József családfőként megta-
nította Jézust, hogy engedelmeskedjen szülei-
nek, Isten parancsának megfelelően. Názáret 
rejtekében, József iskolájában, Jézus megtanul-
ta teljesíteni az Atya akaratát. Ez az akarat lett 
mindennapi eledele. Józsefet Isten arra rendel-
te, hogy apaságának gyakorlásával szolgálja 
Jézust és küldetését: József ily módon együtt-

működik az idők teljességében a megváltás 
nagy misztériumával, s így ő valóban az üd-
vösség szolgája. Elfogadó apa - József elfogadja 
Máriát anélkül, hogy előzetesen feltételeket 
szabna. Bízik az angyal szavaiban. Ahogy Isten 
Szent Józsefnek mondta: „József, Dávid fia, 
ne félj”, úgy tűnik, nekünk is megismétli: „Ne 
féljetek!” Félre kell tenni a haragot és a csaló-
dást, és minden világias lemondás nélkül, de 

reményteli lelkierővel helyet kell adni annak, 
amit nem mi választottunk, s mégis létezik. 
József elfogadó magatartása arra hív bennün-
ket, hogy kivétel nélkül mi is elfogadjuk a töb-
bieket úgy, ahogy vannak. Teremtő bátorságú 
apa – Ahhoz, hogy helyet adjunk magunkban 
annak is, amit életünk során nem mi válasz-
tottunk, hozzá kell tennünk egy másik fontos 
jellemvonást: a teremtői bátorságot. Ha néha 
úgy tűnik, hogy Isten nem segít rajtunk, ez 
nem azt jelenti, hogy elhagyott volna minket, 
hanem azt, hogy bízik bennünk, bízik abban, 
amit eltervezhetünk, kitalálhatunk, megtalál-
hatunk. A Mindenható Fia nagy kiszolgálta-
tottságot vállalva jön a világra. Rászorul József 
védelmére, oltalmára, gondozására, nevelésé-
re. Isten bízik ebben a férfiban, csakúgy, mint 
Mária, aki Józsefben azt a férfit találja meg, aki 
nemcsak meg akarja menteni életét, hanem aki 
mindig gondoskodni fog róla és a gyermekről. 

Ebben az értelemben nem lehetséges, hogy 
Szent József ne legyen az Egyház őrzője, mert 
az Egyház Krisztus testének meghosszabbítása 
a történelemben, ugyanakkor az Egyház anya-
ságában Mária anyasága rejtőzik. Dolgozó apa 
- Szent József ács volt, aki becsületesen dolgo-
zott, hogy családja megélhetését biztosítása. 
Jézus tőle tanulta meg annak értékét, méltósá-
gát és örömét, hogy az ember a saját munkájá-

val megkeresett kenyeret eszi. A munka 
az üdvösség művében való részvétellé 
válik, alkalommá Isten országa eljöve-
telének. A munka lehetővé teszi nem-
csak önmagunk megvalósítását, hanem 
mindenekelőtt a társadalom eredendő 
alapsejtének, a családnak a kibontako-
zását.  Árnyékként kísérő apa - József 
alakját, aki Jézus irányában a mennyei 
Atya földi árnyéka: őrzi, védi őt, sosem 

szakad el tőle, szüntelenül kíséri lépteit. József 
boldogsága nem az önfeláldozás logikájában, 
hanem az önajándékozás logikájában rejlik. A 
világnak apákra van szüksége. A világ elutasítja 
az uralkodókat, vagyis elutasítja azokat, akik 
mások birtoklásával akarják saját ürességüket 
betölteni. Bizonyos értelemben valamennyi-
en mindig József állapotában vagyunk: annak 
az egyetlen mennyei Atyának az árnyéka va-
gyunk, aki „felkelti napját gonoszokra és jókra, 
és esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt”, 
olyan árnyék, amely követi a Fiút.
Ennek az apostoli levélnek az a célja, hogy 
növelje a szeretetet e nagy szent iránt, hogy 
indítást adjon arra, hogy kérjük közbenjárását 
s utánozzuk erényeit és odaadását. Nincs más 
hátra, mint hogy kérjük Szent Józseftől a ke-
gyelmek kegyelmét: megtérésünket. 

(Részletek Ferenc pápa Patris corde (Atyai 
szívvel) kezdetű apostoli leveléből)



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Böjti fegyelem 
Február 17-ével megkezdődik a nagyböj-
ti időszak. Nagyböjtben péntekenként 
tartózkodni kell a húsfogyasztástól min-
denkinek, aki betöltötte a 14. életévét. 
Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú 
böjti napok a 18 és 60 év közöttiek szá-
mára.

Költségvetés, 
zárszámadás

Az agostyáni, baji, dunaalmási, neszmélyi, 
tatai és vértestolnai Plébániai Tanácsadó 
Testületek külön-külön megtárgyalták és 
ellenszavazat nélkül elfogadták az egyes 
plébániák 2020-as zárszámadását és a 
2021. évi költségvetését, amely a végső 
jóváhagyásra felterjesztésre került a püs-
pökségre. A zárszámadást és költségvetést 
bárki megtekintheti a plébánia irodájá-
ban.

Rendelkezés az adó 1+1 
%-áról 

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk 
jövedelemadónk két százalékáról. 1%-át 
az egyházaknak, a másik 1%-át pedig ci-
vil szervezeteknek ajánlhatjuk fel. Kérjük, 
támogassa a Magyar Katolikus Egyház 
szolgálatát adója egyházi 1%-ával, hogy 
a legnagyobb hazai keresztény közösség 
minél többeknek nyújthasson segítő ke-
zet. Technikai száma: 0011. Adója másik 
1 %-át lehetősége van plébániai közössé-
günk Szent Imre Alapítványának felaján-
lani. (Adószám: 18601606-1-11) Alapít-
ványunk az egyházközség lelki, szociális és 
kulturális céljait hivatott elősegíteni. En-
nek fundamentumát képezi az ide szánt 
adomány, amelyet ezúton is köszönettel 
fogadunk. Kérjük, hívja fel családjának, 
jószándékú ismerőseinek figyelmét is a 
lehetőségre!

Köszönet a karácsonyi 
díszítésért 

Ezúton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik az ünnepi előkészületben 
egyházközségeinkben részt vettek: azok-
nak, akik adományokkal segítettek; a 
takarításban, díszítésben résztvevőknek; 
a pásztorjátékban szereplő gyermekek-
nek és hitoktatójuknak; azoknak, akik a 
liturgikus szolgálatokban részt vettek. A 
jó Isten áldja őket munkájukért, segítsé-
gükért

Karácsony a baji 
templomban

Hittanosaink ebben az évben is aktívan 
készültek Krisztus születésének ünneplé-
sére. Advent folyamán a gyerekek által ké-
szített betlehemeket állítottuk ki a temp-
lomban és készültünk a pásztorjátékra. 
Nagy örömmel készítették betlehemeiket 
és szorgalmasan tanulták szerepüket a 
hittanosok. December 25-én, az ünnepi 
szentmise előtt, Gábor atya köszöntő sza-
vai után mutatták be a betlehemi éjszaka 
eseményeit. A gyerekek megjelenítették 
Mária és József Betlehembe érkezését, az 
angyalok látogatását a pásztoroknál, a 
pásztorok és napkeleti bölcsek hódolatát a 
megszületett Jézus előtt.
„ Kicsi Jézus, ég virága, ó hozz áldást e vi-
lágra. Minden bajra orvosságot, minden 
szívbe boldogságot. Harang zúgjon, ének 
zengjen, amit kérünk, teljesedjen. Könny 
ne hulljon, seb ne fájjon, minden házra 
béke szálljon! Legyen boldog, szent kará-
csony! ” imádkozták közösen a gyerekek.
Köszönet a gyerekeknek, a szülőknek, va-
lamint a szervezőknek hogy ebben a nehéz 
helyzetben is megövendeztettek bennün-
ket!

Várszeginé Tromposch Judit

Balázsáldás
Február 3-án, Szent Balázs püspök ünne-
pén a szentmisék végén balázsáldásban 
részesítettük a testvéreket.

Betegek világnapja
II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól 
február 11. a betegek világnapja. 1858-
ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya 
Soubirous Bernadett 14 éves francia lány-
nak Lourdes-ban, majd február 15-én a 
sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. 
E helyen 1864-ben templomot építettek, 
amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és 
előjogokat adományozott. Lourdes-ban a 
zarándokok száma évente több mint fél-
millió és a természetes módon meg nem 
magyarázható gyógyulások száma is több 
ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Is-
ten egész népe kellő figyelmet szenteljen a 
betegeknek, segítse elő a szenvedés megér-
tését.” Ebben az esztendőben is volt alka-
lom arra, hogy közösségben részesüljenek 
a hívek a betegek szentségében. Az ünnepi 
szentmisében imádkoztunk a betegekért 
és a haldoklókért. A homíliát követően 
kiszolgáltattuk a betegek kenetét beteg 
és idős testvéreinknek. Imádkozzunk to-
vábbra is beteg és rászoruló testvéreinkért! 

MISERERE
/haikuk/

karácsonyi dalt
ezüsthang énekelget
aluljáróban

-
levél fonákján
hasadt kőlapon rejlő
írás: a Neved

-
hajnali harmat
a harangszó aranya
újra megcsomóz

-
az égő torony
is megreszket, mielőtt
végleg ledőlne

-
koszorút formáló
reszkető jázmincsokor
a folyó vizén

-
port és csillagot
tűhegynyi pontba gyűjtve
ne kezdd el újra

Botos Ferenc

Tatai Kapucinus 
templom és kolostor 

tetőfelújítása
Nagy örömmel tudatjuk a kedves Hí-
vekkel, hogy elkezdődött a rendház 
és a templom tetőfelújítása. A mun-
kálatok várhatóan novemberben fe-
jeződnek be. A Magyar Kapucinus 
Delegáció ezúton kéri, hogy aki tud, 
anyagi lehetőségeihez mérten támo-
gassa a felújítást. Adományaikat a 
következő számlára utalhatják: Ma-
gyar Kapucinus Delegáció; HU38 
11100104-18086625-36000001. 
(CIB Bank; CIBHHUHB) A közle-
ménybe írják be, hogy tetőfelújítás.
Előre is köszönjük felajánlásaikat!



Apostol 3„Szeressétek egymást”

Beszámoló a baji Karitászról
Bajon 2018 óta működik a Katolikus Kari-
tász. Albert atya kezdeményezésére térképez-
tük fel a baji nehéz helyzetben élőket. A baji 
önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, 
kezdetek óta kölcsönösen támogatjuk egymás 
munkáját.
2020-ban 310 csomag tartósélelmiszert osz-
tottunk ki. Jelenleg 33 családnak készítünk 
össze havi egy alkalommal egy táskányi tartós-
élelmiszert. Egy csomag tartalma: alap (liszt, 
olaj, kristálycukor, tészta, rizs) + egyebek - a 
család jellegétől függően - (paradicsom püré, 
fűszerek, só, dara, prézli, konzerv (hal, máj-
krém), tea, citromlé, ecet, szárazbab, készétel 
konzerv, zsír, levestészták stb.)
A 2020-as év legnagyobb eredménye a Ka-
ritász szempontjából az volt, hogy a tavaszi 
veszélyhelyzet idején sem zártunk be, kisebb 
megszorításokkal, de zavartalan volt a műkö-
désünk. Ez több dolognak volt köszönthető:
1.) Volt tartalék élelmiszerünk. A tavaszi hely-
zet megerősített bennünket abban, hogy a 
tartósélelmiszer osztást nem lehet egyik nap-
ról a másikra, illetve egyik hónapról a másikra 

tervezni/vásárolni. Felelősségteljesen akkor 
működtetjük, ha legalább 2 havi alap tartós-
élelmiszer tartalékunk van. Bár elsősorban az 
Isteni gondoskodásban bízunk, de amit előre 
látó gondoskodásban meg tudunk tenni, azt 
tegyük meg.
2.) A tavaszi veszélyhelyzet idején - amikor a 
templom be volt zárva, és igy a Szent Antal 
Perselybe nem lehetett adományozni, jólelkű 
baji hívek nem felejtkeztek el a baji rászoru-
lókról, és készpénzben juttattak el számunkra 
adományt. Ez a gondoskodás és bizalom na-
gyon sokat jelentett nekünk, fontos üzenet 
volt számunkra.
Immár harmadik éve, advent időszakában 
tartósélelmiszer gyűjtés folyik a templom-
ban, amit a baji rászorulók között osztunk ki. 
Ebben az évben nagy örömünkre az adventi 
gyűjtés túlnőtte a templom kereteit. 2020. 
advent időszakának nagy eredménye, hogy 
adományok nem csak a templomban gyűltek, 
hanem az iskolán és az IKSZT-n keresztül az 
egész falu összefogott, és segített. A 2. osztá-
lyos tanulók 25 kg finomságról mondtak le és 

adományozták a karitásznak. Az IKSZT-ben 
Vandrovnik Klára segítségével minden baji be-
kapcsolódhatott a gyűjtésbe, össze is gyűlt 55 
kg minőségi élelmiszer. 45 kg finomság pedig a 
templomban gyűlt össze. Igy a baji rászorulók 
decemberben két alkalommal örülhettek az 
adományoknak. Nagyon sok alapélelmiszert 
kaptunk, és nagyon sok egyéb, minőségi élel-
miszert (pl.: édesség, gyümölcslé, tea, kávé). 
Karácsonykor a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is támogatott bennünket, továbbá 
Pentz Imre segítségével a cipős doboz akció 
keretében 15 gyereket tudtunk megajándé-
kozni. 
Kezdetek óta sok segítséget, támogatást ka-
punk a baji hívektől, a Plébániai Tanácsadó 
Testülettől és az atyáktól, élükön Albert atyá-
val. A baji karitász a baji hívek jólelkű adako-
zásának köszönheti, hogy hónapról hónapra 
tudja segíteni a rászorulókat. Köszönjük a 
sok névtelen adakozónak, akik tartós élelmi-
szerrel, vagy a Szent Antal Perselyen keresztül 
támogatják a Karitász munkáját!  

A baji Karitász

A Tatai Kalkuttai Szent Teréz anya karitász csoport 2020. évi beszámolója
Ez az év a járvány miatt - nemcsak minket, 
másokat is - különleges feladatok elé állí-
tott. Nehéz volt megtalálni a rászorulókat: 
telefon hiánya, rosszul megadott cím, rossz 
telefonszám miatt. Sokszor csak többszöri 
próbálkozásra tudtunk örömet szerezni egy-
egy tartós-élelmiszer csomag átadásával. Ne-
hezítette a helyzetet a kijárási tilalom is, de 
nagylelkű segítséggel sikerült célba juttatni a 
csomagokat.
Az év három hónapos szakaszokra oszlott.  
Január, február, március hónapokban, - ami-
kor még nem volt jele a járványnak, ami be-
zárásra kényszerített minket - 268 élelmiszer 
csomagot adtunk ki. Jött a bezárás, a kijárási 
tilalom.  Április, május, június hónapban csak 
64 csomagot sikerült eljuttatni a rászorulók-
nak. Július, augusztus, szeptember hónapok-
ban, amikor is fogadhattuk a rászorulókat, 
242 alkalommal tudtunk örömet szerezni. 
Nem sokáig örülhettünk ennek, mert októ-
berben, novemberben és decemberben ismét 
nem tudtuk fogadni a hozzánk fordulókat. 
Ekkor 83 csomagot tudtunk adni. 
Egész évben 657 csomagot adtunk ki. A 
bezárások idején segítségünkre voltak olya-
nok, akik vállalták, hogy autóval próbálják 

megkeresni a nagycsaládosokat, a kis nyugdí-
jasokat, akik egyedül élnek. A húsvéti gyűj-
tésből maradt élelmiszereket és a pandémia 
idején érkezett segítséget  -  a tatai, agostyáni, 
dunaalmási,  neszmélyi és vértestolnai hívek 
adományát, valamint a vállalkozók nagylelkű 
hozzájárulását  -  összeadva kb. 1500 kg tartós 
élelmiszer gyűlt össze.
Köszönjük a Győri Karitász központnak a 25 
doboz tartós élelmiszert tartalmazó csoma-
got. Az általunk készített  egy-egy adomány 
kb. 8-10 kg-ot tett ki. Köszönetet mondunk 
a mézért, a kolbászért, (aminek nagyon örül-
tek), és köszönetet mondunk segítőinknek, 
az év közbeni vásárlás segítésért, a csomagok 
szétosztásában segítőknek, és mindenkinek, 
aki segítségünkre volt, hogy másoknak örö-
met okozzunk.
Szent Erzsébet ünnepén a Győri Karitász köz-
ponttól kapott 200 darab kenyeret osztottuk 
ki a templomi híveknek és a rászorulóknak.
Évek óta szívügyének tekinti csoportunk a 
Környei úti temetőben nyugvó karmelita 
apácák sírjának gondozását. Ez folyamatos 
feladatot jelent.
Nyilvántartásukban 213 rászorulót tartunk 
nyilván. Ebből 30-an vannak, akik a hajlékta-

lan szállón élnek, vagy ténylegesen hajlékta-
lanok. 170-en vannak, akik 2 éve nem jelent-
keztek nálunk, remélni tudjuk, hogy sorsuk 
jobbra fordult.
Köszönetet mondunk a Szent Antal persely-
ben összegyűlt „fillérekért”, év közben ebből 
a pénzből vásároltuk a tartós élelmiszereket, 
amit tovább tudtunk adni.
Minden adományozónak Isten fizesse meg 
nagylelkű ajándékozását!
Sajnálatos módon az Apostol 2020.12.24.-i 
számában a karitász csoport tagjainak név-
sorából kimaradt Pálmai Lajosné (Vera) 
neve, aki igazán megérdemli, hogy kiemeljük 
munkáját. Már a kezdetektől, alapító tagként 
nagyon odaadóan, lelkiismeretesen végzi ön-
kéntes munkáját sokféle területen. Köszön-
jük példaértékű szolgálatát.
Külön szeretném megemlíteni a 2018. feb-
ruár 1-én megalakult csoportot, amely Bajon 
működik, Sever József és felesége, Márti ve-
zetésével. Nagy odaadással és érzékenységgel 
végzik ezt az önkéntes munkát, mely jó pél-
dája a szolgáló szeretetnek. Ezt bizonyítja 
beszámolójuk is.

dr. Lakatos Péterné Zsuzsa és Tóth 
Lajosné Margit
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A FERENCES VILÁGI REND ANGYALOS BOLDOGASSZONY 
REGIONÁLIS TESTVÉRI KÖZÖSSÉG,

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET KÖZÖSSÉG, TATA
beszámolója 2020. évi tevékenységéről

2016 óta, változatlanul Sergio Tellan 
OFMCap atya a közösség lelki asszisz-
tense - testvéri összejöveteleinken tartott 
előadásai, Isten segítségével, igen nagy 
lelki fejlődésünkre szolgálnak. Tavasz-
szal, majd az év utolsó két hónapjában 
miniszterünk és lelki asszisztensünk 
bölcs belátásából, ám a testvéri együttlét 
elmaradása miatti nagy fájdalmunkkal, a 
járványveszély miatt elmaradt a jelenléti 
testvéri találkozó. 
A 2019. dec. 14-én tartott választókáp-
talan határozata értelmében, az évet az új 
tanács működésével kezdte közösségünk: 
Magó Ottó miniszter, Büki Lászlóné mi-
niszterhelyettes, Magó Ottóné képzési 
felelős, Kornéli Tibor gazdasági felelős, 
Dr. Fülöp Éva Mária titkár. Nagybol-
dogasszony ünnepén Vas Mihály testvé-
rünk egy évre szóló fogadalmat, Pauerné 
Csaba Judit és Pauer László testvéreink 
örökfogadalmat tettek. 2020. szept. 12-
én, meghitt családi körben, 3 gyermeke, 8 
unokája, és 15 dédunokája, barátai és vi-
lági ferences testvérei körében ünnepelte 
100. születésnapját dr. Tóth József. Az ak-
kor még ferences harmadrendben, 1949. 
december 8-án tette le tette le örökfoga-
dalmát feleségével együtt. Az év elején, 
egy lakhelyén történt kisebb balesetet 
követően, 104 éves korában elhunyt Hor-
váth István örökfogadalmas testvérünk 
(1916–2020), aki egészségi állapota és 
előrehaladott kora miatt személyesen 
2008 óta már nem tudott részt venni kö-
zösségi találkozóinkon. Okt. 13-án, Kor-
néli Tibor testvérünket (1939–2020) is 
hazahívta a Mennyei Atya. Tibor látta 
el, immár 2. ciklusban, közösségünkben 
a gazdasági ügyek intézését, tatai egyház-
községünknek pedig hosszú évtizedeken 
keresztül, az utolsó napig megbecsült 
kántora volt. Magó Ottó miniszter ja-
vaslatára, a közösség tanácsa egyetértésé-
vel, a következő tanácsválasztásig Pauer 
László örökfogadalmas testvérünk vette 
át a gazdasági teendők intézését. Testvé-
ri közösségünk létszáma, két testvérünk 
földi halálát követően 8 örökfogadalmas, 

1 egyszerű fogadalmas testvér, azaz 9 (ak-
tív) fő és 4 fő érdeklődő.
Részvétel az FVR egyéb testvéri összejö-
vetelein és más lelki programokon: 
Márc. 16–20. Leányfalu: Kovács Csaba 
Albert esperes, plébános (Tata, kapucinus 
templom) által szervezett lelkigyakorlat 
a bűnbánat szentségéről, amelyen 3 fő 
testvérünk vett részt. A régiós lelki nap és 
lelki gyakorlat e járványhelyzetre tekin-
tettel elmaradt. Júliusban FVR Országos 
Káptalan volt Esztergomban, amelyen 
szintén 3 fő vett részt. Mottó: „…testvé-
ri és evangéliumi világot építsenek”. (Reg 
14). A Regula imakönyv, lelkigyakorla-
tos könyv, evangelizációs anyag és lelki 
tükör – fogadjuk meg Szent II. János Pál 
pápának a ferences világi rendieknek írt 
tanácsát: „tanulmányozzátok, szeressé-
tek és éljétek a Regulátokat.” 2020. okt. 
17. miniszterek és képzési felelősök őszi 
találkozója. Helyszín Budapest, Ferences 
Rendház — a koronavírus járvány veszé-
lye miatt elmaradt. Nov. 14-én azonban, 
online módon, mégis sikerült megvalósí-
tani a képzést a következő előadások meg-
hallgathatóvá tételével: P. Papp Tihamér 
OFM országos asszisztens Hűség a pápá-
hoz, P. Szpisják Péter Pál OFMCap atya 
Hogyan tudjuk megélni ferencességün-
ket ebben a mai vírusos időben? címmel 
tartottak buzdító előadást. Bobay Orso-
lya OFS a ferences ifjúság jelenlegi hely-
zetéről számolt be. Kerekes László OFS 
OT elnök a káptalanon elhangzottakról 
tartott összefoglalást, buzdítva a testvé-
reket, hogy az előadásokat a közösségek 
online formában dolgozzák fel. 2020. 
nov. 21. bekapcsolódtunk a NEK kez-
deményezésére, Krisztus Király ünnepét 
megelőzően megszervezett világméretű 
szentségimádásba (személyes részvétellel, 
illetve online): Fülöp Éva Mária, Pauer 
házaspár. Csatlakoztunk az FVR Nem-
zetközi Tanács által meghirdetett ima-
naphoz: a ferences szentek ünnepén, nov. 
29-én (és már a szombati „vigilián” is), a 
szeráfi rózsafüzér imádkozása a nap 24 
órájára elosztva, folyamatosan: Fülöp Éva 

Mária, Pauer házaspár, Magó házaspár.
2020. dec. 12. a Szent Erzsébet közösség 
által szervezett országos továbbképzés-
hez is csatlakoztunk: a képzést Balázs Je-
romos OFM testvér tartotta élő, online 
elmélkedéssel, Esztergomból. Témája: Is-
ten Igéje hogyan jelenik meg a világban? 
Ugyancsak csatlakoztunk az FVR OT 
kéréséhez, hogy az erdélyi FVR testvé-
rek kezdeményezésére, velük együtt, az 
idén adventben, karácsonyi ajándékként, 
hetente imádkozzunk a ferences család 
egyes ágaiért (I. és II. rend, a reguláris har-
madik rend nővérei, FVR, egyéb ferences 
közösségek). A közös imával a ferences 
családon belüli testvéri kapcsolatot erő-
sítjük.
Dec. hónapban, Magó Ottó miniszter 
és a Pauer házaspár részt vettek „Szállást 
keres a Szent Család” imádságos együtt-
létek speciális, a járvány helyzetre kidol-
gozott formájában.
Közösségünk tagjainak további tevé-
kenysége.
Magó Ottó miniszter, diakónus szol-
gálati helyei a Székesfehérvári Egy-
házmegyében: Kömlőd, Dad, Bokod, 
Pusztavám, Mór működési területekkel. 
Rendszeresen szolgálatot lát el a szent 
liturgiában a tatai kapucinus templom-
ban. Győr Egyházmegye Családbizott-
sága tagja: Pauer házaspár. Felkészítés 
a szentségi házasságra a tatai kapucinus 
plébánián: Magó és Pauer házaspárok. 
Pauerné Csaba Judit írásaival ez évben 
is hozzájárult a tatai kapucinus plébánia 
lapja és honlapja szerkesztéséhez. To-
vábbra is folyamatosan, mindannyian 
imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzé-
rét a tatai egyházközség híveinek imaké-
relmei meghallgatásáért. Ezt az akkori 
miniszterünk, jelenleg képzési felelő-
sünk, Magóné Erika által kezdeménye-
zett szolgálatot 2014 óta végezzük, s 
több esetben szentmise felajánlását is 
kérjük egyes szándékokra, valamint a 
szenvedő egyház tagjaiért. Az „ötletgaz-

folytatás a következő oldalon...
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Szent János áldása szálljon ránk!
Az ezerhétszázas évekig a karácsonyt há-
rom napos ünnepként tartották meg az 
istenfélő emberek. A harmadik napon ün-
nepelték meg Szent János apostol emlékét. 
E napon került sor a borok megáldására. 
A bort mindig is a lélek italának tartották 
az emberek.  A néphit szerint a János-na-
pi áldott bor nem csak a lelket ápolja, de 
gyógyító erővel is bír, és távol tartja a go-
noszt tőlünk.
A Szent János-napi borszentelés gyökerei 
a XIII. századig nyúlnak vissza. Hazánk-
ban jellemzően a németajkú bortermelő 
településeken él még e szakrális szokás a 

mai napig. De a Pannonhalmi Főapátság-
ban is sok évszázadra nyúlik vissza a bo-
rok megáldásának szokása.  A hagyomá-
nyok szerint az újborokat a borszenelés 
napjától lehet egészséggel fogyasztani. Ha 
a hívő gazda buzgó imával veszi magához 
e szentelt nedűt, akkor az megóvja a testi 
és a lelki bajoktól, és az ördög kísértése-
itől.
E gondolat vonalán idén ismét Szent Já-
nos apostol emléknapján az ősi szokás 
szerint borszenelésre került sor az Assisi 
Szent Ferenc templomban. A baji boros 
gazdák boraival telt meg a szószék alatt ki-

helyezett asztal. A szentmise végén Albert 
atya áldotta meg a borokat. A boros gaz-
dák a templomi szertartás elvégzése után 
a frissen megáldott borokból minden hor-
dójukba csepegtetnek, hogy a pincékben 
pihenő nedűt is elérje Szent János áldása.
„Szent János evangélista napján a borokra 
áldás hull az égből.”
Szent János napján igyunk mindnyájan 
egy pohár bort, mert az áldott bor egész-
séget hoz! Igyuk hát meg Szent János ál-
dását! Fogyassza mindenki egészséggel és 
mértékkel a megáldott borokat!

P.I.K.

Dobozka és az imaszéndékok
Az Apostol újság karácsonyi számában 
találkozhattak a Kedves Olvasók először 
a „Dobozkával”. Akkor megírtuk, hogy 
templomunkban, a Kis Szent Teréz szo-
bor melletti dobozkába írhatjátok be 
imakéréseiteket, bánataitokat, öröme-
iteket. Azt is megírtuk, hogy működik 
egyházközségünkben egy Árpádházi 
Szent Erzsébetről nevezett Ferences 
Világi Rendi Közösség, akik minden 
nap az irgalmasság rózsafüzérét arra a 
szándékra imádkozzák, hogy kéréseitek 
meghallgatásra találjanak. Papjaink pe-
dig minden hónapban legalább egy, de 
gyakran több szentmisét is bemutatnak 
ezekre a kérésekre. Ha azt halljátok a 
szentmise elején, hogy azt a miséző atya 
a ferences imaszándékokra ajánlja fel, 
akkor mindig a Ti kéréseitekért történik 
a szent áldozat bemutatása.
2014. volt az első esztendő, amikor el-
indítottuk azt a missziót, hogy Feren-
ces Közösségünk imával támogatja az 
egyházközség tagjainak imaszándékait. 
Félénken indult, de mára megbátoro-
dott ez a kezdeményezés. Az azóta eltelt 
időszakban az imaszándékok és a be-
mutatott szentmisék az alábbiak szerint 
alakultak: 2014-ben 83 imakérésre 3, 
2015-ben 104 imakérésre 19, 2016-ban 
174 imakérésre 20, 2017-ben 183 ima-
kérésre 20, 2018-ban 191 imakérésre 21, 
2019-ben 171 imakérésre 35, 2020-ban 
213 imakérésre 29 szentmisét mutattak 
be az atyák.
2016-ban és 2017-ben Albert Atya „Ró-
zsaeső” szentségimádást tartott templo-

munkban, ám ez az ájtatosság viszonylag 
ismeretlen volt a testvérek előtt. Mind e 
mellett tapasztalatunk azt mutatja, hogy 
nagyon érdemes Kis Szent Terézhez ez-
zel az imaformával folyamodnunk. Ő 
ugyanis még életében megígérte, hogy 
majd, ha már fönt lesz a Mennyország-
ban, akkor minden hozzá intézett ké-
rést oly buzgalommal fog a Mennyei 
Atya elé terjeszteni, hogy szinte rózsa-
esőt fog hullatni ránk a meghallgatást 
nyert kéréseinkkel. Ez az ájtatosság úgy 
történik, hogy minden résztvevő ott, a 
szentségimádás alatt (vagy még előtte 
otthon), ír egy kedves levelet Szent Te-
rézhez, melyben a kérését, vagy többet 
is, tisztelettel megfogalmazza. Beleteszi 
egy borítékba, amit lezár és magának cí-
mezi meg. Mindet az oltárra helyezzük, 
és buzgó imádással bízzuk Szent Terézre 
és az Úr Jézusra, akik ott jelen vannak, 
és örömmel fogadják hitünket és bizal-
munkat irántuk. Egy év múlva, amikor 
újra tartunk Rózsaeső ájtatosságot, eze-
ket a leveleket kiosztjuk. Mindenki el-
olvashatja, hogy kérései hogyan váltak 
valóra. Ha elég bátor, ott mindjárt tanú-
ságot is tehet róla, mindenki előtt, hogy 
meghallgatást nyertek kérései. Így még 
buzgóbban, még hálásabb szívvel vehe-
tünk részt a szentségimádáson. Lisieux-i 
Szent Teréz liturgikus ünnepéhez (okt. 
1.) kötődően a Rózsaeső Imaestet szerte 
a világon tartják.
Jó lenne, ha nálunk is igazi gyakorlattá 
válhatna.

Magóné Erika

da” Magóné Erika a kapucinus plébánia 
lapja, az Apostol karácsonyi számában 
„Dobozka” címmel megjelent írásában 
ismételten felhívta a hívek figyelmét az 
imakérések elhelyezésére, és annak mél-
tó módjára, valamint arra, hogy amikor 
a szentmiséket a ferences imaszándékra 
mutatják be, ezekért a kérésekért törté-
nik a szent liturgia. Februárban a Kato-
likus Krónikában Magó Ottó miniszter 
és Magóné Erika képzési felelős beszá-
moltak a tatai kapucinus rendház tör-
ténetéről rendezett állandó kiállításról, 
illetve közösségünk jelen állapotáról, 
tevékenységéről. Rózsafüzér Társulatok 
(Komárom, Szárliget): tagok Steinerné 
Rózsika, Steiner Erika, Bükiné Erzsike, 
Fülöp Éva Mária. Templomtakarítás: 
Magó Ottóné Tata, valamint kömlődi 
kápolna, Steiner Károlyné, Steiner 
Erika Komárom. AlbaCaritas helyi 
csoportjának vezetője: Büki Lászlóné, 
Szárliget
Havonta támogatjuk a szécsényi Kla-
rissza Nővéreket, egy egyetemista fia-
talembert, és néhány szegény családot. 
Egyéni lehetőségeinkhez képest, hozzá-
járultunk a földrengéstől sújtott zágrá-
bi, illetve a katasztrófa sújtotta bejrúti 
ferences testvérek FVR OT kezdemé-
nyezte támogatásához.
P. Papp Tihamér OFM atyát újabb há-
rom évre kinevezte az FVR országos 
lelki asszisztensének P. Berhidai Piusz 
tartományfőnök.

Magó Ottó miniszter és Fülöp Éva 
Mária titkár

a beszámoló folytatása
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A ferences rend története
Lévai Ádám szemináriumi dolgozatát folytatásokban közöljük.

Bevezetés
Szüleim a tatai kapucinus plébánián (Szent 
Imre plébánia) házasodtak össze, ott ke-
reszteltek, ott voltam elsőáldozó és bérmál-
kozó is. Gyermekkoromban félelemmel teli 
tisztelet övezte viszonyulásom a kolostor-
ban utolsóként megmaradt Virágh János 
atya felé. János atya halála után a templom 
egyházmegyei kézbe került, mindazonáltal 
sokat megőrzött szerzetesi karakteréből. 
Egyszerű, de igényes, természethez köze-
li faanyagok, visszafogott ornamentika 
és missziós célzat jellemzi a szent teret. 
A szegénységi fogadalom ellenére látszó-
dott, hogy a szerzetestestvérek Napfivér és 
Holdnővér teremtőjének meg akartak adni 
minden tőlük telhető tiszteletet. 
A kolostor cellái szívszorongatóak. Német 
nyelvű teológiai könyvek, vaskeretes ágyak, 
körszemüvegek és egy-egy rózsafüzér. Ami 
a templom egyszerű pompájának ellen-
kezője. Azonban ma már csak múzeum, a 
testvérek átadták lelküket teremtőjüknek, 
és csak ezek a tárgyak mesélnek róluk. De 
kik voltak ezek a kapucnijukról elnevezett, 
barna csuhás alakok?
Mit kell tudnunk a szerzetesrend törté-
netéről, magyarországi képviseletéről? 
Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megvá-
laszolhassuk, a középkori Itália Assisi nevű 
városkájában kell elkezdenünk az oknyo-
mozást, hogy aztán onnan kiindulva, az 
Európa-szerte elterjedt rend magyarorszá-
gi képviselőihez eljuthassunk. Előre bo-
csájtjuk, hogy a kapucinusok a ferencesek 
rendjéhez tartoznak, így a lelkiségi mozga-
lom alapítójáról, Szent Ferencről is szük-
ségszerű szót ejtenünk. El kell helyeznünk 
a szerzetesrend születését a történelmi 
kontextusban is, hogy választ kaphassunk 
a kialakulás miértjére. Habár egy ember 
életét nem tekinthetjük csupán sorsszerű 
erők összjátékának, a lelkiségi mozgalom 
gyors terjedése egy már a „levegőben lévő” 
igény korabeli meglétéről árulkodik. A tör-

ténelmi viszonyok ismertetése ilyenformán 
elengedhetetlen a kapucinus rend lényegé-
nek megértése szempontjából. 
Dolgozatom személyes ihletettségből 
született, így néhány ferencesekkel és ka-
pucinusokkal történt találkozás élményei a 
„szerzetesi karizmába” engedtek számomra 
belátást. A Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Főiskolán 2013-tól több ferences 
szerzetes előadásait hallgathattam, és BA 
szakdolgozatomat is egy ferences atyánál 
írtam.
Assisit, Padovát és Perugiát bejárva pedig 
magam is részesedhettem abban a felemelő 
tapasztalatban, amit a ferences intellektuá-
lis hagyomány nyomán „zarándokélmény-
nek” nevezhetünk. Ezek az utazások meg-
határozták teológiai stúdiumaim kezdetét, 
ezért ahol a téma úgy kívánja, perszonális 
színfoltokkal gazdagítom a tárgyalás me-
netét. 

I. fejezet: A XI-XII. század és a szerzetes-
ség
A szerzetesi életforma vallásfenomeno-
lógiájáról nem szándékozom kifejezetten 
szólni, és a keresztény vallás szerzetes-
ség-eszményét sem szeretném összevetni 
más „vallások” ide vonatkozó tanításával. 
A Krisztus-központúságot azonban ki-
emelném, valamint a hármas fogadalom: 
a szegénység, engedelmesség és tisztaság 
központi jelentőségét. SZÁNTÓ KON-
RÁD erről bőséges adalékot szolgáltat.1  A 
ferences szerzetes kiemeli: „a szerzetesség 
minden időben az egyház legerősebb táma-
szának bizonyult, és ugyanakkor nagyban 
hozzájárult a kultúra és a társadalmi ha-
ladás előmozdításához.”2 A „monasztikus 
impulzus” korunk emberét sem hagyja hi-
degen, a világ sokszor istentelen csillogásá-
ban többen szentelik életüket a Megváltó 
dicsőségének szemlélésére.3

A szerzetesi élet felvirágzása a középkor 
derekán több körülmény együttes figye-

lembe vételével ragadható meg igazán. A 
nagy ütemű urbanizáció, a gazdaság fejlő-
dése olyan mértékben szélesítette a társa-
dalmi rétegek közötti szakadékot, melyet 
aligha lehetett áthidalni. Az Egyház meg-
gazdagodása, a püspökök fényűzése egyre 
inkább ellehetetlenítette a lelki kapcsola-
tot a nép fiaival, a régi egyházi struktúrák 
pedig már nem feleltek meg a megválto-
zott társadalmi igények által támasztott 
elvárásoknak. Az egyszerű emberekben 
egyfajta lelki szomj által felébredt a teo-
lógia művelése iránti vágy, elkezdtek kér-
déseket feltenni az életüket mélyen átjáró 
vallásosság tanításairól. A papság ezekre 
képtelen volt kielégítő válaszokat adni, a 
szerzetesek pedig a társadalom peremén 
szinte megközelíthetetlen némaságba bur-
kolóztak. Ekkoriban sok eretnekség ütötte 
fel a fejét, szükség volt a keresztény tanítás 
belülről megélt, világi pompától mentes 
népszerűsítésére a középkori utca embere 
számára. Nem mindenki vágyott a magá-
nyos remeteségre sem, feléledt az igény egy 
közösségileg megélt evangéliumi életre is.4  
A kolostorok vonzották a kizsákmányolt 
jobbágyok és a nincstelen plebejusok gyer-
mekeit, hiszen tűrhető megélhetést bizto-
sítottak. 5

III. Ince pápa a kereszténység egészét két 
karizmatikus férfi segítségével, Szent Fe-
renc és Szent Domonkos által tudta egy-
befogni. A művészetek és a teológia felvi-
rágzása szintén a szerzetesi mozgalmakhoz 
kapcsolódott, az Egyház támogatása pedig 
nem volt háládatlan: „a szerzetesség […] 
mindenben megfelelt a beléje vetett biza-
lomnak.”6 A középkor öt nagy szerzetesi 
útja közül (bencés-; ágostonos-; szociális-; 
lovag- és koldulórendek) a ferences lelki-
ségi mozgalom a koldulórendek családjába 
tartozik, ezen belül is a Kisebb Testvérek 
Rendje (Ordo Fratrum Minorum – O. F. 
M.) a legrégebbi koldulórend.

(folytatjuk)

1SZÁNTÓ KONRÁD: A Katolikus Egyház Története 1 köt., Ecclesia, 1983, 228.
2SZÁNTÓ KONRÁD: u. o. 
3Lásd. WALTER CAPPS: The monastic impulse, Crossroad, New York, 1983.
4TÖRÖK JÓZSEF: Egyetemes Egyháztörténelem II., Szent István Társulat, Budapest, 70–71.
5SZÁNTÓ KONRÁD: i. m., 429. A történelmi kontextushoz lásd még: KARL BIHLMEYER: Kirchengeschichte, Zweiter Teil, Verlag
Ferdinand Schöningh, Pederborn, 1948, 288–292.

6SZÁNTÓ KONRÁD: u. o.
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DEKRÉTUM 
 A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelen-

tett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése. 

Ma 150 évvel ezelőtt jelent meg Boldog 
IX. Piusz pápa Quemadmodum Deus 
kezdetű dekrétuma, amelyben az embe-
rek ellenségességétől ostromolt Egyház 
nehéz és harcokkal teli helyzetében Szent 
Józsefet a Katolikus Egyház védőszentjé-
vé nyilvánította. 
Azzal a céllal, hogy megerősítse az egész 
Egyház Jézus hatalmas védelmezőjébe 
vetett bizalmát, Ferenc pápa úgy ren-
delkezett, hogy a mai nappal, amely a 
dekrétum kihirdetésének évfordulója 
és egyben Szűz Mária – a tisztaságos Jó-
zsef jegyese – Szeplőtelen fogantatásá-
nak ünnepe is, egészen 2021. december 
8-ig legyen Szent József Év, amely során 
minden hívő képes legyen a hitéletét Is-
ten akaratának tökéletes teljesítésében 
megerősíteni napról-napra, Szent József 
példája nyomán. 
Így minden hívőnek - elnyerve Szent Jó-
zsefnek, a Názáreti Szent Család fejének 
segítségét - legyen lehetősége tenni azért, 
hogy az imádságok és jó cselekedetek 
által korunk súlyos emberi és szociális 
megpróbáltatásai közepette megerősítés-
re és megnyugvásra találjon. 
A Megváltó Oltalmazója iránti tisztelet 
széles körben terjedt és fejlődött az Egy-
ház történelme folyamán. Kultusza - Is-
ten anyjának, az ő jegyesének kultusza 
mögött - nemcsak a legfontosabbak közé 
emelkedett, hanem többszörösen és több-
féleképp is védelmezőnknek tekintjük. 
Az Egyház Tanítóhivatala kincsként te-
kint Szent Józsefre, és folytatja gazdag-
sága régi és új dimenziónak felfedezését. 
Hasonlóan a Szent Máté evangéliumá-
ban szereplő házigazdához, „aki kincsei-
ből újat és régit hoz elő” (Mt 13, 52). 
A megkívánt cél tökéletes elérésé-
ben nagy segítséget jelent az Apostoli 
Penitenciária által a Szent József Évre 
kiáradó búcsúk ajándéka, mely - Ferenc 
pápa akaratával megegyezően - jelen dek-
rétumban leírtak révén történik. 
A teljes búcsú elnyerésére alkalma van 
azoknak a híveknek, akik a szokott felté-
telek mellett (szentgyónás, szentáldozás 
és imádság a pápa szándékára), lélek-
ben elszakadva minden bűntől, a Szent 

József Év folyamán élnek az Apostoli 
Penitenciária által részletezett lehetősé-
gekkel, vagyis: 
a)  Szent József, a valódi hittel teli fér-
fiú arra hív bennünket, hogy fedezzük 
fel újra az Atyához fűződő gyermeki 
kapcsolatot. Újítsuk meg hűségünket az 
imádságban, tudjuk meg hallani az Istent 
és mély megkülönböztetéssel alakítsuk 
életünket az ő akarata szerint.  
Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább 
harminc percen keresztül elmélkedik a 
Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan 
- legalább egy napos - lelkigyakorlaton, 
amely tartalmaz egy elmélkedést Szent 
Józsefről. 
b)  Az Evangélium Szent Józsefet úgy 
jellemezi, mint „igaz embert” (vö. Mt 1, 
19): ő oltalmazója „annak a bensőséges 
titoknak, mely a szív és lélek legmélyén 
található” valamint az Isten misztériumá-
nak részese, és ezért kiváló pártfogója a 
belső fórumnak. Arra késztet bennünket, 
hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság 
és a saját feladataink révén megvalósuló 
kötelességteljesítés értékét. Az igazságos-
ság erényét József példamutatóan gya-
korolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni 
törvényre, az Irgalmasság törvényére, „a 
valódi igazságosságot ugyanis Isten ir-
galmassága teljesíti be”.  Ezért mindazok, 
akik Szent József példáját követve az ir-
galmasság testi vagy lelki cselekedeteit 
gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek. 
c)  Szent József hivatásának fő jellemző-
je, hogy a Názáreti Szent Család őre, a 
Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus 
nevelő atyja.  
Azért, hogy minden keresztény család 
késztetést érezzen a közösség, a szere-
tet és az imádság ugyanezen belsőséges 
légkörének kialakítására, amely a Szent 
Családban létezett, teljes búcsú nyerhető 
a rózsafűzérnek a családban, illetve a há-
zastárssal való imádkozása révén.  
d)  Isten szolgája, XII. Piusz 1955. má-
jus 1-jén elrendelte Munkás Szent József 
ünnepét „azzal a szándékkal, hogy min-
denki ismerje el a munka értékét, s ez ad-
jon ihletet a szociális élet és a törvények 
számára, melyek alapja a javak és jogok 

egyenlő elosztása”.  
Ezért mindazok elnyerhetik a teljes bú-
csút, akik saját tevékenységüket napon-
ta Szent József védelmére bízzák. Illetve 
mindazok a hívek is, akik a Názáreti Ács-
mester közbenjárását kérve fohászkod-
nak azért, hogy minden munkát kereső 
ember megfelelően el tudjon helyezked-
ni, és hogy a munka mindenki számára 
nagyobb méltóságnak örvendjen. 
e)  A Szent Család Egyiptomba menekü-
lése „megmutatja számunkra, hogy Isten 
ott van, ahol az ember veszélyben forog; 
ott, ahol az ember szenved; ott, ahol me-
nekül; ott, ahol megtapasztalja az elutasí-
tást és az elhagyatottságot”. 
Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, 
akik az üldözött Egyházért (ad intra et 
ad extra) és az üldözés bármely formá-
ját szenvedő keresztények helyzetének 
enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák 
a Szent József litániát (a latin rítusban); 
vagy elvégzik egészben vagy részben 
Szent József akathisztoszát (bizánci szer-
tartás szerint); illetve elmondanak más 
egyéb Szent József-imádságot, amely va-
lamelyik liturgikus hagyomány sajátja. 
 
Avilai Szent Teréz felismerte, hogy Szent 
József az élet bármely területén védel-
mezőnk lehet: „Más szentek esetén, úgy 
tűnik, hogy Isten megadja a lehetőséget, 
hogy ilyen vagy olyan szükséghelyzetben 
segítségünkre legyenek, mindeközben 
azt tapasztalom, hogy a dicsőséges Szent 
József védelme kiterjed mindenre”. Újab-
ban pedig, Szent II. János Pál pápa hang-
súlyozta, hogy Szent József alakja „új ak-
tualitást nyer korunk Egyháza számára az 
új keresztény évezred küszöbén”. 
Szent Józsefnek az Egyházra vonatkozó 
egyetemes védelmét újra hangsúlyozva, 
a fent felsorolt lehetőségeken kívül, az 
Apostoli Penitenciária teljes búcsút enge-
délyez azoknak a híveknek, akik bármi-
lyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes 
fohászt végeznek Szent József tiszteletére 
(pl. Hozzád menekülünk szorongattatása-
inkban, Szent József ! kezdetű ima). Külö-

folytatás a következő oldalon...
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nösképpen március 19-én és május 1-jén, 
valamint a Szent Család ünnepén, (avagy 
Szent József vasárnapján a bizánci ha-
gyomány szerint), illetve minden hónap 
19-én, és minden szerdán, mely a latin 
hagyományban Szent József emlékezeté-
re ajánlott nap. 
A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben 
a teljes búcsú ajándéka különösképpen is 
érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók 
és mindazok számára, akik jogos okból 
nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek 

elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben el-
szakadjanak minden bűntől, szándékuk-
ban álljon – amint ez lehetségessé válik – 
teljesíteni a három megszokott feltételt, 
és imádkozzanak el otthonaikban, vagy 
azon a helyen ahová kötve vannak, egy 
kegyes imádságot Szent József a betegek 
vigasztalója és a jó halál védőszentjének 
tiszteletére, bizalommal felajánlva Isten-
nek saját életük fájdalmait és bajait. 
Azért, hogy a kulcsok hatalmán keresztül 
áradó isteni kegyelem elérhetősége köny-
nyebbé váljon, az Apostoli Penitenciária 
kéri a megfelelő felhatalmazással rendel-

kező papokat, hogy készségesen és nagy-
lelkűen adjanak alkalmat a szentgyónásra 
és gyakran részesítsék szentáldozásban a 
betegeket. 
Jelen dekrétum érvényes Szent József 
Évében. Minden ellenkező rendelkezés 
hatályát veszti. 

Kelt Rómában, az Apostoli 
Penitenciária székhelyén, 2020 dec-

ember 8-án: 
MAURUS Card. PIACENZA 

Paenitentiarius Maior 
CHRISTOPHORUS NYKIEL 

Regens  

AZ EGYHÁZ MÚLTJA BENNÜNK ÉL
Orvos-Tóth Noémi az „Örökölt sors” 
c. könyvében arról ír, hogy életünket 
mennyire befolyásolják a családunkban, 
a felmenőink családjában történt esemé-
nyek. Generációkon keresztül hatnak 
régi eltitkolt dolgok, tragédiák, tabuk. 
Bennünk élnek tovább felmenőink tra-
umái, feldolgozatlan félelmei, kapcsolati 
törései. Ezért érdemes sokat beszélgetni 
családunk dolgairól, mert ezáltal gyógy-
ulhatnak a traumák, megszűnhetnek a 
titkok nyomasztó terhei, jobban átélhet-
jük a családi biztonságot, mentőövekhez 
és erőforrásokhoz juthatunk. 
A szerző azt javasolja, hogy nézzünk 
szembe örökölt sorsunkkal! Az értékes 
örökséget őrizzük meg, és adjuk tovább! 
A fájdalmas örökséget nevezzük meg, 
szüntessük meg démoni hatását! Pró-
báljuk meg feldolgozni és túllépni rajta, 
hogy ne mérgezze tovább a következő 
generációk életét.
Ez a könyv adta az ötletet ahhoz, hogy át 
kellene beszélgetnünk Egyházunk múlt-
ját is. Hiszen
az Egyház nem más, mint „Isten csa-
ládja.” Ennek a családnak is vannak csa-
ládtörténetei, van öröksége, azaz olyan 
múltja, ami ma is befolyásolja életünket. 
Most „beszélgessünk” egy kicsit az Egy-
ház múltjáról.
AZ ŐSEGYHÁZ
Így szoktuk nevezni az első keresztények 
közösségét. Az ő életüket tárja elénk az 
Újszövetség egyik könyve: „Az aposto-
lok cselekedetei”. Megtudhatjuk róluk, 
hogy mennyire komolyan vették Jézus 
szavait. „A hívek mind összetartottak és 
mindenük közös volt. Birtokaikat elad-
ták, és az árát szétosztották kinek-kinek 

szükségéhez mérten.” (Ap.csel 2, 44-45.) 
„Magasztalták Istent, és az egész nép sze-
retetében álltak.” (Ap.csel 2, 47.) Más 
forrás is megemlékezik róluk mondván: 
„Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” 
Megvoltak persze a maguk sajátos 
problémái is. Össze is ült hamar az első 
nagy gyűlés, amit „apostoli zsinat”-ként 
szoktunk emlegetni. Ezen megbeszél-
ték többek között azt, hogy azoknak, 
akik pogány családból származnak, nem 
kell előbb zsidóvá válniuk, hogy csat-
lakozhassanak az Egyházhoz. Elég, ha 
tartózkodnak a bálványoknak áldozott 
dolgoktól, a vértől, a fojtott állattól és 
a törvénytelen házasságtól. (Ap.csel 15, 
1.-29.) Gond volt a feladatmegosztás is. 
Az alamizsna osztására diakónusokat vá-
lasztottak, hogy az apostolok több időt 
fordíthassanak a tanításra, igehirdetésre.  
(ld.: Ap.csel 6, 1-7.) Ma is aktuális téma, 
hogy mi a pap feladata, és mi mindenben 
segíthetnek neki világiak. A pap a lelke-
ket szolgálja, a felújítási munkákat meg 
a könyvelést civil ember is elvégezheti. 
Ma is téma: hogyan segítsünk a rászoru-
lókon. Ma is fontos szempont, hogy aki 
minket néz, látja-e, hogy mennyire sze-
retjük egymást.
A VÉRTANÚK EGYHÁZA
Hamar bekövetkezett ez a korszak. Jézus 
követőit üldözték a hithű zsidók (Saul), 
és üldözték a római császárok (Nero). 
Az előbbiek úgy gondolták, hogy övék 
az egyedül igaz hit Istenben, az utóbbi-
ak pedig egyenesen magukat tekintették 
istennek. Annyi „előnye” volt az üldöz-
tetésnek, hogy felgyorsult az evangélium 
terjedése, mert az elmenekülő kereszté-
nyek a környező országok számos pont-

ján tettek tanúságot Krisztusról.
Sajnos hasonló korszakot él az Egyház 
most is. A kereszténység a legüldözöt-
tebb vallás jelenleg a világon. Az üldö-
zöttséget Magyarországon is átéltük a 
kommunista időkben. Papokat és szerze-
teseket öltek meg, börtönöztek be, ker-
gettek szét. Sőt civileket is, főleg azokat, 
akik az ifjúsággal foglalkoztak. Azokat 
meg pláne üldözték, akik megtagadták 
a kötelező katonai szolgálatot, nem vol-
tak hajlandók megtanulni az emberölés 
mesterségét, de szívesen szolgálták volna 
a társadalmat egyéb békés területeken 
(polgári szolgálat). Csakhogy ezt nem 
engedték nekik. Helyette mehettek a 
börtönbe 3 évre. Itt szeretnék idézni egy 
részletet Székely János püspök úr prédi-
kációjából. (2021. 01. 16.)
„Kr.u. 260-ban Egyiptomban egy ha-
talmas pestisjárvány tört ki. Aki csak 
tudott, menekült. A gazdagabbak, akik-
nek vidéken is volt háza, mind elhagyták 
a nagyvárost, az orvosok, a katonák, a 
város parancsnoka, mind elmentek. A 
keresztények úgy döntöttek, hogy ma-
radnak. Igen sok család a beteg hozzátar-
tozót egyszerűen kitette az utcára, mert 
annyira rettegtek. A keresztények ezeket 
összegyűjtötték, enni–inni vittek nekik, 
imádkoztak velük, fogták a kezüket a 
haldoklásukban. A járvány alatt Ale-
xandria keresztény közösségének a legje-
lentősebb tagjai, szinte egytől–egyig, az 
életüket áldozták. Papok és diakónusok 
szinte mind meghaltak.”
A KONSTANTINI FORDULAT
Nagy Konstantin császár 313-ban felha-

...folytatás az előző oldalról
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gyott a keresztények üldözésével. Ettől 
kezdve kezdett erőteljesen kiépülni az 
Egyház szervezete. Ez azonban azzal járt 
együtt, hogy az egyház felépítése egyre 
inkább kezdett hasonlítani a világi szer-
vezetekre. Az egyházi elöljárók egyre na-
gyobb politikai szerepre tettek szert. Ki-
épült az oltár és a trón szövetsége. Ennek 
árnyékában pedig háttérbe szorult Jézus 
tanítása alázatról, osztozásról, erőszak-
mentességről.
„A SÖTÉT KÖZÉPKOR”
A történészek abban sem egyeznek meg, 
hogy mettől meddig tartott a középkor 
(V. - XVI. század). Rengeteg írás olvas-
ható arról, hogy kik és miért nevezik sö-
tétnek. Ez időben az Egyház jóvoltából 
kiépült az oktatási rendszer, a szociális 
ellátás. Tanító és betegápoló szerzetes-
rendek alakultak. Még „fogolykiváltó” 
szerzetesrend is létezett, melynek tagjai 
mások helyett mentek az adósok börtö-
nébe. 
SZAKADÁSOK
Ha van miért sötétnek nevezni a közép-
kort, akkor szerintem azért, mert ek-
kor zajlottak a nagy egyházszakadások. 
1054-ben a kereszténység egy nyugati 
katolikus és egy keleti ortodox részre 
szakadt. Az 1500-as években létrejöttek 
a protestáns egyházak:  az evangélikus 
egyház (Luther Márton), a református 
egyház (Kálvin János), az unitárius egy-
ház (Szervét Mihály).
Napjainkban már se szeri se száma a kü-
lönféle vallási irányzatoknak. Pedig Jé-

zusnak kifejezett akarata volt, hogy az ő 
követői egységben éljenek, egyek legye-
nek. A szakadásokkal évszázadokon át 
tartó ellentétek, alakultak ki. Ezek gyó-
gyításával próbálkozik az ökumenikus 
mozgalom, a taizéi lelkiség, stb. Ha egy-
ség még nem is jött létre, de valamiféle 
megbékélés, kiengesztelődés már alaku-
lóban van. (Pl. a pápa és az ortodox pát-
riárka között, illetve a fiatalok körében.)
ROGER SCHUTZ (1915-2005)
A taizéi protestáns közösség alapítója, 
25 évesen, 1940-ben kezdte meg lel-
kipásztori szolgálatát a franciaorszá-
gi Taizé nevű falucskában. Az általa 
alapított közösségről így vall: „Azzal, 
hagy Taizében közös életet alapítot-
tunk a protestantizmuson belül, semmi 
mást nem akartunk, csupán a Krisztus 
nyomdokain járó embereket egyesíte-
ni, hogy az Egyház egységének látható 
jele legyünk.” Az ökumenizmusról ezt 
írja:  „A huszadik században mi, kü-
lönféle keresztények, szembe kerültünk 
szakadásunk következményeivel: a köl-
csönös elszegényedéssel. Körülöttünk 
megkereszteltek vagy meg nem keresz-
teltek tömegei élnek. Hitünkben nem 
osztoznak, csupán abban hisznek, amit 
látnak. Hogyan vehetnének komolyan 
minket, ha testvéri szeretetünk meg nem 
mutatkozik látható tanúságtételben? 
Egységünket nem azért akarjuk, mert 
jobban érezzük magunkat együtt, és 
nem is azért, hogy erősebbek legyünk a 
többi emberrel szemben. Egyedül azért 
kívánjuk, hogy egyetemes hivatásunkat 
teljesítsük. Az ökumenizmus célja: előre 

alkalmassá kell tennünk magunkat arra, 
hogy az egyetemes közösség helyét ajánl-
hassuk fel az embereknek.” (Puskely Má-
ria: Akik hittek a szeretetben, 591-594. 
old.)
A MÚLT HIBÁI
Gyakran a szemünkre hányják, hogy mi 
minden gonoszságot műveltek hitbeli 
elődeink, vagy keresztény kortársaink. 
Mi lehetne a válaszunk? Jól tudjuk, hogy 
az Egyház nem a tökéletes emberek tár-
sasága. Ezzel nem a bűnt szeretnénk el-
fogadottá tenni. A bűnt elítéljük, de a 
bűnöst nem. Az ítéletet Istenre bízzuk. 
Ellenben okulunk az esetből, és igyek-
szünk mindig helyesen dönteni, nehogy 
a helytelen viselkedésünkkel rossz fényt 
vessünk az egész Egyház közösségére.
ÖSSZEGZÉS
Így fest dióhéjban összefoglalva az Egy-
ház „családtörténete”. Már ennyiből is 
látszik, hogy ma is hathatnak ránk a vér-
tanúk és a többi szentek életpéldája, a 
trón és az oltár szövetségének hozadékai, 
a középkor megbélyegzése a „sötét” jel-
zővel. A legfájdalmasabb örökségünk a 
szakadások sorozata. Mindezek átbeszél-
getése a családban vagy kisebb-nagyobb 
közösségben segíthet abban, hogy emelt 
fővel tudjuk vállalni hitünket. Rátalálha-
tunk arra az útra, amelyen járva hiteles 
képviselői lehetünk a keresztény értékek-
nek. A keresztény egység megélésében 
például segítségünkre lehet az, ha tud-
juk, hogy Isten számára minden egyes 
ember igen értékes és fontos, függetlenül 
attól, hogy melyik felekezethez tartozik.

Szuly László

A remény a hit energiája!
„Akinek reménye van, az másként él”

XVI. Benedek, 2007
De mi is az a remény?
A remény elég nehezen leírható érzelem. 
Néhány szóval mégis megpróbálom kö-
rül írni. A remény pozitív érzelem, mely 
életünk nehéz percein segít át bennün-
ket. Reménykedünk abban, hogy valami 
jól fog alakulni, még ha nem is látjuk azt, 
hogy ez miként történhet meg.
Ez az érzelem szoros összefüggésben áll 
a hittel, hisz annak ellenére, hogy most 
csak rosszat látunk magunk körül, ott a 
reménysugár bennünk, és hisszük hogy 
Isten segedelmével minden jóra fordul. 

Remény nélkül nem lehet teljes a hi-
tünk! Hisz a reménynek a hitből kell 
fakadnia, különben puszta képzelgéssé 
válhat, és elveszti  éltető energiáját! De 
advent során is a reményt éljük meg, 
mely az Úr érkezésének türelmes, fegyel-
mezett, örvendező várásában jelenik 
meg, és a Karácsonyi örömmel teljesül 
ki.
A remény Isten ajándékozó szeretetét 
nyitja meg számunkra.
A remény a hívő ember számára akár 
a hetedik kudarc után is erőt ad, hogy 

nyolcadszor is talpra tudjon állni, és hi-
tében megerősödve tudja az életét élni. 
A hit a reményen keresztül adja meg a 
hívő lélek belső tartását.
A népi mondás szerint: „Amíg élek, re-
mélek.” Ez a mondás is azt mutatja, hogy 
az emberi lét egyik éltető ereje a remény!
A mostani pandémiás időszakban is ab-
ban bízunk, hogy jóra fordul minden. 
Tehát most is reménykedünk! Remény 
nélkül nem élhetünk!
Hát ez a Remény.

P.I.K.

...folytatás az előző oldalról
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365 nap a 722-esek szemével
A 2020-as évről mindenkinek a 
COVID jut eszébe. Ez alaposan átírta 
a várakozásokat, terveket. Ennek elle-
nére a 722. cserkészcsapat tagjai sok 
programmal lehettek gazdagabbak. A 
karácsonyi online programon a tábort 
tartották a cserkészek az év legjobb 
programjának. Kétségtelen tény, hogy 
a nyári táborban nagy szerencsénk volt 
az idővel, és a lovaglás, indiánozás, te-
repjárózás, számháborúzás nagy él-
mény volt. Sajnos a szőgyéni csapattal 
tervezett közös táborunk meghiúsult, 
csak a Néri Szent Fülöp cserkészcsa-
pat Rover rajával volt néhány közös 
programunk. Idén 4 cserkész tett fo-
gadalmat egy felejthetetlen helyen és 
felejthetetlen körülmények között, 
amelynek részletei a résztvevők titka 
marad. A két új kiscserkész őrsből 10-
en tettek ígéretet egy csodás hegyte-
tőn. Innen látni lehetett Köbölkutat 
is, ahol 5 éve az első közös táborunk 
volt a szőgyéni cserkészcsapattal. Mi-
lán atya két felemelő misét tartott a 

táborban a fák alatt kialakított kápol-
nánkban. A természetben talán még 
közelebb érezzük magunkat a Jóisten-
hez.
A 2020-as év egy gyönyörű havas er-
dei túrával kezdődött, Vitányvárhoz 
kirándultunk. A csapatotthonban 
az utolsó csapatprogram a karantén 
előtti társasjáték party volt, valamint 
egy keresztutat tartottunk nagyböjt 
elején a templomban. A tavaszi karan-
tén időszak után a Farkas őrs bivakolt 
(erdőben éjszakázott) a Bagoly völgy-
ben, a Mókus őrs bicajtúrát szervezett, 
hajnalban napfelkeltét nézve az Öreg 
tó körül. Tavasszal elmaradt a szokásos 
számháború a tatai várban, azonban 
június 4-én az összetartozás napján jó 
volt újra találkozni, a trianoni évfor-
dulót történelmi tűzzel ünnepeltük. 
Sajnos a szőgyéni testvércsapat nem 
tudta követni online a tüzet térerő 
híján, de üzenetet küldtünk nekik. 
Ősszel szarvasbőgést hallgattunk, 
volt egy Harry Potter-es tábortüzünk, 
majd október 23-án egy keretmesés 
portya keretében ünnepeltük meg a 
forradalmat. Az őrsgyűléseket ősszel 
szabadtéren tartottuk, számháború-
val, métával, amíg lehetőség volt rá. 

Aztán másodszor is le kellett állítani 
a programokat. Télen a karantén alatt 
6 fordulós online játékot hirdettünk. 
A leglelkesebb és legügyesebb kitöltők 
értékes ajándékot kaptak. Jó hangula-
tú karácsonyi online programmal zár-
tuk az évet.
4 őrsvezető tett fogalmat kerületi őrs-
vezetőképző táborokban, nyúltábor-
ban 3 kiscserkész vett részt, 1 cserké-
szünk a vadonlakó tábort is elvégezte, 
valamint a 12 hónap 12 éjszaka kihí-
vásból 4-et. 6-an vettek részt az esőben 
megrendezett ScoutRun futáson a Ba-
konyban, ahol 3 kiscserkész dobogós 
helyet ért el. A Scout RUN és Scout 
BIKE programokon 4 cserkészünk 
vett részt.
Köszönjük a támogatást a szülőknek, 
a plébános atyának, a Tatai Szent Imre 
Alapítványnak, a Lábatlani bánya-
igazgatónak, a 293. Szent Kapisztrán 
cserkészcsapatnak. Programjainkhoz 
támogatást a Miniszterelnökség és 
Bethlen Gábor Zrt. biztosított.
Hálásak lehetünk és hálát adhatunk az 
egész évért, hogy a körülmények elle-
nére tudtunk találkozni és élmények-
ben gazdagodni!

-KP-

Családok ünnepén
A Szent Család ünnepét XIII. Leó 
pápa kezdeményezte, mert a XIX. szá-
zad végi világ változásai egyre inkább 
kikezdték a család eszményét. Egyre 
jobban elfordultak az emberek a család 
szellemiségétől. Sajnos ez a folyamat 
nem állt meg, és a mai világban foko-
zottan veszélyben van az igazi CSA-
LÁD eszméje.
A keresztény tanításban a Szent Család-
ra mindig is az emberi család alapvető 
modelljeként tekintettek.  A szerelem, a 
szeretet, a példamutatás, az őszinteség, 
az önzetlen cselekedet az emberarcú 
család alapját kell, hogy képezze. Az 
élet megújulásának, az emberi lét fenn-
maradásának az alapja a CSALÁD. A 
családok az emberi közösségek legalap-
vetőbb egységét képezik. A családok 
nélkül nem működik a társdalom, a 
nemzet, az ország, a világ!

Ezért fontos, hogy a mai emberek előtt 
is példaként lebegjen a Szent Család, 
melyet Szűz Mária, Szent József és a Kis 
Jézus alkot.  Tehát az apa, az anya és a 
gyermekek közössége a CSALÁD. Ez 
a „modell” tud olyan példát mutatni a 
felnövekvő következő generációknak, 
mely az egészséges emberi kapcsolato-
kat fenn tudja tartani, és valós közössé-
gek kialakítását, fennmaradását hosszú-
távon biztosítani tudja.
Emiatt is fontos, hogy a Szent Család 
ünnepén köszöntsük azokat a házas-
párokat, akik az együtt töltött szép 
kerek évfordulóikkal támasztják alá a 
családmodell jelentőségét és működő-
képességét. Egyházközségünkben idén 
is köszöntöttük azon házaspárokat, kik 
Isten kegyelméből megélhették házas-
ságkötésük e szép kerek évfordulóját. 
Hosszú éveken át megtartották a sok 

évvel ezelőtt egymásnak és az Úrnak 
tett fogadalmukat. 
A házassági évfordulók - ha nem is 
kerek éveket jelentenek -, jó alkalmat 
teremtenek a mai rohanó világban egy 
kis ünneplésre, megállásra, számvétel-
re, amikor köszönetet mondhatnak 
egymásnak a házaspárok az együtt töl-
tött tartalmas, szép napokért, a boldog 
együttlétért, a családért.
Ugyanakkor példaként is kell ezekre az 
évekre tekinteni a mai kor embereinek, 



Apostol 11„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2021. március 17. 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, dunaalmási, neszmélyi, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2021.02.21. - XXXI. 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 előkészítés: Árendás Gergő. Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.

Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00
Baj

Vasárnap: 10:00; Hétfő: 17:00
Dunaalmás

Szombat: 15:30
Neszmély

Szombat: 17:00; Csütörtök: 17:00
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: 18:00

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

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. 

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap

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

Könyvajánló
A megtérés útja - Elmer István beszélgetése Marton Zsolt váci 
megyéspüspökkel. Marton Zsolt püspök atya életútja kettős ta-
núságtétel. Egyrészt a politikai diktatúra idején felnövekvő, majd 
felnőttként a fogyasztási diktatúra korába átlépő ember megtéré-
sének rögös, külső és belső akadályoktól nehezített folyamatáról, 
másrészt arról, hogy ha a lélek végül felülkerekedik és visszatalál 
Krisztushoz, az addigi nehézségek után milyen nagyszerű elkö-
teleződés bontakozhat ki. A megtérés útja – lépjünk rá derűs bá-
torsággal! Ezt közvetíti számunkra Marton Zsolt atya vallomása.

Pio atya gondolatai – Bölcsességek az év minden napjára
Az élete nagy részében az olaszországi San Giovanni Rotondo ka-
pucinus kolostorában élt és meghalt Szent Pio atya (1887–1968) 
neve immár fogalommá vált a katolikus hívők számára; történe-
te a XX. század misztikájának önálló fejezete. A Lazi Könyvki-
adó által megjelentetett kötetben az egyháztörténelem egyetlen 
stigmatizált papjának bölcsességeit olvashatjuk az év minden 
napjára.

hogy két szív egymás melletti kitartása, 
hűsége és szeretete milyen összetartást, 
kohéziót jelent a család alapjainak meg-
teremtéséhez!
Ezért is fontos a Szentatya Szent Csa-
lád vasárnapján tett bejelentése, mely 
szerint 2021. március 19.-én megnyílik 
a CSALÁD-nak szentelt különleges év.

Ne csak a meghirdetett család évében 
törekedjünk mindannyian a családunk 
összekovácsolására, hanem tekintsük a 
szürke hétköznapok során is elsődleges 
feladatunknak az igazi Család eszme 
megteremtését, megőrzését, megtartá-
sát!

P.I.K



Apostol12 Képemlékek

Ökumenikus imaóra Bajon Vízkereszt Bajon

Gyertyaszentelés Bajon Betlehemkiállítás Bajon

Karácsony egyházközségeinkben

Borszentelés Vértestolnán Vízkereszt Vértestolnán Jubiláns házasok megáldása

Ökumené Dunaalmáson


