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Kedves Testvérek!
Pünkösd ünnepét, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Az újrakezdés ünnepe ez. Amikor az Atya és a Fiú közös
Lelke már a mi közös Lelkünk is lesz.
Amikor már egy Lélekkel lélegzünk.
A teremtés, az újjáteremtés ünnepe ez.
(Isten Lelke ott lebegett a vizek felett
a teremtéskor és most is itt van.) Jézus
pedig a kereszten kilehelte ránk Lelkét,
egy pillanatra sem hagyott árván bennünket.
Milyen csodálatos lehetett a teremtés
a világ kezdetekor! Sorban jöttek létre
a világ csodái, kigyulladtak a fények,
elkezdett mozogni az anyagvilág, beindult a világ evolúciója Jézus Krisztus, az Ige, Isten irányába. Még mindig
úton vagyunk, még mindig tart az evolúció, Isten szeretetének kifejlődése.
Rá kell csodálkoznunk a világra, Isten,
a Szentlélek működésére!
Emberileg szólva borzalmas lehetett
a megváltás pillanata, amikor Jézus
kilehelte Lelkét erre a világra. Jézus
kiközösítve halt meg, hiszen átkozott
az, aki a fán függ. Szinte mindenki
elhagyta Őt, műve látszólag megsemmisült. Ez volt a világ és az Egyház
mélypontja. (Isten Magjának meg kellett halnia, hogy aztán termést hozzon,
maradandó termést. De hát ki látta azt
akkor?) Péntek három órakor mélységes sötétség borította a világot. És
ez a sötétség azóta is itt van, sőt még
fokozódott is. Egyre sűrűbb a sötétség.
Szinte már látni sem tudunk. És Jézus

ebben a sötétségben kilehelte Lelkét, és
a Szentlélek elkezdte végső működését
ebben a világban. A világ véglegesen
elindult Isten felé. Semmiféle sötétség
nem tudja már megállítani. Mint Húsvét hajnalban már oszladozik a sötétség, újra kezdenek kigyúlni a fények.

Pünkösd ünnepe pedig egy látványos
kiáradása volt a Szentléleknek. Felrázta a tespedt apostolokat és bátorságot
öntött beléjük. És tizenkettő, hetvenkettő tanítvány elindult a világ meghódítására, megtérítésére. És ez a lendület
kétezer év óta még mindig tart. Mi is
ebben vagyunk, minket is ez a lendület mozgat; hol jobban, hol kevésbé.
(Most lehet, hogy egy kicsit visszafogtunk a sebességből.)
És mindenkinek van egy egyéni pün-

kösdje, a bérmálása. Lehet, hogy nem
olyan látványos, mint a teremtés, a világ megváltásának pillanata, vagy pünkösd. De ott és akkor biztos, hogy újra
megkaptuk a Szentlelket.
És most itt vagyunk 2021 pünkösdjén,
egy vírusos időszakban. (Nem tudjuk,
hogy az elején vagyunk még, vagy
a közepén, vagy már a végén.) Most
sem tapasztaljuk meg a Szentlélek látványos eljövetelét. Nem tudunk gyönyörködni a teremtés, az újjáteremtés
fényeiben. Talán azt tapasztaljuk, hogy
a sötétség még nagyobb, mint valaha.
De hinnünk kell, hogy a Szentlélek
eljött, most is működik titokzatos módon, láthatatlanul. Isten Magja már
működik ebben a világban. Még nem
aratás van, „csak” magvetés.
Nekünk most itt hat parcellánk van
Isten kertjéből. (Tata-Tóváros, Agostyán, Baj, Dunaalmás, Neszmély, Vértestolna.) Nekünk most itt kell vetnünk az Isteni Ige magvait. Még nem
aratás van, „csak” magvetés. Nekünk
most itt kell együttműködnünk a
Szentlélekkel; és nekünk most itt kell
mindent megtennünk, ami rajtunk
múlik.
Jöjjetek vissza a templomba! És kezdjük el újjászervezni egyházközségeinket! Hagyjuk, hogy Isten Szentlelke
működjék általunk! Hagyjuk, hogy
Isten Magja bennünk és általunk százszoros termést hozzon!

„Jöjj, Szentlélek Úristen!”
Szentlélek árassza kegyelmét minden kedves Olvasónkra pünkösd ünnepén!

Albert atya

„Nem éltünk tétlenül”
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Szalézi nyári oratórium Bajon

Cserkész keresztút

Éld meg és add tovább!
2021. július 12 és 16 között – Bajon vényeken. Munkájukat felnőtt segítők
első alkalommal – kerül megszervezésre és szalézi munkatársak támogatják.
szalézi nyári oratórium, amelynek mot- Az oratóriumnak helyt adó Bajról és a
tója „Éld meg és add tovább” jól tükrözi környező településekről – Vértestolnáa szalézi oratóriumok filozófiáját, ame- ról, Vértesszőlősről, Tatáról, sőt Nyerlyet Don Bosco, a rendalapító egyszerű- gesújfaluról – érkező fiatalok tehát aktív
en csak megelőző módszernek hívott. A szerepet vállalnak az előkészítésben, a
szervezők jellemzően középiskolás korú játékok, illetve animációk kifejlesztéséanimátorok és segítők, akik továbbad- ben, és várják az oratóriumba az általáják azt a lelkesedést, amelyet maguk is nos iskolás korú gyerekeket.
megtapasztaltak a szalézi közösségben, Készülünk sok-sok vidám játékkal, foga nyergesújfalui oratóriumokon, illetve lalkozással, és egy rendhagyó kirándua péliföldszentkereszti ifjúsági rendez- lással is. Várunk benneteket szeretettel!

Egyszerű fából ácsolt kereszt. Kötéllel összekötözve. Töviskoszorú. Kalapács. Hatalmas
szögek. Március elején járunk egy péntek esti
keresztúton. A templomba hívek érkeznek.
A templom kapujába a szokatlan tárgyakat
a cserkészek helyezték, akik a koronavírus
áldozataiért és a kórházakban helytálló orvosokért, ápolókért imádkoznak a keresztút
állomásain. Az ima különösen aktuális, hiszen a templomi közösségünk több tagja is
érintett. A keresztút után a cserkészek lefektetik a keresztet a Mária oltárhoz. Kopácsolás hallatszik. Szögek kerülnek a keresztfába.
Jönnek a hívek és ácsolják a keresztfát.
– El tudjuk-e fogadni, hogy Jézus a mi bűneinkért is meghalt? A mi bűneink is egy-egy szög
voltak a keresztfán. Ha valóban meg tudjuk
bánni bűneinket, átadva magunkat a Megváltónak, akkor mi is beverhetünk egy-egy szöget
a keresztfába. Így a mi bűneink is a Golgotán
lesznek. Az Élet és Halál ura a megváltással
minket is meg fog váltani. Harmadnapon.
“Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk
idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott
Szűz! Ámen.”
-kp-

Isteni irgalmasság vasárnapja
Szent Fausztina nővér Naplójából:
„Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy
a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét
után az első vasárnapon ünnepélyesen
áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe!
… Azt kívánom, hogy az irgalmasság
ünnepe menedék és menekvés legyen
minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére.”
„Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy
kilencedet, melyet ma kell elkezdenem
az egész világ megtéréséért és Isten
irgalmának felismeréséért. – ,,Hogy
minden lélek dicsérje jóságomat. Bizal-

mat kívánok teremtményeim részéről.
Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen
irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne
féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne,
mint amennyi homok van a földön,
minden elmerül irgalmam mélységében.”
A Szent Imre templom plébániai közössége nagypéntektől az Isteni Irgalmasság szombat esti vigíliájáig kilenceddel készült az irgalmasság ünnepére.
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja – húsvét ünnepével együtt – Isten irgalmas
szeretetének csúcspontja, melyet templomunkban délután három órakor imaórával ünnepeltünk.

Cserkész mise sátorral
„Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet!”
A sátor nem csak a cserkészek, erdőjárók
fontos kelléke és védelme az eső ellen,
hanem a Jézus korabeli embernek gyakran a lakhelye is volt. Nemrég olvastuk a
vasárnapi evangéliumban Jézus színeváltozásának történetét. Ennek tanúi Péter,
Jakab és János voltak a Tábor hegyén.
Miután megjelent nekik Illés és Mózes,
Jézussal beszélgetni kezdtek. Péternek
annyira megtetszett a helyzet, hogy sátrat
szeretett volna állítani, méghozzá hármat
is. Egyet Jézusnak, egyet Mózesnek és Illésnek is egyet.
A három sátrat a cserkészek ezen a vasár-

napon fel is állították a templom kapujában. Sok testvérünk érdeklődött a sátrakról, kezdett beszélgetésbe a cserkészekkel.
Sőt egy kedves ismeretlen a sátrakat meglátva felajánlotta a saját már nem használt sátrát és matracát a cserkészeknek.
Felajánlását ezúton is köszönjük.
Ezen a vasárnapon a cserkészek szolgáltak a templomban, írták és olvasták
a könyörgéseket. Reméljük a COVID
helyzet elmúltával újra sok cserkész programot, köztük cserkész misét is tudunk
majd szervezni.
-kp-

Plébániai e-mail lista
A koronavírus hosszú időkre megpróbál
mindannyiunkat. Nem tudunk találkozni,
kerülni kell a közvetlen kapcsolattartást,
távolságot kell tartani, maszkot kell viselni. Szét tudja-e szakítani a közösségeinket?
Nem! Mert így is kapcsolatban tudunk
maradni. Eme nehéz időkben szerveződött össze Albert atya felhívására a plébániai e-mail levelező lista. Ide kerülnek fel a
templomi hirdetések, a kántor kedvencei,
Fausztina nővér naplója. Nagyböjtben az ifjúsági kórus és zenekar diákjai szolgáltattak
minden napra egy-egy rövid elgondolkodtató történetet és egy “challenget” kihívást.
Álljon itt egy ilyen challenge, ami nem csak
nagyböjtben lehet aktuális:
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen rossz
természete volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel,
üssön egy szöget az udvar végében lévő ke-

folytatás a következő oldalon...

Apostol
...folytatás az előző oldalról
rítésbe. Az első napon 37 szöget ütött a fiú
a kerítésbe. Az elkövetkezendő hetek során
megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe
ütött szögek száma napról napra csökkent:
felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint szöget ütni a kerítésbe. Végül elérkezett a nap, amikor a fiú egyetlen
szöget sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor
megkereste apját és elmesélte, hogy már
egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. Ekkor az apja azt mondta neki, hogy
minden nap amikor megőrzi nyugalmát
húzzon ki egy szöget a kerítésből. A napok
teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával,
hogy már egy szög sincs a kerítésben. Az
apa elkísérte a fiát a kerítéshez és így szólt:
Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, mennyi lyuk
van ezen a kerítésen! Ez már soha sem lesz
olyan, mint azelőtt! Amikor összeveszel
valakivel, és amikor egy gonosz dolgot
mondasz neki, megbántod őt, ugyanolyan
sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a
kerítésen. Mindegy hányszor kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal
okozott seb is olyan, mint a fizikai seb. A
barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek, bátorítanak…ők mindig készek
meghallgatni téged, mindannyiszor amikor
neked arra szükséged van. Támogatnak,
kitárják előtted a szívüket. Adj te többet a
barátaidnak, mint amennyit azok várnak, és
ezt tedd jó szívvel!
Feladat (Challenge): Hallgasd meg az
e-mail-ben küldött zenét (Pintér Béla- Homokba írva a youtube-ról) és gondolkozz el,
hogy erről a zenéről ki jut eszedbe akit valaha megbántottál, vagy akár téged bántott
meg. Majd írj neki és adj neki egy új esélyt
akkor is ha valamivel meg sértett és a szálkája még mindig benned van. Vagy beszélj
vele személyesen.
Ha a plébániai közösségi e-mail csoporthoz
csatlakozni szeretne, az alábbi lehetőségei
vannak:
A) google csoportokban rá kell keresni a
“Szent Imre Plébánia Közössége” csoportra
<szent-imre-plbnia-kzssge@googlegroups.
com> és kérelmet kell küldeni a csatlakozáshoz
B) e-mailt kell írni a tataikapucinus@gmail.
com e-mail címre és kérnie a felvételt.
-kp-
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Megújult az Almási úti temető kerítése
Előzetesen felmértük az Almási úti temető
kerítés Bacsó Béla úti szakaszának műszaki állapotát, mely során egyértelművé vált,
hogy a kerítés felújítása elengedhetetlen. Az
omladozó téglafal újjáépítésével, az elburjánzott növényzet eltávolításával a temető
üzelmeltetőjét, a Libitina Kft-t bíztuk meg.
A szerződésben megállapodtunk, hogy az
Üzemeltető a kivitelezési díj felét átvállalja,
a másik felét pedig megelőlegezi. A megelőlegezett összeget az egyházközség a neki
járó sírhely díjakból teljesíti éves elszámolás
alapján. A kapuzat kivételével a kerítés fa-

lazása a statikailag és igénybevételre is tartósabb megoldásként zsalukőből készült.
A díszkapu megtisztítása, helyreállítása és
újra fugázása is gyönyörűen elkészült. A
kerítés ünnepélyes átadására és megáldására a koronavírus-járvány miatt egyelőre
nem került sor, de a szeretteik sírjához látogatókat szebb, esztétikusabb arcát mutató temető fogadja. Adjunk hálát Istennek és
mondjunk köszönetet Dobos Jánosnak, a
Libitina Kft. ügyvezetőjének, hogy a temető külső arculata megújulhatott.
-jt-

Föltámadás

Egyszer csak rájössz, hogy ez nem az a
betegség, ami bizonyos szabályszerűség
szerint lezajlik, meggyógyulsz (bizonyosan tudod, hogy meg fogsz gyógyulni) és
mész tovább. Nem, ez nem az a betegség.
Itt arra jössz rá, hogy bármelyik pillanatban történhet bármi, akár több nap után is
lehet még rosszabb, vagy sokkal rosszabb.
Új és új tünetekkel. Rájössz és valóságosan
megérzed a bőrödön, a lelkedben, a szívedben, hogy tényleg Isten kezében vagy.
És ez most nem az elmélet, nem a hit elméleti szintjén, hanem valóságosan érzed. És
akkor ráhagyatkozol, teljesen, feltétel nélkül és egyszer csak megérzed, hogy bármikor meghalhatsz e földi létnek. Semmi, de
semmi szereped nincs benne. És ha érzed,
hogy kész vagy itt hagyni mindent és nem
háborogsz, nem alkudozol, nem könyörögsz, csak azt kéred, hogy a szeretteidnek
ne fájjon annyira – akkor felszabadultál.
Akkor valóban Isten akarata válik egyedüli táplálékoddá. És akkor megszólal és azt
mondja „Kelj föl, vedd ágyadat és menj.”
És akkor meggyógyított. Meggyógyított,
hiszen megmutatta az örök boldogság
távlatát. Mert először engedte és segítette,
hogy egészen ráhagyatkozz, aztán megnyugtatva visz az örök boldogság útján
már itt e földön. És akkor tudod, hogy
most már semmi nem ugyanaz, mint azelőtt. Nincs más út, csak Ő. Nem is akarsz
mást, csak Őt. Egyetlen egy percet sem
akarsz, csak Vele, Benne és Általa, mindegy mit akar, te csak azt akarod. Tartozol
neki. Magaddal.
Ez történt velem ebben a betegségben. És
bár nem vagyok a végén, mert még vissza

kell erősödnöm, de már fogom az ágyamat
és megyek. Kivezetett.
Hálát adok a mindenható, fölséges és dicsőséges Istennek,
– hogy ebben a betegségben megéreztette velem (engedte megérezni) a beteg ember, a beteg emberiség teljes elesettségét,
kifosztottságét, kiszolgáltatottságát,
– hogy sokkal mélyebben és nagyobb
együttérzéssel tudok imádkozni beteg
testvéreimért, felajánlva minden szenvedést az Úr Jézus szenvedéseinek kiegészítésére mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára,
– hogy a hetedik nap körül egészen új
tünetként zsibbadt a kezem és a lábam
és „kiguglizva” megállapítottam, hogy
ez milyen súlyos szövődmény és nagyon
megijedtem, akkor a férjem szép csendben
csak annyit mondott, hogy ne olvasgassak
annyi mindent és ne féljek – és így lett,
– hogy ugyan a férjem is covidos lett, de
ő is szépen megy ki belőle és együtt, egymást erősítve gyógyulunk,
– hogy a lányunk covid fertőzöttként
hozta világra első gyermekét (az első unokánkat) úgy, hogy ő is és a kicsi is jól vannak,
– hogy benneteket, ilyen drága testvéreket adott az Úr, hogy imáitokkal, ránk
gondolásotokkal elképesztően nagy erőt
adtatok lelkileg és fizikailag is,
– hogy már nem keserű a víz íze és újra
nagyon finom illata van az ételnek …Bármeddig tudnám folytatni.
Istennek legyen hála mindenért és mindenkiért!
Csaba Judit
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A ferences rend története

Lévai Ádám szemináriumi dolgozatának folytatása
II. fejezet: a meztelen szent és a szellemi
mozgalom egyetemes története
Francisco Bernardone (1182-1226) gazdag
kereskedő családban született Itália Assisi
nevű városkájában. 1205-ben Ferenc a Mt
20,21 jézusi imperatívuszán („add el mindenedet, oszd szét a szegények között, és
kövess engem”) felbuzdulva radikális döntést
hozott. A főtéren levetve kelmefestő apja ruháit a teremtés egyszerűségét hirdetve szállt
szembe a korabeli egyház üres pompájával.¹
Az 1972-es Napfivér, Holdnővér c. olaszbrit produkció drámaian meséli el Ferenc
történetét, korunk emberéhez is közel hozza
a szent alakját. Ferenc megtérése után betegeket ápolt, szemlélődő magányba vonult és
a közeli San Damiano-kápolnát igyekezett
újjáépíteni. Az itt talált feszület a keresztény
képzőművészet ikonikus alkotása, melyet lehetőségem volt személyesen is megtekinteni
a Szent Klára bazilikában.
Ferenc Rómába is elzarándokolt, visszatérte után pedig barna szövetből készült ruhát
öltött. Ferenchez később hárman csatlakoztak, és egy Assisihez közel lévő kis kunyhóban élték az evangéliumi egyszerűséget.
„Ez a kis épület Porcinkula néven a rend
központja lett.”² Születési városomban Tatán, Porcinkula ünnepén (augusztus első
vasárnapján) minden évben körmenetet
rendeznek, melyben ministránsként magam
is részt szoktam venni. A „zarándokélmény”
lekicsinyített mása, és végezetül a templomba, az Atya házába való betérés mély szimbólumot hordoznak. Porcinkula temploma,
mint templomocska a bazilikában a mai
napig látogatható. Megrendítő élmény volt
látni ezt Ferenc és követői számára oly fontos
épületet.
A ferenceseknek belső szabályzata nem volt,
fogadalmat sem tettek, csak Jézus tanácsait követték kissé „anarchikus módon”. Más
eretnek csoportosulásokkal ellentétben
azonban Ferenc a hármas vinculum jegyében szükségesnek tartotta az Egyház hierarchikus szervezetéhez (beleértve a péteri

szolgálatot), szentségi gyakorlatához és tanításához való ragaszkodást. Róma részéről
az első jóváhagyás 1209-ben történt, amikor
III. Ince jóváhagyta az első rövid szabályzatot. 1215-ben, a IV. Lateráni Zsinaton
az Egyház tovább erősítette a kolduló rend
egyházjogi státuszát, a közösség ünnepélyes
megerősítést nyert. Női ágon Ferenc követője Klára 1206-tól a később róla elnevezett
klarissza másodrend alapítójának tekinthető
(habár sem ő, sem Ferenc nem szándékozott
eredetileg szerzetesközösséget létrehozni).
1217-ben 5000 „kisebb testvér” gyűlt össze
Porcinkulában. Mindössze nyolc évvel az
első hivatalos jóváhagyás után! Itt utalnék a
bevezetőben említett „lelki igényekre”, melyek a kor atmoszféráját jellemezték.
Ferenc élete vége felé a közösségben megosztottság támadt, melyet a rendalapító sem
tudott megakadályozni. Ferenc óvta a testvériség világi jellegét, hiszen a vezető szerephez nem tartotta szükségesnek a felszentelt,
klerikusi életállapotot. A stigmatizált szent
1226-ban, 44 éves korában halt meg, alakját
számos legenda övezi. Követői a XIII. században eljutottak egészen a nagy középkori
egyetemek: Párizs, Oxford, Bologna teológiai katedráiig, ezzel másféle irányt adva Ferenc alapvető törekvéseinek. A koldulórend
aktív részvétele az egyetemi életben azt eredményezte, hogy nem csak a scientia sacra, de
a profán tudományok úttörőivé is váltak.³ A
szerzetesrendnek egyházdoktorai is voltak:
Szent Bonaventúra (1221-1274), aki méltó ellenfele volt a domonkos rendi Aquinói
Szent Tamásnak, illetve a leggyorsabban kanonizált szent, a páratan szónoki képességeiről ismert Páduai Szent Antal (1195-1231).
A rend férfiága később három részre bomlott: (1.) Kisebb Testvérek Rendje (OFM);
(2.) Konventuális Kisebb Testvérek (OFM
Conv.) és (3.) Kapucinus Kisebb Testvérek
(OFM Cap.). A rend elsőként jutott el az
Újvilágba, a jezsuitákat és a domonkosokat
is megelőzve. A Szentföldtől kezdve (ahol
a ferencesek tekinthetők a főbb zarándok-

helyek őrzőinek) eljutottak egészen Kínáig,
majd Japánig. A XX. század rettenetében
még a koncentrációs táborokat is megjárták,
ahol hitükről és másokért vállalt önfeláldozásukról tettek tanúbizonyságot. A nácik
által kivégzett Szent Maximilian Kolbe halála megrendítő példája a Krisztus megváltó
halálában való részesedésnek. Mindamellett
élete egybeesik a lengyelországi ferences
mozgalom reneszánszával, mely az őrjöngés
évszázada közepette is felismerte és terjesztette az örömhír üzenetét.
A rend fő jelszavai: „Az ima szelleme és odaadás”; „evangelizáció és misszió”; „formálás
és tanulás”; „testvériesség” és kicsinység”.⁴
A 2013-as Annuario Pontificio szerint a ferences szerzetestestvérek száma világszerte
körülbelül 29000, ebből 20000 felszentelt
pap, azaz az összes testvér 70%-a.⁵ Hivatalos
weboldalukon fő célkitűzéseik, történetük
igényes, de egyszerű formában kerül bemutatásra, és felemelő képeket is láthatunk a 800
éve alapított rend mai napig eleven életéről.
III. fejezet: A rend magyarországi története és személyes impressziók:
„A kolduló rendek, főleg a ferencesek és a dominikánusok, igen gyorsan, kevéssel a rend
megalapítása után, meghonosodtak Magyarországon.”⁶ Első kolostoraik a Duna mellett
(Esztergom; Pozsony, Győr stb.) létesültek.
Úgynevezett őrséget alkottak, melynek élén
az „esztergomi őr” állt. 1238 táján, azaz 12
évvel az alapító halála után már létezett Magyarországon független ferences rendtartomány, melyet Provintia S. Mariae Hungariaenek neveztek. A koldulórendet a királyi ház
is támogatta, IV. Béla, nővére Szent Erzsébet
példájára a ferences harmadrend követője
lett, és jórészt a „kisebb testvérekkel” vette
körül magát. A női ág első kolostora 1238ban épült fel Nagyszombatban.⁷
Magyarország balsorssal tarkított történelme során a ferencesek mindvégig hűségesek
maradtak evangelizációs feladatukhoz, a
török hódoltság és a reformáció alatt a katolikus hit védelmezői és terjesztői voltak. A

¹ https://www.youtube.com/watch?v=8QPWHqTOQaM (Utolsó megtekintés dátuma: 2020. 12. 08.)
² TÖRÖK JÓZSEF: i. m., 73.
³ TÖRÖK JÓZSEF: i. m., 121.
⁴ Lásd https://ofm.org/about/ (ford. tőlem)
⁵ Annuario Pontificio 2013 in Libera Editrice Vaticana, 2013, 1422.
⁶ SZÁNTÓ KONRÁD: i. m., 405.
⁷ SZÁNTÓ KONRÁD: i. m., 406.
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trianoni békediktátum után sok kolostoruk
az ország határain kívülre került. 1950-ben a
rend birtokait elkobozták, a szerzeteseket elűzték. A rendszerváltozásig kellett várniuk a
kompenzációra és a tulajdon visszatérítésére.
A rendnek ma körülbelül l5 kolostora működik hazánkban, pl.: Budapest-Pasaréten;
Szentendrén; Esztergomban (itt színvonalas
bentlakásos fiúkollégiummal és gimnáziummal); Szécsényben; Szombathelyen stb.
A szécsényi rendházban egy egyhetes lelkigyakorlaton vehettem részt, ahol a kolostor
alatti kert és tó – mint „Isten lábnyoma”,
számomra is az elcsendesedés szentferenci
eszközévé vált. A ferencesek a bencésekkel és
piaristákkal közös tulajdonban egy teológiai
felsőoktatási intézményt is vezetnek Budapesten. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskolán jelenleg a fundamentális teológia
és az egyháztörténet képzését egyaránt ferencesek végzik. Ferences osztálytársaim is
voltak a főiskolán, őket jórészt a természet
szeretete és a teológiai tudás vágya vonzotta
a rendbe. Végezetül szeretnék még szólni a

határon kívüli ferencesekről.
Böjte Csaba (1959-) alakja korunk nagy példája. Az erdélyi ferences szerzetes 2004-ben
elnyerte az Év Embere díjat. Csaba testvér
egy általa létrehozott gyermekmentő szervezet által árva gyerekek százainak biztosította
már a felnőtté válás és szeretetteljes nevelés
lehetőségét. Könyvei értékes lelkiségi olvasmányok, a ferences karizma XXI. századi jelei. Az erdélyi ferencességet pár évvel ezelőtt
lehetőségem volt szemügyre venni, amikor
egy cserediák-program keretében Kolozsvárra utazhattam a Babeş-Bolyai Tudományegyetemre. A tanulmányút alkalmával a kolozsvári ferenceseket láthattam „akcióban”
is. A ferences templom előtt ételt osztottak a
szegényeknek, kígyózó sorokban álltak a téren a rászorulók. Mintha Assisi Szent Ferenc
előre látta volna, hogy mindig lesznek szegények közöttünk. A társadalmi rétegek közötti szakadék talán a ferences lelkiségi mozgalom egy újbóli fellendülését vonja majd
maga után. Ez azonban már a jövő kérdése,
habár az Egyháztörténelem egy most is történő valóság, melynek mi magunk vagyunk
a szereplői. Szent Ferenc példát adott, hogy
ma is vegyük észre a szükséget szenvedőt,
csendesítsük el a farkasokat, és váljunk hasonlóvá a végtelenül egyszerű Szentháromságos Egy Istenhez.

A kapucinus templom és kolostor egykor - kép
forrása:
https://tataikapucinus.hu/rolunk-tatatovaros/ (Utolsó megtekintés ideje: 2020. 12. 08.)

A tatai kapucinus szerzetesek – kép forrása:
https://tataikapucinus.hu/rolunk-tata-tovaros/
(Utolsó megtekintés ideje: 2020. 12. 08.)
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A lelkek pásztora
Az elmúlt egy esztendőben nem csak a
testi betegségek támadták meg az embereket, de a lelkek is nagy veszélynek voltak és vannak kitéve. A mondás szerint
„Ép testeben ép lélek.” Ez a megállapítás
fordítva is igaz: Ép testhez szükséges az
ép lélek! Ezért elengedhetetlen, hogy az
embertársainknak ne csak a testi gondjaival foglalkozzunk. A lelkek ápolása is
létfontosságú, hogy testben és lélekben
egészségesen vészeljük át e nehéz időszakot. A lelkek ápolásához igazi lelkipásztorokra van szükség. Ahhoz, hogy lelkipásztorok legyünk nem kell felszentelt
papnak lennünk. Elegendő, ha testben
és lélekben felkészülünk rá, hogy mások
lelkitámaszává válhassunk. Észre vegyük
embertársaink lelki válságának jeleit és
stabil, biztos támaszává váljunk a sérült
lelkének gyógyításában! A jó lelkipásztor
nem csak a templomban, vagy otthonában várja a lelkeket, hanem a mindennapi
élet egyéb forrásai is megragadja, hogy a
lelkeket megszólítsa. A mai pandémiás
időszakban nehezebb közvetlen kapcsolatot találni, de a modern technika ebben is
segítségünkre lehet. Ha személyesen nem
is jöhet létre találkozó, használjuk ki a telefon, internet lehetőségeit, hogy magányos, sérült lelkű felebarátainkkal kapcsolatba kerüljünk, és lelki vígaszt tudjunk
a számára nyújtani. Ne várjuk, hogy Ő
jelentkezzen nálunk! Hívjuk fel telefonon, lépjünk vele kapcsolatba interneten
keresztül és közvetítsük Isten üzenetét.
Legyünk lelki támasza. Gyógyítsuk meg a
lelkét! Használjuk ki a modern technika
adta lehetőséget! Ne hagyjuk, hogy embertársunkat lelki betegség gyötörje, mely
a testet is beteggé teszi!
Legyünk a lelkek pásztora!
pik

Hitvallásról pandémia idején

Az emberi nem mélyebb kérdései új
erővel vetődnek fel a kialakult járványhelyzetben. Korlátlan vágyaink erős
ellentétben állnak fizikai korlátoltságainkkal, a tény, hogy nem élhetjük
megszokott életünket, azt az érzést kelti bennünk, hogy rövid földi életünk
és szabadságunk sorsszerű erők kényekedve szerint halad az elmúlás felé.

Mindez arra késztet minket, hogy mély,
egzisztenciális kérdéseket tegyünk fel
életünk értelméről, emberi kapcsolataink minőségéről. Ez lehetővé teszi a
valódi értelemben vett aszkézist, a halál
mindennapi begyakorlását, ezáltal az
igazi élet megélésének lehetőségét.
Krisztus, „aki ugyanaz tegnap, mint
ma”. Isten Igéje ebben a vészterhes idő-

szakban is folyamatosan kommunikálni
akar a világgal, üdvözíteni akarja minden teremtményét. A kinyilatkoztatás
megünneplésének szokásos módjai a
vírushelyzet következtében – ki kell
mondanunk –, esetenként veszélyessé
is válhatnak, az Élet Igéjének ünnepléfolytatás a következő oldalon...
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...folytatás az előző oldalról
se, ez a csúcsszerű mozzanat, melyben
menny és föld összeér, életellenes is lehet, még a legszigorúbb szabályok betartása mellett is. Ezért Isten népének
tagjaiként, az idők jeleinek figyelembe
vételével, Isten Szavának egyéni tanulmányozása, a lectio divina – miként
arra Ferenc pápa az Aperuit illis kezdetű motu proprio-jában rámutatott
–, kulcsfontosságú lehet az elszigeteltség idején. A Szentírással való egyéni
foglalkozás segítségünkre lehet ebben
az egzisztenciális dialógusban Teremtő és teremtménye között. Figyelnünk
kell azonban, hogy ez az olvasás nem
maradhat individualista, mindenkor az
Egyház élő hagyományából kell, hogy
táplálkozzon.
Mivel a szekuláris média az evangélium
örömhírét és a keresztény tanítást nem,
vagy csak másodsorban, s nem ritkán
politikai célzattal közvetíti, nekünk,
keresztényeknek feladatunk a remény
csillagaiként világítani a tanácstalanság
és kétségbeesés sötét éjszakájában. Mivel az egyház már az ókorban is azért
vált vonzóvá, mert az egész társadalmat
egy emberibb közösségé kovácsolta,
a laikus hívek különleges feladata a
pandémia idején mutatott állhatatosság, türelem és segítségnyújtás.
A katekumenátus közösségi megélése,
a szentségek felvételére való méltó készület úgy látjuk szintén akadályozott.
Ez azonban eszköz is lehet, hiszen a
mélyebben megélt, élet-halál kérdések kereszttüzében megérlelt döntések
hosszú távon erősebbek és komolyabbak lehetnek. Elkapkodni a keresztény
iniciációt, s pusztán szokásból, egy
gyengébb felkészítés ellenére is „végrehajtani”, ellentétes volna az alapító
szándékával.
Talán ez az időszak a kairosz: az idő,
amit csak elölről lehet megragadni,
utólag már kár futni utána. Talán ez az
a helyzet, amikor a világ fogékonyabban figyel a józan és időtálló tanításra. A bizonytalanság légkörében Isten
népe bizalommal gyülekezhet Isten
örök Szava köré, és hirdetheti különböző eszközökön keresztül az Élet Igéjének üzenetét.
Lévai Ádám

Apostol

Nagyszombat csendje
Nagyszombat csendje nem az a csend
mely mindennap utolérhet bennünket
Ez a csend valami egészen más.
Nem pusztán hang csendjéről, leginkább
a lélek elcsendelüséről szól ez a nap.
Úgy érzem, hogy a ma embere nem szeret
csendben lenni.
Mindig útra kel, ha szükséges, ha nem,
nem szeret egyhelyben lenni. Szinte mindig szól a hátérben egy zene, egy rádió, az
igazi elmélyült csendet már talán nem is
ismerik.
A csend szükséges ahhoz, hogy a saját lelkünket, belsőnket megismerjük.
A valódi énünkkel tisztában legyünk.
Ehhez szükséges az elmélyült csend, me-

lyet a világi zajok nem törnek meg, nem
zavarják belemélyedésünket a saját lelkünkbe.
Nagyszombat erről a csendről szól igazán.
Elmúltak a mozgalmas nagypéntek zajai,
már a Megváltót csúfoló tömegek eloszlottak.
Krisztus urunkat már megfeszítették!
Szent teste a sziklasírban nyugszik.
Csendesen.
A legdübörgőbb csend időszaka ez.
Használjuk ki e csendes napot, és ismerkedjünk meg saját lelkünkkel!
Az igazi lelki csenddel élhetjük meg a
megváltó feltámadást!!
pik

A názáreti ács, a családvédelmező!
Magyar nyelven, naponta milliószor
is elhangzik az anya az apa és gyermek
szó! E háromszó, mely a családot alkotó személyeket nevesíti. Ez az a család,
amely a nemzet, és a társadalom alapját
képezi. Ezekről a természetes, és igazi
gyökerekkel rendelkező családokról szól
a Családok éve.
2021. március 19-én, Szent József, a názáreti ács, liturgikus ünnepén vette kezdetét a Család éve!
De ki is az a názáreti ács? Jézus nevelőjét,
mind a négy evangélista másként jeleníti meg. Lukácsnál, mint családfő, Jánosnál, az alázatos ember, Máténál, mint az
élet harcosa szerepel, Márk nem emeli
ki nevelői szerepét, csak egyszer említi,
mint „ácsot”. De abban mindannyian
egyetértünk, hogy a szentcsalád családfőjeként védelmezője volt Máriának és
Jézusnak. Nem véletlen tehát, hogy az ő
ünnepével kezdődött meg a család éve.
Ebben a járvány sújtotta, elhidegült és
magából kifordult világban minden családnak meg kell találnia a védelmezőjét! És ennek a védelmezőnek olyannak
kell lennie, aki tiszta szívvel kiáll hite és
családja mellet. Képes rá, hogy a családi
harmóniát megteremtse és védelmező
karjait kitárja minden családtag felé. De
a család tagjainak is meg kell tanulnia az
alázatot, és az egymás iránti tiszteletet.
Ezeknek az alapelveknek teljesülnie kell
a családi harmónia megteremtéséhez.
-szabad, -köszönöm, -sajnálom!

E három szó kell, hogy alkossa a család
belső kapcsolatrendszerének alappillérét. Ha tiszta hittel, e három alappillérre
építjük családunkat, akkor lehet igazán
azt a köteléket létre hozni, mely valóban összefűzi a CSALÁDOT. Életünk
során mindig meg kell tartanunk azt a
helyet, melyet otthonunknak nevezhetünk. Ezt a helyet a családnak kell betöltenie, csak így válhat igazi otthonná.
Az igazi nehéz időszakokban, mint amilyen a mostani is, semmire nincs akkora
szükségünk, mint egy szerető családra.
Ezért kérjük a családok védőszentjét, a
názáreti ácsot, hogy védelmező karjait
a mi családunk felé is tárja ki, és védelmezze meg minden rossztól mely családunkat fenyegeti.
Te jóságos názáreti ács!
Oltalmazd családunkat, és légy otthonuk pártfogója!
Egyetértést, hű szeretetet egyesíts családunk minden tagjának szívében.
Küzdelmünkben légy segítségünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk otthonunk kulcsai, oltalmazd
és véd családunk minden tagját!
Zárd ki mindazt, mely családunkat veszélyezteti!
Ajánld kis családunk Jézusnak, és a
Szűzanyának,
hogy családunk otthona és háza Názáretnek legyen mása!
Ámen
pik

„Lángolt a szívünk!”
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Könyvajánló
Balás Béla Túl a politikán; Friss, átütő, magával ragadó kötet, amely egy
bölcs püspök összesűrűsödött élettapasztalatát tárja elénk. Stílusa tömör,
a rövid, célratörő írások elgondolkoztatnak, meghökkentenek. Segítenek,
hogy felismerjük önmagunkat és mélységeinket: szembesít, provokál, meghökkent és felold. Felemeli szemünket az örök távlatok fényébe.
Az egykori bajóti plébánosnak, a nagymarosi ifjúsági találkozó megálmodójának – akit rendszeresen figyeltetett az állambiztonsági szolgálat –, kaposvári
püspökként teljesedett ki az élete. Aranymiséjét kaposszentbenedeki templomban mutatta be, ahol így összegezte addigi papi és püspöki szolgálatát:
„Ez az ötven év azzal telt, hogy mindkét kezével védett az Úr. Egyikkel tartott, a másikkal pofozgatott.”
Két éve Zselickislakon él. Az ihletet adó csendben született meg e kötet, melyről egykori titkára,
Rumszauer Miklós így vall: „Beton atya sziporkázó szellem. Világító rakéta, amit fellőttek az égbe,
és szellemi világossága a sötét háttérben bombaként robbant, majd ezer apró csillagként hull a Szó
a lélektalajra. Nemcsak aktív főpapi szolgálata korában volt így, hanem emeritus püspökként is a
szellem hasonló útját járja.”
Kerényi Lajos: A tudomány Istenre talál; Izgalmas szellemi kalandra hívunk
mindenkit! Nem csak hívőket; a meghívottak közé tartoznak az Isten nélkül
próbálkozók, a tudatos keresők, a lelkes, bontakozni szándékozók, akik nagyon sokan vannak.
Beszélünk majd az anyag evolúciójáról. Itt feltétlenül kikérjük a természettudósok véleményét. Szó lesz a szellem nagy bontakozásáról. Követhetjük elmélkedéseinkben az eszmék, világnézetek, világmagyarázatok, filozófiák érdekes,
szellemi belépéseit a különböző korokba. Ezekhez tartozik szorosan a természetfeletti belépése a teremtett világba. Vallástörténeti távlatok fognak majd
megnyílni előttünk. Isten Fia, a Bárány végső nagy győzelme felé rohan véresen és dicsőségesen a
bűntől és Sátántól megsebzett világ! Az immár megváltott világ! Megrendülve szemléljük majd a
nagy vég felé vezető úton a jeleket, amelyekről maga Isten szólt. Szellemi felüdülés lesz ez a könyv a
mindig aggódók számára, megerősítés és gyógyulás a kishitűeknek, a hitükben ingatagoknak.
Az első két kiadáshoz képest jelentősen bővített tartalommal jelentetjük meg ezt az értékes könyvet,
160 oldalon. Két új tanulmánnyal: Csókay András agysebész hitvalló írásával, és Szűcs Ernő rövid
tudományos összefoglalójával arról, hogy az új felfedezések nyomán tudomány már nem tudja letagadni sem Isten létét, sem a teremtés tényét.

Agostyán

Miserend

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00

Baj

Vasárnap: 10:00; Hétfő: 17:00
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Szentségimádás
Minden hétköznapon a szentmisék előtt fél órával
szentségimádás és
gyóntatás.

Cenaculum
Hétfőn, szerdán
és péteken 17 órától.

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

Pio atya kegytárgybolt
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap
Kedd-péntek: 9-15
Szombat-vasárnap: 8-12

Dunaalmás

Szombat: 15:30

Neszmély

Szombat: 16:45; Csütörtök: 17:00

Tata-Kapucinus

Vasárnap: 8:30, 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

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2021. július 16. 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 - 2021.05.23. - XXXI. évf. 2-3. 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.

Képemlékek

8

Apostol

Húsvét

Szentsír egyházközségeinkben

Cserkész keresztút

Isteni irgalmasság vasárnapja

Cserkész mise

Elkészült temető kerítés

