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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Fülöp Tamás vagyok, a Győri Egyházme-
gye ötödéves papnövendéke. Dr. Veres 
András megyéspüspök úr 2021. augusz-
tus 20-i hatállyal helyezett a Tatai Szent 
Imre Plébániára, ahol a gyakorlati évemet 
fogom tölteni, októbertől már mint di-
akónus. A megtisztelő felkérést megkö-
szönve, kérem, engedjétek meg, hogy 
röviden bemutatkozzam!
Mosonmagyaróváron születtem, 1997-
ben, szüleim első gyermekeként. Édes-
anyámmal és édesapámmal, illetve 
öcsémmel alkotunk egy szerető, jó csa-
ládot. Szüleimgondosságát, türelmét, jó 
nevelését és szeretetét máig is és örökké 
köszönöm. Testvérem „érkezését” már 
gyerekként nagy csodaként éltem meg 
és ma is nagyon jó a kapcsolatunk. 
Az óvári Móra Ferenc Általános Iskola 
diákja voltam 2004-től nyolc évig, ahol 
német szakos osztályba jártam, majd 
2012-től négy évet jártam a győri Révai 
Miklós Gimnáziumba, humán-angol 
szakra, ahol 2016 tavaszán érettségiztem.
Eddigi életem legmeghatározóbb élmé-
nye és legnagyobb döntése volt, amikor 
az Isten szolgálatra hívó szavát először 
meghallottam és mikor igent mondtam 
erre a meghívásra. A meghívás érzése, 
mint olyan, a gimnáziumi évek alatt ta-
lált meg. Éppen akkor, amikor kicsit ki-
nyílt számomra a világ: megtapasztaltam, 
hogy van több is, nagyobb is, nemesebb is 
annál, mint amit én elképzeltem és keres-
tem azelőtt…
Kisgyermekként kezdetben – 
mint talán mások is – magam is 
egyfajta„kötelességként” éltem meg a 
templomba járást. Szüleim nem voltak 

igazán gyakorló vallásosak, de emlék-
szem, míg kicsi voltam, édesanyámmal 
mindig ketten mentünk szombat estén-
ként a szentmisére. Az orgona hangja, a 
díszes barokk templom, az együtt imád-
kozó emberek, az oltárnál szolgálatot 
teljesítő idős plébános, Nagy József atya 

szavai – még ha akkor nem is értettem 
őket igazán – valahogy kisgyerekként is 
megérintettek, a csodálat érzését keltet-
ték bennem. Azt éreztem, hogy amiben 
részt veszek, az valami nagyon szép és 
nagyon jó dolog.Jártam az iskolai hittan-
órára is, amik – elsősorban a jó társaság 
és persze a nagyon kedves, fiatal és barát-
ságos hitoktatónk miatt – nagy élményt 
jelentettek. Így, ha még nem is felnőttes 
tudatossággal, de gyermeki lelkesedésem 
okán, egyre inkább belépett az életembe 
a vallás, a hit.
Bérmálkozásomkor tudatosodott ben-
nem igazán, hogy immár felnőtt ke-
resztényként az én feladatom is, hogy a 

Szentlélektől megerősítve a világban az 
emberek előtt tanúságot tegyek Krisztus-
ról, belé vetett hitemről. Egyre inkább az 
én döntésemmé vált minden, hogy mit, 
miért, hogyan csináljak. Felismertem, 
hogy az élet sok és számtalan olyan hely-
zetet állít, amikor meg kell mutatnom, 

hogy amit hiszek, összhangban van 
a tetteimmel.Még ha ez nem is ment 
mindig könnyen, koromnak megfele-
lően mindig igyekeztem Jézus szerint 
élni az életemet, példát mutatva, hűsé-
gesen. Gimnáziumi éveim ilyen szem-
pontból is meghatározóak voltak, 
csalódásokkal és sok pozitív tapaszta-
lattal együtt. Olyan barátságokat kö-
töttem, melyek remélem még sokáig 
elkísérnek.
A középiskolai évek alatt új plébá-
nos érkezett városunkba, Bodó Zol-
tán atya. Részben az ő bíztatására 
kezdtünk egy pár fiatallal egy kisebb 
csoportot kialakítani, akikkel rend-

szeresen találkozunk a plébánián péntek 
esténként, mintegy „ifihittan” alkalmá-
ból. Az itteni barátságok a mai napig is 
erősek és talán azok is maradnak. Immá-
ron a csoport két másik tagja is a győri 
szeminárium kispapja.
Zoltán atya kérésére az egyik éven mi, fia-
talok is közreműködtünk a Szent Három 
Nap liturgiájában, ami különlegesen is 
szép élmény volt számomra, nagyon közel 
éreztem magamhoz Istent, talán először 
igazán életemben. Ekkor 11. osztályos 
gimnazista voltam. Zoltán atyával is egy-
re inkább összeismerkedtünk, ő atyaian 

folytatás a következő oldalon...
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...folytatás az előző oldalról

jó volt hozzánk, a hitnek egy új, vonzó ar-
cát mutatta meg nekünk, érdekelte mind-
az, ami velünk történik, ahogy élünk, és ő 
is mindenben őszinte volt hozzánk. Így jó 
hangulatban teltek a hittanos esték. 
Jómagam aktívan ministrálni kezdtem, 
így a liturgiában való részvétel segített 
el oda, hogy felismerhettem: igent kell 
mondanom erre a meghívásra, hiszen 
nagy szeretettel lennék az Úr szolgála-
tában, és hirdetném Őt az embereknek. 
Plébánosom életével és papi szolgálatával 
példaként állt előttem, sokat beszélget-
tünk a hivatásról, a papi élet nehézségiről 
és áldásairól is.A hívő közösségtől renge-
teg bátorító, biztató szót kaptam, amiért 
nagyon hálás vagyok Istennek.
2016 nyarán Dr. Pápai Lajos, akkori 
győrimegyéspüspök úr bizalommal volt 
irántam, és felvett engem győri egyház-
megyés kispapnak. Két nagyon szép évet 
töltöttem el a szemináriumban. Ez az idő-
szak nem csak azt hozta magával, hogy 
egyre jobban megismertem az egyházme-
gyémet, a szolgálatot teljesítő atyákat, a 
hívek nagy szeretetét is megérezhettem 
bárhol, ahol jártam, de ez az időszak, a 
szemináriumi élet volt igazán a saját ma-
gam egyre jobb megismerésének is az ide-
je és módja. 
Elöljáróim és mindenekelőtt Dr. Veres 
András, győri megyéspüspök úr két év 
után bizalmat szavazva nekem külföldi 
tanulmányokra adott lehetőséget, me-
lyet alázattal és nagy örömmel fogadtam 
el. Papságra való felkészülésemet 2018 
őszétől Rómában, a Német-Magyar 
Kollégiumban (PontificiumCollegium 
Germanicumet Hungaricum de Urbe) 
lakójaként folytattam, tanulmányaimat 
pedig a Gergely egyetemen (PontificiaU
niversitàGregoriana) végezhettem. Két, 

nagy múltú, jezsuita szerzetes atyák által 
működtetettintézmény tanulójaként, bár 
az Egyházmegyétől és otthonomtól távol, 
mégis nagy biztonságban, jól szervezett 
keretek közt éltem és így teljesedhetett ki 
hivatásom is. Ezzel párhuzamosan meg-
tanultam élni a belső szabadságommal is, 
mely segített magamat is jobban megis-
merni, illetve újra és újra megerősödni a 
döntésemben. Mindeközben sokféleség 
és változatosság volt az életem, hiszen 
több nemzet papnövendékeivel és papja-
ival ismerkedhettem meg és tanulhattam 
tőlük ezalatt a három év alatt. 
A győri és római elöljáróim és kispaptár-
saim felé egyaránt nagy hálával és köszö-
nettel vagyok. Az engem tanító-nevelő 
atyáknak bölcsességükért, gondosságu-
kért, példájukért, segítőkészségükért, a 
kispapoknak pedig – kik közül azóta 
néhányan már „nagypapok” – barátsá-
gukért és figyelmességükért, őszintesé-
gükért és bíztatásaikért. Köszönöm azt a 
számtalan papi életpéldát is, amely engem 
is egyre jobban a Jézus-követés helyes út-
jára terelt.
Ugyanakkor az Isten jelenléte és gondos-
kodása volt az az állandóság és biztosság 
ebben az öt évben, mely minden körül-
mények között támaszom volt: ha várat-
lan és ismeretlen helyzet elé sodort és újra 
hívott, hogy válaszoljak a hívásra, tud-
tam, hogy Ő vezet és Ő hív engem az újba 
és már ott vár, előre megy oda, ahova hív.
Kérlek Benneteket, Kedves Testvérek, 
hogy imátokkal már most készítsétek 
előttem az utat, mely a diakónusszentelés 
felé vezet, és amelyen járva majd titeket, 
a rám bízottakat és szerető, jóságos Iste-
nünk mind nagyobb dicsőségét tudom 
szolgálni! Várom, hogy találkozhassam 
Veletek és addig is imáimban hordozlak 
Titeket!

Fülöp Tamás

Jubiláns Házaspárok Hálaadása
A szeptember 4-én 10 órára tervezett Ju-
biláns Házaspárok Hálaadását szeretnénk 
idén is megtartani Győrben azok számára, 
akik ebben az évben ünneplik szentségi 
házasságkötésük 5., 10., 15. stb. évforduló-
ját. Kérjük azon házaspárok jelentkezését, 
akik részt szeretnének venni a hálaadáson, 
hogy augusztus 10-ig jelentkezzenek a sek-
restyében vagy az irodában. (a szükséges 

adatokat: férj neve, feleség lánykori neve 
(ügyelve a nevek pontos írásmódjára!), 
a szentségi házasságkötés helye, ideje.) A 
jelentkezőket regisztrálnunk kell. A szer-
vezők ülőhelyet és emléklapot kizárólag a 
határidőig regisztrált párok számára tud-
nak biztosítani.
Szeretettel várjuk a jubiláns házaspárok 
jelentkezését!

Bérmálás 
A bérmálás szentségének kiszolgáltatá-
sára a tatai Kapucinus templomban jú-
nius 5-én került sor.
Bérmálkozóink: Beyer Tamás; Dobos 
Laura, Gyarmati Botond; Krussó Mar-
cell, Nagy Márk, Unger Lénárd; Zöld 
Bálint.
Imádkozzunk értük!

Elsőáldozás
19 gyermek járult először áldozáshoz a 
tatai Kapucinus templomban. Az első 
szentáldozás nem más, mint az első ta-
lálkozás szentsége az Eucharisztiában 
(Oltáriszentségben) jelen lévő Jézussal. 
Keresztény életünk középpontjában van 
az Úrral való találkozás, ami Krisztus 
testének magunkhoz vételében valósul 
meg. Erre a találkozásra készültek fel a 
gyermekek.
Köszönjük a gyermekek felkészítését 
Várszeginé Tromposch Judit, hitoktató-
nak. Köszönjük a szülőknek, hogy ed-
dig elkísérték gyermekeiket az Istenhez 
vezető úton, kérjük őket, támogassák a 
gyermekeket továbbra is, hogy aktív tag-
jai lehessenek közösségünknek.
Elsőáldozó Gyermekek! Legyen ez éle-
tetek meghatározó napja! Isten bőséges 
áldását kérjük rátok és családjaitokra!

ÁLDOZATHOZATAL
/a járvány áldozatainak emlékére/
holdzuhanás az ablakon
éjszakák infúzió áramlása
fényesre száradt falakon
az alkonyat különleges
barázdált arcok fordulnak
roncsolt erdei bogárként
a rejtőző csend elérhetetlen
levéltakarója felé
aláhulló magasságban
sűrűsödik a műszerek hangja
lidérces sápadt derengés 
terjed megállíthatatlanul
a kórtermeken át
a hajnal holdfény színű messzeség-
ben
égő homlokokon forró
cseppeket kondenzál
a fény

Botos Ferenc
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Pezsgő élet a neszmélyi római katolikus egyházközségben
Tavaly augusztusban két nagy változás 
is történt egyházközségünk életében. 
Milus Ferenc atya helyezése következ-
tében Püspök atya döntése értelmében 
Dunaalmás és Neszmély egyházközségek 
a Tatai Szent Imre Plébánia fennhatósá-
ga alá kerültek, új lelki vezetőként pedig 
Kovács Csaba Albert esperes-plébános 
atyát tisztelhettük. Fontos változás volt 
továbbá a PTT megalakítása, mely új 
tagok bevonását is jelentette a testület-
be. Az ünnepélyes eskütételt követően, 
az első összejövetel alkalmával áttekin-
tettük az egyházközség helyzetét és fel-
vázoltuk az előttünk álló feladatokat, 
nevezetesen:

-A temető és a templomkert fizikai álla-
potának javítása;

-A temetői kerítés megkezdett saját 
erős felújításának folytatása;

-Temetői nyilvántartás aktualizálása
-Az elavult és veszélyesen túlmelegedő 

orgona motor cseréje;
-A fizikailag elhasználódott harang 

szerkezet cseréje;
-A hagyományos fénycsövek kiváltása 

energiatakarékos LED világító testekre.
Mindeközben a tudomásunkra jutott pá-
lyázati lehetőséggel élve megpályáztuk a 
Magyar Falu Program keretében indított 
Temetői infrastruktúra fejlesztésére kiírt 
összeget, melyet el is nyert egyházközsé-
günk. Így kibővültek lehetőségeink, nem 
csak a kerítést tudtuk felújítani, de ez év 
tavaszán térkövezésre is sor kerülhetett 
és a régi, temetői szeméttároló helyén is 
egy korszerű, zárt tároló helyet tudtunk 

kialakítani. 
Kissé előre szaladtunk az időben, hisz 
még a tél beállta előtt sikerült a ha-
rang felújítása, illetve a temetőről 
drónfelvételt készítettünk, ami alapján 
megrajzoltuk és kihelyeztük az új tájé-
koztató táblát. Január folyamán az orgo-
na motor cseréje is megtörtént. A tavasz 
újabb pályázati lehetőséget hozott, szin-
tén a Magyar Falu Program keretében, 
amivel lehetőség nyílt egyházi épület, 
templom felújítás céljára pályázni. En-
nek eredményeként nyertünk el egy ko-
moly összeget, melyből a többszörösen is 
károsodott templom tetőzetét kívánjuk 
felújítani. Nagyon várjuk a Támogató 
Okiratot és pénz átutalását, mert addig 
nem tudunk a vállalkozókkal érdemben 
tárgyalni.
Időközben többen is felhívták figyel-
münket a temetői kőkereszt és korpusz 
lepusztult és balesetveszélyes állapotára, 
mely valóban sürgős intézkedést igényelt. 
Mivel ezt is saját erőből kellett megfi-
nanszírozni és a harangfelújítás illetvte 
az orgona motor csere komoly kiadással 
járt, a hívekhez fordultunk segítségért. 
Kérésünk nyitott lelkekre talált, és kisebb 
adományok mellett komoly pénzbeli és 
természetbeni adományok tették lehető-
vé a kereszt felújítását. 
A legutóbbi pályázati lehetőség az EPER 
rendszeren merült fel, ahol az orgona 
szerkezeti felújítását céloztuk meg, egy-
előre annyi az eredményünk, hogy a pá-
lyázatot befogadták, jelenleg elbírálásra 
vár.

Ha a jövőbe tekintünk, vannak kisebb-
nagyobb terveink, melyekhez várjuk a 
különböző forrás lehetőségeket. Ilyen az 
ének és imaszöveg kijelző megvalósítása, 
a templomkülső tatarozása, legmerészebb 
terveink között szerepel a régi, 4 fias to-
rony újjáépítése, az elrekvirált 3 harang 
telepítése, melynek helye jelenleg üres, de 
az új vezérlésbe már ez is installálható. A 
temetőben igény lenne egy kisebb urnafal 
kialakítására is, és komoly felújítás vár az 
oldalbejárat fából készült díszkapujára is.
Az anyagi javak mellett szólnunk kell a 
lelki fejlődés eredményeiről is. Az atyák 
bevezették a lektori szolgálatot, így a 
hívek közül néhányan már felolvassák a 
szentleckét és az olvasmányokat. Az el-
múlt év októberében megalakítottuk a 
Facebook csoportunkat, melyhez ez év 
elején nagy örömünkre csatlakozott a 
dunaalmási egyházközség is, hisz eddigi 
történelmünk során mindkét egyházköz-
ség egy plébániához tartozott. A csoport 
tagjai e fórumon keresztül értesülhetnek 
az egyházközség aktuális híreiről, esemé-
nyeiről, tájékoztatást kapnak az aktuális 
ünnepkör történéseiről, megemlékezése-
ket, történeteket olvashatnak a nap, vagy 
hét szentjeiről. Mindezen információkat 
lehetőség szerint videó és ének betétekkel 
is színesítjük.
A fenti eredmények nem szabad, hogy 
elbizakodottá tegyenek bennünket. 
Hálát kell adnunk a Mindenhatónak a 
számunkra juttatott lehetőségekért és 
kérjük kegyelmét és áldását jövőbeni te-
vékenységeinkhez is.

Cserkésztábor
A hatodik nyári nagytáborát tartotta meg 
a tatai Öveges József cserkészcsapat a Bör-
zsönyben. A 10 napos tábor kerettörté-
netét Harry Potter varázslóvilága alkotta. 
Így a táborba „elektromos Thesztrálokkal” 
utaztunk, mert a „hoppanálás” nem mű-
ködött és „zsupszkulcs” se volt telepítve 
:-) A tábor legnagyobb kihívása a renge-
teg szúnyog volt. A kánikula ellen kiváló 
menedéket nyújtott a tábor mellett csor-
dogáló hideg vizű patak. A cserkésztábor-
ban 47 cserkész táborozott, akik 5 őrsbe 
tartoztak. Az őrsök maguk készítették az 
ebédet, vacsorát a nomád körülmények 

között (fatüzelésű tűzhelyen, fából ké-
szült asztalok). Az alapanyagokat minden 
nap megkapták az őrsök és maguk gaz-
dálkodtak. Volt egy nap, amikor minden 
őrs magának választhatott kívánság-ételt. 
Meglepően jól sikerült a szabad tűzön a 
rántott hús, hamburger, brassói és tojásos 
tészta. Minden őrs kirándulásra indult a 
tábor alatt, voltak, akik kinn is aludtak az 
erdőben egy forrásnál, míg másoknak éj-
szakai kiránduláson kellett visszatalálniuk 
a táborba. A programok között íjászkodás, 
méta, strandolás, számháború, éjjeli mese-
erdő szerepelt. A cserkészcsapat büszke a 

17 cserkészjelöltre, akik idén először vol-
tak a táborban és boldogan, lelkesen tér-
tek haza. Két cserkészpap jött el a táborba 
szentmisét tartani, Bernecebaráti plébáno-
sa József atya és Péter Pál kapucinus atya. 
Idén nem sok állatot láttunk a szúnyogo-
kon kívül, se medve, se vaddisznó nem 
mert közelebb jönni, egyedül egy róka la-
kott valahol a környéken. Reméljük, hogy 
a résztvevő gyerekeknek az egyik legjobb 
nyári élménye lesz ez a tábor és örömmel 
mesélnek majd barátaiknak erről a vagány 
kalandról.

-kp-
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„Éld meg és add tovább”- I. Szalézi Nyári Ora-
tórium Bajon

„Éld meg és add tovább” – szólt az idei baji 
Szalézi Nyári Oratórium, röviden csak 
„nyáriori”, a Crux együttes egyik számából 
kölcsönzött mottója. A július második he-
tében, a baji IKSZT-ben megtartott ora-
tórium sok élményt és lelki töltődést adott 
a táborozó gyerekeknek és a szervező fiata-
loknak és felnőtteknek is.
Különleges ereje van, ha a hitet fiatalok 
továbbítják a még fiatalabbak felé. Ti-
zennégy lelkes szalézi animátor és segí-
tő játékötleteiből állt össze a hét gazdag 
programja, amelyet csapatjátékok, vizes 
játékok, kézműves és lelki töltődést szol-
gáló foglalkozások színesítettek. A tábor 
napjai „jóreggeltek”-kel kezdődtek és 
„jóéjszakátok”-kal záródtak. Ezek a pár 
perces elgondolkodtató, a gyerekek nyel-
vén a hitet továbbadó gondolatok, melye-
ket Don Bosco az első oratóriumban beve-
zetett, a szalézi alkalmak elmaradhatatlan 
részei lettek. Öröm volt látni, hogy a jó-
reggelt-jóéjszakát megtartására nem csak 
felnőttek, hanem a fiatalok is vállalkoztak. 
Ezekhez kapcsolódva az animátorok min-
den délelőtt és délután egy rövid színpa-
di animációval is megörvendeztették a 
gyerekeket. Ez a történetfüzér kibontotta 
a hét témáját és olyan szituációkat dolgo-
zott fel, amelyek a gyerekek mindennapja-
iból származnak. 
A közös munkának közösségteremtő ereje 
van. A fiatalok, akik a környék különbö-

ző településeiről és akár távolabbról (Baj, 
Tata, Vértestolna, Vértesszőlős, Naszály, 
Lábatlan, Budapest) érkeztek, közösségé 
formálódtak az együtt töltött idő alatt. 
Ugyanígy az önkéntes felnőtt segítők is az 
első hívásnak eleget téve örömmel jöttek. 
Köszönet érte nekik és hála legyen érte a 
Szentléleknek!
A hét folyamán ellátogatott hozzánk sok-
sok vendég is. A gyerekek megismerhették 
a Szalézi családot, hiszen velünk volt egy-
egy napra Óbudáról és Pesthidegkútról 
szalézi szerzetes, nővér és testvér is, akiket 
közvetlenségük és értékes gondolataik mi-
att hamar megkedveltek a gyerekek. Bálint 
atya jóreggelt gondolatai, a Tatai Cserké-
szek által a Cseke-tónál vezetett játékok 
mindannyiunknak nagy örömére szolgál-
tak. A tábor záró napján Albert atya és a 
péliföldszentkereszti Szalézi Rendházból 
érkezett Derossi atya által koncelebrált 
szentmisén pedig hálát adhattunk az 
együtt töltött szép hétért.
Mind a szervezés, mind a tábor lebonyo-
lítása alatt jó volt megtapasztalni, mennyi 
segítség érkezik mindenfelől, legyen szó 
a helyszín biztosításáról, a csapatkendők 
varrásáról, az anyagi támogatásról, a szü-
lők által hozott sok-sok finomságról és az 
összes más segítő szándékról. Őszintén há-
lásak vagyunk mindezekért.
Kérjük a folytatáshoz Isten segítségét!

-SzM-

Sarlós Boldogasszony búcsú Vértessomlón
Sajnálatos módon a Tatához közeli Vértes-
somló kívül esik a tataiak (tóvárosiak) ér-
deklődési körén, pedig búcsúja régi és szép 
hagyományokkal bír. Kegyképe egy máso-
lat, ami 1736-ban készült a bécsi kapuci-
nusok templomában lévő Kisdedét tejével 
tápláló Szűzanya képről, és kapucinusok 
közvetítésével került a német ajkúak lakta 
Somlóra. Vértessomló Szűz Máriának, a 
szorongatottak vigaszának búcsújáró helye. 
Hagyományosan három község: Somló, 
Várgesztes és Szár keresztalja vonul végig 
a falun a kegytemplomig. Szintén hagyo-
mány már, hogy a fehérvári megyéspüspök 
hálaszíveket áld meg, kifejezve azon szülők 
háláját a Szűzanya felé, akik hosszú vára-

kozás után, a Szűzanya közbenjárása révén 
megkapták Isten legnagyobb ajándékát, a 
várva várt gyermeket. Az idén hét új hála-
szívet áldott meg Spányi Antal püspök úr, 
amelyeket azután a boldog édesapák saját 
kezükkel helyezhettek el a hálaszívek tab-
lóján, a többiek mellé. Nagyon szép hagyo-
mány!
Örömmel írom le, hogy a hét szív közül 
egy a tóvárosi egyházközség egyik családjáé, 
ahol tavaly novemberben született meg Is-
ten ajándékaként a várva várt kisbaba. Buz-
dítom a kedves híveket a jövő évi búcsúra. 
Az út mindössze húsz perc.

F. J.

A TÖLGY MÍTOSZA
/haibun/

ősöreg tölgy, te őrt állasz fe-
nyegető klímaváltozás
és terjeszkedő kőbánya szorí-
tásában
rostjaidon még diluviális üze-
netek futnak az idők
mélyéből
bogarakat és madarakat dajká-
ló banyafa ágaidon
zöld vértől lüktető lombkoro-
na: egyenlőre megküzd
Kálijuga korunk felgyűlő 
mocskával...

ősöreg tölgy
terebély lombján suhan
angyalszárny idő

-
pókfonál köt még
hulló levelet ághoz
végső haladék

---
/ Tardosi tölgy, Gerecse/

Szent
Szent Isten! Hova kerültem! - Min-
denszentek, segítsetek! - Jaj, szentem, 
mi történt veled? - Számomra az alvás 
szent dolog!  - Van, akinek a család 
szent és sérthetetlen. - Akkor most 
szent a béke? - Hol töltöd a szentestét? - 
Levelet kaptam a Szentszéktől. - Annyi 
szent, hogy Mari néni egy szentfazék. - 
Te már láttad közelről a Szent Koronát? 
- A szentjit neki! A szentnek sem haj-
landó úgy csinálni, ahogy én mondom 
neki.
Az fenti mondatokból kitűnik, hogy a 
„szent” szót többféle értelemben hasz-
náljuk. Vegyük sorra, mikor mit jelent. 
Tehát a mai szent napon, ezen a szent 



Apostol 5

helyen mi most a „szent” szóról fogunk 
beszélgetni.
Szent az Isten
A „szent” szó görög megfelelője (hagiosz) 
azt jelenti: félő tiszteletet és hódolatot 
ébreszt. A héber (qádós) kifejezés alapje-
lentése pedig: szeplőtlen tisztaság, emel-
kedettség, nagyság, remegést okozó fenség.
(158. old.) A „szent” szó tehát elsősor-
ban az Istennek a jelzője. Szent az Isten, 
mert az ő nagysága tiszteletet és hódo-
latot, esetleg remegő félelmet ébreszt az 
emberben.
Izajás próféta így számol be látomásá-
ról: „Láttam az Urat. Magas és fönséges 
királyi széken ült, és uszálya betöltötte a 
templomot. Szeráfok lebegtek fölötte, és 
harsány hangon mondogatták egymás-
nak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, 
dicsősége betölti az egész földet! Még a kü-
szöbök alapjai is megrendültek, és a temp-
lom tele lett füsttel. Erre így szóltam: Jaj 
nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú 
ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép kö-
zött élek, mégis szememmel láttam a Ki-
rályt, a Seregek urát.”(Iz 6,1-5.rövidítve)
Izajás szavait idézi az az ének, amely 
minden szentmisének része, amellyel 
a Mindenhatót magasztaljuk: „Szent 
vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség 
Ura, Istene, dicsőséged betölti a mennyet 
és a földet!”
Szent az ember
Elsősorban tehát szent az Isten, mert 
mindennél nagyobb tiszteletet érdemel. 
De vannak olyan emberek is, akik nagy-
fokú tiszteletet érdemelnek. Ők a szen-
tek. Azok az emberek, akiket haláluk 
után szentté avattak, azaz akikről azt ál-
lítjuk, hogy biztosan a mennyországba 
jutottak.
A szentté avatást megelőzi egy szigorú 
vizsgálat. Ez igen hasonlít egy bírósági 
perre. Itt is van ügyvéd, aki azt bizony-
gatja, hogy milyen jó ember volt az il-
lető, és van ügyész is, aki ennek ellen-
kezőjét akarja bebizonyítani. Ez utóbbi 
embert szokták az ördög ügyvédjének 
nevezni hivatalosan is. A szentté ava-
táshoz szükséges többek között két olya 
csoda is, ami minden valószínűség sze-
rint a szentté avatandó személy égi köz-
reműködésének köszönhető.
Vannak olyan emberek is, akiket már 
életükben is nagy tisztelet övez. Úgy 

emlegetik őket, hogy szent életű em-
berek. Azok az emberek, akik szoros 
kapcsolatban állnak a felső világgal. 
Ezekben az emberekben maga a szent 
Isten munkálkodik. Ők hordozói az 
isteni akaratnak. Ők nem feltétlenül 
tökéletes emberek, nem erkölcsi hősök, 
nem eszményi emberek, nem vallásos 
lángelmék. Azért nevezzük szenteknek 
őket, mert Istenhez kapcsolták életü-
ket. Ilyen értelemben nevezi az Újszö-
vetség is szenteknek a keresztényeket, 
azokat az embereket, akik Krisztushoz 
kapcsolták az életüket. A „keresztény” 
szó nem a „kereszt” szóból ered, hanem 
a latin „christianus” szóból, ami annyit 
jelent: „Krisztushoz tartozó”, „krisztu-
si”.
Elterjedt fogalom: a „megszentelt élet”. 
A papokról, valamint a női és férfi szer-
zetesrendek tagjairól mondják, hogy 
megszentelt életet élnek. Ők azok, akik 
szoros kapcsolatban állnak az Istennel, 
úgy is mondhatjuk, hogy életüket oda-
adták Istennek.
A papok és szerzetesek általában azután 
választják ezt az életformát, hogy előző-
leg valamiféle hívást éreztek lelkük mé-
lyén. Az Isten hívja őket erre a feladatra. 
Ezért szoktuk a papok és a szerzetesek 
életét „HIVATÁS”-nak nevezni. Ennek 
van egy „világnapja” is, melynek neve: „a 
megszentelt élet” ünnepe. (febr. 2.) Az 
Úr hívja ezeket az embereket, de egyben 
küldi is őket, mégpedig a többi ember 
szolgálatára. A hivatást tehát az ember 
azért kapja, hogy másokat szolgáljon 
vele.
Én nem tartom szerencsés elnevezésnek 
a megszentelt élet kifejezést. Miért ne 
lehetne megszentelt élete akárkinek, bár 
nem pap és nem szerzetes, de életét Is-
tenhez köti, és mások szolgálatára szen-
teli. Nevezhetnénk a papi és szerzetesi 
életet „sajátosan megszentelt élet”-nek. 
Ez a meghatározás már nem zárja ki, 
hogy másféle megszentelt élet is létez-
het.
Tágabb értelemben is beszélünk hívatás-
ról: hívatásnak tartjuk az orvosi, a tanári 
pályát is. Sőt! Valamennyi polgári foglal-
kozást tekinthetjük hivatásnak. Maga az 
Úr hív erre vagy arra a pályára. Hiszen 
mindegyik fontos. A földműves mun-
kája, a kézműves ügyessége, a mesterek 

szaktudása nélkül éhen halna a pap is, az 
orvos is, a tanár is.
Az evilági ország építésén túl lehet még 
másra is elhivatottságunk. Akármilyen 
mesterséget űzünk is, lehet mellette 
anyai, apai hivatásunk, melyet úgy élünk 
meg, hogy önmagunkat föláldozva má-
sokért élünk. Leginkább ehhez hasonlít-
ható a papi és szerzetesi hivatás. 
Fontos megjegyezni, hogy a szentek 
nem azért szentek, mert ők a tökéletes-
ség mintaképei. Gyarló emberek, akik-
nek megvannak a saját gyengéik. Híven 
tükrözi ezt két közmondás is: Minden 
szentnek maga felé hajlik a keze. A szent 
is hétszer vétkezik napjában.
Nem azért szent a szent, mert nem vét-
kezik, hanem azért, mert életét Isten-
nek adta, engedi, hogy a szent Isten 
éljen benne.
Szent Kristóf
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy nagyerejű ember, aki elhatározta, 
hogy rendkívüli erejével a leghatalma-
sabb urat fogja szolgálni. Beállt a király 
szolgálatába, mert azt gondolta, hogy a 
király a leghatalmasabb a földön. Egy-
szer azt tapasztalta, hogy a király is fél 
valakitől: az ördögtől. Ezért átpártolt 
az ördöghöz. De kiderült, hogy az is 
fél valakitől: az útszéli kereszten függő 
Krisztustól. Így hát a mi emberünk a 
továbbiakban Krisztust akarta szolgálni. 
Egy remete azt tanácsolta neki, hogy ő is 
imádkozzon és böjtöljön. De ez nem fe-
lelt meg neki, mert így nem tudta hasz-
nosítani a nagy erejét. Ekkor a remete 
azt mondta neki, hogy menjen a folyó 
partjára, és segítse át a gázlón az átkelni 
szándékozókat. Így is tett. Egy alkalom-
mal egy kis gyerek kérte, hogy vigye át a 
túlsó partra. A könnyűnek látszó teher 
azonban egyre nehezebb lett, ahogy 
haladtak a túlpart felé. Átérve meg is 
kérdezte: „Ki vagy te? Olyan nehéz vol-
tál, mintha az egész hatalmas világot 
cipeltem volna a vállamon.” A gyermek 
válasza ez volt: „Én még annál is hatal-
masabb vagyok. Én vagyok az a Krisztus, 
akit te szolgálni akarsz. Mától legyen a 
neved Krisztofórosz, azaz Krisztushordo-
zó!”     (Ld.: Szentek élete II. kötet, 409. 
old.)

„Szeressétek egymást”

folytatás a következő oldalon...



Apostol6

Hol volt, hol nem volt, …
Így kezdtem a történetet. Nem bizo-
nyítható, hogy hogyan volt. Ez a törté-
net egy legenda. A legenda latin szó, azt 
jelenti: „olvasandó”, amit olvasni kell, 
amit ismerni kell. Nem azért, mert ez a 
valóság, hanem azért, mert tanulságos. 
Mesét sem azért olvasunk a gyerme-
künknek, mert az igaz történet, még 
csak nem is pusztán azért, hogy teljen az 
idő, vagy elaludjon végre a kicsike. Azért 
olvasunk mesét neki, mert abban életre 
szóló tanulságok vannak. Mi a tanulsága 
a Kristóf-legendának?
Az ember képes felismerni adottságait. 
Eredendően jóra akarja használni. Az 
ember tévedhet döntéseiben, de tud 

korrigálni. Nem kell félni a próbálkozás-
tól. A kudarc nem olyan nagy tragédia, 
előbbre vihet. Nem másokat kell utá-
nozni, meg kell találni a saját utunkat. 
(kinek a böjt, kinek a munka)
A legfőbb tanulság: aki az Istennek 
akar szolgálni, azt úgy teheti legjobban, 
ha az embertársait szolgálja.
Ide tartozik még egy érdekesség. A má-
sik ember szolgálata még a kommunista 
ifjak körében is értéknek számított. A 
60-as években a KISZ táborban ezt az 
éneket fújták a fiatalok: Élesebb legyél a 
késnél, hangosabb a szenvedésnél, mert az 
ember másokért él, s ez a legszebb mester-
ség!
Nemcsak személyek lehetnek szentek, 
hanem mindazon dolgok is, amelyek 
Istennel kötnek össze minket, Isten szá-

mára vannak fönntartva, (templom, ru-
hák, edények, eszközök, írások, liturgia)
MILYEN   SZENTEKRE   VAN   
SZÜKSÉGÜNK ?
„Szükségünk van reverenda és fátyol nél-
küli szentekre. Szükségünk van farme-
ros és tornacipős szentekre. Szükségünk 
van szentekre, akik moziba járnak, ze-
nét hallgatnak, és barátaikkal sétálnak. 
Szükségünk van a világban élő szentekre, 
a világban megszentelődő szentekre, akik 
nem félnek a világban élni. Szükségünk 
van társaságot kedvelő szentekre, akik 
nyitottak normálisak, barátságosak, vidá-
mak és jó barátok. Szükségünk van olyan 
szentekre, akik a világban élnek, meg tud-
ják ízlelni a világ jó dolgait, mégsem vilá-
giasodnak el.”  (Ferenc pápa)

Szuly László

„Szeressétek egymást”

...folytatás az előző oldalról

Viseld szíveden Egyházad sorsát

A The Catholic Register beszámolója sze-
rint Ferenc pápát „mélyen elszomorította” 
a július 19-én elkövetett bagdadi piaci ter-
ror támadás.
Ferenc pápa részvétét fejezte ki, miután 
egy bagdadi forgalmas piacon végrehajtott 
öngyilkos merénylet tucatnyi ember életét 
követelte. Mitja Leskovar érseknek, az ira-
ki pápai nunciusnak eljuttatott táviratban 
Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár 
azt mondta, hogy a pápa „mélységesen el-
szomorodott, amikor értesült az al-Wuhailat 
piacán elkövetett robbanás következtében 
bekövetkezett halálesetekről”. A pápa „rész-
vétet küld az elhunytak családjának és bará-
tainak” - mondta Parolin bíboros.

A német katolikus egy-
házmegyék nem végez-

nek azonnali változásokat
A motu proprio¹, amely a megjelenés napján 
lépett hatályba, amely kimondja, hogy püs-
pök „kizárólagos hatásköre” az egyházme-
gyében a hagyományos latin misék engedé-
lyezése. Több német katolikus egyházmegye 
megerősítette, hogy azonnali változtatáso-

kat nem hajtanak végre a Ferenc pápa motu 
proprio nyomán, amely korlátozza a hagyo-
mányos latin szentmisék megünneplését.

Burke bíboros 
megkérdőjelezi 

Ferenc pápa felhatalmazását a hagyomá-
nyos latin szentmise megszüntetésére
Raymond Leo Burke bíboros Ferenc pápa 
motu proprio Traditionis Custodes kap-
csolatban 19 pontos nyilatkozatot tett köz-
zé, melyben „súlyosnak és forradalminak” 
nevezte a hagyományos latin szentmise 
korlátozását, és megkérdőjelezte a pápa fel-
hatalmazását a rítus használatának visszavo-
nására.
Burke bíboros a Szent Mária Magdaléna 
ünnepéről szóló július 22-i nyilatkozatában 
azt kérdezte, hogy a pápa „jogilag megszün-
tetheti-e” a hagyományos latin szentmi-
sét. A július 16-i motu proprio Traditionis 
Custodes szerinte „korlátozásokat helyez el” 
a hagyományos szentmisén és „amelyek jel-
zik a végső megszüntetését”.

Egy katolikus apácát elraboltak majd ké-
sőbb szabadon engedtek a Kongói De-
mokratikus Köztársaság piacán

Az emberrablók szabadon engedtek egy ka-
tolikus apácát, akit a Kongói Demokratikus 
Köztársaság (Kongói Demokratikus Köztár-
saság) piacán raboltak el - jelentette pénte-
ken egy katolikus jótékonysági szervezet. 
Francine nővér fizikai állapota rendben van 
de az eset után sokkos állapotban találtak rá.

A Vatikán közzé tette Ferenc pápa magyar-
országi látogatásának programját
Ezek szerint Ferenc pápa szeptember 12-i 
magyarországi útja intezív lesz.
A tervek szerint a pápa hét órát tölt el az 
országban, mielőtt háromnapos látogatásra 
indulna a szomszédos Szlovákiában. A Va-
tikán által július 21-én közzétett program 
megerősítette, hogy a pápai látogatása során 
találkozik Orbán Viktorral és Áder Jánossal 
a Szépművészeti Múzeumban. Miután talál-
kozott a miniszterelnökkel és a köztársasági 
elnökkel, a pápa beszédet mond az ország 
katolikus püspökeinél, majd újabb beszédet 
mond az Egyházak és Zsidó Közösségek 
Ökumenikus Tanácsának képviselői előtt.
Ezután elhagyja a Szépművészeti Múzeu-
mot, hogy 11: 30-kor bemutassa a Hősök 
terén a záró szentmisét.
Összeállította és fordította: Nagy Dániel

¹motu proprio (lat. ‚saját kezdeményezésből’): a pápa saját kezdeményezésére (nem valakinek a kérvénye alapján) kiadott törvény. (http://lexikon.katolikus.
hu/M/motu%20proprio.html) Ferenc pápa, miután konzultált a világ püspökeivel, elhatározta, hogy módosítja azokat a normákat, amelyek szabályozzák 
az 1962-es misekönyv használatát, amelyet elődje, XVI. Benedek tizennégy évvel ezelőtt, mint „a római rítus rendkívüli formáját” engedélyezett. Ferenc 
pápa július 16-án, pénteken közzétette „Traditionis custodes” k. Motu proprio-ját az 1970 előtti római liturgia használatáról. A dokumentumot kísérő 
levélben Ferenc pápa elmagyarázza döntésének okait. Most felsoroljuk a legfontosabb újdonságokat. (https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-
07/uj-normak-a-regi-ritusra-vonatkozoan.html)
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Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00
Baj

Vasárnap: 10:00; Hétfő: 17:00
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

Szentségimádás
Minden hétköz-
napon a  szentmi-
sék előtt fél órával 
szentségimádás és 
gyóntatás.

Cenaculum
Hétfőn, szerdán 
és péteken 17 órá-
tól.

Rózsafüzér
Szerdán és vasár-
nap 17 órakor, 
szombaton 17:30 
órakor, május és 
október hónapban minden nap a 
szentmisék előtt fél órával rózsafü-
zért imádkozunk. 

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap

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

Erdő Péter - Beszélgetések az imádságról és a szentségekről. Az el-
múlt években a Mária Rádió beszélgetéssorozatot indított Erdő Péter 
bíboros úrral, hogy bemutassa hitünk alapigazságait a 21. század em-
berének, köztük azoknak a fiataloknak, akiket manapság oly gyakran 
keresőknek nevezünk. Jelen kötetben a Miatyánkról és a szentségek-
ről szóló anyag szerkesztett változatát nyújtjuk át az olvasónak. El-
terjedt nézet, hogy a Nyugat nem keresztény többé; a krisztusi élet-
felfogás nem hatja át a mindennapjainkat, nincs jelen a döntésekben, 
az életút alakításában és a társadalom működésében. Pedig amit ma 
Európa értéknek tart, azt mind Jézus Krisztus szava, tettei, magatartá-

sa, világfelfogása alapozta meg. A gyengék segítése és felkarolása, a szegények felemelése, a 
periférián élők gondozása, az idegenek befogadása, a nemek egyenlősége, mások tisztelete 
és elfogadása, egymás szeretete és a béke… Ám minden nemzedéknek újra és újra meg kell 
ismernie őt, tanulni róla és tőle, a kezdetektől, az alapoktól, de mégis kétezer év imádsá-
gával, tudásával és hagyományával egybefűzve. Ebben segít minket Erdő Péter bíboros úr 
könyve.

Philippe, Jacques: Tanulj meg imádkozni, és megtanulsz szeretni. 
A szerző néhány nagyon egyszerű, és mindenki számára hozzáférhe-
tő útmutatást kíván adni. A közösségi imádság, különösen az Egyház 
liturgiájában való részvétel, nagyon fontos része a keresztény életnek, 
és egyáltalán nincs szándékában alábecsülni. Azonban főként a szemé-
lyes imáról beszél, mert igazából ott találkozunk a legtöbb nehézséggel. 
Ráadásul a személyes imádság nélkül félő, hogy a közösségi ima felszí-
nessé válik, és nem tud kibontakozni teljes szépségében az értékeinek 
megfelelően. A liturgikus és szentségi élet, ha nem táplálja az Istennel 
való személyes találkozás, és nincs annak szolgálatában, unalmassá és 

terméketlenné válhat. A világ nehéz időszakon megy keresztül és talán egyre nehezebb ko-
rok jönnek el. Emiatt is még inkább szükséges meggyökerezni az imádságban, ahogy arra 
Jézus hív minket az evangéliumban: „Virrasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy 
megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfiának színe előtt” 
(Lk 21,36).

Könyvajánló



Apostol8 Képemlékek

Cserkésztábor

Bérmálás

Elsőáldozás

I. Szalézi Nyári Oratórium Bajon

Péter búcsú Feszület és díszkút Neszmélyen FVD közösségi találkozója


