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Gyermekként a Gyermek jászlánál
Amikor ezeket a sorokat írom, még tart az
advent. Még készülődünk, még sürgünk-forgunk, még nagyon nem vagyunk készen...
Mozgásban van kicsi és nagy, gyermek és felnőtt rohan, keres valamit, beszerez, előkészít,
megszervez...
De várom azt a pillanatot. Egy pillanatot várok, mely emlékeimben oly elevenen él. És
felidézem most magamban. Olyan ez a pillanat, hogy akkor mintha megállna minden és
mindenki. Már nem rohanunk, már minden kész, már senki se hiányzik, azok közül
akik el tudnak jönni... Mélységes csend és
nyugalom borít be minket az égből, elcsitul
a szívben minden harag, rossz gondolat, fájdalom. Eltűnik a félelem, a bizonytalanság,
a sok kérdés. Minden szívbe béke költözik.
Csodás pillanat, melynek csendjét csak egy
aranyos kis csengő lágy hangja töri meg (ma már tudom, hogy apám volt, aki csengetett...) A halk csilingelésre elindulok és
várom, hogy megtörténjen. De még mindig
csendben vagyok és nagy áhítattal, elvarázsoltan lépek be a gyertyákkal megvilágított nagyszobába. Gyönyörű fenyő lep meg
gyantaillattal és csodás színekben pompázva.
Olyan boldogító, pedig tudom, hogy hullik
majd róla a tűlevél... De most semmi sem érdekes. Ettől szép ez a pillanat. Attól szép ez a
pillanat, hogy megtörtént a csoda, átélhettem
valami igazi mesét, amit drága szüleim ajándékoztak nekem. Csendes és üres lett minden
és ebbe a hirtelen támadt csendbe és ürességbe befogadhatom az ünnepet, minden színével, illatával, örömével együtt.
A Kisjézusra is gondolok ám. Arra a kicsi

Gyermekre, akit nem fogadtak be... Aki istállóban született, és szalma közt altatta el az
édesanyja, Mária. Akit állatok vettek körül,
akinek nem jutott hely semmilyen emberhez
méltó szálláson, mert az emberek néha ilyenek: nem akarnak ürességet és csendet teremteni.Pedig hogyan hallottam volna akkor én
azt a csengőt, ha nem figyeltem volna, ha nem
vártam volna csendben? Hogy férne el az a
nagy fenyő otthon, ha nem csináltunk vol-

na neki helyet? És az ünnep öröme és békéje
hogyan tölthetné el piciny szívemet, ha nem
készültem volna fel rá? Be akartam fogadni a csodát. És a Kisjézuskát is befogadnám,
bizony. Nem hagynám hidegben, istállószagban, ott, az állatok téli menedékhelyén. Mert
én, kicsi gyerek, nagyon sokat köszönhetek
ennek a Gyermeknek. Mindent neki köszönhetek, ha jobban meggondolom...
Még csak most született, és mégis, mennyi
mindent tesz... Csak nézem Őt, mint gyermek a Gyermeket. Dajkálásra szorul, hiszen
kicsi csecsemő, amilyen én is voltam. De már
hallottam róla, hogy betegeket is fog gyógyítani... Most még be van hunyva a kis szeme,

melyből a mennyei Atya néz reám. Most álmában szopja picinyke ujjacskáit, mellyel az
eget és a földet megalkotta, nekem alkotta.
Most még piciny szíve a végtelen isteni szeretetet dobogja. Benne az Isten lép a földre, ő az
Istengyermek!
Ismét a karácsonyfánkra nézek. Alatta ajándékok. Ebben a mesés pillanatban, melybe ilyen
sok, kusza és mégis örömötadót gondolat fér
bele, most, még a játékok sem érdekelnek.
Nem is arra gondolok, hogy mit kaptam,
hanem hogy kitől. S újra a Gyermek arcát
nézem. Ő az! Ő az, aki a békét és az örömöt
ajándékozta, aki betöltötte az ünnep lágy,
meleg fényével szívem ürességét. Ő hoz mosolyt annyi sok fáradt, ráncos, szomorú emberarcra. Ő békít ki minden nemzetet, minden családot, minden önmagában háborgó
lelket is, saját magával... Ő mutatja meg az
Atyát nekem, akit nem láthatok, de tudom,
érzem, hiszem, hogy a Jézuska mosolyán át
Ő nevet rám. Ő gyűjt bennünket össze, Ő hív
meg minden embert, mindenhonnan a földről az ő jászlához, pásztorokat és királyokat,
szegényt és gazdagot, időset és fiatalt, lány és
fiút, mindenkit! Csak Ő, egyedül Ő!
Ez a Gyermek, aki más, mint minden más
újszülött, egyedül Ő üdvözít engem. Csendesen fogadhatom csak be, mert csendesen
érkezik. “Mert amikor mély csend borult
mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén
tartott” (Bölcsesség 18,14), akkor született
meg a Gyermek, kinek jászlótól sugarzik
minden szép és jó. Nem kell keresnem, nem

folytatás a következő oldalon...

Az Istengyermek születése hozzon új fényt, reményt, örömöt az életünkbe! Az új év legyen gazdag számunkra Istenünk
végtelen áldásában, az Istenanya oltalmában és a betlehemi Kisded békéjében!

„Nem éltünk tétlenül”
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...folytatás az előző oldalról
kell tovább futnom...“Ez lesz a jel számotokra:
találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva
és jászolba fektetve” (Lukács 2,12). Ennyire
közel jön az Isten! Hogy még én, kicsi gyerek
is érthetem, lelki szememmel láthatom, szinte érinthetem Őt. Befogadhatom, örömmel
engedem be az életembe, mert érzem, hogy
végtelen szeretettel jön hozzánk, helyet kér
nálam, a szívemben, helyet kér a családnál,
helyet kér a világban. De nem ijed meg, ha
nem királyi trón várja, ha nem aludhat puha
vetett ágyban... Ő fényt hoz, felvidít engem,
új reményt ad, és az egész világnak önmagát
ajándékozza ezen az ünnepen. Még csak kisfiú vagyok, de már értem és érzem. Eljövetele,
születése ünnepe betölti a szívem fénnyel és
örömmel, és ez az a csodálatos pillanat, amire oly nagyon vártam. “Fel nagy örömre, ma
született, aki után a föld epedett...!”

Fülöp Tamás diakónus

Esélyt az életre
Örömmel tudatjuk, hogy Frivaldszky
Editet, az Emberi Méltóság Központ igazgatóját, egyházközségük tagját az élet- és
családvédelem terén végzett munkájáért
Novák Katalin miniszter asszony Esélyt
az életre díjjal ismerte el. Szívből gratulálunk!
Az Esélyt az életre díjat első alkalommal
adták át, az elismerésben azok részesülhetnek, akik az esélyteremtés területén elért
kiemelkedő eredmények, az emberi méltóság védelmében való fellépés, valamint
a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végeznek
kimagasló munkát. A díjat kilencen vehették át. Életére, családjára és további munkájára kérjük Isten áldását!

Egyházközségi bál 2022
Ha a körülmények engedik, immáron hat
egyházközségünk (Agostyán, Baj, Dunaalmás, Neszmély, Tóváros és Vértestolna)
közös szervezésében jótékonysági céllal
farsangi bált szervezünk 2022. február 19án, szombaton 19 órától az Edzőtáborban.
A bál bevételét jótékonysági célra ajánljuk
fel. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián
és misék után a sekrestyében lehet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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A dunaalmási temetői utak térkövezése
Ez év során a Dunaalmási Egyházközség a Magyar Falu Program keretében 5 millió forint
pályázati támogatást nyert a temetői utak térkövezésére. A pályázat beadása óta eltelt fél év
alatt azonban az építőipari anyagárak annyira
megemelkedtek, hogy ez az összeg jóformán
csak az anyagra elég, a munkadíjat ezen felül kell
még megfizetni. A legolcsóbb árajánlat szerint is
közel kétmillió forinttal kell többet fizetnünk.
A munkálatok Szent Miklós napján el is kez-

dődtek. Néhány napra ugyan a hóesés betemette a munkaterületet, de aztán újra ránk
ragyogott a nap, és folytathattuk a munkát.
Ha az időjárás a további napokban kedvezően
alakul, akkor el is készül addigra az út és a járda
térkövezése, amikor a Kedves Olvasó ezt az írást
olvassa.
Minden Kedves Olvasónak békés, boldog Karácsonyt és örömteli új esztendőt kívánok!
Szeretettel: Szuly László

„Nézd, ajkadra adom szavaimat …!” (Jer 1,10)
Biblikus előadás-sorozat a prófétákról, prófétizmusról

Fülöp Tamás diakónus atya a tatai Kapucinus templom plébániáján kéthetente szerdán, az esti szentmise után a prófétákról,
prófétizmusról tart előadás-sorozatot. Hívunk

és várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel.
Az előadások anyaga honlapunkon, az alábbi
linken érhető el: https://tataikapucinus.hu/
nezd-ajkadra-adom-szavaimat-jer-110/

Megváltozott az ügyfélfogadás rendje a plébánián
Tájékoztatjuk a kedves Híveket, Ügyfeleket,
hogy szeptembertől megváltozott az ügyfélfogadás rendje a plébánián. Ezentúl kedden

8.00-12.00 óráig; szerdán pedig 15.00-18.00
óráig lesz ügyintézés a plébánián! Megértésüket köszönjük!

Eucharisztikus Közösség
Plébániánkon Albert atya vezetésével Eucharisztikus Közösség alakult. Imaóráinkat (csendes szentségimádás, tanítás és megosztás) minden második héten, pénteken délután 16-16.45
óra között tartjuk a templomban és a plébánián.
A Közösség “alapszabálya” az alábbi:
1. Az Eucharisztia terének, a templomnak,
a szentélynek tisztelete; azok tiszteletének előmozdítása.
2. Az Eucharisztia, a Szentmise ünneplése; az

abba való egyre aktívabb bekapcsolódás.
3. Az Eucharisztia imádása, és annak előmozdítása.
4. Eucharisztikus tanulmányok.
5. Az Eucharisztikus Közösségben való aktív
közreműködés.
“Rejtőző istenség, hittel áldalak, Ki elrejteztél
itt bor s kenyér alatt. Szívem teelőtted megalázkodik, Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.”
(Aquinói Szent Tamás)

ESTERHÁZY Énekegyüttes Agostyánban
Az ünnepi készülődés jegyében az ESTERHÁZY Énekegyüttes koncertet adott advent har-

madik vasárnapján az agostyáni templomban.
Köszönjük, hogy szebbé tették az ünnepet!

Szinodális kérdőív

Ferenc pápa két éven át tartó szinódusi időszakot
hirdetett meg, amelyet október 10-én nyitott meg
Rómában, majd október 17-én minden püspök a
maga egyházmegyéjében. A világszinódus egyházmegyei szakaszának kezdetén Veres András győri
megyéspüspök körlevélben fordult az egyházmegye híveihez, papjaihoz. Szeretnénk, ha minden
kedves hívő és nem hívő megosztaná velünk a szinódussal kapcsolatban véleményét, gondolatait.

Kérjük, online kérdőívünket töltsék ki legjobb tudásuk és tapasztalataik alapján. Válaszaikat 2022.
február 1-ig várjuk. A kérdőív teljesen anonim,
nem látjuk a kitöltő személyét akkor sem, ha be
van jelentkezve a google fiókjába. Bejelentkeznie
egyébként is csak akkor szükséges, ha szeretné
elmenteni az aktuális válaszait, és később folytatni a kitöltést. A kérdőív elérhető honlapunkon:
https://tataikapucinus.hu/szinodus-kerdoiv/
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Pásztorok! Pásztorok!
Ti, akik a napi munka elvégzése után
a tűz körül melegedtek, és úgy érzitek,
hogy már csak ahhoz van erőtök, hogy
elmerengjetek a múlt eseményein, vagy
tervezgessétek a holnapot! Figyeljetek
reám!
NAGY ÖRÖMET HIRDETEK
NEKTEK!
MEGSZÜLETETT A MEGVÁLTÓ
DÁVID VÁROSÁBAN!
Erről a jelről ismeritek fel Őt: szelíd és
alázatos. Olyan, mint egy gyermek.
Menjetek! Találtok egy csodás gyermeket! Most még ugyan nem látszik, mi-

lyen csodákra lesz képes. Hatására megnyílik majd a süketek füle, és meghallják
a jóhírt. Egy érintésére meggyógyulnak
majd mindazok, akiket addig valamilyen
kór tartott fogságban. Egy szavára egyenesen tudnak járni majd azok, akik addig kétfelé sántikáltak. Egy pillantásától
megvigasztalódnak majd mind, akiket
addig szomorúság gyötört. Többek között ezért hívják majd őt Megváltónak.
Most még csak egy csodás gyermek látszik. Olyan, mint akármelyik gyermek.
Sír, hogy odamenjenek hozzá, és mosolyog, hogy ne hagyják el őt.

Menjetek, hogy ne sírjon hiába! És ha
már találkoztatok vele, nyugodtan vis�szatérhettek mindennapi munkátokhoz,
mert Ő veletek marad. A szívetekben él
tovább, és mosolyog rátok. Ha a szívetekben él, ti is ugyanazokra a csodákra
lesztek képesek, mint Ő. Segíteni tudtok
a sírókon, sántákon, bénákon, szegényeken. Ez lesz az igazán nagy öröm! Ettől
tölti el szíveteket a BÉKE!
DICSŐSÉG MENNYBEN AZ ISTENNEK,
BÉKESSÉG A FÖLDÖN A JÓAKARATÚ EMBEREKNEK!

KARÁCSONY
1.) SZÜLETÉSNAP
Amikor egy-egy gyermekünk megszületett,
elővettünk egy kis füzetet, és abba elkezdtük
írni az ő életének eseményeit. Nemcsak azt,
hogy hány dekával született, milyen a szeme
színe, milyen a haja színe, hanem azt is, hogy
mikor kezdett el mosolyogni, mikor állt fel
először, mik voltak az első szavai, és egyéb
érdekességeket. mikor aztán nagyobbacska
lett, és a születésnapját ünnepeltük, akkor
elővettük ezt a kis naplót, és felolvastunk belőle egy-két érdekes részletet. most csak egy
bejegyzést idézek Krisztián naplójából: másfél éves korában ezt mondta róla bölcsődei
gondozója: „Most már kikerüli a bölcsődei
társait.” Ami ugye azt jelentette, hogy azelőtt
simán átmászott mindenkin, aki útjába került.
Karácsonykor szintén egy születésnapot
ünnepelünk. Olyan valakinek a születésére
emlékezünk, aki kb. 2021 évvel ezelőtt született. Az ő életéről is írtak naplót, születésétől
kezdve egészen 33 éves koráig. Ezt a naplót
nevezzük mi evangéliumnak. Az evangélium
szó jelentése: jó hír, örömhír. Az ő születésnapját is úgy ünnepeljük, hogy elővesszük az
ő életéről szóló „naplót”, és elolvassuk belőle
a születésének történetét. Egy rövid részlet
ebből a „naplóból”: „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és jászolba fektette,
mert nem jutott nekik hely a szálláson.” (Lk
2, 7.) Íme az örömhír: Megszületett a várva
várt Messiás! De hogyan szerezhetnek róla
tudomást az emberek?
Abban a korban még nem volt mobiltelefon,
nem volt internet. Ez a jó hír mégis gyorsan
terjedt, mégpedig „fényposta”útján. A bet-

lehemi pásztoroknak az éjszaka sötétjében
hirtelen nagy fényesség támadt. Fénysebességgel közlekedő angyalok mondták el a
pásztoroknak a nagy újságot: Megszületett
a Megváltó!
Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált
gyermeket.” (Lk 2, 11-12.) A napkeleti bölcsek pedig a fénylő csillagok állását figyelve
tudták meg, hogy itt az idő, indulniuk kell,
mert megszületett a nagy király.
2.) BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Ez a címe Halász Judit egyik nagylemezének.
A születésnap örömteli ünnep, vidám dalok
illenek hozzá. Az egyik énekben mégis van
némi szomorúság. Halász Judit zavarról,
szörnyű bajról, menekülésről énekel. A szeretet nehézségeiről. Az okos és józan szeretet
nehézségeiről. E dalnak ez a címe: „Nehéz
okosan szeretni.”
„Nehéz úgy szeretni, ahogyan jó,
ahogy az örömmel elfogadható,
nehéz szeretni okosan, józanul,
szeretni, sajnos, senki nem tanul.”
Én egyetértek azzal a megállapítással, hogy
NEHÉZ okosan és józanul szeretni. Azzal
azonban nem értek egyet, hogy szeretni
senki nem tanul. Az tény, hogy nincs ilyen
iskolai tantárgy. De hát tanulni nemcsak az
iskolában lehet!
A szeretet iskolája otthon van, a családban.
Különben is elég későn lenne iskoláskorba
lépve kezdeni csak el a szeretet tanulását. Kodály Zoltán szerint „a gyermek zenei nevelését születése előtt 9 hónappal kell elkezdeni”.
A szeretetre nevelés is ugyanakkor kezdődik.
Az az ember tud majd felnőttként igazán

szeretni, akit a kezdet kezdetétől szeretettel
vártak, és mindvégig szeretetben gondoztak
és neveltek.
A szeretetre való képességünket tehát jórészt
szüleinktől kaptuk. Szeretni tudásunk azonban még tovább fejleszthető, tökéletesíthető.
Érdemes tehát felnőtt fejjel is átgondolni,
mi is az a szeretet. Ebben segítségünkre lehet Szent Pál apostol összefoglalója, ami a
korintusiaknak írt első levelében található.
(1 Kor 13, 4-7.)
Pál olyan költői módon szedi sorba a szeretet
összetevőit, hogy ezt a részt így szoktuk emlegetni: szeretethimnusz.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem
gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat
föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de
együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr,
mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel.”
3.) EMBER SZÜLETIK
Karácsony az „ember” ünnepe. Egy „ember”
születik. Egy a sok milliárd közül, aki született, születik és születni fog a Földön. Az
ember statisztikai alkotóelem. Nem véletlen,
hogy Jézus egy népszámlálás alkalmával jött
a világra, - amikor egy római császár tudni
akarta, hány alattvalója van országában. Az
ember számítások tárgya. Egy a milliárdok
közül. És mégis ugyanakkor: egyetlen, egyedülálló és megismételhetetlen! Azért ünnepeljük oly fénnyel Jézus születését, hogy
tanúsítsuk: minden ember „valaki”, egyedülálló és megismételhetetlen.
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...mert Te visszavársz engem!

“Advent a türelem, mikor az Úr az ígéret embereivé tesz minket egy türelmetlen világban.”(Stanley Hauerwas)
A télhez közeledve egyre hidegebbek a nappalok és az éjszakák. Már szükségünk van a sálra,
a kesztyűre, a sapkára, amik megvédenek bennünket a hidegtől és felmelegítenek. Aztán
hazaérve dideregve fogjuk a kezünkben a forró teát vagy a forró csokit, miközben a takaró
finoman melegíti lábunkat. Milyen jól is tud
esni egy hideg és fázós nap után. Sokszor belegondolok, hogy végtére örülök neki, hogy csak
3 hónap van a télből. Én nem szeretek fázni,
dideregni, azt érezni, hogy mindjárt jégkockává fagyok és szinte már nem érzek semmit
a kezeimből és a lábaimból, de ezt gondolom,
senki sem. Most képzeld el azt, hogy a lelkedben történik mindez. A hétköznapok sodrásában és rohanásában a felgyülemlett terheinket
hordozva élünk le egy egész hetet, hónapot
vagy akár évet és lassan már nem érzünk semmit. Nem foglalkoztatnak már minket azok,
amik eddig előtte, nincs erőnk már azokra az
alapvető dolgokra sem, mint például az, hogy
bevessük az ágyunkat mielőtt elindulunk ott-

honról, csak a feladatainkra, kötelességeinkre
tudunk már csak erőt szakítani. Nem érezzük
meg azt, hogy a környezetünkben mi történik.
Nem érezzük a fájdalmat, vagy ha érezzük azt
is visszatartjuk. Ijesztő tud lenni, mikor az
ember erre rádöbben, hogy mi történik benne valójában. Igazából engem az rémiszt meg
legtöbbször, hogy erről mit sem tudunk. Telnek a napok, azt hisszük jól vagyunk, mert a
helyünkön vagyunk. A feladatok többsége
kész, a házi munka kész, rend van mindenhol, csak épp bennünk nincs. Annyira letud
kötni bennünket ez, hogy megfeledkezünk
az egyik legfontosabbról, saját magunkról, a
lelkünkről. Így telnek az órák, a hetek, és hónapok, és mi igazából nem jutottunk előrébb.
Toporzékolunk és várunk, hogy a problémák
megoldódjanak maguktól. Nem fognak. Érezted már valaha azt, hogy teljesen elvesztetted
az irányítást magad felett? Érezted már azt,
hogy ezzel a “sodrással” egy nagy gubanc lett
az életed, és ezáltal már csakúgy “elengedted” a

dolgokat, hideggé váltál te magad is?Elveszett
bárányokká válunk. Na, de hogy kapcsolódik
ez az adventhez? Úgy, hogy ez mind erre ad
figyelmeztetést. Arra figyelmeztet, hogy most
jön valaki, aki rendbe fog majd tudni hozni.
Akinek minden vágya lesz az, hogy beszélgessen majd veled az életedről. Aki segítséget
tud nyújtani, menedéket, egy kis kuckót, ahol
elbújhatsz bármikor a világ és a feladatok elől
és csak Vele lehetsz. De előtte szembe kell
nézned magaddal. Szembe kell nézned a fájdalommal, az emlékekkel, talán a csalódottság
érzésével is, de utána jobb lesz. Mert Ő ott
lesz és veled lesz. Ezért öltöztesd díszbe erre az
alkalomra a szívedet. Úgy várakozz rá, ahogy
eddig senkire. Képzeld azt, mikor felhúzod a
kesztyűt a kezedre vagy a sapkát a fejedre egy
hideg téli reggelen. Téged ekkor olyan melegség fog érni, mint e a két ruhadarab ad a fagyos
szélben, mert eljön hozzád az Úr és újra helyre
teszi a lelked és az életed.

Joó Viktória

IFI roráte
Az idei adventben a pénteki hajnali misék
különösen szép, meghitt hangulatú imádságban teltek. A kapucinus templom több
mint 250 éves kopott falai, sok szép imádságot hallgattak évszázadokon át a szerzetesektől. A szerzetesi életnek velejárója a napi
többszöri imádság, a zsolozsma. Hajnalban

a Laudes. Sokáig gyertyafény világította meg
az imák és szentmisék alatt a pompás barokk
templombelsőt. Ezt a csodálatos régi időt
idézték fel a péntek hajnali rorate misék. Köszönet érte az ifjúsági ének és zenekarnak! És
a fiataloknak, akik vállalták, hogy felkelnek
korán és szolgálják a közösséget. Ezernyi

gyertya világít, de nem vonja el a figyelmet
a befelé figyeléstől. A fiatalokkal együtt sokan énekeljük a taizé-i dalokat (Gyújts éjszakámban fényt) és a hívek imája együtt száll a
magasba, hogy várja az üdvözítőt. Jöjj el, jöjj
el, ó Emmánuel...
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Betlehemi láng
Idén is elhozták a cserkészek, hogy a betlehemi békelángot a tatai kapucinus templomba.
A Betlehemi Láng a krisztusi szellemiség
szimbóluma, mely hosszú út után ér el hozzánk. Immár két évtizede szervezik meg a
Betlehemi Békeláng akciót, melybe évről évre
több ember kapcsolódik be. A Betlehemi Békeláng ötlete szoros összefüggésben van Jézus
születésével. A pásztoroknak kihirdetett béke
kinyilatkoztatásra emlékeztet több mint 2000
évvel ezelőttről. Ezért a béke-fény terjesztésénél arra kell törekedni, hogy az emberek minél közelebb kerüljenek a karácsonyhoz.
Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy Habsburg Rudolf nevét viselő
osztrák cserkészcsapat ötlete alapján a béke
szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről évre Bécsből

– cserkészek kíséretében – rendszerint egyegy különleges gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült
templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. Lámpásba
zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe, ahol
egy hatalmas és nagyszabású ünnepség keretében veszik át az egyes országok, nemzetek
cserkészküldöttségei a lángot. Ezt követően a
Betlehemi Láng szállítása speciális lámpákkal
és örökmécsesekkel történik, a legváltozatosabb módon: autóval, autóbusszal, vonattal,
kerékpárral vagy akár gyalog is szállítják, s
adják kézről-kézre a cserkészek, hogy elvigyék
otthonainkba, hogy ott karácsonyig folyamatosan égjen. Az otthonokban fénylő „betlehemi láng“ imádságra hívó jelenléte összeköti a
magyar családokat a világ különböző pontja-

in élő keresztényekkel, és elmélyíti az adventi
előkészület lelkületét. A gyertyával gyertyát
gyújtva továbbított láng, a béke lángja azt is
jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is
embertől emberig kell továbbítani
Idén a COVID helyzet miatt, a magyar-osztrák határon vették át a magyar cserkészek,
akik útban a budapesti országos átadó ünnepségre átadták a tatai cserkészeknek is. A
lángot a december 12-ei ifi misén hozták el
az Öveges József cserkészcsapat cserkészei a
templomba.
Buzdítjuk a kedves híveket, hogy vigyék bátran a templomban kihelyezett gyertyáról a
lángot és adják tovább. Ehhez javasolt hozni
zárt mécses tartót, hogy haza lehessen vinni.
Vegyük és adjuk tovább Krisztus világosságát.
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„Szeressétek egymást”

Apostol
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Öveges József cserkészcsapat
Tavaly év végén reménykedve gondoltunk
arra, hogy a 2021-es esztendő már a szabadság
jegyében telik. Sajnos nem teljesen vált valóra
a reménységünk. Hullámzóak a lehetőségek a
közösségi programokra. A cserkészcsapatnak
a szerencséje, hogy nyáron meg tudta tartani
a nyári táborát a COVID hullámok között.
De még milyen jó kis tábor sikeredett!
Tavasszal ritkásan tudtunk cserkész őrsgyűléseket tartani. Elég sok jelentkező, érdeklődő
érkezett, akiket a frissen végzett őrsvezetőink
által alapított őrsökbe tudtunk fogadni. Így
alakult meg a Hiúz, a Sólyom és a Bagoly őrs.
A tavaszi bezárások után májusban nyíló lehetőségekkel együtt lóhalálában készültünk
fel a táborra. Tartottunk egy nagysikerű
métát a Cseke-tónál és a tábori készülődés jegyében varázspálca készítő, meggymagpárnavarró kézműves programot tartottunk. A
számháborút újra meg tudtuk tartani a Tatai
várban, ahová már az új cserkészjelöltek is
eljöttek és nagyon lelkesen és ügyesen olvasták le a számokat. Májusban egy szép tavaszi
napon a baji kálváriához kirándultunk, ahol
egy hatalmas zuhé kapott el minket. Sárdagonyázva, de nagyon jó kedvvel sétáltunk le a
hegyről, közben különféle cserkészjátékokat
játszottunk (Póni, evolúciós..)
Izgalmasan indultunk a nyári táborozásra,
mert rögtön az első faluban, Tardoson de-

fektet kapott a felszerelést szállító teherautónk. Izgultunk, hogy a Szlovákián átutazó
konvonjunkat nem fogják-e megállítani a
határon a különféle be és kiutazási COVID
papírokat keresve. A nyári tábor keretmeséje
sokak fantáziáját ragadta meg. Harry Potter világába, a varázslóvilágba utaztunk el a
muglivilágból. A táborban bagolyposta volt
minden nap, így lehetett egymásnak kedves vagy kellemetlen meglepetést szerezni.
A nyári rekkenő hőség és az irtózatosan sok
szúnyog elől a patakba lehetett menekülni
a Börzsöny északi völgyében. Emlékezetes
maradt a fröcskölős méta, a samukázás, a telihold fényénél tartott tábortüzek, az éjszakai
őrség, a portya, a strandolás, a kívánság ebéd,
a lelki nap és a szentmisék a fák alatt. Sokan
függőágyban aludtak, de volt aki az utolsó
éjszakát a szabad ég alatt töltötte. Az utolsó
esti tábortűz mindenki számára emlékezetes
volt. A varázslóiskolai tanoncok utolsó estélye azonban maradjon a varázsvilág titka :-)
Nyár végén az őrsvezetők egy jó hangulatú
szallonasütős, kirándulós estét töltöttek Vértestolnán, ahol együtt gondolkodtak a csapat
jövőjéről. Az évnyitó programunkra ősszel a
Vértesbe utaztunk, hogy meghallgassuk az
ilyenkor szokásos és hagyományos szarvasbőgést. A várgesztesi vadászok rövid előadása
után csendben lopóztunk fel a hegyoldalba.

Sajnos semmit se hallottunk. Talán a szél miatt, vagy azért, mert túl sokan voltunk. Egy
játékos, nyáridézős tábortűz volt a kárpótlásunk. Ősszel az újabb COVID hullám kapujában tartottunk őrsi portyákat Vértestolnán
és Dunaszentmiklóson. Ezek jó hangulatú,
kirándulós játszós programok voltak, amelyet sajnos a COVID hullám miatt már nem
követett újabb kirándulás ősszel. Reméljük
tavasszal pótolni tudjuk.
A cserkészek idén is elhozták az osztrák
cserkészek segítségével a Betlehemi születés
templomában meggyújtott békelángot. Advent harmadik vasárnapján adventi vásárt
tartottak a cserkészek. Az idén is sok önkéntes cserkész csatlakozott a máltai szeretetszolgálat téli ételosztásához. Karácsonyra szegény
sorsú gyerekeknek cipősdobozban ajándékokat is csomagoltak össze cserkész családok,
ezzel csatlakozva a máltai szeretetszolgálat
által szervezett karitatív programhoz.
Köszönjük a támogatást a szülőknek, Albert
atyának, a tatai egyházközség híveinek, a Tatai Szent Imre Alapítványnak. Programjainkhoz támogatást a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Zrt. biztosított.
Hálát adhatunk az egész évért, hogy a körülmények ellenére tudtunk találkozni és élményekben gazdagodni!
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Megújult a neszmélyi katolikus templom
Alig értek véget a temető felújítási munkái
amikor tudomásunkra jutott, hogy sikeres
pályázunk eredményeként az egyházközség
mintegy 14.950.000 Ft pályázati pénzhez jutott, mely a templomtető felújítására fordítható.
Erre a feladatra már régóta készültünk, de
anyagi lehetőségeink nem tettek lehetővé
egy ilyen volumenű munkát. A sajtóközlemény megjelenése után izgalommal vártuk a
Támogató Okirat megérkezését, de a hetek,
hónapok csak teltek és csak nem jött ez a „drága” dokumentum. A vállalkozó is többször
érdeklődött, hisz ezidőtájt az építőanyagok,
és faáruk ára soha nem látott szárnyalásba kezdett, ami veszélyeztette, hogy mire a munkát
elkezdhetjük, nem férünk bele kiírásban elnyert összegbe. Ám nagy örömünkre egy szép
augusztusi napon kézhez kaptuk a várva várt
dokumentumot, majd néhány nap múlva a
jelzett összeg is megjelent a számlánkon. Azon

mód jeleztük a jó hírt a vállalkozó felé, aki az
előleg számla kiegyenlítését követően megtette a rendeléseket a szükséges anyagokra.
Szeptember végére megjöttek a visszaigazolások, október elején leszállították az anyagokat,
a templomkert megtelt cserép rakatokkal, faanyag kötegekkel, állványzati szerkezetekkel.
Hála a szakemberek gyors és szakszerű munkájának, a felhalmozott anyagok nem sokáig
heverésztek a sárguló őszi fűcsomók között,
a vasakból egy komoly állványzat állt össze,
majd felszerelték az anyagszállító liftet és hamarosan a keleti oldalról lekerültek a 127 éve
felhelyezett és két világháborút és megannyi
vihart átélt cserepek. Ekkor szembesültünk a
kegyetlen valósággal, hogy bizony épp ideje
volt a tetőcserének, hisz a fa lécek nagy része
elkorhadt, egy komolyabb hó terhelés, vagy
szélvihar komoly károkozással járt volna. A veszély valós volt, hisz néhány éve a környékünkön tomboló vihar már komoly kárt okozott,

amikor több négyzetméteren megbontotta
egy gyenge pontján a tetőt.
Egy szó mint száz, a munkák szépen beindultak, egyik oldal után a másik, öreg cserepek le szigetelő fólia, új tetőlécek fel, majd a
cserepek. Közben természetesen a megfelelő
munkafázisban a szükséges bádogos munkák
is mentek, az új esőcsatornák vízszintes és függőleges elemei is a helyükre kerültek.
A szakszerű és összehangolt munka eredményeként a tetőfelújítás még a rossz idő beállta
előtt befejeződött, a hulladékot elszállították
és a templomkertet újra birtokba vehettük.
Hála a Jóistennek, az időjárás is végig kedvező
volt, így a munkálatok zavartalanul folytatódhattak. Facebook csoportunkban folyamatosan tájékoztattunk az aktuális munkákról és
kértük a jó érzésű híveket, hogy imáikkal is
segítsék ennek a szép és nagy munkának a sikeres lebonyolítását.

Bélai Lajos PTT alelnök
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket” Apostol

Kedves Gyerekek!
Karácsony napján újra egy oldal meglepetéssel ajándékozunk meg Benneteket. Reméljük, örömötöket lelitek a játékokban!

Karácsonyi színező

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Könyvajánló
Kovács-Mihócza Orsolya – Klubdélelőtt
Három részből álló, őszinte és személyes történetekkel gazdagított
kézikönyv női közösségekről. Az első szakaszban általánosságban
írok a baba-mama klubokról. Milyen jellegű közösség egy női kör,
fizikailag mire van szükség a működtetéséhez, hogyan érdemes
indítani, milyen vezetői örömök és nehézségek várhatnak rád, milyen gyümölcsök származnak egy baba-mama klub létrejöttéből.
A második részben ötleteket tárok eléd, miről lehet beszélgetni
az anyuka társakkal. Ennek a fejezetnek a segítségével akár egy teljes naptári év összes
klubalkalmát meg lehet tervezni, konkrét kérdésekkel, témajavaslatokkal. Ugyanebben a
fejezetben rengeteg szöveges olvasmányajánló vár rád, így azoknak is ajánlom a könyvet,
akik nem vágynak közösségbe, viszont nagyon szeretnek olvasni nevelési, önismereti és
egyéb praktikus témákban. A harmadik nagy egységben olyan anyukák szólalnak meg,
akik a jelen pillanatban járnak vagy a múltban jártak bármilyen anyaklubba, és ezekről
írják le tapasztalataikat. Klubvezetők és egy nyugdíjas védőnő is beszámol hosszan, mit
éltek át, hogyan gazdagították a közösséget.
Békesség, remény, szeretet - A karácsony füveskönyve
Kedves Olvasó, e zimankós téli estén nincs is jobb, mint az otthon
melegében puha pléd alá burkolózni, és egy csésze forralt bor vagy
a forró, fűszeres tea gőzébe feledkezve elmerülni a december, az
advent és a karácsony hangulatában.
Ehhez nyújt segítséget a kötet, mely számos szerző aforizmáit és
bölcs gondolatait tartalmazza az advent, a karácsony, a szenteste,
az ajándékozás és a szeretet témaköreiből, de nem nélkülöz némi
szkepticizmust és humort sem.
A kötet – mely egyedülálló ünnepi utazásra hívja az olvasót térben és időben –, társ lehet a karácsonyi hangulat megidézésében
– a szeretet ünnepének fénykörébe von.

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

Vasárnap: 11:30

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. február 20. 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 - 2021.12.24. - XXXI. évf. 6. 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.
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