
AZ AGOSTYÁNI, BAJI, DUNAALMÁSI, NESZMÉLYI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2022. 03. 06. - XXXII. ÉVF.1. SZ.

Porból porrá…csak ennyi?!
Hamuval a homlokunkon indulunk nagy-
böjti lelki utunkra. Ott, ahol a keresztvíz 
érintett bennünket egykor, hogy lemossa ró-
lunk bűneink szennyét, most fekete kereszt 
alakban, mint egy bélyeg, jól láthatóan és 
erőteljesen megjelöl bennünket a hamu.Az 
elhamvadt, egykor virágzó barkaágakból lett 
porral szór meg bennünket az Egyház. A jel 
pedig rajtunk azt hirdeti magunknak és min-
denkinek: „porból vagy és porrá leszel”.
Talán emlékszem még a zöldellő ágakra vi-
rágvasárnapról. Talán érzem még a fris-
sességet, az elevenséget, a tavaszt, az új 
életet. De amivel most szembesülök, az 
kemény igazság és nagy feladat –a hamu 
keserű szimbóluma azt jelzi, így ért vé-
get valami. Így ér véget minden. Így ér 
el engem is a vég.
Ebben a hamuban benne vagyok én is. 
Portól porig tart az életem. Az elmúlás 
gondolata az első, ami nagyböjt elején 
megérint minket, hiszen ez vezet el majd az 
igaz bűnbánatra.
A hamuban ott van egész életem. Hamu a 
testem, melyet finom ételekkel és italokkal 
kényeztettem, szép ruhákba öltöztettem, 
edzettem, karbantartottam. Hamu minden 
élvezet, gyönyör, örömpillanat, minden 
szenvedély. Hamu a hiúságom, szerelmem, 
gyűlöletem, vágyaim, fájdalmaim, terveim, 
álmaim. Hamu a munkám, verejtékem, si-
kereim, csalódásaim, harcaim, kapcsolata-
im.
Magamba szállok. Ha ez így igaz, akkor mi-
ért vagyok? Miért van az élet? Egyáltalán: 
mi az élet? „Mondottam, ember: küzdj és 
bízva bízzál!” – tanít bennünket Madách 
Imre az Úr szavával Az ember tragédiájá-
ban. Küzdelem, melynek a remény ad értel-

met – ennyi lenne az ember élete?
Homlokon a hamuval elmélkedem ezen. 
Nagyböjt lényegét is keresem. Az Egyház-
ban negyven napon át együtt készülünk 
hitünk legnagyobb misztériumának, a hús-
vétnak, Urunk, Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünneplésére. Az Úr feltámadása örök 
életet ajándékoz nekünk. Örök boldogság, 
örökké tartó szeretet és el nem múló dicső-
ség vár rám is. Negyvennapos készület bűn-
bánatban és böjttel. Majd ötvennapos ör-

vendezés és Alleluja, mert az Úr feltámadt, 
és végül elküldi a Szentlelket! A Szentlélek 
is úgy száll rám, úgy borít be, ahogyan a ha-
mut a pap a fejemre szórja… Nagyböjt vég-
célja nemcsak a húsvét, hanem a pünkösd 
is! Mert porból vagyok, de nem kizárólago-
san – Szentlélekből, Istennel való kapcso-
latból is vagyok! Isten szeretett, megváltott, 
bűnös és mégis szent teremtménye vagyok!
A lágy szél elfújja a porból rajzolt kereszt je-
lét rólam. De a hamu után is megmarad va-
lami. Minden megmarad, ami bennem ér-
tékes, jó és szép. A halhatatlan lélek, amely 
emberré tesz és Istenhez is felemel. Van hát 
cél, nem üres küzdés van, hanem valódi élet, 
valódi feladat, valódi beteljesülés vár!
Portól porig tart az életem, tudom. Porból, 
agyagból, sárból lettem összegyúrva Isten 

rendeléséből, aki életbe hívott. Majdan 
a porba, az anyagba, a sárba térek vissza. 
Mégis: van, ami megkülönböztet engem 
a portól.Van olyan, ami nem por bennem. 
Minden, ami portól porig tart: ajándék! 
Isten ajándéka bennem, nekem! Ezen az 
úton, portól porig, elkísér halandóságom 
és örök életem reménye; gyengeségem és 
erőm; végességem és szabadságom; bűnös-
ségem és megáldottságom; szomorúságom 
és örömöm. Elkísér a Lélek, amely várja, 

hogy kiáradhasson rám, és általam, 
rajtam keresztül áradhasson a világ-
ban!
A hamu talán kissé bepiszkolja ru-
hámat. Visszataszító. Oly sokszor 
bepiszkolom én is Isten ajándékát. 
Azzal, hogy nem vigyázok az életem-
re. Azzal, hogy rosszul osztom be az 
időmet. Azzal, hogy nem keresem Is-
tent. Azzal, hogy nem hallgatok meg 

másokat. Azzal, hogy hazudok magamnak 
és másoknak, magamról vagy bármiről. 
Azzal, hogy nem engedem meg magam-
nak, hogy szabad legyek. Azzal, hogy nem 
emlékeztetem magam: portól porig tart a 
földi élet. Bepiszkolom a lelkem, eltaszítom 
magamtól bűneim hamujával Isten sze-
rető közeledését, visszautasítom irgalmát 
és jóságát, kihasználom türelmét. Most, a 
nagyböjti szent időben vissza szeretném 
adni neki az életemet minden ajándékával, 
minden áldásával együtt. Igaz bűnbánatban 
megtisztítom magam a kosztól, bűneimtől, 
hogy amit egyszer a keresztvíz, mint Jézus 
oldalából fakadt üdvözítő forrás, megmo-
sott, ezután is ragyoghasson: a lelkem, Isten 

folytatás a következő oldalon...
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TEMPLOMJÁRÓ
Makkos Mária/Budakeszi/

fogyó ligeteket
őrző kicsiny templom
szétaranyló áldás
romló erdősoron
-

Öskü

kicsiny falu felett
virág járta orom
rajta időt álló
kedves kerek torony
-

Nagybörzsöny

málló arcok
körbefonják
őrzik a régvolt
aranysárkányt
-

Vérteskozma

illatos jázminon
bogarak danája
fehérben tündöklő
falait vigyázza

Egregy/Hévíz/

hegyoldal megtartja
holdfény koszorúzza
öleli temető
halálos szerető
-

Kallósd

kifehérlik
egy volt világból
harmaton átizzó
múló tájból
-

Újlaki romtemplom/Tihany/

égő falainál
török lovak jártak
köveire habzik
egy globális század
-

Kovácsi romtemplom/Gerecse/

leomlott falain
rőt századok korma
korhadó csontokon
vadvirágok csókja

Botos Ferenc

...folytatás az előző oldalról

Szentlelkének benne fénylő sugara.
Kegyelemteljes és áldott nagyböjti készü-
letet kívánok mindenkinek! Kérjünk az 
Úrtól világosságot, hogy beismerhessük: 
életünk törékeny, és egyszer véget ér. Hogy 
igaz módon törekedjünk megjavulni, és 
vétkeinket töredelmes szívvel megbánjuk. 
Hogy tudjuk szelíd örömmel és biztos re-
ménnyel várni húsvétot és az örök életet is. 
Adjon Istenünk mindannyiunknak szemet 
a látásra, könnyet a bánatra, Lelket az új 
életre!

Fülöp Tamás diakónus

Böjti fegyelem 
Március 2-ával megkezdődik a nagyböjti 
időszak. Nagyböjtben péntekenként tar-
tózkodni kell a húsfogyasztástól minden-
kinek, aki betöltötte a 14. életévét. Ham-
vazószerda és Nagypéntek szigorú böjti 
napok a 18 és 60 év közöttiek számára.

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

Köszönet a karácsonyi 
díszítésért

Ezúton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik az ünnepi előkészületben 
egyházközségeinkben részt vettek: azok-
nak, akik adományokkal segítettek; a ta-
karításban, díszítésben résztvevőknek; a 
pásztorjátékban és azoknak, akik  a liturgi-
kus szolgálatokban részt vettek. A jó Isten 
áldja őket munkájukért, segítségükért!

Költségvetés, 
zárszámadás

Az agostyáni, baji, dunaalmási, neszmélyi, 
tatai  és vértestolnai Plébániai Tanácsadó 
Testületek külön-külön megtárgyalták és 
ellenszavazat nélkül elfogadták az  egyes 
plébániák 2021-es zárszámadását és a 
2022. évi költségvetését, amely a végső jó-
váhagyásra felterjesztésre került a püspök-
ségre. A zárszámadást és költségvetést bár-
ki megtekintheti a plébánia irodájában.

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk 
jövedelemadónk két százalékáról. 1%-át 
az egyházaknak, a másik 1%-át pedig civil 
szervezeteknek ajánlhatjuk  fel. Kérjük, tá-
mogassa a Magyar Katolikus Egyház szol-
gálatát adója egyházi 1%-ával, hogy a leg-
nagyobb hazai keresztény közösség minél 
többeknek nyújthasson segítő kezet. Tech-
nikai száma: 0011. Adója másik 1 %-át le-

hetősége van plébániai közösségünk Szent 
Imre Alapítványának felajánlani. (Adó-
szám: 18601606-1-11) Alapítványunk az 
egyházközség lelki, szociális és kulturális 
céljait hivatott elősegíteni. Ennek funda-
mentumát képezi az ide szánt adomány, 
amelyet ezúton is köszönettel fogadunk. 
Kérjük, hívja fel családjának, jószándékú 
ismerőseinek figyelmét is a lehetőségre!

Ima a papokért
Albert atya betegsége miatt a környéki 
templomokban nem volt vasárnap szent-
mise. A mobilisabb hívek Tatára jöttek 
templomba. Az egyik keresztény testvé-
remmel sikerült pár szót váltanom az esti 
ifi mise után a vetítőrendszerről. Utólag 
hazafele sétálva jutott eszembe, hogy ez a 
betegség megmutatta milyen lesz a jövő. 
10 év múlva agyonterhelt papjaink nem 

fognak tudni vasárnap 15 templomban 
szentmisét bemutatni. Így nem lesz más 
megoldás, minthogy összejárunk a Krisz-
tus feltámadását megünnepelni egy közös 
helyre. Ez egyrészről szomorú, másrészt 
viszont lehetőséget is ad egymás jobb 
megismerésére. Addig is imádkozzunk 
papjainkért, adjunk hálát a hivatásokért.

-KP-
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Küzdelem a szeretet maga is…
Újra és újra mindig felmerül bennem 
a kérdés, hogy mit jelent szeretni. Ta-
lán szeretni csak annyi lenne, hogy 
fogjuk egymás kezét vagy az, hogy 
kimondjuk már sokadik alkalommal 
is, hogy „szeretlek”? Ha így lenne, 
nagyon távol járnánk az igazságtól. 
Fiatal vagyok, előttem áll még az 
élet, de már talán elmondhatom, 
hogy sok mindent láttam a világból, 
tapasztalhattam meg az életről, de 
nyilván még fogok is. Sokat tanul-
tam a szüleimtől. Mondhatom úgy-
is, hogy ők tanítottak meg engem 
szeretni elsősorban. Látva az ő há-
zasságukat, mindig is nagy vágyam 
volt, hogy egyszer nekem is legyen 
egy olyan személy az életembe, aki 
így szeretek engem, mint ahogy ők 
egymást és beérve a kamasz korba, 
aztán lassan a fiatal felnőtt korba is, 
volt szerencsém ezt megtapasztal-
ni. Mindig is úgy gondoltam, hogy 
szeretni egyfajta „művészet”, valami 
olyan dolog, ami képes az embert 
egy teljesen más világba sodorni. 
Találni valakit, aki által úgy érzed, 
hogy az életed még színesebb lett, 

elmondhatatlan. Pont ezt éreztem én 
is az első nagy szerelemnél. Persze ki 
kell lépnünk abból az álomvilágból, 
hogy mindez tökéletes lenne. A sze-
relmet úgy is le tudnám írni, hogy 
beszállsz egy másik ember „hajójába”, 
amiben együtt eveztek tovább és ez a 
hajó mindig addig fog a vízen szépen 
siklani, míg együttes erővel eveztek, 
vagyis nem csak az egyik vagy csak a 
másik. Amikor megtapasztaltam iga-
zán, hogy milyen is egy kapcsolatban 
lenni, tartozni valakihez, nagyon el 
voltam keseredve, mikor konfliktus 
alakult ki közöttünk, talán sokszor 
éreztem is azt, hogy ezennel „vége 
mindennek”. Aztán telt az idő és rá 
kellett jönnöm, hogy ez a kapcsolat 
része. Nem tudunk tökélesen szeret-
ni.Arra csak Isten képes. Mikor erre 
rájöttem, akkor esett le igazán, mit 
is jelent szeretni. Ha valakit annyira 
szeretek, hogy az életembe fogadom, 
az sosem csak egy erős érzésen alap-
szik, hanem egy döntésen is. Hogy 
elhatározom azt, hogy bármi törté-
nik, én akkor is mellette szeretnék 
maradni, mert az életem részévé aka-

rom őt tenni, mert úgy érzem, hogy a 
nehézségek ellenére is vele szeretném 
életem hátralévő részét tölteni.Küz-
delem a szeretet maga is. Persze ez azt 
is jelenti, hogy nem csak én vagy csak 
a másik küzd a kapcsolatban például 
konfliktusok esetén, hanem mind-
ketten. Mindennap el kell döntenie 
a két félnek azt, hogy szeretni fog-
nak és arra törekszenek ezáltal, hogy 
ezt a másik is megérezze. De ez nem 
egyfajta belső vagy külső kényszer-
ként jön, hanem már természetessé 
válik. Úgy hiszem a kapcsolat vihar-
jait így lehet legyőzni. És a végén ki 
is fog derülni mennyit ért a küzdés. 
Az ember ezt csak úgy érzi. Érzi és 
látja, hogy mekkora kár érte a „hajó-
jukat”, amiben együtt utaztak. Aztán 
a kérdés itt már mindig az lesz, hogy 
képesek-e vagyunk újraépíteni vagy 
hagyjuk szétesni azt a hajót? 
Tehát arra a kérdésre, hogy mit jelent 
a szeretet, talán nem kapunk tökéle-
tes választ, de arra a kérdésre, hogy 
milyen érzés szeretni, már sokkal 
többen tudnánk válaszolni rá.  

Joó Viktória

RADNÓTI SIRATÓ
Elzuhant a teste, mint fűrész marta fa
a fák és az emberek egyformán halnak

gyönyörű törzsükre ha gyilkos kéz lecsap
világgá sikoltják éhét a tavasznak.

Botos Ferenc

Tiszta szívvel, s tiszta lélek!
Hamvazószerda az Keresztény ember számá-
ra egy fontos fordulónap. E nap válassza el a 
vigasságos hangos farsangi napokat, a lelki 
felkészülést biztosító böjti napoktól. Ham-
vazószerda egy üzenet mindannyiunknak: 
Tiszta szívvel, s tiszta lélekkel készüljünk 
Megváltónk áldozatvállalására.
Az ember életében sok mindent megtehet, 

akár folyókat terelhet el, vagy meghódíthat-
ja a világűrt, legyőzhet másokat, de a legne-
hezebb minden ember számára, hogy, tiszta 
szívvel, s tiszta lélekkel jelenjen meg az Úr 
színe előtt mikor a végítélet pillanatai elér-
keznek. Ezért edzésben kell tartani lelkün-
ket, mert nem tudhatjuk, mikor ékezik el a 
pillanat.
Tréning időszaknak nagy lehetőséget tud 
számunkra biztosítani a hamvazószerdával 
kezdődő negyven nap. A felkészüléshez 
az edzési tervet egy több évezrede megírt 
edzésterv tartalmazza. 
Igen, kitaláltátok ez a BIBLIA!
A hamvazószerdát követő nagyböjt folya-
mán ha betartjuk e régi, és jól bevált edzés-
tervet biztos, hogy minden pillanatban 
felkészülten, tiszta szívvel, s tiszta lélekkel 
várhatjuk a nagy találkozást.
Az edzés alatt át kell suhannia a fejemben 
annak a gondolatnak, hogy bűnös lélekkel 
nem az égbe vezet az út. Lelkem minden 
szegletét meg kell tisztítanom, mert külön-

ben kínozni fog az bűn. Ki kell magamból 
gyomlálni az összes haragot. De végig azon 
kell dolgoznom, hogy a lelkem tiszta befo-
gadóvá váljon. De a lélek állóképességét is 
trenírozni szükséges, hogy ne csak a lekisebb 
kisértéseknek tudjon ellenállni, de hatalmas, 
nagy kísértések esetén is a tiszta szív, s tisz-
ta lélek megmaradjon. Ezért ismét vegyük 
elő a Bibliát és olvassuk át az edzéstervet! 
Igazodjunk az abban leírtakhoz. Ha mind-
ezt betartjuk, és kitartó edzéseken veszünk 
részt, biztos megtaláljuk az Istenhez vezető 
keskeny, de biztos utat!

-pik-
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Megszületett
Amikor Karácsony előtt néhány hét-
tel meghallottam, hogy Albert atya 
szereplőket keres a felnőtt pásztorjá-
tékhoz, biztos voltam benne, hogy ez 
a hívás nem nekem szól. Még csak fél 
éve járunk ide templomba, úgyhogy 
vendégek vagyunk még csak itt. Meg 
különben is: gyerekként több tucat 
pásztorjátékban vettem már részt, 
öreg vagyok én már ehhez – soroltam 
a kifogásokat. De feleségem, Detti, azt 
mondta: ha nem mész, lehet, hogy idén 
nem lesz betlehemes a gyerekeknek 
Szenteste. Így aztán nem túl nagy meg-
győződéssel bementem szentmise után 
a sekrestyébe, ahol nagy megkönnyeb-
bülésemre összefutottam néhány ha-
sonlóan motivált sorstárssal. Valahogy 
így kezdődött…
Az első próbára úgy mentem el, hogy 

Heródes leszek. Aztán kiderült, hogy 
József is. Végül – mivel volt közös je-
lenetem saját magammal – maradtam 
csak József. Peti viszont rosszabbul 
járt: Ő királyként nem tudott eljönni 
az első próbára, a másodikról viszont 
pásztorként már nem mert hiányozni, 
nehogy végül szamárként végezze. És 
ez nem volt egyedi eset: a többi bátor 
jelentkező szerepe (és szövege) is ilyen 
dinamikusan változott a felkészülés 
napjai alatt. Heródesünk például csak 
december 23-án lett, de lett! Így végül 
szinte senkinek nem kellett – Monty 
Python jelenetbe illően – több szerepet 
eljátszania.
A 3 próba fergeteges volt. Senki sem 
tudta a szövegét, ezért aztán mindenki 
improvizált. Így viszont nem lehetett 
tudni, hogy ki mikor fejezte már be, 

ezért a pásztorok állandóan egymás 
szavába vágtak, ami miatt egész próba 
alatt egyeztettek egymással. De abban 
is nehezen tudtak megegyezni, hogy 
mikor merre menjenek a templom-
ban a jelenetük során, úgyhogy néha 
már megfenyegettük Őket, hogy szét 
lesznek ültetve, ha nem maradnak 
csendben. De a szövegben is akadt jó 
pár nevetnivaló rész. A csasztuskasze-
rű „Hogy mit hozzál? Ne törd fejed! 
Fejd a kecskét, hozzál tejet!” rigmuson 
például még az utolsó próbán is úgy ne-
vettünk, hogy félő volt: Szenteste bot-
rányba fullad miatta az „előadás”. És az 
is nagyon vicces volt, amikor kiderült, 
hogy az egyik pásztor által a nyáj leg-
szebb báránykájának titulált, otthon-
ról hozott gyerekjátéknak hiányzik az 
egyik füle. Ha ilyen a legszebb, akkor 
milyen lehet a többi?!
Végül aztán december 24-ére mégis 
„megérett” a darab, és mindannyian 
elfogódottan, gyermeki izgalommal 
léptünk be a templomba, hogy meg-
elevenítsük Megváltónk 2000 évvel 
ezelőtti születésének történetét. Nagy 
ajándék volt látni azt a sok, izgatottan 
figyelő gyermekarcot, akik egy fél órá-
ra valóban ott lehettek Betlehemben, 
és idén tényleg elkísérhették a pászto-
rokat, hogy a saját szemükkel lássák a 
jászolban fekvő Üdvözítőt. Köszönöm 
mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy 
– a nehézkes indulásom ellenére – idén 
is ott lehessek a jászolnál, és, hogy ez a 
Karácsony idén valóban a közös aján-
dékozásról szóljon! Gloria in excelsis 
Deo!

Tisch Dávid

Személyes találkozás
Évről évre részt vesz a 722 sz. Öveges 
József cserkészcsapat karácsony kör-
nyékén karitatív programokban. Jelen 
vagyunk a máltai szeretetszolgálat 
által szervezett ételosztáson. Idén se 
volt ez másképp, és nagy köszönet il-
leti azt a 15 cserkészt, aki segítőként 
részt vett az ételosztáson. Ennek során 
a csomagok előkészítésében, a belépő 
rászorulók kézfertőtlenítésében segít-
hettek. A leglelkesebb a Hiúz őrs volt, 

de a Bagoly őrsből is többen vettek 
részt. Korábban a Magyar Cserkész-
szövetség által szervezett cipősdoboz 
akcióban erdélyi gyermekotthon árva 
gyerekeinek készítettünk ajándékot. 
Idén a máltai szeretetszolgálat mészte-
lepi missziójának gyűjtöttünk ajándé-
kokat. Tervek szerint az ifjúsági ének 
és zenekar fiataljaival közösen éneklés 
keretében adtuk volna át az ajándéko-
kat, de erre a COVID sokadik hullá-

ma miatt nem kerülhetett sor. A Far-
kas őrs fiú tagjai viszont favágásban és 
ezek házhoz szállításában segítettek a 
mésztelepi családoknak. Igyekszünk a 
karitatív tevékenységeket olyan irány-
ba fejleszteni, hogy az ajándékok vagy 
segítség átadása személyesen történ-
jen. Egyrészt jó érzés látni az őszinte 
örömet, hálát embertársaink szemé-

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

Helyére került a Kapucinus Templom huszártornya
Február 19-én szombaton helyére emel-
ték a huszártornyot, amely immár tel-
jesen megújulva díszíti a Kapucinus 
Templom tetejét.
A Magyar Kapucinus Delegáció, a tatai 
Kapucinus Templom tulajdonosa, ta-
valy januárban kezdte meg a templom 
és rendház tetőszerkezetének felújítá-
sát, s 2021 szeptemberében emelték ki a 
helyéről a huszártornyot. A kivitelezési 
munkák akkor a sekrestye feletti részen 
zajlottak, ahol a tetőszerkezet legsúlyo-
sabb meghibásodása keletkezett. A hu-
szártorony és az utólag applikált tetők 
összeépítései mentén ázott a szerkezet. 
A kilenc tetősík csatlakozási vonalaiban 
az elöregedett, vegyes állapotú vápák 
számtalan résen engedték át a vizet, és 
megindult a faanyag biológiai károso-
dása. A fő tartóelemeket, a rideg, törött 
vagy lyukas bádogozásokat és a megcsú-
szott, vízzáró tulajdonságait veszített 
zsindelyezést is cserélni kellett.
Mindez állványzatról sokkal veszélye-
sebb, körülményesebb és költségesebb 
lett volna. A döntő momentum mégis 
az volt, hogy a torony két ellentétes sar-
kán lévő oszlop csaknem teljes kereszt-
metszetében farontó gombák és rovarok 
áldozata lett. A kritikus állapot miatt a 
csere nem volt biztonsággal kivitelez-
hető. A torony felső részét ezért tavaly 
szeptember 18-án egyben leemelték. Ezt 
követően, a templom mögötti udvaron a 
kiterjedt károsodások miatt nem javítás-
ra, hanem egy pontos másolat elkészíté-

sére került sor, a visszaépített toronyrész 
időtállóságának 200-250 évre növelése 
érdekében. Az új huszártorony a legjobb 
minőségű, két oldalán hasított zsindely-
fedést kapta, aminek készítési módja 
az elmúlt századok alatt nem változott, 
kétkezi munka maradt.
A toronyban lévő harangszerkezetet 
már a tavaly őszi leemelés előtt harang-
szakértők kiszerelték, az 1966-ban ön-
tött harangot felújított szerelvényekkel, 
új húzószerkezettel és vezérléssel fogják 
visszaépíteni az új toronyba. Szemközt 
a Harangláb, emitt a huszártorony, két 
egymástól távol eső korszak mestereinek 
összehangolt munkáját dicsérik, és élve-
zik gazdáik évszázadokon átívelő gon-
doskodását.

A tetőfelújítási munkákat Urbanics 
János ács- és tetőfedőmester végzi, aki 
2018-ban „Az Év tetője” Nívódíj pá-
lyázaton ácsszerkezet szekcióban fődíjat 
kapott a búbánatvölgyi Zen-templom 
építéséért. A kivitelezést tervezői mű-
vezetés keretében hétről-hétre nagy-
mértékben támogatja szakértői tevé-
kenységével Besey László tartószerkezeti 
tervező, aki jelenleg számos egyéb mun-
kája mellett az esztergomi bazilika fel-
újítási munkáiban is aktívan részt vesz.
A huszártorony leemeléséről készí-
tett videófilmet Tata Város Hivatalos 
Facebook oldalán lehet megtekinteni.

Forrás: https://tata.hu/22383/
helyere_kerult_a_kapucinus_temp-

lom_huszartornya

Farkasordító evezés
A Magyar Cserkészszövetség evezős 
szakága hagyományosan megszervezi a 
Hévízi patakon január elején a farkas-
ordító evezést. Bármennyire furcsán 
is hangzik, de a termáltóból kifolyó 
meleg vízen evezés a téli időszakban 
különösen szép és izgalmas élmény. 
2021-ben sajnos a COVID miatt nem 
volt lehetőség a túra megszervezésé-
re. Idén, mint két évvel ezelőtt is részt 
vettek a tatai cserkészek a túrán. Persze 
csak a legbátrabbak. Azaz 3 cserkész és 
egy apuka. Szép napsütéses idő volt és 
borulás nélkül sikerült leevezni a 10 
kilométeres távot. Megemlékeztünk, 

hogy két évvel ezelőtt igen erős hava-
zásban eveztünk miközben szó szerint 
jéggé fagytunk. Leginkább Szabi fázott 
közülünk, de mindannyian nagyon 
átáztunk a hóesésben. Jövőre újra me-
gyünk!

-722-

ben, másrészt pedig a személyes talál-
kozás egy picit a sorsban való osztozás 
örömét is adja. Nem véletlenül Jézus is 
személyesen tanított, személyre szóló-
an, név szerint hívta a tanítványait és 
sokaknak a házába is elment. A XXI. 
századi individualista világunkban 
meglátjuk-e a személyt embertársa-
inkban? Oda tudunk-e fordulni felé? 
Tudjuk-e a nevét a hajléktalannak, 
vagy az utcán naponta látott rászoruló 
embertársainknak? Lépjünk oda hoz-
zá, legyen a találkozás személyes és az 
adományunk ne csak névtelen...

-722-
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VÁLASZOL AZ ÚR
Ez a címe az egyik hittankönyvünknek. 
Az ószövetségi nép történelméből vett 
példákon mutatja meg, hogy az Úr vála-
szol az emberek problémáira. Nemcsak az 
akkor élőknek, hanem a mai embernek is 
szól a válasz.
A Biblia: levél az Istentől. Ha levelet ka-
punk, illik elolvasni azt, és illik válaszol-
ni rá. Persze ezt a vastag könyvet nem 
egyszuszra kell elolvasni, és nem hason-
lóan vastag kötetben kell válaszolni rá. A 
Bibliát kis részletekben olvassuk, és ap-
ránként válaszolunk rá.
Ma este azt a kérdést vizsgáltuk, hogy a 
Biblián kívül milyen módon jöhetnek 
még üzenetek Istentől. Például: egy al-
kalommal azt álmodtam, hogy másnap 
annak a lánynak a hajában, akivel találko-
zóm van, szép szalag lesz. És másnap tény-
leg szép szalag volt a hajában. Én ezt égi 
jelnek vettem, és feleségül vettem a lányt.
Témánkhoz segítségül vettük Lackfi Já-
nos egyik versét, illetve a Nők Lapjában 
megjelent tanúságtevését.

Lackfi János:
MONDD CSAK, HOL VAGY, 
URAM?
Mondd csak, hol vagy, Uram?
Kerestelek fűben-fában-virágban,
de csak természettudományos megfigye-
lésekre
találtam, meg jujdeszép pillanatokra,
pedig vártalak!
Kerestelek a gyermekem szemében,
amely egyben az én szemem is volt,
magam néztem vissza magamra,
átéreztem a borzongató nagy folytonos-
ságot,
a nemzedékről nemzedékre áramló erőt,
de ott se voltál!
Kerestelek apám halálakor sírásokban
meg torokszorulásokban, a széteső test
kétségbeesésében, a remény és rémület 
közti
szakadékokban, gondoltam, csak előbújsz
már végre!
Kerestelek az Igében, de csak csűrés-csa-
varást
találtam, értelmezések értelmezéseit,
furfangos retorikákat, nem tudtam,
a labirintus melyik ágában találkozhatom
veled.
Kerestelek a közösségben, derék emberek

voltak ott, de éppolyan szánalmasak
és töredezettek, mint én, egyikben sem
láttam arcodat.

Mondd csak, hol voltál, fiam?
Üzentem fűvel-fával-virággal,
de el voltál foglalva a vizsgálódással,
gyermeked szemébe titkot rejtjeleztem,
de az apai büszkeség elfedte,
vigasztaltalak volna apád halálakor,
de a sürgés-forgás, dohogás lekötött,
nem értél rá meghallgatni engem,
könyvbe bújtam kedvedért,
de nem bíztad rá magad a betűkre,
szimatoltál, értelmezgettél, mérlegeltél,
folyton visszahőköltél, pedig ha az egyik
lépőkőre nem teszed rá lábadat, a követ-
kezőt
nem éred el, szétosztottam magam
a közösségben, de te mindig a hiányokat
lested, nem az emberekben fellelhető
mozaikköveimet.
Ha suttogok, túlharsogsz,
ha kiáltok, megrémülsz vagy kegyetlen-
nek tartasz,
azegód mindig ott ugrál közted és köz-
tem. Ha néha
félreállítanád, tudnánk végre beszélni.
Úgy vágyom rád!

Vagyis az ember keresi Istent, de Isten 
hiába küldi üzeneteit, ha az ember nem 
figyel oda eléggé. Hiába működik a rádi-
ós műsorszórás, ha nem kapcsolom be, és 
nem hangolom rá az adóra a vevőkészü-
lékemet.
A Nők Lapjában Vámos Miklós kérdezi 
Lackfitól: 
„Kedves János, régóta figyelem munkás-
ságod. Igazán lebilincselnek istenes ver-
seid, amelyek többsége nemes egyszerű-
séggel így kezdődik: Uram! Érdekelne, 
hogy a címzett küldött-e valaha bármi-
lyen formájú feleletet.” 
A válasz: „Minden a kapcsolaton múlik. 
Ha olvasom Isten SMS-eit a Bibliában, 
ha naponta leülök vele kettesben, ha ke-
resem jeleit emberekben, dalokban, óri-
ásplakátokon, autórendszámokon, akkor 
döbbenetesen rám vonatkozó üzenete-
ket kapok!”
„Egyik este séta közben épp hálát adtam 
a nap örömeiért. Rögtön jött a válasz: a 
közeli fitneszterem előtt lefékezett egy 

ifjú hölgy, rendszáma ennyi: LVJ. Én 
úgy értettem, LÁVJÚ – szerelmes cetli 
az Úrtól … Máskor három egymás mel-
lett álló autó rendszáma tűnt fel. PRC, 
MST és IKN. Tudtam, ez Isten hívása, 
aznap este ki is használtam a PERCet, a 
MOSTot, és szemléltem az IKONt, az ő 
arcát.”

A rendszámokkal én is játszom. De 
csak azt nézem, milyen szót lehet ki-
rakni a betűkből, de tovább nem me-
gyek, nem keresem benne az üzenetet. A 
PRC-ből lehet PERC, PORC, PÖRC, 
esetleg PURCAN. Nem veszem észre 
az üzenetet: Ha sok PÖRCöt eszem, 
kiPURCanok.

Vámos Miklós másik kérdése: „Teljesí-
tette-e az Úr valamelyik kérésed, vágyad, 
óhajod?”
A válasz: „Sokszor mondjuk: hiszem, ha 
látom. Nála pont fordítva megy: csak 
akkor látom, ha hiszem. Vagyis ha kom-
munikálok vele, akkor látom csodáit, 
örömeit, ígéreteit. Ha együtt élek az élő 
Istennel, akkor hiszem, hogy akivel ta-
lálkozom, azt ő küldi elém. Csak rá kell 
jönnöm, mit tegyek.”  Ezután elmesél 
két történetet. Ezek lényege, hogy János 
imádságainak köszönhetően meggyógy-
ult egy súlyos betegségben szenvedő asz-
szony, és egészséges gyermeke született 
annak az anyukának, akinek addig a ren-
geteg hormonkezelés ellenére sem lett 
babája. 

Ismét rádiós hasonlattal élve: nem kell 
tudnom, hogyan működik a készülék, 
hogyan alakítja át az elektromágneses 
hullámokat emberi beszéddé. Elég, ha 
tudom kezelni a gombokat. Nem kell 
ismernem az ima „működési mechaniz-
musát”, csak élni kell a lehetőséggel, és 
imádkoznom kell. Csodás eszköz lehet a 
kezünkben az ima, csak élni kell vele.
Ez is része lehetne annak a „TŰZ”-nek, 
aminek továbbadásáról beszélgettünk 
korábban.

Ma két dolgot tanultam: jobban kell fi-
gyelnem a jelekre, és többet kell imád-
koznom.

Szuly László
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Ferences Család Királynője
Nagy öröm és megtiszteltetés volt nem-
csak kis közösségünk, de egész egyház-
községünk számára, hogy január 9-én, 
a vasárnapi, a 18 órai szentmisében ün-
nepélyesen fogadhattuk a Ferences Csa-
lád Királynőjének ikonját, amit Kauser 
Tibor OFS miniszter generális, Dániel 
Imre OFS, régiós miniszter és Paczolai 
Balázs OFS, a Páter Pio Testvéri Közös-
ség, Piliscsaba minisztere hoztak el tatai 
közösségünknek, az Árpádházi Szent 
Erzsébet Testvéri Közösségnek. Az ün-
nepélyes szentmisét ft. Kovács Csaba 
Albert esperes, plébános atya celebrálta, 
jelen voltak a ferences világi rendi kö-
zösség tagjain kívül igen szép számmal 
az egyházközség tagjai is.

A 2018 óta a Ferences Világi Rendi 
közösségekhez eljuttatott, a magyar-
országi FVR képviselői által tavaly, 
Rómában a nagykáptalanon átvett 
Ferences Család Királynője ikon a pi-
liscsabai közösségben kezdte meg ma-
gyarországi zarándoklatát. Megtisztelő 
volt közöségünk számára, hogy a ma-
gyarországi ferences világi közösségek 
közül, másodikként fogadhattuk a ré-
giónkban zarándokútjára induló ikont. 
A szentmisében ismertettük az ikon 
eredetét és szimbolikáját, amelynek 
csodálatos különlegessége, hogy Szent 
Ferenc, Szent Klára és Szent Erzsébet 
ereklye is található rajta. Utána lehető-
ség volt arra, hogy egyénileg is lerójuk 

hódolatunkat és imádkozzunk az ikon 
előtt.
Hétfőn délután a szentmisét megelő-
zően (17-18 óra között), elimádkoztuk 
Szűz Mária hét örömének rózsafüzérét, 
a „szeráfi koronát”, ezt követően, Szűz 
Máriáról vettük a szentmisét.
Kedden reggel a szentmise előtt ugyan-
csak lehetőség volt az egyéni imádságra 
az ikon előtt, és közösen elimádkoztuk 
a ferences szentek litániáját. A 8 órakor 
kezdődő szentmisében köszöntünk el a 
Ferences Család Királynőjének ikonjá-
tól. Ez a szentbeszéd is a Szűz Anyáról 
szólt, és a hívek véleménye szerint na-
gyon buzdító és elgondolkodtató volt.

Magó Ottó OFS miniszter

Kirándulások
A cserkészcsapat a szokásos téli COVID 
hullámban ideiglenesen beszüntette a 
beltéri cserkészprogramokat. Elmaradt 
így a karácsony, de a farsangi társasjáték 
party is. Helyette azonban kirándulá-
sokat szerveztünk, amelyekre sokan el 
tudtak jönni. Karácsony előtt a Zuppa 
tetőre kirándultunk, januárban pedig 
a Körtvélyesi kilátóhoz. Februárban a 
Mókus őrs Dunaszentmiklósról, míg a 
Hiúz őrs Vértestolnáról kirándult Baj-
ra, ahol egy cserkészcsalád meleg teával, 
pizzával várta a fáradt, de élményekkel 
teli cserkészeket. Reméljük, hogy ta-
vasszal már nem csak kirándulásokon 
tudunk találkozni, hanem a cserkészott-
honban is. A benti őrsgyűléseket egy új 
konyha, mikró, vízforraló és fűtőpanel 
teszi majd otthonossá. Ezen felújításo-
kért hálásak vagyunk a szülőknek, a plé-
bániai híveknek. Alig várjuk, hogy végre 
tudjuk használni is őket a COVID hul-
lám végével.

- 722-
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Viseld szíveden egyházad sorsát!
A lengyel ka-
tolikus püspö-

kök vezetője arra szólította fel a híveket, 
hogy nyitott és vendégszerető szívvel 
fogadják az ukrajnai menekülteket. Feb-
ruár 21-i üzenetében StanisławGądecki 
érsek aggodalmát fejezte ki az ukrajnai 
feszültség fokozódása miatt, többek kö-
zött a délkeleti Donbasz régióban talál-
ható óvoda ágyúzása miatt.
„Ebben a helyzetben… arra kérem hon-
fitársaimat, hogy legyen nyitott és ven-
dégszerető szívük az Ukrajnából érkező 
menekültek iránt, akik menedéket akar-
nak találni a háború elől Lengyelország-
ban” – írta.

A Szent Péter Papi Testvérület két tag-
ját, Benoît Paul-Joseph atyát Franciaor-
szág kerületének elöljáróját és Vincent 
Ribetont atya, a wigratzbadi Szent Péter 
Szeminárium rektorát a Szentatya, Fe-
renc pápa zártkörű audiencián fogadta 
közel egy órán keresztül 2022. február 
4-én, pénteken.A nagyon szívélyes ta-
lálkozó során felidézték a testvériség 
1988-as alapítását, a pápa kifejezte, hogy 
nagyon lenyűgözte az alapítók hozzáál-
lása, a római pápához való hűség iránti 
vágyuk és az Egyházba vetett bizalom. 
Azt mondta, hogy ezt a gesztust „meg 

kell őrizni, védeni és ösztönözni kell”.
Az audiencia során a pápa világossá tet-
te, hogy az olyan intézményeket, mint a 
Szent Péter Testvérületet, nem érintik 
a Traditioniscustodes (A tradíció őrei) 
kezdetű motupropriol¹ általános rendel-
kezései. Ezt követően a Szentatya elküld-
te az általa február 11-én aláírt, Mária 
Szeplőtelen Szívének szentelt dekrétu-
mot, amely a fentieket megerősíti.

A február 10-ről 11-re virradó éjsza-
ka megtámadták aa Burkina Faso-i 
Saint Kisito de Bouguiszemináriumot 
– jelentette be pénteken az 
AidtotheChurchinNeed pápai jóté-
konysági szervezet. A támadásban senki 
sem vesztette életét, bár „sok anyagi kár 
keletkezett”. A támadók felgyújtottak 
két kollégiumot, egy tantermet és egy 
járművet. Egy másik járművet elloptak. 
Egy feszületet megsemmisítettek, és a 
támadók azt mondták: „nem akarnak 
kereszteket látni”, és azt mondták a sze-
minaristáknak, hogy hagyják el a terü-
letet mert ha visszajönnek, és ha valakit 
ott találnak, azokat megfogják ölni.

A kolumbiai alkotmánybíróság 5-4 arány-
ban döntött úgy, hogy engedélyezi az 
abortuszt a 6. hónapig. A legfelsőbb bíró-
ság ítéletére egy rendkívüli ülésen került 
sor, miközben a bogotai bíróságépülete 

előtt az életpártiak „Az ártatlanok csend-
je” elnevezésű demonstrációttartottak, és 
feminista csoportok tüntettek. (február 
21)

A keresztényellenes 
üldözés rekordszin-
tet ért el, számolt 

be erről a RomeReports.Az Open Doors 
civil szervezet legutóbbi jelentése alapján 
a keresztényüldözések száma a 2021-es 
évben minden eddigi évhez képest meg-
nőtt.
„A szubszaharai afrikai országok közül 
legalább hét országban a keresztények el-

len elkövetett erőszakos cselekedetek szá-
ma elérte az eddigi legmagasabb számot. 
Vagyis a Száhel övezet déli övezetéből a 
keresztény közösségek helyzete évről évre 
romlik. A tálibok győzelme Afganisztán-
ban pedig olyan volt, mint olaj a tűzre 
ezeknek a szélsőséges mozgalmaknak.” 
mondta el CristianNani az Open Doors 
civil szervezetigazgatója. A „World 
WatchList” elnevezésűjelentésben az áll, 
hogy több mint 360 millió üldözött ke-
resztény él a világon. Ez azt jelenti, hogy 
minden hetedik keresztény embert ül-
döztetés ér a világban. (február 19)

Szerkesztette és fordította: 
Nagy Dániel

1Ferenc pápa által az 2021. júluis 16-án kiadott, Traditioniscustodes (A tradíció őrei) kezdetű motuproprióról, amelyben a pápa alapvető változtatáso-
kat eszközölt a mise rendkívüli formájának végzésében elődje, XVI. Benedek pápa SummorumPontificum k. apostoli leveléhez képest.Ferenc pápa új 
motupropriójadoktrinálisan a római rítusnak már nem két formája van, hanem “a lexorandi* egyetlen kifejezése”, nevezetesen a VI. Pál és II. János Pál által 
kihirdetett misekönyv, amely összhangban áll a II. vatikáni zsinat liturgikus reformjával. A hívek továbbra is részt vehetnek a tridenti rítusú szertartáson, de 
a korábbinál sokkal korlátozottabb módon. (https://katolikus.ma/traditiones-custodes-tudnivalok-az-uj-motu-propriorol/)

Év végi hálaadó kirándulás
A Tóvárosi Egyházközség, a KÉSZ 
tatai csoportja, a Szent Márton Kör 
és a 722. sz. Öveges József cserkész-
csapat idén is megszervezte hagyo-
mányos, év végi hálaadó kirándu-
lását a baji Kálvárián keresztül a 
Körtemplomhoz. Idén is több csa-

lád és fiatal vett részt a túrán. Előző 
napon még tükörjég volt körtemp-
lomnál, de a hirtelen enyhülést mi-
att egy hatalmas sárdagasztó túra 
kerekedett a kirándulásból. Nem 
maradt el az ima a családokért, va-
lamint a hagyományos tábortűz és 

sütögetés sem. Szép élménnyel és 
fáradtan, de leginkább sárosan ér-
tek haza a résztvevők. Jövőre talán 
látunk havat. Bár ki tudja, hogy 
látunk-e még valaha. Hálásak va-
gyunk, hogy a járvány ellenére nem 
maradt el a túra.
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Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00
Baj

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

Vasárnap: 11:30; Péntek: 16:00
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

Martos Levente Balázs: Ne félj, Sion leánya! Ebben az évben Martos 
Levente Balázst, a központi szeminárium rektorát nagy megtiszteltetés 
érte. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapján, ami-
kor Ferenc pápa a Statio Orbis szentmise celebrálására Budapestre ér-
kezett, Balázs atya látta el a tolmács feladatkörét. A mindennapi életben 
a tolmács mindig ott áll a beszélgetőtársak között. Aki Isten üzenetét 
közvetíti, annak megvan a lehetősége arra, hogy háttérbe vonuljon. Sőt 
éppen az az ideális, ha a segítő célzatú magyarázat arra indít, hogy az 
olvasó személyesen szembesüljön a leírtakkal: engedje, hogy a szöveg 
megszólítsa, motiválja, értékek elfogadására hangolja és alakítsa őt. 
Martos rektor úr elmélkedései ilyen célzatú “tolmácsolásai” a vasárnapi 
perikópáknak. Szívből kívánom, hogy általuk a kötet olvasói közelebb 

kerüljenek az Ószövetséghez, és felfedezzék abban Isten örökkön eleven és hatékony szavát.

Peter Seewald XVI. Benedek – Egy élet I-II- Joseph Aloisius Ratzinger 
1927. április 16-án, Húsvét vigíliáján született, és ezt a tényt különleges 
kegyelem jelének lehet tekinteni. Azon a napon még senki sem sejthet-
te, hogy egy csendőr és egy szakácsnő gyermekéből az ezredforduló je-
lentős teológusa, egyházi vezető, sőt pápa lesz. A szerző, aki több mint 
25 éven át kísérte figyelemmel Joseph Ratzinger-XVI. Benedek pápa 
életét, valójában az elmúlt század kisenciklopédiáját adja kezünkbe e 
kétkötetes monumentális művel, hiszen nyomon követhetjük benne 
az 1927-2020 közötti évtizedek szinte teljes világ- és egyháztörténetét. 
Megtudhatjuk, hogyan lesz Frings bíboros tanácsadójából zsinati szak-

értő, majd az egész Zsinatot formáló teológus; professzori állomásait követve betekintést nyerhe-
tünk a német egyetemek és teológiai fakultások életébe; megdöbbentő részletekről szerezhetünk 
tudomást XII. Piusz, XXIII. János, I. János Pál, II. János Pál, és természetesen XVI. Benedek életé-
ből. A mű 76 fejezetét - bár hiteles történelmi munkáról van szó - úgy is tekinthetjük, mint egyfajta 
folytatásos regényt, amely néhol kriminalisztikai remekmű (a Zsinatot megfordító „ütközet”, vagy 
az árulás drámája), másutt könnyeket szemünkbe csaló lírai alkotás, mint például a pápa kapcsolata 
az édesapjával, vagy lemondásának és búcsúzásának elbeszélése. A köteteket színes képmelléklet 
gazdagítja.

Könyvajánló



Apostol10 Képemlékek

Pásztorjáték

Ferences Család Királynője

Hálaadó túra

722. Cserkészcsapat kirándulásai

Farkasordító evezés Karácsony Agostyánban


