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Angyalos Boldogasszony ünnepe
Assisi Szent Ferenc különösképpen 
szerette a Boldogságos Szűz Máriát. 
Ezért is kedvelte azt a kis kápolnát, 
melyet Angyalos Boldogasszonynak 
vagy másképpen Portiunculának ne-
veznek. Ott rakta le rendjének alap-
jait, onnan indította el rendjének 
női ágát, a klarisszákat, ott nyerte el 
a teljes búcsú kegyelmét, amit aztán 
más ferences templomokra is ki-
terjesztettek, és ott fejezte be földi 
életét. Ezért ünnepeljük meg mi is 
Portiunkula, (Angyalok Királyné-
ja) ünnepét a tatai Szent Imre ka-
pucinus templomban. 
Néhány gondolat a szentmise 
szövegeiből. A kezdő ének ( Ju-
dit 14,7) az ószövetségi Juditot 
magasztalja: „Légy áldott a te 
Istenedtől minden nép között, 
akik hallják nevedet.” Judit volt 
az a személy, aki gyenge nő létére 
megszabadította Jeruzsálemet, a 
választott népet az asszír hadsereg 
pusztításától azáltal, hogy egyma-
ga megölte Holoferneszt, az asszír 
sereg fővezérét az ellenség táborá-
ban. Judit a Boldogságos Szűzanya 
előképe. Ahogy az Úr Juditot vá-
lasztotta ki, hogy általa győzze le 
népe ellenségeit; úgy választotta ki 
az Úr a Názáreti Máriát, hogy Fiának 
Édesanyja legyen. Benne győzte le a 
sátánt, hiszen Ő volt az első bűn nél-
küli ember, hogy aztán világra hoz-
za a testté lett Igét, Jézus Krisztust, 
a világ Megváltóját. Ezért köszönti 
Őt így az angyal az evangéliumban 
(Lk 1, 26-33): „Üdvözlégy, kegye-

lemmel teljes! Veled van az Úr! Ál-
dottabb vagy te minden asszonynál.” 
Mária egészen szeplőtelen, bűn nél-
küli, nem csak minden asszonynál 
nagyobb; de az Úr még az angyalok 
fölé is emelte, hiszen Isten Anyjává 
tette. Ezért is tiszteljük meg Máriát 
az Angyalok Királynéja címmel. 
Szent Pál apostol a Galatákhoz írt 

levélben említi meg Máriát, igaz, 
név nélkül (Gal 4,3-7): „… az Isten 
elküldte Fiát, aki asszonytól szüle-
tett, …” Az asszony, vagyis Mária a 
megtestesülés legnagyobb tanúja, 
ezért tartotta fontosnak megemlí-
teni Szent Pál apostol. Nekünk is 
így kell tekintenünk Máriára, mint 
aki Jézus, az Evangélium ügye mel-

lett a legnagyobb tanú. Máriának 
egyetlen nagy szenvedélye van: Jé-
zus ügyének, az Evangélium ügyé-
nek előbbre vitele. Ezért van annyi 
Mária-ünnep, ezért van annyi Má-
ria-kegyhely; mert Márián keresztül 
árad a kegyelem. Ezt tapasztalta meg 
a keresztény nép a történelem egész 
folyamán: Mária mindig segít. Mert 

Mária nem csak az Angyalok Ki-
rálynéja, de mindannyiunk égi 
Édesanyja is. 
A szentmise egyetemes könyörgé-
sei megmutatják számunkra Má-
ria közbenjáró segítségét: Gyógy-
ulnak a betegek, vigaszt kapnak 
a szomorkodók, bűnbocsánatot 
nyernek a bűnösök, üdvösséget és 
békét nyerünk általa, megszabadu-
lunk minden rossztól, a holtak pe-
dig eljutnak Isten országába. Assisi 
Szent Ferenc is ezért tisztelte any-
nyira a Boldogságos Szűz Máriát. 
Kövessük ebben is Szent Ferencet! 
Mit kér viszont Isten tőlünk? Így 
fogalmaz az egyetemes könyörgés: 
Egyházad legyen egy szív, egy lélek 
a szeretetben, a hívek pedig legye-
nek állhatatosak az imádságban 
Máriával, Jézus Anyjával együtt. 

Mint annak idején Pünkösdkor, 
amikor az Egyház várta a Szentlélek 
eljövetelét, a kegyelem kiáradását. 
Törekedjünk mi is a testvéri közös-
ségre és imádságra! Ebben legyen 
mindig támogatónk és társunk a 
Boldogságos Szűz Mária, az Angya-
lok Királynéja.

Albert atya
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Tisztelt Ügyfeleink!
Június 20-tól, a nyári időszakban meg-
változik az ügyfélfogadás rendje.
Szerdán nem lesz ügyfélfogadás.
Személyes ügyfélfogadást kedden 8-12 
és 13-15 óra között tartunk.
A befizetéseket csekken, illetve átutalás-
sal is intézhetik.

Csekk a templomban, a hirdetőn talál-
ható.
Bankszámlaszámunk: 10701070-
68785013-51100005
Név: Tatai Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia
Köszönjük megértésüket!

Elsőáldozás Tatán
Május 29-én, vasárnap, Urunk menny-
bemenetelének főünnepén, a 8:30 óra-
kor kezdődő szentmisében 16 gyermek 
részesült először az Eucharisztia szentsé-
gében. Egyházközségeinkben összesen 
28-an lettek elsőáldozók. Imádkozzunk 
értük!

Elsőáldozás 
Neszmélyen

A neszmélyi Kisboldogasszony temp-
lomban június 5-én, pünkösdvasárnap 
elsőáldozási szentmisére gyűltek össze a 
hívek. Hét elsőáldozó részesült először 
az Eucharisztia szentségében.
Imádkozzunk értük!

Úrnapja, a mi Urunk Jézus Krisztus szent testének és vérének ünnepe 
Pünkösd után a 2. csütörtök az úrnapjá-
nak eredeti helye. Logikus is ez, hiszen 
az ünnep kapcsolatban van nagycsütör-
tökkel. Ekkor történt az Oltáriszentség 
alapítása, ám a nagyhéten a sok gazdag 
ünnep közt megoszló figyelem nem teszi 
lehetővé azt a fajta teljes odaadást, me-
lyet az Eucharisztia iránti szeretet gyújt 
az ember szívében. 
Ezért az egyház a húsvéti idő után külön 
is hálát ad ezért a csodálatos ajándékért. 
Mi egy régebbi áthelyezés miatt nem csü-
törtökön, hanem az azt követő vasárnap 
ünnepeljük.
Az ünnep keletkezése a XII. századra 
megy vissza, amikor többfajta eretnekség 
is rombolta a hit alapjait, de közben egy-
re jobban fellendült az Eucharisztia-kul-
tusz. Ennek egyik gyümölcseként 1200 
körül Párizsban bevezették az úrfelmuta-
tást a szentmisében. Ezek után Krisztus 
egy ágoston rendi apácának, Szent Juli-
annának magánkinyilatkoztatásban adta 
tudtul kérését, miszerint az Eucharisztia 

titkát külön egyházi ünneppel is ünne-
peljék. Ez ügyben IV. Orbán pápa eleinte 
habozott, ám egy csoda meggyőzte őt. A 
pápa ezek után megbízta Aquinói Szent 
Tamást, korának legnagyobb domonkos 
tudósát, hogy alkossa meg az ünnep zso-
lozsmájának és miséjének szövegeit. En-
nek ő örömmel eleget is tett, majd a pápa 
elrendelte az ünnepet 1264-ben. A mai 
napig is ezeket a szép szövegeket halljuk 
az úrnapi liturgiában.
Úrnapi körmenetről először 1279 tájéká-
ról van adatunk
Az ünnep nevéhez adalékként még meg-
említhető, hogy júl. 1-én volt az ún. Jézus 
Vére ünnep, melyet a II. Vat. Zsinat úr-
napjához csatolt, így lett az ünnep teljes 
neve: Krisztus szent testének és vérének 
ünnepe.
Ez a történet szép példája annak, hogy 
milyen csodálatosan alakítja az Isten ün-
nepeit, mi mindent felhasznál annak ér-
dekében, hogy teljes és valóban Istentől 
jövő legyen a liturgia.
Ám ehhez a mi hozzájárulásainkat is kéri, 
amire szép ünneplésünk a válasz.
Idén június 19-én volt Krisztus szent teste 
és vére főünnepe, azaz úrnapja. Az ünnepi 
szentmise 10 órakor kezdődött, majd ezt 
követően került sor az úrnapi körmenet-
re a templom körül. A szentmisén részt 
vett dr. Vincze Krisztián görögkatolikus 
pap is, illetve a görögkatolikus hívek.
Köszönjük a híveknek az előkészítésben 

nyújtott sok segítséget, és különösen kö-
szönjük a Máltai Szeretetszolgálat tatai 
csoportjának, a Karitász tatai csoportjá-
nak, Neszmély és Dunaalmás egyházköz-
ségeinknek és a Ferences Világi Rendnek 
a gyönyörűen feldíszített oltárokat és 
sátrakat! Isten áldja meg mindnyájukat!

BÜKK TESTVÉR
/haibun/

Hamvas Béla koloskai hársára em-
lékeztet. Talán kevésbé zord
környezetben, de itt is mindig meg 
kellett, és mindmáig meg kell
küzdeni az életért. A göcsörtös, zö-
mök törzsön egyenes vonalat
nem talál a szem, izmos gyökerek 
gombolyulnak gordiuszi
csomóként a hegyoldalba: a Terem-
tő villámkardjától ezidáig
megkímélve. Tavaszonként, harsan-
va kizöldülő lombkorona
hirdeti a feltámadó élet áldott meg-
újulását.

világfa tengely
göcsörtös, zömök törzsű
ősöreg fénybükk

---

HÁZAVATÓ

Lángoló mozaik
a tornác álom - homéroszi
körös-körül rozsdálló fenyőfák
Kalüpszó kertje mára megkopott.
A csend koldusai vagyunk
hallgatjuk az eresz csepegését
tücsökzenét a teremtés korából
Isten hangját a csillagok alatt

Botos Ferenc
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folytatás a következő oldalon...

Mesekönyv csupán?
C. S. Lewis (1898-1963) angol iro-
dalomprofesszor egyik könyvének 
címe: CSŰRCSAVAR LEVELEI. 
Ebben a tapasztalt főördög, Csűrcsa-
var leveleit olvashatjuk, aki unoka-
öccsének kíván hasznos tanácsokkal 
szolgálni: kezdő kísértőként hogyan 
térítse le a jó útról a gondjaira bízott 
fiatalembert. „Elkerülhetetlen, hogy 
jóság és gonoszság egymás mellett 
ne tanyázzon páciensed lelkében. A 
lényeg az, hogy rosszindulatát köz-
vetlen felebarátaira irányítsd, akikkel 
naponta találkozik, jóindulatát vi-
szont told ki egy távoli körre, olyan 
emberekre, akiket nem ismer! Rossz-
indulata így egészen valóságos lesz, 
jóindulata viszont képzeletbeli.” (31. 
o.) „Az alázatosság valódi célját el 
kell rejtened páciensed elől! Azon 
légy, hogy alázata ne az énjéről való 
megfeledkezést jelentse, hanem ké-
pességeinek és jellemének lebecsülé-
sét! Úgy hallom, valóban van néhány 
képessége. Plántáld a fejébe azt a gon-
dolatot, hogy az alázatosság abban 
áll, ha képességeit kevesebbre érté-
keli, mint amekkoráknak hiszi őket! 
Persze ezek a képességek csakugyan 
nem akkorák, mint ahogy ő képzeli, 
de nem ez a fontos. A lényeg az, hogy 
képességeinek megítélésében ne az 
igazságot tekintse döntőnek, hanem 
valami mást, s így lényegében hamis-
sággá módosul az, ami azzal a veszély-
lyel fenyegetett, hogy erénnyé válik. 
Ily módon már sok ezer emberrel 
elhitettük, hogy az alázat nem más, 
mint az, hogy a szép nők igyekezze-
nek csúnyának, az okos férfiak pedig 
butának hinni magukat.” (62. o.)
„Számunkra az ember elsősorban 
táplálék. Célunk, hogy a magunk 
akaratába szívjuk fel az ő akaratát, és 
hogy saját énünk területét növeljük 
az ő rovására. Ám az Ellenség (értsd: 
a Mennyei Atya) egészen másfajta 
engedelmességet kíván tőle. Sajnos 
Ő csakugyan szereti az embereket, s 
a szolgálatában valóban szabadsággal 
akarja megajándékozni őket, ez – fáj-
dalom – nem csupán propaganda, 
mint ahogy szeretnénk. Ez a borzal-
mas igazság. Neki tényleg az a szán-

déka, hogy a mindenséget utálatos kis 
képmásainak tömegével, saját lényé-
nek lekicsinyített tükörképeivel né-
pesítse be, akik nem azért hasonlíta-
nak rá, mert magába olvasztotta őket, 
hanem mert szabad elhatározásukból 
igazodnak az Ő akaratához. Nekünk 
barmok kellenek, akiket végül me-
gehetünk, - Ő szolgákat akar, akiket 
végül fiaivá tehet. Mi kifosztjuk őket, 
- Ő nekik adja magát. A mi lényünk 
üres, és szeretnénk megtöltekezni, - 
Ő tele van és kicsordul. A mi hábo-
rúnk célja egy olyan világ, melyben 
Föld Alatti Atyánk minden más lényt 
magába olvasztott, - az Ellenség olyan 
világot kíván, amelyet az Ővele eggyé 
lett, mégis önálló lények népesítenek 
be.” (fül)
Nem mese!
Szent Péter apostol első levelében ezt 
írja: „Óvatosak és éberek legyetek! 
Ellenségtek, az ördög mint ordító 
oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen 
el. Szálljatok vele szembe keményen 
a hit erejével!” (1Pét 5,8.) Egy eskü-
vői prédikációban hallottam: Régen 
Afrika térképén csak a partmenti 
településeket jelölték, mert a konti-
nens belsejét még nem ismerték. A 
térképen az ismeretlen területre csak 
ennyit írtak: „Itt oroszlánok tanyáz-
nak.” Ilyen a házasság is. Most csak 
a körvonalait látjuk, nagy része még 
ismeretlen, ahol bizony veszélyek le-
selkedhetnek ránk. Azt gondolom, 
hogy itt is érvényes lehet, hogy az 
„oroszlán” az ördögöt jelenti. Ő az, 
aki veszekedést szít, minden szépet 
el akar rontani, szétzilálja a kapcso-
latokat. Legyünk résen, vegyük ész-
re, hogy nem az egyik vagy másik fél 
a rossz, hanem az ördög szítja a bajt. 
Ne dőljünk be neki! Az is lehet, hogy 
az ördög nem „ordít” látványosan, 
hanem alattomosan csűri-csavarja a 
szavak értelmét, és ezzel megtévesz-
ti a jószándékú embert. Erre utal a 
könyvbeli főördög neve: Csűrcsavar.
Az ördögöt Isten teremtette
Nemcsak szemtanúi vagyunk a jó és a 
rossz küzdelmének, hanem szereplői 
is. Isten csak azért teremtette az ör-
dögöt, hogy próbára tegye az ember 

hűségét? De ezzel sokat kockáztat! 
Az ember el is bukhat a próbatétel-
ben! Tényleg ezt akarja Isten? A vá-
laszt Székely János püspök atyának a 
kísértőről szóló tanításában találtam 
meg.
„A Biblia azt tanítja, hogy nem csak 
emberi személyek léteznek a terem-
tett világban, hanem léteznek szel-
lemi lények is. Tehát van a teremtett 
világnak egy másik dimenziója is, 
amiről nagyon keveset tudunk. De 
erről a világról annyit világosan el-
mond a Biblia, hogy épp úgy, mint 
ahogy nekünk, a szellemi lények lé-
tének lényege is ugyanaz volt, hogy 
tudnak-e igent mondani a szeretetre, 
Istenre. Tudják-e fölismerni, hogy 
Ő az élet forrása? Tudnak-e előtte 
leborulni? Azt a drámát mondja el 
a Biblia, hogy a szellemi lények is 
ott állnak az Isten körül, és nekik is 
dönteniük kell szabadon. És arról a 
fájdalmas döntésről számol be a Bib-
lia, hogy voltak szellemi lények, aki 
nemet mondtak. Ugyanúgy, ahogy 
az emberi világban voltak emberek, 
akik az abszolút negatív valóságok 
felé indultak el az életükben. Vagyis 
a Biblia arról számol be, hogy van 
kísértő. Nemcsak az emberből szár-
mazik a gonoszság, hanem van ennek 
egy emberfölötti forrása és ereje is, 
ami egyébként azt gondolom, hogy 
az emberiségnek egy alaptapasztala-
ta. Nagyon gyakran a történelemben 
átéljük azt, hogy van olyan gonosz-
ság, ami már nem emberi, hanem 
sátáni, döbbenetes erejű és szinte 
megmagyarázhatatlan.” (2022. 05. 
17. Bp.)
Mit tesz a kísértő?
Az eredetileg angyalnak teremtett 
szellemi lény nemet mondott Istenre. 
Így lett ördög belőle. Tehát nem Isten 
teremtette az ördögöt. Saját döntése 
következtében vált azzá. Ez idáig az 
ő baja. De hogyan származik ebből 
baj ránk nézve is? Úgy, hogy a „bu-
kott angyal” az embert is meg akarja 
győzni arról, hogy neki van igaza, ő 
jól döntött. Ezért akarja rávenni az 
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Galánthai gróf Eszterházy József
A 340 évvel ezelőtt született gróf 
Eszterházy Józsefre, a kapucinus 
templom építtetőjére és a kapucinus 
rendház alapítójára emlékezünk és 
részletet közlünk Dr. Kis Tiborné 
Assisi Szent Ferenc követői, a tóvá-
rosi kapucinus atyák című, 2016-ban 
megjelent írásából.
Kapucinusok Tatán
Galánthai gróf Eszterházy József 
/1682-1748 /országbíró, aki a Bécs-
ben élő Krapft-családtól 1727-ben 
343.524,- forintért megvásárolta a 
tatai uradalmat, az akkor oly elhanya-
golt települést, már birtokbavételkor 
foglalkozott a kapucinusok letelepe-
désének gondolatával. Első kísérlete 

kudarcba fulladt, mivel az udvarban 
rosszallották a kolduló rendi kolos-
torok számának növelését. 1742-ben 
a gróf fáradozását siker koronázta, és 
a megyéspüspök és Páter Szanktusz 
tartományfőnök aláírásával megkap-
ta az engedélyt a kapucinusok letele-
pítéséhez városunkban. A tartomány-
főnök P. Largust, a móri rendházból 
a várkápolnai munkakör betöltésére 
kérte fel, aki magyarul, szlávul, néme-
tül egyaránt beszélt. 1707-től 1746-ig 
a szentmiséket a várkápolnában tar-
tották. A kapucinus szerzetes várban 
kapott szállást. Nagy lelkesedéssel 
látott a munkához. December 8-án 
érkezett. December végéig mintegy 

729 magyar, szláv, német hívőt gyón-
tatott, áldoztatott meg. A Boldogsá-
gos Szűz tiszteletére esténként litáni-
ákat tartott, melyeken a hívők nagy 
számban vettek részt.
Galánthai gróf Eszterházy József, az 
alapító
1682. június 12-én, Pápán született. 
Eszterházy Miklós nádor (1582-
1645) unokája, Eszterházy Ferenc 
(1641-1683) sempthei főkapitány 
és Késmárki Thököly Katalin fia. Fi-
vérei Antal (1676-1722), a későbbi 
kuruc generális, Ferenc (1683-1754) 
Pápa földesura. Franknó örök ura, 

embert, hogy ő is Isten ellen döntsön. 
Nagyon hasonlít ez a helyzet a mai 
politikai élethez. Vannak, akik láza-
doznak, azt hiszik, hogy ők tudnak 
mindent jól, és erre rá akarnak venni 
másokat is. Kampányolnak erősen, 
hogy higgyenek nekik. Ennek érde-
kében még a hazugságtól sem riad-
nak vissza. Nem is sikertelenek, akad 
követőjük szép számmal. Hogyan 
működik a kísértő? Mindent ígér, de 
keveset ad, végül teljesen kifoszt.
Hogyan szállhatunk szembe a kísér-
tővel?
Okosabb, ügyesebb, tapasztaltabb, 
mint mi. Ráadásul láthatatlan. És 
hol van ilyenkor Isten? Tétlenül nézi 
a mi küszködésünket? Isten válasza: 
„Veled vagyok!” Ez két dolgot jelent-
het: egyrészt azt, hogy „a te pártodon 
vagyok, neked drukkolok”, másrészt 
azt, hogy „ténylegesen is itt vagyok 
melletted, és segítek”. Ez világosan 
látszik az ószövetség népének törté-
netében. De ma is igaz. Isten ma is 
„kampányol” a maga erőszakmentes 
stílusában. Megmutatja a teremtett 
világ ezer szépségét, megtapasztal-
hatjuk, hogy az önzetlen szeretet 
valóban az öröm forrása. De szóbeli 
segítséget is adott az evangéliumban, 
baráti segítséget a közösségben. Meg-
tisztelt azzal, hogy teremtőtársnak 
tekint minket, feladatokat bíz ránk. 

Segítséget találhatunk az előttünk élt 
szentek életpéldájában is.
Ki fog győzni?
- Nagypapa! Azt álmodtam, hogy két 
farkas küzd bennem: egy jó meg egy 
rossz. Mondd, melyik fog győzni? - 
AMELYIKET ETETED.
A jó és a rossz világméretű küzdelmé-
nek kellős közepében élünk. Szeren-
csére nem minden segítség nélkül. De 
a végeredmény rajtunk is múlik. Mi is 
felelősek vagyunk a dolgok alakulásá-
ért. Ide illik még Madách remekmű-
ve: Az ember tragédiája. Az Úr így 
szól A kísértőhöz: „Te, Lucifer meg, 
egy gyűrű te is mindenségemben, 
működjél tovább: hideg tudásod, 
dőre tagadásod lesz az élesztő, mely 
forrásba hoz, s eltántorítja bár, - az 
mit se tesz – egy percre az embert, 
majd visszatér. De bűnhődésed vég-
telen leend, szüntelen látva, hogy mit 
rontni vágyol, szép- és nemesnek új 
csírája lesz.” Minket pedig így biztat: 
„Ember küzdj és bízva bízzál!”
„A Szentlélek ugyanis nem diktál-
ja, hanem sugalmazza a döntéseket. 
Isten semmiképpen sem hajlandó 
megírni a mi élettörténetünket. Ha 
ezt tenné, nem mondhatnánk, hogy 
szeret minket, mert hozzájárulna ah-
hoz, hogy gyermekek maradjunk, kis-
korúak, merjük kimondani: kölykök. 
Hibás az a fogalmazás, mely szerint 
Istennek tervei vannak az emberrel. 
Végül is emberi méltóságom tiltja, 

hogy valakinek „terve legyen” velem. 
Valójában nem Istennek van terve az 
emberrel, hanem az ember az Isten 
terve. Ez egészen más.”
„Isten azt akarja, hogy emberek le-
gyünk, vagyis felelős felnőttek, akik 
magunk építjük fel szabadságunkat, 
magunk írjuk meg élettörténetün-
ket.” Jézus elküldi övéit a világba, 
hogy hirdessék az örömhírt. Felada-
tot bíz ránk is. „E feladat elvégzéséhez 
szükségetek van észre és bátorságra. 
Emberek vagytok, meg kell mutat-
notok, hogy van eszetek és szívetek. 
Ezzel az ésszel és bátor szívvel hatol-
jatok be a világ forgatagába!” „A világ 
pedig nagyon bonyolult és gonosz is. 
Vannak benne farkasok, és Mestere-
tek úgy küld titeket, mint juhokat a 
farkasok közé. Jézus használt egy má-
sik képet is: „Legyetek (tehát) oko-
sak, mint a kígyók, és szelídek, mint a 
galambok!” (Mt 10, 16.) Vagyis: nem 
vonhatjátok ki magatokat azon köte-
lezettség alól, hogy a legpontosabban 
elemezzétek a különböző – erköl-
csi, kulturális, gazdasági, politikai – 
helyzeteket, amelyek alapján el kell 
döntenetek, mi a teendő. Felnőttek 
vagytok. A keresztények nincsenek 
felmentve az alól, hogy emberek le-
gyenek. Az ember nem ember, ha 
csak utasítások teljesítésére szorítko-
zik.” (Francois Varillon: A hit öröme 
az élet öröme, 100-101. old.)

Szuly László - Szőlővesszők

...folytatás az előző oldalról

folytatás a következő oldalon...



Apostol 5„Szeressétek egymást”

Nyár … utazás …
Egy internetes oldal nézegetése köz-
ben egy nagy, erőteljes sóhajjal, ez jött 
a szívembe:
„Gyönyörű skót szigetet látok az in-
terneten. Olyan tájjal és olyan utcács-
kákkal, épületekkel, amelyek láttán 
mindig is megdobbant a szívem. Aho-
va, ha megláttam, mindig is vonzód-
tam, és gondoltam arra is, hogy mi-

lyen jó lenne, ha egyszer ott lehetnék 
egy ilyen helyen. Nem erős vágyódás 
volt, de vágyódás.
És most? Láttam, néztem, de nem 
dobbant meg a szívem, nem is vágyód-
tam oda. A Te arcodat láttam ebben 
a pillanatban is, Uram. És ekkor dob-
bant meg a szívem. Hogy hová is vá-
gyódhatnék, ha én Tebenned lehetek, 

és Te az én szívemben lakozol. Nincs 
olyan gyönyörűséges tája a világnak, 
amely gyönyörűségesebb lenne a Te 
szíved hajlékánál, édes Jézusom. Így 
hát lehetek bárhol is a világban, az az 
egy fontos, és az az egy éltet, hogy Te 
bennem vagy, Uram, és én Tebenned. 
Szeretlek!”

-csj-

Kettős védelem
Ó, édes Jézus! Te kívülem vagy, hiszen 
én benned vagyok. Így körülölelve és 
körülfogva engem, megvédsz minden 
bajtól, minden veszedelemtől, árta-
lomtól, a bántástól, a bűnre vezető al-
kalmaktól és helyzetektől. Attól, hogy 

bántsanak, hogy elferdítsenek, hogy 
elhomályosítsák tekintetemet.
Ó, drága Jézus! Te bennem vagy, így 
belülről megvédsz engem magamtól. 
Bűneimtől, rosszra hajló természetem-
től, gyarlóságaimtól.

Ó, édes Jézus! Te énbennem, én teben-
ned … Körülfogsz, átölelsz, betöltesz. 
Nincs ennél csodásabb állapot a vilá-
gon, így nem érhet semmi veszedelem, 
semmi csapás. Ámen

-csj-

Sempthe, Pápa, Gesztes, Devecser, 
Ugod, Tata vár- és földesura.
Tábornagy, alezredes, magyar királyi 
tanácsos, Komárom megye főkapi-
tánya, Magyarország dunántúli ré-
szeinek főparancsnoka, országbíró. 
Józsefet szülei papnak szánták. Ta-
nulmányait a jezsuitáknál végezte, 
Sopronban, Győrött, Nagyszombat-
ban. Teológiát Rómában tanult. Fel-
szentelése előtt megkezdte katonai 
karrierjét. Vitézségéért 1741-ben tá-
bornaggyá, majd a dunántúli részek 
főparancsnokává léptették elő. Nyil-
vános szereplései mellett okosan gaz-
dálkodott. Az ősi vagyont gyarapí-
totta. Nemcsak Tatát vásárolta meg, 
de kisebb birtokai is voltak. Pozsony 
megyében Majtény, Győr megyében 
Gyömrő, Táp, Mészfő, Mezőörs. 
1730-ban elkezdte a török idők óta 
elmocsarasodott vidék rendbehoza-
talát, Tata és Almás között csatornát 
építtetett. 
A parlagon heverő szántóföldek meg-
művelésére a megcsappant jobbágy-
ság nem volt elegendő, Elszászből, 
Bajoroszágból telepeseket hívott 
Tatára. Agostyán, Baj, Bánhida, Du-
naszentmiklós, Felsőgalla, Szomód, 
Kecskéd, Tarján, Tolna, Zsemlye 
községeket telepítette újra. Buzgó ka-
tolikus lévén üdvösnek tartotta a ka-

tolikusok számának növelését, a hit 
terjesztését, melyre kapucinus atyá-
kat hívott meg. Vallotta: „Lelkem az 
Istené, hűségem a királyé, becsületem 
a hazáé.”
Nagyarányú építkezésekbe kezdett. 
Számos templomot, épületet épít-
tetett. Ő határozta el, hogy Tata vá-
rosában, illetve annak Tóváros nevű 
részében a Szeráfi Szent Atya Kapu-
cinus Kisebb Testvéreinek Rendjé-
hez tartozó szerzetes atyák számára 
kolostort és templomot épít, hogy a 
barátok a város és a hozzá tartozó te-
lepülés lakóit igaz hitre térítsék.
A kapucinusokhoz való ragaszkodá-
sa a monda szerint egy gyermekkori 
élményéből is fakadt. Dajkája gyer-
mekkorában leejtette, beszélő és hal-
ló képessége megfogyatkozott. Álla-
pota az aggódó szülőknek is gondot 
okozott. Megalapították a ráthóthi 
prépostoságot, hogy fiuk jövőjét biz-
tosítsák, és lelki életet is éljen. Ezért 
is szánták papnak. De a gyermek Esz-
terházy Józseffel csoda történt. Egy 
kapucinus atya szobáját Szűz Mária 
képe díszítette. „A keresztények segít-
sége” feliratú kegykép előtt imádko-
zott, hallása, beszélő képessége meg-
javult. A gróf tehát hálából építette a 
tóvárosi kapucinus templomot.
Más kegyes alapítása a vértessomlói 
kegykápolna 1735-ben romokban 
hevert, újjáépíttette, 1727-ben Nagy-

szombaton orsolyitákat telepített 
le, akik leányneveléssel foglalkoz-
tak. 1733-ban Majkon telepíti le a 
kamalduli szerzeteseket.
A gróf 1748. május 10-én hunyt el. 
Hosszas betegség után, fájdalmai 
közepette az Úrhoz így imádkozott: 
„Uram! Legyen meg a Te akaratod. 
Ha küldesz szenvedést, adj hozzá tü-
relmet is.”
Eszerházy József birtokbalépése és 
működése korszakalkotó volt Tata 
történetében. A város fejlődéséhez, 
az Eszterházy-család gyarapításához 
meghatározó módon hozzátevő gróf 
képe 1950-ig a kapucinusok ebédlő-
jét díszítette.

...folytatás az előző oldalról
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„Világból való, de nem a világé” 
Július 10-én, vasárnap este templo-
munkban elérkezett az a pillanat, 
amelyről a „régiek” úgy tartották, 
hogy az újmisés áldásért egy egész 
cipőt is érdemes elkoptatni. Fü-
löp Tamás atya ugyanis ünnepélyes 
elsőmisét mutatott be, amelyen az 
általa adott áldás, mint tudjuk, teljes 
búcsúval jár.
Albert atya, egyházközségeink plé-
bánosa Tamás atya plébániánkon 
eltöltött kilenc hónapnyi diakónusi 
gyakorlatát a magzat anyaméhben 
töltött idejéhez hasonlította, amely-
nek a végén új papi hivatás született. 
Köszöntőjében - mint mester a ta-
nítványnak - átadta azt az általa tu-
datosan alakított „életformát”, mely 
szerint a pap Jézus Krisztusban él, 
vele van és vele kell hogy legyen a leg-
szorosabb és legbensőségesebb kap-
csolatban. Ő reá kell építeni az egész 
papi hivatását, egész életét.
Jánoska Tibor, a tatai Plébániai Ta-
nácsadó Testület alelnöke az egész 
egyházközség nevében köszöntötte 
Tamás atyát. Az ő szavait szó szerint 
idézzük:
„Kedves Tamás Atya! Egyházköz-
ségünk nevében nagy szeretettel és 
örömmel köszöntelek téged immá-
ron újmisés papként! Az elmúlt hetek 
történései, a pappá szentelésed, újmi-
séid mind arról tanúskodnak, hogy 
ajándék vagy. Ajándék vagy azoknak, 
akik szeretnek téged: a családodnak, 
a barátaidnak, a közösségeidnek. De 

ajándékba ad téged Isten azoknak 
is, akikkel éppen együtt dolgozol, 
élsz vagy imádkozol. Tőle magától 
is rengeteg ajándékot kaptál, hogy 
ezeket most továbbadhasd, és általuk 
Isten és az emberek szolgálatára légy. 
Legyél te a jó bor, a megtört kenyér, 
a só, a hegyre épült város azoknak, 
akikhez rendelve leszel! Krisztus a 
szőlőtő, te, papként, a szőlővessző. 
Szoros kapcsolatban kell maradnod 
Istennel, hiszen a kegyelmi életáram 
rajtad keresztül árad, hiszen te vagy 
a szőlőtőhöz a legközelebb. Ahol je-
len vagy, ott az élet kezdődik! Isten 
áldása és a hívek imája kísérje papi 
pályádat!”
Tamás atya a szentmise végén köszö-
netét és háláját fejezte ki, hogy őt 
egyházközségeinkben szeretettel és 
imádsággal várták. Elmondta, hogy 
erre kispapként nem volt fölkészítve, 
és hogy mindez szinte „meglepetés-

ként” érte. Sok lelki ajándékot kapott 
a hívektől, amelyet magával visz to-
vábbi útján. Ezek után először Albert 
atyát részesítette újmisés áldásában a 
következő szavakkal: „Türelmes test-
véri szeretetedért, gondoskodó atyai 
jóságodért áldjon meg az, aki maga 
a Jóság, adjon neked hosszú, boldog 
életet, hogy még sokakat segíthess 
azon az úton járni, amelyet az örök 
bölcsesség, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus mutatott meg nekünk. Újmisés 
papi kézföltételem által minden égi 
és földi áldással áldjon meg téged a 
Mindenható Isten, az Atya és a Fiú és 
a Szentélek.”
Albert atya megáldása után a vendég 
atyák és az asszisztencia megáldása 
következett, majd Tamás atya a csa-

ládokat, kis közösségeket és a híveket 
külön is megáldotta. 
Az ezt követő szeretetvendégségben 
még egyszer, közvetlenül is alkalma 
nyílt az együtt lévő kedves testvérek-
nek, hogy köszönetet mondjanak, és 
Isten bőséges áldását kérjék Tamás 
atyára.

Fölséges és dicsőséges Isten! Hálát 
adunk Neked Tamás atyáért, aki által 
egyházunk gazdagabb lett. „Rajta ke-
resztül árad irgalmad az emberiség-
re”. (Fausztina nővér)
„Ó, Jézusom! Az egész Egyházért kér-
lek, add neki szeretetedet és a Szent-
lélek világosságát. Adj erőt a papok 
szavának, hogy felolvasszák a megke-
ményedett lelkeket, s így azok vissza-
térjenek Hozzád, Uram. Adj nekünk 
szent papokat! Te magad őrizd meg 
őket szentségben! Ó, Legfőbb Isteni 
Pásztor! Kísérje őket irgalmad ereje 
mindenhol! Óvd meg őket a bukás-
tól és az ördög csapdáitól, melyeket 
lelkük rabul ejtésére állít! Ó, Uram, 
irgalmad hatalma zúzza szét és rom-
bolja le mindazt, ami a papi lelkek 
szentségét elködösítheti - mert Te 
mindent megtehetsz.” (Szent Fausz-
tina nővér Napló 1052)
Kísérjük Tamás atyát és papjainkat 
továbbra is buzgó imádsággal!

Pauerné Csaba Judit



Apostol 7„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2022. október 17. Kérjük, kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre küld-
jék, 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 - 2022.07.31. - XXXII. évf. 4. sz.
Megjelenik évente hatszor. Felelős kiadó: Kovács Csaba Albert plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, 

Bartók B. u. 1. Tel: 34/ 380 019
Honlapcím: www.tataikapucinus.hu Nyomdai előkészítés: Árendás Gergő. Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.

Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 17:00
Baj

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

Vasárnap: 11:30; Péntek: 17:00
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.

Vesperás
Szerdánként a 
szentmise előtt fél 
órával zsolozsmát 
imádkozunk

Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa „Hit, igazság, tolerancia” című köny-
ve számomra tankönyv lett. Soha ilyen világos, mélyreható eligazítást nem kap-
tam a vallásokat, a mai szellemi áramlatokat illetően. Úgy látom, egyre nagyobb 
a zűrzavar az európai emberek értelmében és szívében. Ez a zűrzavar nem vé-
letlen. Az Úr Jézus szenvedéstörténete a Szentlélektől átvilágított történelem. 
Alapszerkezetét megragadva rá kell helyezni a nyugati civilizáció mai történel-
mére, és világosan elénk áll a következő tény; az Egyháznak van ellensége; van 
összeesküvés, és a gonosz szellem működik, mint az Úr Jézus szenvedéstörté-
netében. Az igazi ellensége a Sátán. Amikor az Egyházat alapjaiban támadják, 
akkor magát az embert támadják; amikor az Egyház ellen szőnek összeesküvést, 

az ember ellen készül merénylet: a mai helyzetet pedig nem kell démonizálni, mert démonizálva van. 
Az ellenséggel szemben nem használhatjuk annak eszközeit. Az összeesküvéssel szemben nem kell ösz-
szeesküvést szervezni, csak egyházzá lenni. A jelen világ démonizáltságával szemben pedig imádni kell 
Istent… XVI. Benedek pápának ebben a kötetben összegyűjtött írásai a „hazugság atyával” szemben az 
igazságot hirdeti… Fr. Barsi Balázs OFM
 

José Ignacio Tellechea Idígoras - Egyedül, gyalog - Loyolai Szent Ignác élete. 
Magányos lett volna a négyszáz éve, 1622-ben szentté avatott Ignác, annak elle-
nére, hogy halálakor már ezer tagot számlált az általa létrehozott Jézus Társasá-
ga? A könyv első pillantásra meglepő címe arra utal, hogy a jezsuita rendalapító 
mindvégig a maga útját járta, amelyet egyedül ő taposott ki, és saját élettapasz-
talatából csiszolt simára, hogy azután megoszthassa az emberekkel. Bár mindig 
a világban élt és mozgott, s folyamatosan az idők jeleit figyelte, Ignác valójában 
igen introvertált ember volt. Befelé tekintve élt, elmerült gondolataiban és az 
Istenben, akit legbelül talált meg. Igazi misztikusként elválaszthatatlan egység-
ben élt és dolgozott Istennel, engedve, hogy vezesse minden lépését, valamennyi 

döntését. A megtérés nagy zarándokútjára kerek ötszáz esztendeje indult el Loyolából egyedül, gya-
log, s radikális szegénységét élete végéig megtartotta, és elvárta társaitól is. Spanyol nyelven első alka-
lommal 1982-ben megjelent, máig mérvadónak számító életrajzának szerzője az elsődleges források 
alapján, a korba visszahelyezkedve, egészen közelről követi végig Ignác útját, s közben számos alkalom-
mal él az ignáci imagináció eszközével, azaz - a kérdésfeltevés és a feltételezés módszerét is segítségül 
hívva - szabadon engedi képzelőerejét, hogy a vizsgált élethelyzetet jobban megértse és megértesse, s 
eltöprengjen azon, mi játszódhatott le az események mélyebb, spirituális síkján. José Ignacio Tellechea 
Idígoras (1928-2008) baszk származású katolikus pap, teológus és történész. 

Könyvajánló



Apostol8 Képemlékek

Elsőáldozás Tatán

Fülöp Tamás atya újmiséje

Úrnapja

Fülöp Tamás atya újmiséje

Elsőáldozás Neszmélyen


