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„Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká válni!”
Az utcák, a terek és a házak már 
fényárban úsznak. Az egész világ 
karácsonyi lázban ég. A vásárok 
forgatagaiban viszont hajlamosak 
az emberek elfeledni az igazán 
lényegest. De mi is ez? Mondhat-
nánk, hogy a megfelelő ajándék. 
De tudunk-e szebbet és nagyob-
bat adni, mint amivel Istenünk 
ajándékozott meg minket, mikor 
az Egyszülött Fiú testet öl-
tött a Szűzanya méhében? 
Ez az immár több, mint 
kétezer éves esemény kifor-
gatta a sarkaiból a világot. 
Világosság támadt a sötét-
ségben. Nem feltűnő nagy 
égi jelek és nem is földindu-
lás közepette. A csoda egy 
kis betlehemi istállóban, 
szalmán, állatok közt ment 
végbe. 
Egy ilyen mindannyiunk 
számára is sorsfordító esemény 
megérdemli, hogy kizökkenve 
hétköznapi teendőink köréből 
kicsit lelassítsunk, sőt megálljunk 
és Örvendezzünk. Hiszen „bol-
dog a nép, amely tud ünnepelni!” 
– olvashatjuk a 88. zsoltárban. 
Óvakodjunk viszont, nehogy mi 
is a világ torz módján érjünk el az 
öröm idejére. Kilépve az utcákra 
vagy bemenve a bevásárló köz-
pontokba minket is megkísérthet 
az az érzés, gondolat, hogy nap-

jainkra a Karácsony kizárólag a 
boltosok ünnepévé lett. Viszont 
Nagy Szent Leó pápa így beszélt 
egyik karácsonyi prédikációjá-
ban: „Senki sincs az örömből ki-
zárva, mindannyiunknak megvan 
az okunk arra, hogy örvendez-
zünk.” Sőt, nekünk, hívő embe-
reknek van meg igazán az okunk, 
hiszen mi nem az anyagi gyara-

podás miatt várjuk a karácsonyt 
évről évre, hanem hogy megtalál-
juk Jézust és egyre közelebb ke-
rüljünk hozzá. Ezért vigyázzunk! 
Ne a pénzköltés vígasságát éljük 
meg, hanem ünnepeljük a jászol-
ban fekvő kisdedet, aki átformál-
ta a mindenséget. Mert bár nem 
alapította meg a tökéletes földi 
államot, nem szüntette meg egy 
csapásra a minket körülvevő vi-
lág minden gondját, de ahogy 
az Apostol mondja: „a sötétség 

hatalmából kiragadott minket”. 
Reményt és iránymutatást adott, 
hogy folytathassunk megkezdett 
munkáját. Nekünk, keresztények-
nek tehát ez kell, hogy örömünk 
forrása legyen. 
Az ajándékozással kapcsolatban 
pedig igyekezzünk megfogadni 
Böjte Csaba testvér szavát, aki 
egy helyütt így fogalmaz: „Mer-

jünk karácsonykor mi ma-
gunk ajándékká válni!” Az 
ünnepi pillanatokat nem 
az ajándékbontogatás, a 
nagy ebéd vagy vacsora 
esetleg, az éneklés teszi 
felejthetetlenné, hanem 
hogy mindezt együtt, egy-
más jelenlétében tesszük. 
A tőlünk telhető legszebb 
meglepetést nem boltban 
tudjuk megvenni és még 
csak nem is kerül pénzbe. 

Ez az ajándék nem más, mint mi 
magunk. Amikor hátunk mögé 
dobjuk minden gondunkat, ba-
junkat, problémáinkat és Szent 
Karácsony napján önfeledten 
tudunk örülni egymásnak, egy-
más jelenlétének. Mikor nincs 
feltétele a szeretetnek. Ezekkel a 
gondolatokkal szeretnék kedves 
Mindnyájuknak áldott, békés 
Karácsonyt és Isten kegyelmei-
ben gazdag újesztendőt kívánni.

Zoltán atya

„Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön.”
Minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
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BUDASZENTLŐRINC
/haikuk/

nyíló alázat
könyörgő harangvirág
Szent Lőrinc hegyén
-
kolostorváros
egy virtuális térben
„AVE MARIA...”
-
csend és szirom
közöttük ostya fehér
tűnő szerzetes

MISERERE
/haikuk/

karácsonyi dalt
ezüsthang énekelget
aluljáróban
-
hajnali harmat
a harangszó aranya
újra megcsomóz

Botos Ferenc

Szent Imre búcsú 
Templomunk védőszentje Szent Imre, az 
ifjúság védőszentje. Idén nagy ünnepélyes-
séggel készültünk e jeles napra, az ifjúság be-
vonásával. Az ünnepi szentmisét november 
6-án, vasárnap este 18 órakor Berta Tibor 
dandártábornok, püspök, Magyarország 
Katonai Ordináriusa mutatta be. A szent-
misét az ifjúsági énekkar és a cserkészek 
szolgálata tette teljessé. A szentmise után a 
fiatalok a templom előtt agapét szerveztek. 
Köszönjük mindenkinek a segítségét!

Tatai katolikus bál 2023 
Három év kihagyás után újra bált szerve-
zünk, rendhagyó módon nemcsak a hat 
egyházközségünk (Agostyán, Baj, Duna-
almás, Neszmély, Tóváros és Vértestolna), 
hanem a Szent Kereszt Plébánia és fíliái 
(Dunaszentmiklós, Naszály és Szomód) 
közös szervezésében. A bál 2023. február 
11-én, szombaton 19 órától a Gottwald 
Hotelben lesz. A belépő jegy 11.000 Ft/
fő, mely tartalmazza a vacsorát is. A bál jó-
tékony célját támogató jeggyel is segíthe-
tik. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián 
és misék után a sekrestyében és a honlapon 
lévő elérhetőségek bármelyikén lehet. A 
bál bevételét a tatai cserkész csapat részére 
ajánljuk fel. Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk!

Ifjúsági rorate mise 
Rorate coeli de super…(harmatozzatok, 
egek, onnan felülről). A karácsonyra az 
üzletek fényfüzérekkel és akciókkal ké-
szülnek, a katolikus egyház az adventnek 
(Úrjövetnek) nevezett időszakkal készül. 
Ebben a négyhetes kisböjtnek is nevezett 
várakozó időszakban hagyományosan a 
katolikus egyház hajnali misékkel készül 
Jézus eljövetelére. A 6:00-kor kezdődő 
miséknek sajátos hangulatuk van a téli 
szürke hideg reggeleken. A várakozás, a 
magunkba fordulás, a csendesség a roha-
nó világunkban különösen fontos. Ezek 
a szentmisék egészen karácsony napjáig 
minden reggel voltak, de az idén a pénteki 
rorate miséken elsősorban az ifjúságot vár-
ták a Kapucinus templomba. A gyertyafé-
nyes misét zenés taizéi énekek tették még 
meghittebbé. A lelki útravaló után közös, 
vidám reggelivel indult a nap.Adventi vásár

A cserkészek saját kézműves termékeikből 
(lekvár, gyertya, szappan, karkötő, lucabúza 
és kanalak) rendeztek vásárt december 11-
én a reggeli és esti mise előtt-után. A bevé-
telt, adományt őrsi sátorra fogják fordítani. 
Ezúton is köszönjük felajánlásaikat!

Megváltozott az 
ügyfélfogadás rendje a 

plébánián
Tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy 
megváltozott az ügyfélfogadás rendje.
Személyes ügyfélfogadást kedden 8-12 és 
13-15 óra között tartunk. Szerdán nincs 
ügyfélfogadás.
A befizetéseket csekken, illetve átutalással 
is intézhetik.
Csekk a templomban, a hirdetőn találha-
tó.
Bankszámlaszámunk: 10701070-
68785013-51100005
Név: Tatai Szent Imre Római Katolikus 
Plébánia
Köszönjük megértésüket!

Megjelent az új 
Misekönyv

Az új misekönyv néhány helyen változtat 
az eddig megszokott szövegeken. Kérjük a 
kedves Híveket, figyeljenek a változásokra!
Hívek: Gyónom a mindenható Istennek 
... Kérem ezért a boldogságos minden-
kor Szűz Máriát, az összes angyalokat 
és·szenteket, ... 
Pap: E víz és bor titka által részesüljünk 
annak istenségében, aki kegyesen részese 
lett emberségünknek. 
Pap: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én 
áldozatom és a tiétek kedves legyen a min-
denható Atyaisten előtt. 
Pap: íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi 
a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást 
kaptak a Bárány lakomájára.

Megvalósult a 
vértestolnai plébánia 
homlokzati felújítása

Sikerrel pályáztunk a Magyar Falu Prog-
ram keretében 2021-ben meghirdetett 
Egyházi közösségi terek fejlesztése - 2021 
című, MFP-EKT/2021 kódszámú fel-
hívásra. Elsődleges célunk a plébánia 
épületének, közösségi terének fejlesztése, 
energetikai korszerűsítése volt. Az épület 
tetőszerkezete a bádogos szerkezetekkel 
korábban felújításra került. Azonban az 
épület homlokzati falfelületei és nyí-
lászárói leromlott állapotúak voltak. A 
homlokzatokon lévő fa nyílászárók elöre-
gedtek, a szükséges szigetelési feltételeket 
nem teljesítették. Cseréjük szükségessé 
vált a korábbi kialakításnak megfelelő kor-
szerű, fokozott hőszigetelésű fa nyílászá-
rókra. Az épület külső homlokzata 15 cm 
vastag szigetelést kapott.
A külső szigeteléssel és a nyílászárók cse-
réjével sikerült a plébánia épületét korsze-
rűsíteni, épületenergetikáját és energiaha-
tékonyságát növelni, belső tereit és külső 
megjelenését szebbé tenni.
A felújításnak köszönhetően egész évben 
képesek leszünk zarándokok fogadására, 
és reményeink szerint a település turiszti-
kájába is bekapcsolódva a Vértestolnára, 
illetve a környékre látogatóknak is tudunk 
szállást biztosítani ebben a tiszta levegőjű, 
festői környezetben. Adjunk hálát Isten-
nek az elért eredményekért!



Apostol 3„Szeressétek egymást”

Ahol az Ég és a Föld összeér… Međugorje
Egy Drávamenti horvát nemzetiségi, katoli-
kus kis faluból, Felsőszentmártonból szárma-
zom. Anyai nagymamám révén hívő katolikus 
családba születtem. A vallás mindig is fontos 
szerepet játszott családom életében. Voltam 
elsőáldozó és bérmálkozó, szentségi házasság-
ban éltem a férjemmel. Két fiúnk született. 
Bérmálkozásom után a vallásomat egyre ke-
vésbé gyakoroltam. Nem imádkoztam napi 
rendszerességgel, és csak ritkán jártam szent-
misére. Férjemet közel 6 éve súlyos betegség 
következtében fiatalon elveszítettem; mindez 
akkor történt, amikor nem sokkal azelőtt 
kezdtem visszatérni a vasárnapi szentmisékre, 
és kezdtem rendszeresen imádkozni. Férjem 
halála után közel fél évig veszekedtem a Jóis-
tennel, és csak a miérteket tudtam hajtogat-
ni. Eközben mennyei Atyánk folyamatosan 
küldte nekem az erőt adó segítséget barátok, 
illetve új emberek személyében, és küldte ne-
kem a sugallatokat. Ahogy megéreztem az Ő 
jelenlétét a gyászomban, úgy lassan feladtam 
a Vele való harcot. Szentgyónás volt az első 
lépcsőfok a hozzá vezető úton, majd igyekez-
tem a szentmiséken is újra részt venni.
Amikor a ’80-as évek közepén híre ment, 
hogy a Szűzanya megjelent 6 gyermeknek egy 
kis boszniai faluban, Međugorjéban, a szülő-
falumból rendszeresen szerveztek zarándok-
latot, melyen a nagymamám, keresztszüleim 
többször is részt vettek. Körülbelül 2 évvel 
ezelőtt jött egy „gondolat” (hívás), hogy el 
kell mennem Međugorjéba, holott addig 
soha nem éreztem ennek szükségét. Zarán-
doklaton sem vettem részt soha. Idén év ele-
jén szinte egyidejűleg hívott unokahúgom és 
barátnőm is különböző időpontokban, hogy 
menjek velük Boszniába. A Szűzanya hívásá-
ra végül rövid időn belül mindkét zarándok-
laton részt vettem. Az odafelé vezető úton a 
velünk tartó lelkivezető atya rádöbbentett, 
hogy a rózsafüzér imádkozása nélkül nem 
tettünk meg mindent lelkünk érdekében. (A 
rózsafüzért szinte soha nem imádkoztam.)  
Megérkezésünk másnapján korán reggel el-
indultunk a Jelenések hegyére a Podbrdora. 
A kies, köves úton lassan haladtunk felfelé, 
minden stációnál egy-egy tizedet imádkozva. 
Hihetetlen ereje van annak, amikor 50 ember 
egyszerre mondja az imádságot messze az ott-
honától azon a helyen, ahol a Szűzanya meg-
jelent. A lelkemben lévő fájdalmak ahogy 
kezdtek előtörni, úgy kezdtek a könnyeim is 
csordogálni egyre jobban és jobban. Akkor 

még nem tudtam, hogy a Jelenések hegye 
csak a bevezetője volt a másnapi „lelkigya-
korlatnak” a Kereszt-hegyen, a Križevacon. 
Nehéz szavakba foglalni azt, hogy miközben 
imádkozva, lelki fájdalmaktól gyötörve hala-
dunk felfelé az 540 méteres hegyen, milyen 
lelki fejlődésen megyünk keresztül.  Előző na-
pon még elképzelni sem tudtam, hogy fogok 
felmászni a kövekkel teli úton. Az első pár lé-
pésnél még a lépteimre koncentráltam. Majd 
azt kezdtem észrevenni, hogy jönnek velem 
a szeretteim a gondolatomban, a szívemben, 
a lelkemben. Miközben haladtunk felfelé, 
tudatosult bennem, hogy ez az út az Életem, 
és a saját keresztutamat járom, a saját keresz-
temmel. Az út maga hol nehezebb, hol köny-
nyebb volt, hol egy apró kőre lépve jutottam 
felfelé, hol egy fába vagy épp egy segítő kézbe 
kapaszkodva, de tudtam, feljutok a csúcsra, 
a Kereszthez. Leírhatatlan érzés az is, hogy a 
következő zarándoklatomon ezt az utat már 
mezítláb teljesítettem az éles kövekkel vegyes 
úton. Lehetetlen volt kikerülni, mint ahogy 
az életünk nehéz szakaszait is meg kell él-
nünk, így ezeket a nehezebben járható szaka-
szokat is muszáj volt fájdalommal teljesíteni. 
Eufória, ez az érzés jut róla eszembe. Ebben 
az állapotában az ember fáradtságot sem érez. 
Amikor megérintettem a Keresztet, leírhatat-
lan boldogság töltött el, és zokogtam egyszer-
re. Az összes fájdalmamat letettem a Kereszt 
tövéhez, és a Jóisten gondviselésére bíztam 
magam. Ezen a hegyen olyan lelki magasságo-
kat és mélységeket éltem át, amire egyáltalán 
nem számítottam. A Szűzanya tudta, hogy a 
lelkemnek erre volt szüksége.
Međugorjét a világ gyóntatószékének is hív-
ják, nem véletlenül. A világ 70 országából 
érkeznek a zarándokok, ez közel 70-100 
ezer embert jelent. Az atyák pedig éjszaká-
ba nyúlóan várják a gyónni vágyó testvére-
ket táblára festett zászlókkal jelezve, hogy 
milyen nyelven lehet hozzájuk fordulni. 
Lelkivezetőnk a lelkünkre kötötte, hogy sen-
ki se menjen haza gyónás nélkül. Ezen a he-
lyen a bűneim is sokkal nehezebb teherként 
nyomták a lelkemet, mint eddig bármikor. 
Éppen ezért gyűjtöttem a bátorságot, hogy 
oda menjek egy atyához, és elmondjam neki, 
mi bánt. Mígnem elérkezett a hazaindulá-
sunk előtti utolsó nap. Tudtam, hogy most 
már muszáj megvallanom a bűneimet. Mi-
közben várakoztam, annyira izgultam, mint-
ha valamilyen életbevágó vizsga előtt állnék. 

Az atya a szentgyónás alatt nagyon megértő 
volt. Dorgálás helyett velem együtt gondol-
kodott, és próbált megoldást találni a helyze-
temre.  Hálás voltam neki ezért, és erőt adott 
a továbbiakhoz. A penitenciám az volt, hogy 
ajánljam fel az aznap esti Szentségimádást 
valakiért. Bűneimtől megszabadulva vettem 
részt a csodálatos Szentségimádáson. Ahogy 
térdeltem az aprókavicsos betonon, egy idő 
után azt éreztem, nem bírom tovább a fájdal-
mat, és leülök. Ekkor eszembe jutott ő, akiért 
felajánlottam a Szentségimádást. Összeszorí-
tott fogakkal térdeltem tovább, és végig őérte 
imádkoztam. Minél jobban fájt a térdelés, 
annál inkább nem adtam fel. Mert fájdalmat 
és bosszúságot okoztam neki annak ellenére, 
hogy nagyon sokat jelent nekem; így veze-
keltem.
Međugorje az a hely, ahova a zarándokok 
hazatérnek. Szűzanya a mi Égi Édesanyánk, 
és otthon vagyunk nála. Međugorje a Béke 
szigete, ahol a Szűzanya és Jézus szeretetét 
minden egyes nap minden egyes percében 
érezni. Anyai nagymamám aktívan jelen 
volt gondolataimban azokban a napokban, 
hiszen ő volt az, aki megtanított imádkozni, 
aki elültette bennem a magokat. Itt éreztem 
először azt, hogy amit ő elkezdett, az most 
nyert értelmet bennem, és most milyen bol-
dogan tekint le rám. A hazafelé vezető úton 
végig olyan érzésem volt, mint az állóvíz, 
amit jól felkavartak. A zarándoklataim után 
számomra egy új időszámítás kezdődött, és 
nagyon jól érzem magam benne.
Hazatérésem óta a rózsafüzér imádkozása a 
mindennapi életem része lett, lehetek bár-
milyen fáradt is. Örömmel várom a napnak 
ezen perceit, amit Jézussal tölthetek. Erőt 
ad, és ezáltal másoknak is erőt tudok adni. 
Miközben imádkozom, lélekben a nehéz 
köveken lépkedek felfelé, vagy ott állok a 
Križevacon a kereszt tövében, vagy a Jelené-
sek hegyén, vagy éppen a templom melletti 
téren a csillagos ég alatt Kyrie eleisont éne-
kelve a több tízezer zarándok testvéremmel 
együtt. Međugorje által megtanultam harag 
helyett rózsafüzért imádkozni azokért az 
emberekért, akik megbántottak, és hogy a 
rózsafüzér a leghatásosabb fegyverünk. Há-
lás vagyok Jézusnak és a Szűzanyának, hogy 
elhívtak és tanítanak engem.
Kraljice Mira, Moli za nas! Béke Királynője, 
könyörögj érettünk!

Árva Kata
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Megvalósulóban a neszmélyi katolikus temető digitális nyilvántartása
Már többször tervbe vettük korábban, 
hogy a nehezen kezelhető és a nagy nyil-
vánosság számára szinte elérhetetlen papír 
alapú nyilvántartást felváltsuk egy digi-
tális formára. Sajnos anyagi lehetőségek 
híján ez sokáig csak a vágyak szintjén ma-
radt, ám ez évben a Magyar Falu Program 
adta pályázati lehetőséget kihasználva 
lehetőségünk támadt a terv megvalósítá-
sára. Kocsis Balázs egyéni vállalkozó szoft-
ver fejlesztő cégét bíztuk meg a feladattal, 
aki nagy hozzáértéssel, rövid idő alatt tel-
jesítette vállalását és már tulajdonunkban 
is van a kész, feltöltött program. Jelenleg 
a neszmélyi önkormányzat informatikusá-

val a vállalkozó azon dolgozik, hogy a köz-
ség honlapjára felkerüljön a temetői nyil-
vántartás, ez lehetővé teszi lehetővé, hogy 
a jövőben minden érdeklődő informálód-
hasson a temetőben nyugvó szerettei sír-
emléke felől, főként a lejárati, sírmegváltá-
si idők szempontjából. A program két fő 
modulból áll, a nyilvánosság által elérhető 
modul tartalmazza az alap információkat, 
a helyet, a síremlék fotóját, érvényességi 
információkat. Ez csak betekintésre jogo-
sít. A másik modul jelszóval védett, csak a 
szerkesztési jogosultsággal bíró személyek 
számára hozzáférhető. Itt lehet az adatbá-
zist szerkeszteni, bővíteni, módosítani, új 

fotókat feltenni. A rendszerhez szükséges 
hardver eszközök is beszerzésre kerültek 
a pályázat adta lehetőség által. Minden 
reményünk szerint az internetes felület is 
hamarosan hozzáférhető lesz és ezzel egy 
szép karácsonyi ajándékot kap nemcsak a 
Neszmélyi Római Katolikus egyházköz-
ség, de a falu és a szélesebb nyilvánosság is. 

Bélai Lajos PTT alelnök.

Elkészült a 
vértestolnai Mária 

kápolna szigetelése és 
vakolatjavítása

Vértestolna határában található az 1812-
ben épült, műemlék, Mária kápolna. A ká-
polna szakrális épület, ahol a faluban élő 
hívő lakosság rendszeresen tartott Szűz 
Mária tiszteletére litániákat, korábban in-
nen indultak és ide érkeztek vissza a gya-
logos zarándoklatok résztvevői is. Napja-
inkban a vallási zarándoklatok újra fontos 
szerepet töltenek be a lelki megújulást ke-
resők életében, számukra is fontos helyek 
az út menti szakrális épületek. Napjaink-
ban a falu hívő közössége többször tart li-
tániát a kápolnánál. Az itt élők fontosnak 
tartják, hogy a kis kápolna megfelelő álla-
potban maradjon fenn az utókor számára. 
Takarítást, virág elhelyezést, a környezet 
rendben tartását önkéntes alapon végzik. 
2020. októberében készült műemlék-
védelmi szakmérnöki vélemény szerint 
nagy gond a kápolna vizesedése, melynek 
nyomai a homlokzaton és a belső térben 
egyaránt megfigyelhetők. A belső fala-
kon repedések, beázás nyomok, a vakolat 
táskásodása figyelhető meg. Az EEÖR-
KP-1-2021 Egyházi épített örökség vé-
delme és egyéb beruházások támogatása 
pályázaton elnyert összegből megvalósult 
a kápolna homlokzati szigetelése, a nyílás-
záró cseréje és a csapadékvíz elvezetése. A 
kápolna a falu értékes műemléke, mely az 
épített örökség megőrzése szempontjából 
nagyon fontos. A kivitelezéssel a kápolna 
hosszú távú állagmegőrzése biztosított, 
így a helyi közösség és az erre járó zarán-
dok számára is méltó helyszínül szolgálhat 
vallásos tevékenység gyakorlásához.



Apostol 5„Szeressétek egymást”

A karácsonyi idő margójára – elmélkedés az 
örvendetes rózsafüzér titkairól

1. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fo-
gantál
Ó, drága Szűzanya! Oly tiszta volt drága 
lelked és tested, hogy a Szentlélek szavát 
azon nyomban megértetted és szívedbe 
zártad. Segíts, kérlek, drága közbenjárá-
soddal, hogy hozzád hasonlóan képes és 
alkalmas legyek megérteni Isten szavát, 
rám vonatkozó tervét. A tervet, amelyet 
velem is közöl, „csak” meg kell tudnom 
hallani és érteni. Add, hogy a te segítsé-
geddel minden valóra válhasson, és egész 
életemmel egy nagy igen legyek az Atya 
számára, és így mindannyiunk, az egész 
világ számára.

2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogat-
ván hordoztál
Ó, drága Szűzanya! Ahogy beléptél Er-
zsébethez, fülujjongott az ő méhében a 
magzat, és ő is eltelt Szentlélekkel. Ör-
vendezett, és azonnal felismerte, hogy 
„üdvözítőjének édesanyja” látogatta meg 
őt.  Drága Mária, közbenjárásoddal se-
gíts, hogy én is a tőled tanult szolgáló sze-
retettel lépjek mindenkihez, és rajtam is 
felismerhető legyen, hogy Jézus Krisztust 
hordozom és adom tovább örömmel, bé-
kességgel, jósággal.

3. Akit te, Szent Szűz, a világra szültél
Ó, drága Szűzanya! Te elhagyatottan, a 
legegyszerűbb körülmények között, ott-
honodtól távol szülted a világra gyerme-
kedet, a világ megváltóját. Mégis annyian 
tudták, még a helyet is pontosan, hogy 
hol van Ő. És jöttek a világ minden részé-
ről, hogy hódolatukat kifejezzék. Örven-
dezett gazdag és szegény, ember és állat. 
Mindenki érezte, hogy közénk lépett az 
Isten. Drága Mária, közbenjárásoddal se-
gíts, hogy nap mint nap megszülethessen 
általam Krisztus, a mindent betöltő jóság, 
szeretet, alázat, türelem, segítőkészség és 
öröm.

4. Akit te, Szent Szűz, a templomban be-
mutattál
Ó, drága Szűzanya! Te drága szent Fiadat 
elvitted a templomba, hogy bemutasd és 
felajánld Istennek. Mint ahogy írva van, 
az első fiúgyermeket, amely az anyaméhet 

megnyitja, fel kell ajánlani Istennek. Drá-
ga Mária, közbenjárásoddal segíts, hogy 
én is mindenből a legelsőt felajánlhassam 
és átadhassam Istennek. Minden ébredést 
követő első gondolatomat, perceimet, te-
vékenységemet. Mindenből a legjobbat 
hadd adhassam Neki. Az elsőt, aztán az 
utolsót és mindent, ami közte van.

5. Akit te, Szent Szűz, a templomban 
megtaláltál
Ó, drága Szűzanya! Szem elől tévesztet-
ted Fiadat, s hol máshol találhattad volna 
meg Őt, mint Atyjának házában. Drága 
Mária, közbenjárásoddal segíts, kérlek, 
hogy sohase felejtsem: ha egyszercsak Jé-
zust elveszítem szemem elől, a templom-
ban, az Ő házában mindig megtalálom.

-csj-

Szép adventi műsort 
adott a Bergengócia 
Óvoda és a 30 éves 

Egressy Kamara 
Kórus Agostyánban.

2022. december 4-én, azaz Advent má-
sodik vasárnapján ünnepi műsorral 
szerepelt az agostyáni Szent Ágoston 
Templomban a település óvodája és a 
Tatai Egressy Kamarakórus. Az óvoda 
2022-ben ünnepelte fennállásának 60. 
évfordulóját, és a kamarakórus is idén 
ünnepelte 30. éves évfordulóját. Ezúton 
is gratulálunk nekik.
A köszöntéseket követően az óvo-
dások kezdték meg műsorukat 
Sahinné Herczegh Edina megbízott 
tagintézményvezető vezetésével. Min-
denki nagyon örült, hogy az óvoda, az 
ovisok ismét a templomunkban sze-
repelnek. Hiszen a fiatalság mindig új 
színt hoz az életbe. Mindenki izgatottan 
várta az előadást, nagyon ügyesek voltak 
mindannyian. Köszönjük felkészítő pe-
dagógusainknak és a szülőknek is, hogy 
vasárnap idejüket, energiájukat áldozták 
az ünnepi együttlétre, várakozásra, ké-
szülődésre.
Az óvoda előadása után következett az 
Egressy Kamarakórus ünnepi koncertje 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna karnagy 
vezetésével. Talán lassan hagyomány-
ként is lehet említeni, hogy a karácsonyi 
várakozási időszakban egyházi dallamok 
csendülnek fel templomunkban. Ez 
örömmel és melegséggel tölti el hívek 
szívét.
A misét Kovács Csaba Albert plébános 
úr celebrálta szintén ünnepi hangulat-
ban. Köszöntötte a jelenlévő „vendé-
geket” és megköszönte mindenkinek a 
már-már hagyományosnak mondható 
szerepléseket, majd ünnepi szertartást 
tartott.
A kórus nem csak az ünnepi szentmise 
előtt, hanem a mise alatt is több esetben 
énekelt, jó volt hallani, ott lenni, átélni a 
kicsikkel és nagyokkal együtt ezt az ün-
nepet! Megható pillanatok voltak, ezzel 
együtt csodálatos, lélekemelő és ünnepi 
volt egyszerre! Köszönjük!

Agostyáni PPT.

Miserend 2022 Karácsonyán

December 24.: 
 16:00. Tóváros
 21:00. Vértestolna
 21:00. Dunaalmás
 23:00. Tóváros
 23:00. Baj
December 25.: 
 Vasárnapi miserend.
December 26.: 
 10:00. Dunaalmás
 10:00. Vértestolna
 18:00. Baj
 18:00. Tóváros
December 27.: 
 7:30. Tóváros
 16:00. Neszmély
December 28.: 
 16:00. Agostyán
 18:00. Tóváros
December 29.: 
 7:30. Tóváros
December 30.: 
 16:00. Dunaalmás
 18:00. Tóváros
December 31.: 
 16:00. Dunaalmás
 18:00. Tóváros
Január 1.: 
 Vasárnapi miserend



Apostol6

Aprószentek áldozata
Korunk aprószentjei

A karácsonyi ünnepkőr egyik jelentős 
napja, midőn  megemlékezünk He-
ródes gyermekáldozatairól. Utóbbi 
években sajnos egyre többször meg-
feledkezünk, de legalábbis nem ej-
tünk elég szót e vértanú gyermekek 
áldozatvállalásáról. Heródes Betle-
hemben és környékén azzal a szán-
dékkal mészároltatta le a kisdedeket, 
hogy köztük a zsidók Messiását, fél-
tett trónjának követelőjét is leölesse. 
Az aprószentekként megnevezett 
gyermekek így a hataloméhség és az 
embertelenség áldozatai lettek. Az 
elvakultság mindig is sok ártatlan 
emberáldozatot szedett az emberiség 
történelme során, de amikor gyerme-
kek esnek áldozatul, az még fájóbba 
teszi ezt az kegyetlenséget. De ezek 
a kisdedek megmutatják számukra, 
hogy az ártatlan vértanuk áldozatvál-
lalását a hitünk megerősítésével tud-
juk számukra megköszönni, meghá-
lálni. Csak így válhat láthatóvá, hogy 
áldozatuk nem volt hiábavaló.
De sajnos a mai világnak is megvan-
nak az aprószentjei! Ők az abortusz 
során elvett életű magzatok! Sokszor 
nem gondolnak bele az emberek, 
hogy egy abortusz során nem csak 
testben, de lélekben élő magzatot 
pusztítanak el. Sajnos egyre kevésbé 
merül fel a mai emberekben, hogy 
ők is ebben az állapotban készültek a 
földivilágra, és az ő mai életük annak 
köszönhető, hogy magzatként nem 
vették el földi éllettől a lehetőségü-
ket. Sokszor az abortusz elvégzése 
során az anya jogaira hivatkoznak. De 
ebben az esetben a Magzatnak a joga-
ival vajon ki foglalkozik? A valódi vita 
arról szól, hogy ki mit gondol az élet 
kezdetéről. Vajon mikor kezdődik 
meg az emberi élet? Mikor megszü-
letünk? Ebben az esetben a születést 
megelőző hónapokat, hogy értelmez-
zük? A magzat talán nem mutat élet-
funkciókat? Nem dobog a szíve? Nin-
csenek meg a végtagjai, a teste? Nem 
érez talán fájdalmat?
De igen!
A magzat már testtel, és lélekkel ren-
delkezik! Dobog a szíve, és érzi a kör-

nyezete behatásait, és azokra reagál is. 
Az abortusz egy élet kioltása! Segíteni 
kell hát minden szülőnek, aki az abor-
tuszra gondol. Segítséget kell nyújtani 
számukra, hogy helyes döntést hoz-
zanak! A magzat számára az egyetlen 
igaz döntés, ha az abortusz szóba sem 
kerül. Mindig van megoldás! A mag-
zatnak, a gyermeknek jó lehetőséget 
ad, hogy boldog, és igaz életet élhessen 
például az örökbefogadás. De a szü-
lőknek is meg kell érezniük gyerme-
kük létét. Felelősségüknek az életért 
tudatosulni kell bennük. Ezt az anyá-
nak is be kell látni, és a világrajöttét 

biztosítani kell magzatának. 
A Heródes által elpusztított apró-
szentek áldozatvállalása akkor válhat 
teljessé, ha megértjük üzenetüket, és 
megvédjük a mai kor aprószentjeinek, 
a magzatoknak az életét.
Istenünk, a te Szent Fiad eljövetelét az 
Aprószentek nem szavakkal, hanem 
halálukkal hirdették; kérünk, segíts 
minket, hogy a mai emberek is meg-
értsék áldozatvállalásukat!
Hitünket ne csak a szavakkal valljuk, 
a tetteink is hirdessék hűségünket az 
Úrhoz!

-pik-

„Szeressétek egymást”



Apostol 7„Lángolt a szívünk!”
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Miserend
Agostyán

Vasárnap: 10:00; Szerda: 17:00, téli időszámítás időszakában 16:00
Baj

Vasárnap: 10:00; Hétfő: 17:00, téli időszámítás időszakában 16:00
Dunaalmás

Szombat: 16:00; Péntek: 17:00, téli időszámítás időszakában 16:00
Neszmély

Vasárnap: 11:30; Csütörtök: 17:00, téli időszámítás időszakában 16:00
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, téli időszámítás időszakában 16:00

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

Vesperás
Szerdánként a 
szentmise előtt fél 
órával zsolozsmát 
imádkozunk

Stephen K. Ray: Erre a sziklára – Szent Péter és Róma primátusa 
az ősegyházban A Katolikus Egyház kétezer éves történetében az 
egyik legtöbbet támadott hittétel Péter apostol és a római Szentszék 
primátusa (elsőbbsége). A szerző a baptista egyház bibliatudósa-
ként katolizált, így jól ismeri a témával kapcsolatos protestáns állás-
pontot, s könyvében ugyanazzal az alapossággal és logikus érvelési 
móddal védelmezi a katolikus tanítást, ahogyan az evangéliuminak 
nevezett felekezetek támadják azt. Könyve a rendelkezésre álló 
források közül a legteljesebb gyűjteményt tartalmazza a szentírási 
és patrisztikai idézetekből Péter elsőbbségével és a pápai hivatallal 

kapcsolatban, így bőséges anyagot kínál a katolikus tanítás szilárd megalapozásához és az 
ellenvélemények megcáfolásához. Mindeközben - saját bevallása szerint - igyekszik becsü-
letesen bánni az anyaggal, és nemcsak a katolikus álláspontot elemezi, hanem az ellentétes 
oldal érveit is. Végső soron azonban szilárdan vallja John Henry Newman állítását, aki még 
anglikán lelkészként ezt írta az ősegyházat tanulmányozva: „Aki elmélyül a történelemben, 
megszűnik protestánsnak lenni.”

A karácsonyi készület jegyében jelent meg a Magyar Kurír 
Új Ember Kiadványok sorozatának legújabb kötete, Király 
Eszter Kelemen és a sebváltó című mesekönyve. A Polski 
Fiat kalandos és szívet melengető történetén keresztül ma-
gunkra, mindennapjainkra ismerhetünk, és közelebb lép-
hetünk egymáshoz, Istenhez. Talán minden ütött-kopott 
autó fejében megfordul egyszer, milyen jó volna kápráza-
tos sportkocsinak lenni… Kelemen, a borsodi sütőtökárus 
Kispolski nem éri be holmi ábrándozással: annak rendje és 

módja szerint elindul szerencsét próbálni. Különleges sebváltója és a kalandok során meg-
ismert barátok segítik abban, hogy csúcskategóriás önmagává váljon, és képes legyen tövig 
nyomni a gázt, ha meglelte a jó utat. A rímbe szedett autós mese gyerekeket és felnőtteket 
közös kocsikázásra hív.

Könyvajánló



Apostol8 Képemlékek

Adventi koncert Agostyánban

Adventi koncert Agostyánban

Szent Imre búcsú

Szent Imre búcsú

Ifi rorate


