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A hamu misztikuma
Nagyböjt kezdetén hamut szórva 
homlokunkra kifejezzük Krisztus-
hoz tartozásunkat. Ez a gesztus a 
nem-hívők szerint talán csak jelké-
pes, esetleg színpadias, de hitünk-
ben ennek mély jelentősége van.
A keresztény hagyományban a 
hamu jelentős szim-
bólumkészlettel bír. 
Az egyik képet az 
Ószövetségből hor-
dozzuk. A Szentírás 
számos helyén talál-
kozunk azzal, hogy 
bizonyos személyek 
a bűnbánatuk jele-
ként vagy múlandó-
ságuk kifejezéseként 
hamut szórnak a fe-
jükre. Gondoljunk 
csak Dávid királyra, 
Jóbra vagy Nini-
ve lakóira. A hamu 
egyszersmind jelenti 
azt, hogy az ember 
mennyire törékeny, 
halandó és jelenti azt 
is, hogy kicsinyek va-
gyunk, mennyivel ki-
sebbek, mint az Isten. 
Elénk tárja a bűnös 
ember képét, aki a föld porából 
alkottatott, földhöz ragadt és le-
horgasztott fejjel halad az útján. 
Ezt szimbolizálja az Egyház egyik 
felhívása, amely a hamvazás szer-
tartása közben elhangzik: „Emlé-
kezzél, ember, hogy por vagy és 
porrá leszel!”

De a hamunak van egy másik, 
sokszor elfeledett, de legalább 
ennyire fontos szimbolikája is. Ez 
a szimbólum már erősen újszövet-
ségi képet mutat. A hamu ugyanis 
nem csak az elmúlás jele, hanem 
az új életé is. A hamu ugyanis 

megtisztít. Régen gyakorta hasz-
nálták a hamut tisztításra, vagy 
akár mosólúgként, hogy bizonyos 
szennyeződéseket megtisztítsa-
nak. De emellett szappant is ké-
szítettek belőle. 
Több ókori nép mítoszai között 
szerepelt egy ”halhatatlan” élő-

lény. Ez volt a főnixmadár. Ennek 
a legendás lénynek fontos tulaj-
donsága volt, hogy hosszú élete 
végén egyszerűen lángra kapott és 
elégett, majd a hamvaiból újjá szü-
letett, feltámadt. A keresztény mű-
vészet nem véletlenül használta a 

főnixet Krisztusnak 
és az Ő feltámadásá-
nak szimbólumaként. 
Így a hamu egy olyan 
ember képét tárja 
elénk, aki a bűnből 
megtisztulva felnéz 
a keresztre, az ég felé 
emeli a tekintetét és 
bűnbánatában nem 
összekuporodva, re-
ménytelenül halad 
az élet útján, hanem 
a megváltás fényé-
vel megvilágosítva, 
céltudatosan halad 
töredelmes szíve fel-
felé, az Isten felé. En-
nélfogva a hamvazás 
közben használatos 
másik felhívásban 
sokkal inkább kife-
jeződik a megváltás: 
„Tartsatok bűnbána-

tot, és higgyetek az Evangélium-
ban!”
Ezért a hamu számunkra nem 
más, mint elhamvadni a bűnnek 
Krisztus keresztjében, és feltá-
madni porainkból megtisztulva 
az evangéliumi életre.

Zoltán atya
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Mire jut? Mire nem.
Költségvetés, zárszámadás, beszámoló

Az agostyáni, baji, dunaalmási, dunaszentmiklósi, neszmélyi, szomódi, tatai és 
vértestolnai Plébániai Tanácsadó Testületek külön-külön megtárgyalták és ellen-
szavazat nélkül elfogadták az egyes plébániák 2022-es zárszámadását és a 2023. 
évi költségvetését, amely a végső jóváhagyásra felterjesztésre került a püspökségre. 
A zárszámadást és költségvetést bárki megtekintheti a plébánia irodájában. Az el-
múlt években egyházközségeinkben sok mindent elértünk. A teljesség igénye nél-
kül: Agostyánban megoldottuk a templom csapadékvíz elvezetését, felújíttattuk 
az orgonát, térkővel burkoltuk a ravatalozó és a templom közötti szakaszt, sokat 
költöttünk a temető kerítésére és gondozására. A baji templom kívülről-belülről 
megújult. A plébániát egy gyermekeket fejlesztő, foglalkoztató vállalkozás vette 
bérbe - végezte el az ehhez kapcsolódó felújításokat - és működik. Dunaalmáson 
kicseréltük a templom nyílászáróit és térkővel burkoltuk temetőnk járdáit. Egy 
új urnafalat is létrehoztunk, és megvalósult a temető digitális nyilvántartása is. 
Neszmélyen a templom tetőszerkezete újult meg, de elkészült a temető útháló-
zata és digitális nyilvántartása is. Tatán felújítottuk az Almási úti temető Bacsó 
Béla úti kerítés szakaszát és örülhetünk a Magyar Kapucinus Delegáció által fel-
újított tetőnek, huszártoronynak és harangnak. A korábban elvégzett energia-
korszerűsítésnek köszönhetően jelentősen csökkent az energiafelhasználásunk, 
de az épület adottságai jelenleg nem tesznek lehetővé további megtakarítást. A 
vértestolnai templomban padfűtés szolgálja a hívek komfortérzetét, a plébániát 
az étkező, mosdó kialakításával, a falak injektálásos technikával való megerősíté-
sével, a nyílászárók cseréjével, illetve a külső szigeteléssel zarándokszállássá fej-
lesztettük, ami közösségünk szolgálatát és a hosszú távú fennmaradást biztosítja. 
A hívek nagy örömére felújítottuk a Mária kápolnát is. Ezen tevékenységek nagy 
része pályázati forrásból valósult meg, de mint minden ilyen, jelentős önerőt is 
igényelt. Az elvégzett feladatok után is még marad bőven tennivaló, hogy értéke-
inket megóvjuk, lehetőségeinket továbbfejlesszük. A megemelkedett energiadí-
jak miatt azonban – egyházközségeink rezsiköltsége három és fél, négyszeresére 
emelkedett, Tatán például eddig évente megközelítőleg 3 millió forintot költöt-
tünk a közüzemi díjakra, most várhatóan 10 millió forintot fogunk - az idei év-
ben további fejlesztésekkel, beruházásokkal nem számolhatunk és előreláthatólag 
megtakarításaink is jelentősen csökkeni fognak. Éppen ezért kérjük, aki teheti, 
anyagi lehetőségeihez mérten támogassa egyházközségét, hogy távlati céljaink 
megvalósulhassanak.
Az egyházközség támogatását az egyházi hozzájáruláson keresztül lehet megten-
ni, amelynek javasolt összege a nettó jövedelem 1%-a, de aki teheti lelkiismerete 
szerint adhat többet vagy akár kevesebbet. Hálásan köszönjük közösségünk ado-
mányait!
A sok eredményes felújítás mellett szót kell ejteni arról is, hogy az egyházközség 
közvetlenül is támogatja a közösségeket (Caritas, ifjúsági Ének és zenekar, cser-
készek). Ezúton is köszönjük a Tatai Szent Imre Alapítvány támogatásait, akik a 
tatai keresztény ifjúság támogatásának céljával segítik közösségeink működését. 
Közhasznúság miatt az adó 1% felajánlásokat fogadnak 18601606-1-11.

-jt-

Böjti fegyelem 
Február 22-ével megkezdődik a nagy-
böjti időszak. Nagyböjtben pénteken-
ként tartózkodni kell a húsfogyasztástól 
mindenkinek, aki betöltötte a 14. élet-
évét. Hamvazószerda és nagypéntek szi-
gorú 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 
takarításban, díszítésben résztvevőknek; 
a pásztorjáték résztvevőinek és azoknak, 
akik a liturgikus szolgálatokban részt vet-
tek. A jó Isten áldja őket munkájukért, 
segítségükért!

Pásztorjáték Tatán 
Szenteste délutánján a családok számára 
karácsonyi vigília-misét mutatott be Zol-
tán atya. A szentmisében a hittanos fia-
talok Betlehemes játékkal köszöntötték a 
Kisjézust. A műsor során Jézus Krisztus 
születésének a történetét elevenítették fel 
betlehemi szálláskereséstől kezdődően, a 
napkeleti bölcsek látogatásáig, mely során 
átadják az aranyat, tömjént, mirhát az új-
szülött királynak.
Az előadás során orgonakísérettel több 
ének is elhangzott. Köszönet a hittano-
soknak a részvételért és szüleiknek, hogy 
elkísérték gyermekeiket a próbákra és ak-
tívan részt vettek az előkészületekben, kü-
lönösen a ruhák beszerzésében.

Keresztút 
Nagyböjt minden péntekén, az esti szent-
misék előtt, 17 órától kezdődően kereszt-
utat végzünk templomunkban. Az imád-
ságokat a plébániai közösségek vezetik, a 
faliújságra kitett hirdetés szerint. Hívunk 
és várunk mindenkit, így is készüljünk kö-
zösen húsvét szent ünnepére.

Ügyfélfogadás rendje a plébánián
Tájékoztatjuk a kedves Híveket, hogy meg-
változott az ügyfélfogadás rendje.
Személyes ügyfélfogadást kedden 8-12 és 
13-15 óra között tartunk. 
A befizetéseket csekken, illetve átutalással 
is intézhetik.

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

Téli lepke

égő színeket
fakít tűnő árnyékká
a fagyos halál

Nagyvárosi anzix

feketerigó
csipeget almacsutkát
parkolósávban

Januári tavasz

most csenghet - bonghat
egy hóvirágcsengettyű
blokkházak között

Vae victis

földig hajoltak
a délceg hóvirágok
visszatért a fagy

Botos Ferenc

„Szeressétek egymást”

folytatás a következő oldalon...

Betegek világnapja 
Szent II. János Pál kezdeményezésére 
1993-tól február 11. a betegek világ-
napja. 1858-ban ezen a napon jelent 
meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 
14 éves francia lánynak Lourdes-ban, 
majd február 15-én a sziklabarlang-
ban csodatevő forrás fakadt. E he-
lyen 1864-ben templomot építettek, 
amelynek IX. Pius pápa bazilika címet 
és előjogokat adományozott. Lourdes-
ban a zarándokok száma évente több 
mint félmillió és a természetes módon 
meg nem magyarázható gyógyulások 

száma is több ezerre tehető. A világ-
nap célja, hogy „Isten egész népe kel-
lő figyelmet szenteljen a betegeknek, 
segítse elő a szenvedés megértését.” 
Ebben az esztendőben is volt alkalom 
arra, hogy közösségben részesüljenek 
a hívek a betegek szentségében. Egy-
házközségeinkben a szentmisékben 
imádkoztunk a betegekért és a haldok-
lókért. A homíliát követően kiszolgál-
tattuk a betegek kenetét beteg és idős 
testvéreinknek. Imádkozzunk tovább-
ra is beteg és rászoruló testvéreinkért!

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról 
Az idei esztendőben is rendelkezhe-
tünk jövedelemadónk két százalékáról. 
1%-át az egyházaknak, a másik 1%-át 
pedig civil szervezeteknek ajánlhatjuk  
fel. Kérjük, támogassa a Magyar Kato-
likus Egyház szolgálatát adója egyhá-
zi 1%-ával, hogy a legnagyobb hazai 
keresztény közösség minél többeknek 
nyújthasson segítő kezet. Technikai 
száma: 0011. Adója másik 1 %-át le-

hetősége van plébániai közösségünk 
Szent Imre Alapítványának felajánlani. 
(Adószám: 18601606-1-11) Alapítvá-
nyunk az egyházközség lelki, szociális 
és kulturális céljait hivatott elősegíte-
ni. Ennek fundamentumát képezi az 
ide szánt adomány, amelyet ezúton is 
köszönettel fogadunk. Kérjük, hívja 
fel családjának, jószándékú ismerősei-
nek figyelmét is a lehetőségre!

Albert Atya lelkigyakorlata
Leányfalu 2022.dec.14-17.

Néhány nap csupán, amelyet a „Tá-
bor hegyén” tölthettünk. Albert 
Atya elhúzta nekünk a függönyt, 
ami az ég titkait eltakarja előlünk.
És ebből a zakatoló, kavargó, roha-
nó, törtető és veszekedő világból a 
béke, a csend, a nyugalom az isteni 
bölcsesség, az ima és a szeretet ára-
dásának varázslatos világába veze-
tett bennünket.
A Szentlélek segítségével, a Szent-
írás szavaival végigélhettük a meny-
nyei Atya készülődését, hogy Fiát 
megváltásunkra a Földre küldje, 
és a világ, az emberek, a szívek ké-
szülődését Isten Fiának befoga-
dására. Szemléletes történetekkel 
tette derűssé és könnyen érthetővé 
a lélektől lélekig ható szent mon-
danivalót. Végül egy csodaszép ka-
rácsonyi ikonnak, a Megtestesülés 
Ikonjának szemlélésével valóban 
eljutottunk oda, hogy a szívünkben 
valóságosan megtapasztalhattuk a 

közénk érkezett, értünk kicsinnyé, 
alázatossá lett Isten Fiát. Aki most 
már mindig bennünk él. Velünk jár 
minden nap, segít, vezet, irányít, az 
üdvösségre vezető utunkon. Albert 
Atya az elmélkedések közötti idő-
ben szorgalmasan gyóntatott. Szin-
te mindenki megtisztult a bűnbo-
csánat szentségében.
Volt, aki a szabadidejét az Úr lá-
bánál csendben szemlélődve töl-
tötte. Volt, aki a Lurdi-barlanghoz 
kapaszkodott föl a meredek hegy-
oldalban, hogy ott a békéért imád-
kozzon. Volt, aki a művészien szép, 
réz dombormű keresztutat imád-
kozta végig, de olyan is akadt, aki 
a kiserdőben sétálgatott a hegy-
tetőn, ahova nyulak, őzek, néha 
még vaddisznók is belátogatnak, 
tudtuk meg a dolgozóktól. Az el-
látás nagyon kényelmes, kétágyas, 
fürdőszobás szobákban történt. A 
napi háromszori étkezés alkalmá-

val, a gyertyafényes, hangulatos 
ebédlőben, bőséges finomságokkal 
kedveskedtek. Pl. a harcsapaprikás 
mellé, finom vörösbort is szolgál-
tak föl, mert hát a halacska úszni 
kíván.
Ez a lelkigyakorlatos ház egy kü-
lönleges sziget, amely Leányfalu 
legforgalmasabb utcájában, egy 
meredek hegyoldalon, különleges, 
lépcsőzetes módon épült, kihasz-
nálva a domborzati adottságokat. 
Négy szinten. A templom a leg-
magasabb szinten, a szintek között 
lift működik. majd külön három 
szinten lakrészek, közöttük előa-
dótermek, könyvtár, gyóntatásra 
alkalmas, tágas helységek és egy 
kápolna, ahol a kisebb 20 fős cso-
portok családias szentmiséken ve-
hetnek részt. Mi is minden nap itt 
találkozhattunk az Úr Jézussal a 
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Petőfi Sándor: Az apostol
(részlet)

„A szőlőszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy 
megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy 
gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcs-
nek,
Amíg megérik? ez belékerűl
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,

És azután az emberek belőle
Világvégéig lakomázni fognak.
A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsu-
gár?...
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de

Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?...
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy amidőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,

Ökumenikus istentisztelet
Az ökumenikus imahét keretében 
Tata-Tóvároson a közös istentisz-
telet a tatai Szent Kereszt plébá-
niatemplomban volt Kovács Csa-
ba Albert, Both Zoltán, Havassy 
Bálint római katolikus, Frankó 
Mátyás evangélikus és Szabó Előd 
református szolgálattevők vezeté-
sével. A felolvasott igerészletek a 
következők voltak: Efezusi levél 
2, 13-22 (Albert atya); Ezekiel 34, 
15-20 (Szabó Előd); Evangélium 
Szent Máté könyvéből, a 25. feje-
zetből az utolsó ítéletről szóló rész 
(Frankó Mátyás). Egy érdekesség: 
a Károli Bibliában a pásztor nem 
juhokat és kosokat  választ el, 
hanem juhokat és kecskéket. Az 
igehirdető, a prédikátor Frankó 
Mátyás evangélikus lelkész volt. 
Bevezetésképpen elmondott egy 
vele megesett történetet. Az evan-
gélikus kistemplom csendes utcá-
jában az árnyas fák alatt gyakran 
ücsörögnek hajléktalanok, mivel 

a hajléktalanszálló alig száz méter-
re van. Egy alkalommal egyikük 
megszólította. - Maga itt a pap? - 
Én vagyok. Néhány mondat után 
kiderült, nem pénzt akart. „Azt 
kérem, - mondta -hogy egyszer hir-
desse ki a szószékről, hogy nekem 
is piros a vérem.” Kár, hogy nem 
volt mód a prédikáció felvételére, 
mert igazán nagyon tanulságos, 
sémáktól mentes, gondolatgazdag 
volt. A kijáratnál, a hagyományos 
elköszönéskor a lelkész úrnak az 
igehirdetését megköszöntem.
Az énekek a Hozsanna énekei 
voltak: 223, 145, 82, 150. A 
záróimádságok közül álljon itt 
Szabó Előd (1) és Albert atya (2) 
imája: (1) Könyörülő Istenünk! 
Segíts, hogy jóvátegyük a kárt, 
amelyet másoknak
okoztunk, a megosztottságot, 
amelyet néped körében keltet-
tünk! Jézus tanítványaira lehelve 
adta a Szentlelket, hogy megszü-

lessen az újteremtés közössége. Így 
add kegyelmedet, hogy gyógyul-
jon megosztottságunk, és aján-
dékozz meg azzal az egységgel, 
amelyért Jézus imádkozott! (2) 
Úr Jézus Krisztus! Te vagy az út, 
az igazság és az élet. Földi szolgá-
latodban az igazság öltött testet 
a jóban, amit cselekedtél. Leron-
tottad a megosztottság falait és 
az előítéletek béklyóit. Nyisd meg 
szívünket és elménket, hogy felis-
merjük: bár sokan vagyunk, Ben-
ned mégis egyek!

id. Fülesi János

...folytatás az előző oldalról

két szín alatti szentáldozásban. En-
nek a hatalmas háznak a lelke egy 
görögkatolikus atya, János atya, és 
felesége, Gyopárka. Ők és néhány 
segítőjük gondoskodnak arról, 
hogy az itt lelki-testi pihenésre, 
felüdülésre vágyó keresztény test-
vérek valóban megújult testben, 
megújult lélekkel térhessenek haza. 
Albert Atya minden tavasszal és 
minden ősszel ellátogat ide néhány 

napra és szelíd szeretetével, bölcs 
szavaival nyitogatja az Isten felé 
közeledni vágyó hívek szívét. Vezet 
és segít bennünket abban, hogy ne 
csak éljünk itt a Földön, hanem éle-
tünk a Mennyei Atya szándéka sze-
rint való tartalmas, mások örömére 
is boldog élet lehessen. 
Isten előtt felelősek vagyunk azért, 
hogy mit teszünk lelki életünk 
előrehaladása érdekében. Érdemes 
részt vennünk legalább egyszer-két-
szer ezeken a lelkigyakorlatokon. 

Még eddig senki sem bánta meg. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy csak 
az első lépések bizonytalanok. Az 
Úr Jézus és a Szűzanya, ha kérjük, 
azonnal megfogják a kezünket és 
szeretettel vezetnek bennünket. Így 
életünk könnyebbé, boldogabbá, 
tartalmasabbá, célravezetőbbé, és 
egymás számára fontosabbá válik.
Mindenkinek csak ajánlani tu-
dom. A legközelebbi lelkigyakorlat 
2023. 03. 1-4. között lesz.

Magó Erika

folytatás a következő oldalon...
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Petőfi Sándor: Az apostol
„Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” Jn 15,13

Petőfi Sándor 1848 nyarán írta meg 
Az apostol című elbeszélő költemé-
nyét. Az apostol számos irodalmi érté-
ke közül az alábbi elemzés az életáldo-
zat és értékátadás témáját domborítja 
ki a műben található bibliai párhuza-
mok és utalások mentén.
A felvilágosodás és a francia forrada-
lom elképzelése szerint az egyén lehet 
egyszerre ember és polgár: ember, aki 
a saját boldogságát keresi, önmagáért 
és családjáért felelős, valamint polgár, 
aki feláldozza magát a többi embe-
rért, és a világot akarja jobbá tenni. 
Az apostol egyik központi kérdésfel-
tevése, hogy ez a két szerep megva-
lósítható-e egyidejűleg. A mű szerint 
nem. Szilveszter, a főhős csak akkor 
válhat apostollá, ha emberi létét fel-
adja.
Az elbeszélő költemény már címével 
is utal a Könyvek Könyvére. Az apos-
tol szó etimológiája görög eredetű, 
jelentése küldött csoport, hajóegység 
volt. Az újszövetségi könyvekben ele-
inte tág jelentéssel bír a szó: vonatko-
zik Jézus tizenkét tanítványára, Pálra, 
és azokra, akik Krisztus és az egyház 
küldöttei. Később egyre inkább a ti-
zenkettőre és Pálra szűkül a szó hasz-
nálata. A kifejezés tehát elsősorban 
feladatot, funkciót jelentett, de csak-
hamar a megbízatás, a hivatás viselő-
jére is vonatkozott. A küldött olyan, 
mint a küldő, hiszen őt képviseli.1
Szilveszter apostoli küldetéstudatá-
nak lényege három, a szabadságot kö-

zéppontba állító monológban fogal-
mazódik meg. Az első monológ (III. 
fejezet) egy látomásos kép keretében 
hangzik el: Szilveszter lelke a csilla-
gok fölé repül, s szólal meg: a rabszol-
gaságot tartja a bűnök forrásának, a 
cél ezért az emberek közti egyenlőség 
megteremtése. Ennek érdekében haj-
landó föláldozni magát, s jutalmat 
sem vár.
A második monológ (X. fejezet) a 
főhős imája, amelyet a természet cso-
dáit látva mond el. Isten hatalmát és 
jóságát dicsőítve fejezi ki a természet-
ben megtapasztalt szabadságélményt.
A harmadik monológot (XI. feje-
zet) szerkezetileg kiemelt helyen, a 
mű közepén találjuk. Szilveszter a 
Földet egy szőlőszemhez hasonlítja, 
s az ebből kibontakozó allegóriában 
megismerjük Szilveszter eszméinek 
összefoglalását, amely Petőfi ars poe-
ticájának is tekinthető. A főhős arról 
elmélkedik, hogy ahogyan egy kis 
szőlőszem, úgy a Föld is megérik. A 
Földet a nagy lelkek érlelik – Szilvesz-
ter önmagát is ennek tartja –, ame-
lyek azonban ritkán születnek, így a 
Föld nem tud hamar megérni. Ebben 
a rövid szakaszban tehát megjelenik 
az emberiség története, melyben cél a 
boldogság, s ennek eszköze a szabad-
ság.
Szilveszter életének fontos motívuma 
a társadalmon kívüliség: édesanyja 
születésekor kiteszi az utcára; gyer-
mekkorában tolvajként, koldusként, 

szolgálóként szintén a társadalom 
peremére szorul. A falu jegyzőjeként 
szembekerül a földesúrral és a pappal, 
a nép pedig, amelyért szenved és har-
col, újra és újra megtagadja.
A sok rossz tapasztalat ellenére Szil-
veszter mégis a polgárszerep elsőd-
legességét vallja, és az emberiség sza-
badságáért küzd. Úgy véli, hogy az 
egyén csak akkor lehet boldog, ha az 
egész emberiség eléri a boldogságot. 
Fel akarja áldozni magát azokért, 
akik meg sem értik őt, s eközben fele-
ségét és gyermekeit is elveszíti. Végül 
ráébred, hogy apostolkodása, tanítói 
tevékenysége nem elég a lassú fejlődés 
szolgálatához.
Szilveszter alakja több ponton is pár-
huzamba állítható Jézuséval: kezdet-
ben tanító tevékenységet folytat, az 
általa tanítani és megváltani akart 
nép viszont külső nyomásra ellene 
fordul. Ahogyan Jézust, Szilvesztert 
is elfogják és elhurcolják könyve lá-
zítónak nevezése után. A király elleni 
merényletet követően „leverék láb-
árul”, arcul köpik, megrúgják fejét. 
Jézushoz hasonlóan a vérpadon szá-
nalommal tekint a kivégzését köve-
tőkre.
Ezt a tragikus végkifejletet írja felül 
az utolsó, XX. fejezet, amely értelmet 
ad Szilveszter áldozatvállalásának: az 
új nemzedékek lerázzák magukról a 
rabláncot, és tisztelettel gondolnak a 
régi idők apostolára.2

Kontra Attiláné

1: Magyar Katolikus Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu/A/apostol.html, 2023. 02. 01.
2: Irodalom 10., (főszerk.: S. Pásztor Judit), Szent István Társulat, Bp., 2021, 154-157.

S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! –
Munkára hát,
Föl a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszít-
ve,
Nagy a föladat, az

Idő röpűl, s az
Élet rövid. –
Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabad-
ság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
És hogyha kell, elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé,

Zászlótokhoz hűséget esküszöm,
S hahogy véremben lesz egy pártütő 
csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belőlem,
Habár szivemnek közepén lesz is!”
Ily vallomást tett... nem hallotta em-
ber,
De meghallotta odafönn az isten,
Fölvette a szent könyvet, melybe
Jegyezve vannak a martírok,
S belé irá a Szilveszter nevet.

...folytatás az előző oldalról
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Tatai Katolikus Bál 2023

2020. után végre újra megrendez-
hettük egyházközségeink közös, jó-
tékonysági bálját. Rendhagyó mó-
don nemcsak a Kapucinus templom 
és fíliái, Agostyán, Baj, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély, Szo-
mód és Vértestolna, hanem a Tatai 
Szent Kereszt Plébánia és fíliái, Kocs, 
Mocsa, és Naszály közös bálját sike-
rült megszervezni. A rendezvénynek 
idén a Gottwald Hotel adott helyet, 
ahol a létszám - a nagy érdeklődésre 
való tekintettel – már hetekkel a bál 
előtt elérte a terem befogadóképes-
ségének határát. Albert atya köszön-
tő beszédét követően az elsőbálozó 
fiatalok nyitótánca vette kezdetét. A 
vacsorát Lévai Vilmos zongorajátéka 
színesítette, majd a 722. számú tatai 

cserkészcsapat bemutatkozása követ-
kezett. Az őrsvezetők tanúságtéte-
leit a közönség nagy tapssal köszön-
te meg. A továbbiakban Bús Péter 
zenekara biztosította a talpalávalót. 
Nagyon sok szép felajánlás érkezett 
a tombola tárgyaira. A sorsolásra éj-
fél után került sor, és a nagyszámú 
felajánló jóvoltából egy sereg tombo-
lajegy-tulajdonos jutott nyeremény-
hez. Ezúton is köszönjük mindazok 
munkáját, akik a bál szervezésében 
közreműködtek. Különösen köszön-
jük Gulya Kinga és Kapusy Péter se-
gítségét, akik támogatása nélkül nem 
lehet sikeres a rendezvény. Köszönjük 
Kissné Fegyver Tünde és Dr. Szabóné 

Kóthay Ildikó segítségét a tombola-
tárgyak összegyűjtésében. Köszönjük 
Tata művészeinek, hogy értékes fel-
ajánlásaikkal, továbbá mindazoknak, 
akik támogatójeggyel segítették elő a 
bál céljának elérését. A továbbiakban 
a bálon részt vevők visszajelzéseit, ta-
pasztalatait, élményeit olvashatják. 
Fogadják nagy szertettel!

-jt-

Rendkívül elegáns, ugyanakkor elbű-
völően könnyed és fiatalos bál volt. 
Nagyszerű érzés volt átélni: katoli-
kusok vagyunk, de teljesen normális 
emberek!

Havassy Bálint atya

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
részt vehettünk a bálon településünk 
(Naszály) néhány családjával együtt!
Mindannyiunktól ,csak pozitív visz-
szajelzést tudok adni. Ennyire színvo-
nalas rendezvényre ritkán juthatunk. 
Nagyszerű volt a szervezés, a kiszolgá-
lás, a vacsora, a műsor és a társaság is. 
Minden gördülékenyen, pontosan és 
megfelelően működött a teljesen telt-
házas rendezvényen. Úgy érzem, en-
nél méltóbb helyet nehezen találtatok 
volna a katolikus bál megrendezésére. 
Hálásan köszönjük 
a helyszínt és a segítőkészséget a 
Gottwald családnak! Látni, érezni, 
tapasztalni lehetett a beletett szívből, 
szeretetből eredő következetes, áldá-
sos, sok munkátokat és időt a nemes 

cél érdekében. Reményekkel teli, szí-
vet melengető érzés volt látni, hallani 
az ifjú cserkészeket, a hitükből faka-
dó, elkötelezettségüket, munkájukat 
és elért eredményeiket.
Még egyszer mindent nagyon köszö-
nünk!
A bál jó hírét tovább vittük és ter-
jesztjük. Remélem lesz folytatása, erre 
mindenképp bíztatlak benneteket.
A naszályi Krisztus Király plébánia 
templom közössége nevében.
Tisztelettel és szeretettel

Vastag Gusztáv és Hajni 

Gratulálok a tegnapi bál szervezésé-
ért! Nagyon jól éreztük magunkat, 
külön öröm volt unokám első tánco-
lása. Jó volt a társaság és a zene is.

Harmath József

Visszajelzés a bált illetően:

Nagyon jólesett számomra, hogy 
megemlékeztetek rólam, mint ala-
pítóról a cserkészcsapatot illetően. 
A teljes képhez hozzátartozik, hogy 
Tatán már működött egy csapat azo-

nos számmal, más névvel régebben, 
így Tatán - igaz megszűnt korábban 
- de nem ez az első csapat. Sőt, Dé-
nes, a mostani parancsnok annak 
kiscserkésze volt. Az alapítás is úgy 
zajlott, hogy én inkább megálmo-
dója voltam, és Andrea segítségével 
néhány megbeszélést hívtunk ösz-
sze. Ebbe csatlakozott aztán Dénes, 
majd Péter és Melinda. Igazából az 
ő hármuk áldozatkész szolgálata és 
Dénes papírmunkája kellett az alapí-
táshoz. Voltak igazán mélypontok is, 
amikor nem látszott, hogy bárkit is 
érdekelne a cserkészet. Valójában az a 
tapasztalat, hogy amíg valaki nem is-
meri, addig könnyen az előfeltevései, 
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félinformáció, prekoncepciói áldoza-
ta. Ez a bál, az ott elhangzó szavak, 
mind azt mutatják, hogy előítéletek 
nélkül, tapasztalattal, valami érték, 
és a jövő elidegenedett világa számára 
is érték született. Nagy öröm, hogy 
a város katolikus papjai és lelkészei 
egy asztalnál ülhettek, hogy keresz-
tény emberek áldozatkészen adtak az 
idejükből, anyagiakból és ami talán a 
legfontosabb, a szívükből. Nagy hálát 
éreztem ezért, különösen a szerve-
zőknek gratulálok is. Amikor Tibi az 
ajtóban fogadott, már láttam, hogy 
ez egy jól szervezett alkalom lesz. A 
fényképszoba meg a kreativitás csil-
lámpora volt az estében.
Persze az élet és a cserkészet is olyan, 
mint a bál: hús nélküli ételt kértem, 
de csak húst kaptam minden fogás-
nál, na jó, a süti kivétel volt. Mondjuk 
nem tiltakoztam... Isten végez, ember 
küzd és tervez. Így van ez rendjén.

Milán Mór
Tata egy katonalelkésze

Az évek óta megrendezésre kerülő ka-
tolikus bálban 2017 óta veszünk részt 
rendszeresen a párommal együtt. A 

számunkra első évi bál jótékony jel-
legét az adta, hogy ebben az évben a 
vértestolnai plébánia felújítására tör-
tént a gyűjtés, s e nemes célhoz pedig 
helybeli lakosként kötelességünknek 
éreztük, hogy csatlakozzunk nemcsak 
támogatói jeggyel, hanem szemé-
lyes jelenléttel is. A Tatai Edzőtábor 
helyszínen megrendezett jótékony-
sági rendezvényt magas színvonalú-
nak ítéltük mind a helyszínválasztás, 
mind a felszolgált ételek/italok, mind 
pedig a zenei szolgáltatás tekinteté-
ben. Mindez arról árulkodott, hogy 
a szervezők nagy hangsúlyt fektet-
tek – s a mai napig fektetnek – arra, 
hogy minden résztvevő kellemes él-

ményekkel gazdagodjon. Ugyaneze-
ket tudjuk elmondani valamennyi 
azóta megrendezett katolikus bálról 
is. A tombolahúzás a rendezvény 
hangulatát még inkább fokozza. Az 
idei katolikus bál alkalmával jó öt-
letnek tartottuk első alkalommal az 

online felületen történő regisztrációs 
jelentkezést, ami alkalmat ad a jelent-
kezők pontosabb megismerésére. Az 
asztalokon lévő, szépen kivitelezett 
ültetőkártya és a hozzá tartozó – de-
dikált – imarészlet is kedves ötlet volt 
a szervezők részéről. Az asztaltársasá-
gunk összeállításával is maximálisan 
elégedettek voltunk. Pozitívum az 
ételekre vonatkozó előzetes menü-
választás is, gondolva minden évben 
az ételérzékenyekre. Az elsőbálozók 
előadása – akárcsak a korábbi évek 
műsorszámai – mind csak emelték a 
rendezvény színvonalát. Valamennyi 
jótékonysági bál komolyságát adja, 
hogy bemutatkoznak mindazok, 
akiknek a bál bevétele felajánlásra 
kerül (ahogy idén ezt a cserkészek is 
tették). Negatívumokról az eddig ta-
pasztaltak alapján nem tudunk beszá-
molni. Amióta először résztvevői vol-
tunk a katolikus bálnak, azóta ki nem 
hagytunk egyetlen alkalmat sem, s 
amennyiben lehetőségünk lesz rá, a 
továbbiakban is szeretnénk részesei 
lenni. A szervezők minden évben ki-
tesznek magukért, soha nem adják 
alább, sőt évről-évre egyre magasabb 

elvárásoknak kívánnak megfelelni. 
Sok sikert és kitartást a további mun-
kájukhoz!

Eipl Ágota
Vértestolna

Nagyon köszönjük a sok szervezést, 
szerintem szuperül sikerült a bál! Jó 
volt, hogy ennyi fiatal is ott tudott 
lenni! Külön köszönöm a cserkészek/
cserkészet ilyen elkepesztő mértékű 
közösségi támogatását! Nagyon bol-
dog vagyok ettől. Jó, hogy megmutat-
hattuk magunkat, és bízom benne, 
hogy a közönség is értékesnek talál-
ta a cserkészmunkát! Mi nagyon jól 
éreztük magunkat! Remélem, ti is!
Hálás köszönettel,

Dénes

Egyházközségünk tagjai először vet-
tek részt ezen a rendezvényen, és meg 
kell mondanom, hogy nem minden-
napi élményben és nívós szórakozás-
ban volt részünk. Köszönet minden-
kinek, aki bármilyen szinten és módon 
járult hozzá az est sikeréhez, igazán 
szép munkát végeztek! Gyönyörű 
volt a dekoráció, sikeres az asztalok 
elrendezése, jól meg volt szervezve a 
vendégek fogadása és eligazítása, kí-
sérése. Ilyen vegyes társaság számára 
igazán nehéz mindig megfelelő zenét 
találni, de a tánctér folyamatos telí-
tettsége azt mutatta, hogy ez is sikeres 
volt (Nekünk, akár ha két fazék fedőt 
összecsapnak, már táncolhatnékunk 
támad!). Az elsőbálozó fiatalok bevo-
nulása és tánca megható, felemelően 
szép volt. A vacsora felszolgálása gyors 
volt, az ételek melegen és gusztusosan 
voltak tálalva, jó volt új ízekkel is meg-
ismerkedni (kiszabadulva a rántott 
hús, pörkölt-nokedli, sült hús egyhan-
gúságából).
Amin a későbbiekben javítani lehetne, 
talán ha ekkora tömeggel dolgozunk, 
figyelni kell a szellőztetésre, fontos a 
levegő időnkénti frissítése. Stílszerű 
lehetett volna, ha néhány igazi cser-
kész fiút és kislányt is láthattunk vol-
na, ha már ilyen szép egyenruhájuk 
van, végül is értük is dolgoztunk, a 

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

magunk szórakoztatásán túl. Szépek 
és értékesek voltak a tombolatárgyak, 
bár nem értettük, a vége felé miért 
kellett megduplázni a nyereményeket 
egy kihúzott számra.
Mindent összevetve még egyszer kö-
szönjük ezt a szép estét, reméljük lesz 
még alkalmunk veletek együtt ünne-
pelni, szórakozni! Úgy véljük, a ren-
dezvény megszervezése rendkívül sok 
munkával és fáradsággal járt, ehhez 
képest mi nem sok terhet vállaltunk. 
Szeretnénk a jövőben - ha még egy 
közösségben leszünk - többet vállalni 
az előkészítésben, ne csak a mulato-

zásban!
Köszönet még egyszer mindenért, Is-
ten áldja meg mindennapi munkáto-
kat is!
Tisztelettel:

Bélai Lajos
PTT alelnök

Mi is köszönjük a szép estét, a korábbi 
ilyen bálok rendezőinek (asztaltársa-
ságunknak) nagyon jólesett a folya-
matos, néhány éve már hiányolt deja 
vu érzés.
Örülünk, hogy igényeltétek, elfogad-
tátok és alkalmaztátok a 18 éven át 
összegyűlt Szent Erzsébet jótékony-
sági estek tapasztalatait. Ezt még si-

került felülmúlnotok azzal, hogy az 
előre megírt konferálás teljesen gördü-
lékennyé tette az egész programot. To-
vábbi értéke e báloknak, - ami nekünk 
is az elsők közt szereplő célkitűzésünk 
volt - hogy a fiatalok számára is vonzó 
és kulturált szórakozásra ad lehetősé-
get.
Megnyugvással tapasztalhattuk, hogy 
ennek a - Tata és környéke számára 
fontos - társasági eseménynek minden 
bizonnyal lesz folytatása. Külön öröm, 
hogy ez a találkozás és vidám együttlét 
a katolikus közösségek közös, emléke-
zetes eseménye lett. Csak így tovább!
Szeretettel gratulál és üdvözöl

Izing Laci és Csilla

Miért jó cserkésznek lenni?

„A cserkészet azért is nagyon fontos 
számomra, mert amikor kimegyünk a 
természetbe, akkor az eddigi mindenna-

pi gondjaim, aggodalmaim szertefosz-
lanak. Hiszen ilyenkor teljesen elszige-
telődünk a külvilágtól, a sok stressztől, 
külső hatásoktól/tényezőktől, a megfe-
lelési kényszerektől: sulitól vagy akár a 
családtól. Csak magunk vagyunk. Sem-
mi más. De persze azért valaki mégis-
csak velünk van...
Úgy gondolom, hogy Isten jelenlétét 
legjobban a természetben lehet érezni, 
legalábbis én itt tudom megtapasztalni 
Isten valódi csodáit, itt érzem a legkö-
zelebb magamhoz. Sosem felejtem el 

az első cserkésztáboromat, amiből úgy 
jöttem haza, hogy ez volt életem legjobb 
tábora. Az első pár napon sokat esett 
az eső, emiatt ponyva vagy éppenséggel 
sátor alá kényszerültünk. Meghatározó 
élmény volt, amikor kint ültem az eső-
ben az egyik padnál, és csak hallgattam, 
ahogy kopognak az esőcseppek a pony-
ván. Akkor feledhetetlen nyugalmat, bé-
két, örömet éreztem. Olyan volt, mintha 
beszélt volna hozzám a természet és álta-
la Isten is.”

Andris - 722

Cserkészek a Tata környéki templomokban
Az idei tél egyik leghidegebb napja volt. 
Fújt a szél, és átfagytunk a templom előtti 
álldogálásban.
Köszönet annak a 30 cserkésznek, akik 
ezen a hétvégén meglátogatták a Tata 
környéki falvakat, hogy támogató jegye-
ket áruljanak a bálra, valamint bemutas-
sák a cserkészek céljait. Albert atya ötlete 
volt,ezzel is összekötni a fíliák közösségeit. 
Így hát összesen 8 szentmisén jártunk 1,5 
nap alatt az alábbi templomokban: Tatai 
Szent Imre templom, Tatai Szent Kereszt 

templom, Neszmély, Dunaalmás, Agos-
tyán, Vértestolna, Baj. Hálás köszönet a 
nagylelkű híveknek, akik lelkesen és barát-
ságosan fogadták a cserkészeket. Az ado-
mányokból egy újabb sátor összegyűlt. 
Kevesen tudják, de a tatai cserkészcsapat-
nak csak 40%-a tatai fiatal. A 70 cserkész-
ből 15-en Bajról, feleennyien Tatabányá-
ról járnak. Vannak még Dunaalmásról, 
Szárról, Vértesszőlősről is családok. 
A legmesszebb lakó cserkészek: Budapest, 
Szár, Várgesztes és Mogyorósbánya, Lá-

batlan.
Nehéz a rendszeres programokra Tatára 
járni, de a lelkesedés azt mutatja, hogy 
néha megéri.

Cserkészek sátorvásárlása
Szerintem már biztos nincs olyan, aki 
ne hallotta volna, hogy a cserkészek 
őrsi sátorra gyűjtenek adományokat. 
Az egyházközségi bál után már 4,5 
sátor ára jött össze a megcélzott 7 

sátorból. Köszönet illeti az adventi 
vásáron vagy a tatai katolikus bálon 
adakozó híveket. Köszönjük azok-
nak, akik a bálra tombolanyeremé-
nyeket ajánlottak fel, a művészek-

nek, szolgáltatóknak, egyházközségi 
híveknek. Köszönjük a szülőknek a 
támogatást és természetesen Albert 
atyának.

- a Tatai cserkészek.
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Befogadás a Ferences Világi Rend tatai Árpád-házi Szent Erzsébet 
testvéri közösségébe

A lelki családok között, amelyeket az 
Egyházban a Szentlélek keltett életre, 
a Ferences Család magába foglalja Is-
ten népének azon világi, szerzetes és 
papi tag jait, akik felismerik maguk-
ban a Krisztus követésére szóló hiva-
tást Assisi Szent Ferenc nyomdokain.
(Ferences Világi Rend regula 1. pont)

„Mi, az itt jelenlévő testvérek, kér-
jük, hogy beléphessünk a Ferences 
Világi Rendnek ebbe a testvéri 
közösségébe, hogy nagyobb buz-
gósággal és igyekvéssel élhessük a 
keresztségi kegyelemnek és meg-
szentelődésünknek életét, és hogy 
kövessük Jézus Krisztust, Assisi 
Szent Ferenc tanítása és példája 
szerint. Ezért megígérjük, hogy 
világi állapotunkban Isten dicsősé-
gét és emberszeretetének megvaló-

sulását szolgáljuk.”
Február 5-én az esti szentmise ke-
retében ezekkel a szavakkal kér-
te befogadását ferences testvéri 
közösségünkbe két testvérünk, 
Vörösné Farkas Zsuzsanna Tata-
bányáról és Németh Zsuzsanna 
Szárligetről. 
Szpisják Péter Pál OFM Cap atya 
így erősítette meg a testvérek kéré-
sét: „Az Egyház és a ferences csa-
lád elfogadja és megerősíti elhatá-
rozásotokat. Adja meg nektek az 
Úr, hogy föltett szándékotokban 
állhatatosak maradjatok, s a világ-
ban az evangéliumi élet kovásza 
legyetek!”
Pauerné Csaba Judit, a testvéri 
közösség minisztere így fogad-
ta a testvérek kérését: „A testvéri 
közösség nagy örömmel fogadja 
kéréseteket, ezért én hozzájáru-
lok, hogy a képzés és próba ide-
jét megkezdjétek. Testvéreim! A 
világi ferencesek regulája és élete 
ez: megtartani a mi Urunk Jézus 
Krisztus evangéliumát Assisi Szent 
Ferenc példáját követve. Krisztus 
legyen életetek inspirálója és kö-
zéppontja, s teljesedjék ki az Isten 
és az emberek iránti szeretetben. 
Testvéri közösségünk nevében ígé-
rem, hogy segítünk benneteket az 
új úton, melyre ma léptetek: sze-
retetünkkel, imáinkkal és életünk 
tanúságtételével. Ti pedig jelenlé-
tetekkel és közösségvállalásotok-
kal gyarapítsátok testvéri közössé-

günket számban és erőben! Béke 
veletek!”
A befogadási szertartás végén a 
miniszter a befogadott testvérek 
részére átadta az evangéliumot, a 
Ferences Világi Rend Reguláját és 
a Ferences Világi Rend megkülön-
böztető jelvényét, a Tau-jelet. 
A szentmisén a nagyszámú plé-
bániai közösségünk mellett jelen 
volt Dániel Imre, a Ferences Világi 
Rend országos minisztere és más 
ferences közösségek tagjai is. A ze-
nei szolgálatot templomunk Ifjú-
sági ének- és zenekara, a liturgikus 
szolgálatot ferences közösségünk 
tagjai látták el.
Köszönjük, Fölséges és Dicsőséges 
Isten, hogy gyarapítod kicsiny fe-
rences szőlőskerted munkásait! A 
mindenkor boldogságos Szűzanya, 
Assisi Szent Ferenc atyánk, Árpád-
házi Szent Erzsébet és minden fe-
rences szented közbenjárására add 
meg nekünk, hogy mindent a Te 
nagyobb dicsőségedre, valamint 
testvéreink örömére és szolgálatá-
ra tehessünk Jézus Krisztus, a mi 
Urunk által! Ámen.
„Uram! Tégy engem a békéd esz-
közévé!” (Assisi Szent Ferenc) 
Pauerné Csaba Judit miniszter

Közösségek találkozása
Február 5-én este Péter Pál kapu-
cinus atya, a ferences világi rend 
lelki közösség asszisztense tartott 
misét, amikor két világi testvér tett 
fogadalmat. A szentmise imádsága-
it  az ének és ifjúsági zenekar tette 
felejthetetlenné. A cserkészek cser-
késznyakkendőben jöttek és együtt 
imádkoztak Péter Pál atyával, aki 
több cserkésztáborban is járt már. 
2019 óta szinte minden táborban 

tartott erdei szentmisét a cserké-
szeknek. A hideg téli estén zsúfolá-
sig megtelt a templom és ugyancsak 
tömeg volt a közösségi teremben, 
ahol egy finom agapéval készült a 
ferences világi rend. A szentmisén és 
utána az agapén összértek a közössé-
gek. Kapucinus atya, ferences vilá-
giak, ifjúsági ének és zenekar, cser-
készek. Jó, hogy ilyen sok közösség 
van és mindegyik erősíti, kiegészíti 

egymást.
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Lelkünknek is böjtölni kell!
„Adj nekem erőt Istenem,
jóvá tenni bűneimet,
ellenállni a kísértéseknek,
legyőzni szenvedélyeimet,
és megerősödni az erényekben.”
XI. Kelemen

Húshagyókedden lezárul az far-
sangi időszak, és hamvazószerdán 
kezdetét veszi a húsvétra való fel-
készülés bűnbánati ideje, a nagy-
böjt.
A böjt a mértékletesség erényének 
cselekedete. Tágabb értelemben 
minden erkölcsi meggondolásból 
fakadó önmegtagadás, főként az 
érzéki élvezetektől való tartóz-
kodás; szoros értelemben az ön-
fenntartási ösztön megfékezése az 
evésben és ivásban. Célja a lélek 
fölemelése a testi vágyak megféke-
zésével, s a bűnbánat kifejezése.
A XI. századig a böjti előírások 
annyira szigorúak voltak, hogy 
késő délutánig semmilyen táplálé-
kot nem vettek magukhoz az em-
berek, húst, tejterméket és tojást 
pedig a böjti napokon egyáltalán 
nem is fogyaszthattak. Korunk-
ban ez a szigorú böjtölést már nem 
várja el az egyház a hívektől. De 
fontos, hogy a böjtöt ne keverjük 
össze a fogyókúrával!
A mai böjti előírások sokkal eny-
hébb elvárásokat tartalmaznak: 
hamvazószerdán és nagyböjt 
péntekein nem ehetnek húst, akik 
elmúltak 14 évesek. Ez korhatár 
nélkül kötelez. A 18. életév betölté-
sétől a 60. életév megkezdéséig pe-
dig hamvazószerdán és nagypénte-
ken a fentieken túl csak háromszor 
szabad enni, és egyszer jóllakni. Az 

ital, hacsak nem étel jellegű (pl. 
tej, leves) nem szegi meg a böjtöt. 
A fő étkezés áthelyezhető a meg-
szokottól eltérő időpontra is. Fel 
vannak mentve a betegek, a terhes 
és szoptató anyák, akik egy étkezés 
alkalmával csak keveset fogyaszt-
hatnak, a koldusok, a megerőltető 
munkát végzők, az utazók, és azok 
a szellemi dolgozók, akiket a böjt 
akadályozna kötelességük teljesí-
tésében.
A testünket a fenti előírások betar-
tásával fel tudjuk készíteni Egyhá-
zunk legnagyobb ünnepére, a fel-
támadásra. De igazából nem csak 
a testünknek, hanem a lelkünknek 
is fel kell készülni e nagy ünnepre. 
Ha csak a böjti előarásokat tartjuk 
meg, és lelkünket nem készítjük 
fel, akkor nem lehet teljes az ünne-
pünk.
Lelkünk felkészítésre, egyéni prog-
ramunkat saját magunknak kell 
megtalálni. Ehhez mindenkinek 
meg kell ismernie önmagát, csak ezt 
követően tudja a személyre szabott 
lelki böjti programját összeállítani. 
De miképpen állíthatjuk össze a 
személyünkre szabott egyéni prog-
ramot? Próbáljunk lemondani szá-
munkra kedves dolgokról azért, 
hogy ezen programok által sokszor 
túl sok időt vagy energiát felemész-
tő percekben inkább az Úrral, és 
embertársaikkal való kapcsolatunk 
javítására fordítsunk több figyel-
met. Elevenítsük fel régebben vég-
zett tevékenységeinket, melyeket 
talán már nem végzünk olyan ak-
tívan, mint a korábbi időszakban.  
De mik is lehetnek ezek: akár a 
lassan megritkuló, vagy elfelejtett 

napi imák ismételt, rendszeres vég-
zése. Vagy az elmúlt pandémiás 
időszak alatt elkényelmesedve rit-
kultak a vasárnapi szentmise rész-
vételünk. A vasárnapi szentmisék 
ismételt rendszeres látogatása is 
célkitűzéseink közé kerülhet. Bé-
küljünk meg haragosainkkal! Tart-
sunk bűnbánatot! Hagyjunk időt 
magunknak, magunkra!
De a jótékonyság területén is sok 
lehetőség van, melyet az egyéni 
lelki böjtünk programjába beemel-
hetünk.  Úgy tervezzük meg lelki 
böjtünket, hogy legyen benne ki-
hívás, de ne tűzzünk ki megvaló-
síthatatlan célokat magunknak. 
Kezdjük kis lépésekkel, de azért 
adjuk fel magunknak a leckét! A 
lényeg, hogy szívvel-lélekkel végez-
zük ezt a tevékenységet, csakis így 
teljesülhet be lelkünk böjtje, a lélek 
ünnepi felkészülése.

Akár testi, akár lelki böjtről beszé-
lünk, fontos, hogy a lemondás, az 
áldozatvállalás szabad akaratunk-
ból legyen.
Végezetül az utolsó fontos tanács: 
a böjt nem önsanyargatás, hanem 
felkészülés, megpihenés és medi-
táció. Gondoljunk csak bele, ne-
künk csak negyven nap lemondás, 
amikor nem eszünk húst, cukros 
ételeket, nem nassolunk… a világ 
számos országában egész életük-
ben éheznek, és csak áhítoznak 
azok után, amiről most pár hétre 
mi nagy kegyesen önszántunkból 
lemondunk. Ne érezzük hát szen-
vedésnek… Inkább lelki épülésként 
éljük meg ezeket a napokat.

-pik-

Reggeli ima
Drága Teremtő Atyám! Szívem 
minden szeretetével köszöntelek e 
csodálatos nap kezdetén, amelyre 
elvezettél! Köszönöm, hogy meg-
teremtettél, és úgy látod, hogy ez 
jó! Köszönöm, hogy örülsz nekem, 
teremtményednek, köszönöm, 

hogy gyönyörködsz bennem! Kö-
szönöm, hogy engem is a teremtés 
részesévé tettél azáltal is, hogy én 
magam is teremtő lehetek. Hiszen 
erre engem meghívtál. Arra, hogy 
szent Fiad által részese legyek a vi-
lág teremtésében a saját életemben, 

a saját életemmel, létemmel, szava-
immal, cselekedeteimmel. Köszö-
nöm, hogy munkatársad lehetek! 
Kérlek, add úgy élnem, hogy gyö-
nyörködő tekinteted mindig rajtam 
nyugodhassék! Ámen.

-csj-
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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
Dunaszentmiklós

Szombat: 16:00; Csütörtök: 18:00
Neszmély

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

Vasárnap: 8:30; Szerda: 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); 
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

Birgit és Corbin Gams Útikalauz szerelmeseknek című könyve Szent 
II. János Pál pápa Test teológiája című írását adja tovább közérthető 
formában. Isten csodálatos ajándékáról, a testünkbe írt szerelemről 
szól Szent II. János Pál pápa egyik legnagyobb szellemi-lelki öröksége, 
a Test teológiája. Ennek feltérképezéséhez ad segítséget és új szempon-
tokat a német házas- és szerzőpáros Birgit és Corbin Gams teológus. 
Az egész életüket arra szánták, hogy széles körben megismertessék 
azt az emberekkel. Nincs gyermekük, munkálkodásukat házasságuk 

gyümölcseként fogják fel. Az USA-ban videosorozat készült velük, melynek anyaga fia-
taloknak szóló munkafüzetben jelent meg. A fiataloknak tartott előadások, táborok so-
rán megtapasztalták, hogy ezzel a tanítással érdemes minél hamarabb megismerkedniEz 
a könyv az emberi szerelemről szól a maga szépségében és nagyszerűségében oly módon, 
ahogyan ma senki nem beszél róla. Igazi útikalauz mindannyiunknak Isten testünkbe írt 
üzenetéhez.

Szenthelyi-Molnár István: Legyen szép napod! A Nagy Alexandra ál-
tal szerkesztett könyvben bölcsességeket, gondolatokat és történeteket 
olvashatunk az év minden napjára. A kötet Szenthelyi-Molnár István 
Jókedvvel újévtől szilveszterig című, a Makrovilág Utazási és Zarándok 
Utazási Irodánál 1991-ben megjelent mű újraszerkesztett kiadása. A 
benne szereplő gondolatok, elmesélt történetek minden korban ér-
vényesek. Szenthelyi-Molnár István atya új könyvének címe köszönti 
olvasóját ilyen kedvesen és vidáman. Szerzője az év minden napján meg-

ajándékoz bennünket egy-egy érdekes történettel, biztató gondolattal, hogy a rideg, borús 
napokon se csüggedve várjuk, amíg újra felragyog a napfény.

Könyvajánló
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Karácsonyi ünnepkör Bajon

Szenteste Tatán Vízkereszt

Év végi kirándulás

Tatai Katolikus Bál

Szalézi Oratórium BalázsáldásHázaspárok megáldása




