
A te arcodat keresem, Uram
Az embernek alapvető tulajdonsá-
ga, hogy arcokat keres. Ki ne vélt 
volna már felfedezni emberi arco-
kat a  felhőkben, fakérgeken, a már-
ványlap vonalaiban és egyéb forma 
nélküli mintákon? Ki nem töltötte 
már azzal felesleges idejét, hogy ut-
cán, vonaton, váróteremben 
az emberek arcát figyeli? Az 
ember keresi az arcokat, mert 
azokon keresztül kicsit bele-
tekinthet a  másik ember sze-
mélyébe, a másik ember lelké-
be láthat. Az arcán keresztül 
ismerjük meg a másikat.

Az evangéliumokból szin-
te semmit sem tudunk meg Jé-
zus külsejéről. Ha valaki meg-
próbálja elképzelni, mindig 
rájön, hogy az általa elképzelt 
képnek semmi köze ahhoz 
a  Jézushoz, akiben hisz. Amikor az 
evangélisták kifejezetten Jézus arcát 
említik, akkor azt kétféle módon 
teszik: Jézus színeváltozásának (Mt 
17,2; Lk 9,29) és szenvedésének (Mt 
26,67; Mk 14,65; Jn 18,22, 19,3) le-
írásánál. Így kétfajta Krisztus arc él 

lelkünkben: az egyik a  dicsőséges, 
a  sugárzó arc, a  másik a  szenvedő, 
a megkínzott, akinek „alig volt em-
beri ábrázata.” (Iz 52,14) Ez a két arc 
mégis egyetlen ember arca, ezért jól 
kell figyelnünk, ha meg akarjuk látni 
a dicsőségest a megalázott mögött.

Érdekes elfantáziálgatnunk azon, 
hogy hogyan nézhetett ki Jézus, 
mert tény, hogy valahogyan kiné-
zett. Képzeletünket befolyásolják 
a  gyermekkorunktól fogva látott 
szentképek, festmények, filmek, de 
az alapvető karaktervonások még 

ha hasonlóak is, nem tudják vissza-
adni a  valóságot, de hát „most tü-
kör által homályosan látunk, akkor 
pedig színről színre.” (1Kor 13,12) 
De ennél is érdekesebb kérdés, hogy 
miért ismerték fel olyan nehezen 
Jézust a  feltámadás után azok az 

emberek, akik földi életében 
nagyon jól ismerték, gondol-
junk csak Mária Magdolnára, 
aki kertésznek nézte, vagy 
az emmauszi tanítványokra, 
akik egész nap vele vándorol-
tak. Talán azért, mert nem is 
az a kérdés, hogy hogyan né-
zett ki Jézus, hanem, hogy ho-
gyan nézzük. Tudod-e hittel 
nézni? Látod-e a  mélységeit 
a dolgoknak? Ha igen, akkor 
jó úton jársz.

Ezek a  történetek taníta-
nak meg minket arra, hogy a  vilá-
got más szemmel nézzük! Húsvéti 
szemekkel! Lássuk meg a hétközna-
piban a  szentet, a  megalázottban 
a  dicsőségest, mert Jézus arca a  mi 
életünkben is ki tud bontakozni.

Kristóf atya

AZ AGOSTYÁNI, BAJI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2017. 04. 15. - XXVII. ÉVF. 2. SZ.

Zeng jen hát húsvét örömében az egyház népe ajkán a hálaének, mert az Úr, feltámadt! Valóban feltámadt!
Minden kedves Olvasónknak áldott Húsvétot kívánunk!
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Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra

Időpont: 2017. május 06. (szombat)
Útvonal: Tata- Budapest- Hatvan- Mátraverebély- Salgótarján- 

Ipolytarnóc és vissza.
Utazás: légkondicionált autóbusszal.
Program: Indulás 7,00 órakor a tatai Szent Imre templom elől. Uta-

zás rövid pihenővel Mátraverebélyre. Érkezéskor a temp-
lomban a Szűzanya köszöntése, majd 11 órától szentmise 
a csoport részére. A kegyhely látogatása után utazás Ipoly-
tarnócra az Ősmaradványok természetvédelmi parkba. 
A park látogatása helyi idegenvezetővel. Csoportos belé-
pő: 900 Ft/fő. Hazaérkezés a kora esti órákban.

Részvételi díj: 4.700 Ft+(900 Ft belépő, mely a helyszínen fizetendő) 
(A kedvezményes belépőhöz diák- ill. nyugdíjas 
igazolvány szükséges!)

Jelentkezés: Dalmadi Miklósnál 70/411-7709 telefonon 
legkésőbb április 20-ig.

Kegyelmekben gazdag zarándoklatot kívánunk!

„Nem éltünk tétlenül”

Nyári tábor
Előre hirdetjük, hogy a  felső tagoza-
tosok, középiskolások és egyetemisták 
hittantábora idén július 30. – augusz-
tus 5. között lesz Fehérvárcsurgón. 
A  részvételi díj 13,000 Ft. Bővebb in-
formáció és részletes program rövide-
sen megtalálható lesz az irodában, ill. 
az egyházközség honlapján.

Szentlélek-szeminárium

Február elején kezdődött egyházközsé-
günkben is az elmúlt 2000 év egyháztör-
ténetének legdinamikusabb mozgalma 
a Szentlélekben való megújulás, a Szentlé-
lek- szeminárium. 1967 óta 140 országban 
kb. 150 millió katolikust érintett meg ez 
a  mozgalom. A  szemináriumi napok egy-
mást követő csütörtökönként kb. két óra 
időtartamban részben előadásból, részben 
kiscsoportos megbeszélésből állnak. A leg-
utóbbi március 16- i alkalom különleges 
volt, egy törökbálinti közösség tagjai jöttek 
hozzánk és kérték imádságukkal a Szentlé-
lek kiáradását a szeminárium tagjaira.

Fülesi János

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 egyházi 
1%-ával, hogy a  legnagyobb hazai ke-
resztény közösség minél többeknek 
nyújthasson segítő kezet. Technikai 
száma: 0011. Kérjük, adója másik 1 
százalékával támogassa egyházközsé-

günk alapítványát, a  Tatai Szent Imre 
Közhasznú Alapítványt! A  kapott 
felajánlásokkal, adományokkal nyári 
hittanos táborainkat, ministráns ki-
rándulásokat, cserkészcsapatunkat és 
egyházközségi ifjúsági programokat 
finanszírozunk. Az adószám és a szám-
laszám a faliújságon, valamint a honla-
punkon megtalálható. Kérjük, hívja fel 
családjának, jószándékú ismerőseinek 
figyelmét is a lehetőségre!

Babits Mihály 

Intelem vezeklésre
Mivel e földön jónak lenni oly nehéz - 
erényeid elhagynak mint az ifjuság, 
de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák 
s ha netán elfáradva az uton leülsz, 
mind köribéd telepszik és arcodba néz 
nyugodtan, mintha mondanák: «Nem menekülsz!» - 
s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz, 
kicsit hátrábbhuzódik, és ha nem figyelsz, 
megint előjön, kezed nyalja, s mintha már 
lelked belső helyein és zugaiban 
kotorna nyelve ragadósan, síkosan, 
és érzed már hogy többé nem kergetheted 
s nem verheted hacsak magadat nem vered - 
verd! verd! ezer bün nyelve lobog benned mint a tűz 
és lelked már nem is egyéb mint ez a tűz: 
te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár 
s viszi és rejti mint legmélyebb lényegét 
s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat, 
mint a bélpoklos poklát mely benne rohad 
és őt is elrohasztja - viszi mint az őrület 
vak égését, ezt a sivár belső tüzet 
amelyben minden bölcs erő és fiatal 
erény ugy illan el, mint tűzben az olaj, 
légbe leng fel és híg egek felé enyész - 
mivel e földön jónak lenni oly nehéz!
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Út
Mindig készülünk valamire, várunk 
valamit (vagy valakit), el akarunk érni 
valamit. Célok, célok és újabb célok. 
Ha elérünk valamit jön a  következő és 
ha vissza tekintünk életünkre, akkor az 
elért céljaink alapján ítéljük meg ön-
magunkat és másokat is. Nemcsak 
egyéni életünkben, hanem az 
egyházi évben is így van. 
Minden nagyobb ünne-
pet megelőz egy felké-
szülési idő. Advent és 
Nagyböjt a kereszténység 
2 legnagyobb ünnepét elő-
zi meg. Nagyböjtben lemon-
dunk valamiről, megfogadunk valamit. 
Tesszük ezt a  húsvétot megelőző 40 
napon: elhagyunk egy rossz vagy kevés-
bé jó szokást vagy pedig megerősítünk, 
sűrűbben gyakorolunk egy (vagy több) 
jót. És mi lesz húsvét után? Visszavesz-
szük a  rossz szokásunkat és elhagyjuk 
az elkezdett jót? Visszacsöppenünk 

hamvazó szerda előtti életünkbe? Ta-
lán. Talán húsvét misztériumát a nagy-
böjt 40 napi felkészülésével mélyebben 
éljük meg. Talán lelki életünk fejlődött 
a  40 nap alatt. Talán nem csak egy ru-
tin volt. Habár húsvét a nagy ünnep és 

a  nagyböjt „csak” a  felvezető időszak, 
ne feledkezzünk el az ünnepig 

(vagy célig) megtett útról. 
Fejlődünk, változunk, 
tapasztalunk, és elérünk 
egy lépcsőfokot. Hol fel-

jebb, hol lejjebb. Többféle 
lépcsőn haladunk egyszerre: 

karrier, család, sport...lélek. Lé-
lek? Lelki fejlődésünk útját se felejtsük 
el! Ne hagyjuk veszni a  húsvétig meg-
tett utat, haladjunk Krisztus felé, felfelé 
a lépcsőn! Szépen sorban, mindig eggyel 
feljebb. De ne csak a fokokat számoljuk, 
hanem a megtett utat is értékeljük, ami 
közelebb visz a feltámadt Krisztushoz!

Fehér Dóra

„Nem éltünk tétlenül”

Lelkigyakorlat
Lelkigyakorlatot hirdetünk a  tatai Ka-
pucinus templomban! Április 20 és jú-
nius 8 között, minden csütörtökön, 8 
héten át. Azok részére, akik hitüket sze-
retnék elmélyíteni. Azok részére, akik 
nem tudnak részt venni más lelkigya-
korlaton. Azok részére, akik szeretné-
nek megtanulni mélyebben imádkozni. 
Jelentkezni Albert atyánál lehet március 
végéig.

A famunkások védőszentjének ünnepe

Szent József napján, az ácsok, és famun-
kások védőszentjének ünnepén az Assisi 
Szent Ferenc plébániatemplomunkban, 
az ácsokért és famunkásokért ajánlottuk 
fel a szentmisét.
A szakmájuk védőszentjének tiszteletére 
megtöltötték az első padsorokat települé-
sünk famunkásai. Öröm látni, hogy szak-
májuk védőszentjének tiszteletét, még 
a mai napig is mennyien fontosnak tartják. 
A  Győri Könnyező Szűzanya ünnepére 
emlékezve, a szent mise elején, Könnyező 
Szűzanya énekkel emlékezet meg énekka-
runk. Szent József tiszteletére, a szentmise 
során több ének is felhangzott. Így kö-
szöntve a „Szent Család hű sáfárját”. Kris-
tóf atya homíliájában az evangéliumi rész, 
a  szamariai asszony történetének üzene-
tére hívta fel a  figyelmet: „Akár milyen 
gyarlók is vagyunk, Isten igéjét képesek 

vagyunk elfogadni, és képesek vagyunk 
továbbadni. Isten azt használja fel, Akit 
akar, és akkor, amikor akar az ige hirde-
tésére!” A  továbbiakban Szent Józsefről, 
mint apáról, mint az Isteni gyermek ne-
velőjéről elmélkedett. Felhívta a figyelmet 
az Apák, hátérbe húzódó, de fontos szere-
pére a  gyermekek fejlődése, nevelése so-
rán. Ennek jó példájaként állította a  mai 
emberek elé Szent Józsefet. A  hiszek egy 
elhangzását követően, Kristóf atya, Szent 
József képe előtt imádkozott közösen a hí-
vekkel. A Szent József képet, a Munkácsi-
díjas, Prima-primissima díjas, és több ál-
lami elismerésben részesült Muzsnai Ákos 
grafikus művész adományozta néhány éve 
Egyházközségünknek. A  kép a  munkás 
Szent Józsefet és az ifjú Jézust jeleníti meg 
munka közben.

Pentz Imre

Imádság
Urunk, Jézus  Krisztus!  Rombold  le 
bennünk  azt  az ingatag építményt, 
amelyet bűneink köveiből emelünk! 
Rombolj le bennünk mindent, amit  
a  magunk dicsőségére építettünk! 
Te építsd fel ezután lelkünk temp-
lomát, amely a  te szereteted hajlé-
ka. Evangéliumod igazsága lakjon 
szívünkben és újítsa meg életünket, 
hogy az örömhír továbbadásával és 
feltámadásod hirdetésével újjáépít-
sük az Egyházat.

Istenem, bocsásd meg gyermek-
korom sértéseit, felnőttkorom sok 
rettenetes bűnét, mindazt, amit 
a  mai napig elkövettem a  jelen pil-
lanatig. Segíts, Istenem, ítéld ben-
nem halálra a régi gonosz, langyos, 
hűtlen, gyönge, határozatlan, elbá-
gyadt embert, és „teremts bennem 
új szívet”! Neked szentelem életem 
második felének minden pillanatát. 
Add, hogy jövőm teljes ellentétben 
legyen múltammal, hogy jövőm fi-
zessen a  múltért, hogy mindig a  te 
akaratodat tegyem, hogy minden 
pillanatban megdicsőítselek a  te 
akaratod mértéke szerint. Boldog 
Charles de Foucauld

Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: 
irgalmadból élek, neked köszönhe-
tek mindent; alárendelem magam 
neked, hagyom, hogy fájdalmaid és 
szenvedéseid teljesen átalakítsanak; 
teljes engedelmességben és akara-
todhoz simulva hagyatkozom terád.
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„Nyomodban járok, Krisztus, a Fájdalmak Útján. 
Friss vízzel enyhíteném kínod, de nem buzog 

Könyörület az emberi szív apadt kútján.”1

Adalékok a jezsuiták Japán missziójának történetéhez, a Némaság című film kapcsán
Nem olyan rég került a magyar mo-

zikba Martin Scorsese legújabb filmje 
a  Némaság2. A  filmnek sok dimenzió-
ja van, amely külön megérne egy-egy 
cikket. Ebben az írásban a  történelmi 
háttér bemutatására kerül sor, amely re-
mélhetőleg, hozzájárul a film mondani-
valójának megértéséhez.

A kereszténység ebben a  térség-
ben3 a  jezsuiták és azon belül is Xavéri 
Szent Ferenc áldásos tevékenységének 
köszönhetően jelent meg és szökkent 
szárba. Ő volt az, aki 1579-ben partra 
szállt Kagoshimaban és megkezdte két 
és fél éves missziós munkáját, amelyet 
ő a  „szívem gyönyörűségének” neve-
zett. Hatására közel 500-an keresztel-
kedtek meg két hónap alatt. Ez azért 
is különösen nagy szám, mert a  nehéz 
japán nyelv elsajátítása nagy feladat elé 
állította a  misszionáriusokat. Azonban, 
Xavéri Szent Ferenc rájött, hogy Japán 
megtérítését Kínában kell kezdeni, mert 
a Japán vezető réteg nagyra becsülte a kí-
nai kultúrát. Ezért is hagyta el 1551-ben 
Japánt, de soha nem térhetett vissza.

A XVI. század második felében a Fe-
renc által elkezdett munkát nagyban 
nehezített a Szengoku korszak (feudális 
főurak hadakozása),4 amely során 1569-
ben a  Oda Nobunga emelkedett ki 
a  többi főúr közül és kötött barátságot 
Luis Frois jezsuita atyával. Ez a kapcso-
lat komoly lehetőségeket hordozott az 
egyház számára. A  jezsuita misszió ve-
zetését időközben Francisco Cabral atya 
vette át, akinek az volt a meggyőződése, 
hogy a  térítő munka során elengedhe-
tetlen az uralkodók megtérítése, mert 
az ő akartuk a törvénnyel volt egyenlő. 
Ez a  szemléletváltás eredményezte azt, 
hogy 1570 és 1579 között több főúr 
is megkeresztelkedett és 150.000 főre 
tehető a  keresztények száma. A  megté-
rések mögött sokféle indíték található: 
gazdasági haszonból, az uralkodótól 
való félelem és természetesen az őszinte, 
mély megtérés. 

Az 1500-as évek végén három Ja-
pán főúr5 vezetésével, Japán a  nemzeti 

egység felé tartott. Ők döntő befolyást 
gyakoroltak a  jezsuiták sorsára. Ebben 
az időszakban kezdte meg tevékeny-
ségét Alessandro Valignano jezsuita 
vizitátor, aki szerint alkalmazkodni 
kell a japán kultúrához, amennyiben az 
nem veszélyezteti a  katolikus dogmá-
kat. Ezért létrehozott egy novíciátust, 
majd 1602-be két japán jezsuitát szen-
telt pappá, akik számára természetesen 
a  nyelv már nem okozott problémát. 
Valignano nagy reményeit, amit a Japán 
misszióhoz fűzött, több esemény kezd-
te beárnyékolni. Az egyik, hogy Gaspar 
Coelho helyettes tartományfőnök be-
avatkozott a helyi politikába, ami ahhoz 
vezetett, hogy 1587-ben Hideyoshi fel-
függesztette a jezsuita rend működését. 
Később ugyan ezt a  rendeletet a  japán 
főúr ideiglenesen visszavonta. Azonban 
Valignano számára világos volt, hogy 
ennek kereskedelmi okai voltak. Azt 
a következtetést vonta le, hogy a portu-
gál kereskedő hajók adhatják meg a len-
dületet Japán megtéréséhez. A jezsuiták 
gazdasági tevékenységbe fogtak, amely 
kiváltott a  ferences rend és  a  protes-
tánsok bírálatát. A ferences és a jezsuita 
rend között nem ez volt az egyetlen fe-
szültség a  Japánban folytatott missziós 
munka során.6 A  jezsuita vizitátor fé-
lelmei beigazolódtak, hiszen Hideyoshi 
gyanakvással tekintett a vetélkedő misz-
szionáriusokra és ennek kegyetlen pél-
dával adott nyomatékot.7

A buddhista Iyejasu, aki később be-
engedte a  holland kereskedőket 1598-
ban került hatalomra. A  protestáns ha-
jósok katolikusellenes történetei nem 
kedveztek a  jezsuiták missziójának, de 
az európai nagyhatalmak versengése is 
nagy károkat okozott. A konkrét csapás 
1614-ben következett be, amikor is egy, 
az összes misszionáriust kiutasító rende-
let született és a keresztényeket arra kö-
telezte, hogy vegyék fel a buddhizmust.8 
A 23 jezsuita, akik az országban marad-
tak, jelentették a  300.000 keresztény 
számára a reményt. De az ő munkájukra 
is egyre komolyabb árnyék vetült.

A XVII. század változást hozott Ja-
pán külpolitikájában9, amely magával 
hozta az európai emlékként továbbélő 
Krisztus egyházának a  felszámolását. 
A  300.000-es katolikus közösség 13%-
a adta életét a  hitéért. Ez az áldozat 
példanélküli az egyház történetében. 
(Arimában pl. 35-37 ezer ember vállalta 
inkább a lefejezést, sem mint hogy meg-
tagadja a  hitét.) A  főinkvizítor Inoue 
Csikugonokami Maszasige brutális 
kegyetlenséggel sújtott le a  keresztény 
közösségek tagjaira. „Ennek egyik legke-
gyetlenebb módja az ana-tsurushi volt, 
amikor a szorosan megkötözött áldozatot 
fejjel lefelé egy gödörbe lógatták, és napo-
kig úgy hagyták. A  vér fejbe tolulása el-
képzelhetetlen, őrjítő fájdalmat okozott. 
Ennek hatására meggyőződésük ellenére 
papok is megtagadták a hitüket.”10  A leg-
nagyobb döbbenetet Cristóvão Ferreira 
atya hittagadása jelentette, aki 6 órán ke-
resztül kínoztak. Japánok tömegeit 1627-
től az efumi vizsgálatra kényszeríttették: 
egy külön az erre a  célra készített Krisz-
tus-képre kellett rátaposniuk, bizonyítva, 
hogy nem keresztények. A hitüket elhagyó 
keresztényeket – korabi kirisitan – hiva-
talosan is megfigyelték, és a  családot az 
unokákig ellenőrizték. Az aposztata pa-
pokkal – korabi bateren – még szigorúbb 
eljárást alkalmaztak.11

Az elképesztően brutális nyomás el-
lenére mégis maradtak apró keresztény 
közösségek, amelyek a  XIX. században 
bekövetkezett nyitás után érkező misszi-
onáriusok számára egészen Xavéri Szent 
Ferencig visszamenő fonalat adtak.

1. Szenti Tibor haikuja (http://www.
szenti.com/haikuk/HAIKU1.pdf )

2. A 17. század derekán két portugál 
szerzetes érkezik a távoli és titokzatos 
Japánba, hogy Isten igéjét terjesszék 
a helyi lakosság között és megtalál-
ják mentorukat, Cristóvao Ferreirát 
(Liam Neeson), akiről az a hír járja, 
hogy kínzás hatására megtagadta hitét. 
Az ifjú jezsuita, Sebastiao Rodrigues 

folytatás a következő oldalon...
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„Örömmel szolgáljatok az Úrnak!”  
Ministráns tavaszköszöntő!

Az Assisi Szent Ferenc templomban szol-
gálatot tevő ministránsok a  Tardosi Ma-
lomvölgyben köszöntötték a  tavasz meg-
érkezését április elsején.
Az időjárás a dátumhoz híven kicsit „bo-
londosra” sikerült. A  gyönyörű napsütést 
időnként az erős szél zaklatta. De a nagy 
szél sem tudta megakadályozni a gyerme-
kek, és kísérőik jókedvét. A hegyoldalban 
lezajlott számháborút követően került sor 
az ebédre. Szükség is volt az energiát pó-
tolni, mert a friss levegő, és a „harc” a szá-
mokkal sok kalóriát emésztett fel. Ebédet 
követően, míg a gyermekek a játékkal vol-
tak elfoglalva, a  felnőttek megtartották 
a „szülőértekezletet”, mely során átbeszél-
ték az erre az évre tervezett közös prog-
ramokat. Idén is, a  templomi liturgikus 
szolgálaton túl, ugyancsak lesz bőven kö-
zös programjuk a ministránsoknak. Foly-
tatódik a „püspökségek nyomában” zarán-
doklat sorozat, mely során Veszprémbe, 

és Egerbe látogatnak el a kis zarándokok. 
A nyáron több táborra is sor kerül, és ter-
méseztessen, nem marad el a már hagyo-
mányosnak mondható balatoni táborozás 
sem. A  tavaszköszöntő közös program 
lezárásaként a születésnapját ünneplő Le-
vente köszöntésére került sor. A köszöntőt 
követően a torta nyom nélküli eltüntetésé-
ben minden jelenlévő segített.
Ha néhány szóba akarom megfogalmazni 
mindazt, amit e közös programról ma-
gammal hoztam: Hálás vagyok!
Hálás vagyok…
… elsősorban a  jó Istennek, mivel a  szép 
idővel is jelezte számunkra, hogy áldása 
kíséri ministránsaink együttlétét.
… hogy egy olyan egyházközséghez tar-
tozhatom, amelyben fontosnak tartják 
éreztetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt, 
hogy helyük, szerepük van az templomi 
szolgálattétel során. 
… hogy ministránsok és kísérőik szemé-
ben örömet látni az együtt töltött percek, 
órák, napok során.
… a közös szentmisékért, melyek során lát-
hattam élővé válni az üzenetet: „Örömmel 
szolgáljatok az Úrnak!”

Pentz Imre

(Andrew Garfield) és társa, Francisco 
Garrpe (Adam Driver) a szamurá-
jok kegyetlen és egzotikus világával 
találja szemben magát, ahol egészen 
más szabályok érvényesek, mint 
a keresztény Európában. Rodriguest 
megrendítik a látottak, háborgó 
lelke válaszokat követel Istentől. 
Miközben megpróbálja kideríteni, mi 
történt Ferreirával, olyan megpró-
báltatásokban lesz része, amely nem 
csak sziklaszilárdnak vélt hitét, de 
az életét is veszélybe sodorja. A film 
Endo Suszaku regénye alapján készült 
(port.hu)

3. Japán, Kína, India
4. Yamaguchiban 1500-an keresztelked-

tek meg, majd 1556-ban ellenséges 
főúr került hatalomra, aki nem jó 
szemmel nézte a missziós munkát, 
ezért a jezsuiták csak húsz év múlva 
térhettek vissza. Továbbá Hiradó szi-
getén a kezdetekkor 1400-an veszik 
fel a kereszténységet, majd később 
az addig barátságot tanúsító daimio  
elkezdte üldözni a kereszténységet.

5. Oda Nobunaga, Toytomi Hideyoshi, 
Tokaguwa Iyejasu

6. Eltérés mutatkozott a két rend térítési 
módszereiben. A jezsuiták figyelembe 
vették a helyi szokásokat, míg a feren-
cesekre ez nem volt jellemző.

7. 1597. II. 5-én 26 keresztényt feszített 
keresztre, ebből 6 volt ferences, 3 
pedig japán jezsuita volt.

8. A jezsuita misszió ekkor 534 főt 
számlált, ebből 115 volt a szerzetes, 
a többi segítő személyzet és hitoktató.

9. Az addig viszonylag nyitott civi-
lizáció, bezárta kapuit az európai 
országok előtt, kivételt a holland ke-
reskedők jelentettek. Japán Szakoku, 
vagyis zárt ország lett.

10. http://www.magyarkurir.hu/hirek/
isten-reszvetcsendjei-nemeshegyi-
peter-endo-suszakurol-nemasagrol-
es-japan-kereszt

11. Bikfalvi Géza: Az első japán követség 
Európában (http://www.tavlatok.hu/
net/cikk018japan.htm)

Felhasznált irodalom:
William V. Bangert: A jezsuiták történe-
te Osiris Kiadó-JTMR Budapest, 2002
h t t p : / / w w w. t a v l a t o k . h u / n e t /
cikk018japan.htm
http://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-
reszvetcsendjei-nemeshegyi-peter-endo-
suszakurol-nemasagrol-es-japan-kereszt

Nagy Dániel

722.

Karácsony közeledtével összegyűlt a csapat 
nagy létszámban, hogy együtt ünnepeljen. 
Bemelegítő játékok, finom sütik és italok 
elfogyasztása után izgalmas dolog követke-
zett. A  vezetők egyesével bekötötték min-
denkinek a szemét és kivezették a rendházi 
ebédlőből a  folyosóra. Nem tudtuk, hogy 
merre megyünk, mert még meg is pörget-
tek minket. Botorkolás következett a félho-
mályban, majd valahol azt mondták, hogy 
üljünk le. Hallottam, hogy már mások is 
vannak a  teremben. Itt vártunk egy picit, 
majd egy hangjátékot hallgattunk meg. 
Felismertem a  vezetők hangját. A  törté-
netben egy félresikerült családi karácsonyt 
hallottunk, aminek aztán jó lett a vége, mert 

a  gyerekek segítettek a  készülődésben. Ez-
után kivezettek minket és levették a kendőt 
a  szemünkről. Egy gyertyafényes terembe 
mentünk, ahol kihúztuk egymás neveit és 
megajándékoztuk egymást. Én finom csokit 
kaptam. Szilveszter készített az idei év fotó-
iból egy összeállítást. Jó volt nézni, hogy mi 
minden történt velünk idén: Tábor, fogada-
lomtétel, szarvasbőgés, kirándulás. Várom 
már a jövő évet. Jó cserkésznek lenni. 
Lassan egy éve, hogy bejegyezte a Magyar 
Cserkészszövetség a tatai 722. Öveges Jó-
zsef Cserkészcsapatot. Azóta a  tatai cser-
készek számban és lélekben is gyarapod-
tak, nem csoda, hiszen a közös élmények, 
túra és a tábor összekovácsolt bennünket.

Gyertek Ti is cserkésznek!
a tatai Cserkészek

facebook.com/cserkesztata
cserkesztata@gmail.com

Horváthy Dénes
csapatparancsnok: +3670 7798229



Apostol6 „Szeressétek egymást”

Virágvasárnap, az ifjúság napja!
A katolikus egyházban virágvasárnap 
egyben Ifjúsági világnap is, melynek 
rendszeres megtartását Szent II. János 
Pál pápa vezette be 1985-ben. Ez a nap 
azóta az új nemzedékek ünnepévé is 
vált. Ezért Egyházközségünk Ifjai is 
nagy várakozással készülnek e szép ün-
nepre.
A liturgikus hagyományaink szerint 
a  virágvasárnapi Szentmise körmenet-
tel, és barka-szenteléssel kezdődik. Így 
emlékezünk meg minden esztendőben 
Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulá-
sára.
Kristóf atya, a  ministránsok kísére-
tében vonul az Assisi Szent Ferenc 
templom oltárához. Az oltárhoz vezető 
úton, leterített pálmaágak, és köpenyek 
emlékeztetnek, hogy miként fogadta 
a jeruzsálemi nép Jézust midőn leendő 
szenvedéseinek helyszínére érkezett.
A Szentmise szertartásába illeszkedő 

passiót, vagyis Krisztus meghurcoltatá-
sának, és kínhalálának történetét, idén 
a  sok éves hagyományoktól eltérően 
a  Hagyományőrző fiatalok, a  minist-
ránsok, és az énekkar közösen elevení-
tik meg. Településünk sváb gyökerei 
szerint az előadás prózai, és énekes sza-
kaszait is német nyelven hallgathatják 
meg a jelenlévők. A passió szereplőinek 
megjelenítésére nagy lelkesedéssel ké-
szültek fiataljaink.
A megelevenített passió mindenki szá-
mára emlékeztető, hogy a nagyhét las-
san elkezdődik, és Krisztus, ki a  Meg-
váltónk megkezdi kálváriáját. 
Mélyedjünk el magunkban, biztos fel-
készítettük lelkünket, és mi is végig 
tudjuk járni Jézus kálváriáját? Tudjuk e 
tiszta lélekkel ünnepelni a feltámadást?
Még nem késő, hogy a húsvéti gyónást 
elvégezzük, és tiszta lelkülettel ünnepel-
jük meg Húsvét szent ünnepét!

Délután kerül sor a  Geistagi (látó he-
gyi) családi keresztútra.
A nehéz hegyi terep közelebb visz min-
denkit, Krisztusnak a keresztútján meg-
élt szenvedéseihez. 
Lélekemelő érzés, hogy évről évre nem 
csak a  Baji Egyházközségből érkeznek 
keresztútjárók, hanem a környező telepü-
lések is szép számmal képviseltetik magu-
kat e felemelő liturgikus eseményen.
A részt vevő rengeteg gyermek ad igazi 
családias hangulatot Krisztus szenvedés 
útjának megélés során.
Reméljük, hogy a  végigjárt keresztút 
mindenki számára lehetővé teszi a lelki 
felkészülést Egyházunk legnagyobb ün-
nepére, a feltámadásra. 
Reményeink szerint a jelenlévő gyerme-
kekben is gyökeret vert az egyház irán-
ti elhivatottság, és felnőtt korukban is 
hűek maradnak hitükhöz.

Pentz Imre

Tavaszváró kirándulás
Március 25- én Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnepén, tavaszváró közös ki-
rándulást tartott a Vértestolnai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a  Vér-
testolnai Egyházközösség.
A hosszú tél után már mindenki na-
gyon várta az első tavaszi napokat, sze-
rencsére az időjárás kegyeibe fogadta 
csapatunkat és csodálatos tavaszi idő-
ben vágtunk neki az útnak. 
Vezetőnk Schneider Ferenc volt, aki 
gyakorta járja az erdőt, jól ismeri a kör-
nyéket és a kirándulóhelyeket. 
A keresztúti stációk mellett elhaladva 
értünk fel a Kálvária dombra, majd in-
nen az erdei emelkedőt megtéve jutot-
tunk első megállónkhoz, az Öregkovács 
- hegyen található II. világháborús em-
lékkereszthez.
Az emlékmű az 1943. január 2-án le-
zuhant Junkers 52-es repülőgép tragé-
diájának állít emléket. A  gyakorlatozó 
katonákat szállító repülőgép pilótája 
a nagy köd miatt nem látta be a terüle-
tet a hegynek csapódott és lezuhant. Az 
emlékkeresztet 2014 telén a zord időjá-
rás megrongálta, a jegesedés miatt kidőlt 

fák súlya alatt darabokra tört. Tavalyi 
évben került felújítására, felszentelése 
Szent Antal napkor (búcsúkor) történt. 
A  kereszt pontos másolata a  templom-
kertben található.
Rövid pihenő után a  csoport vállalko-
zó kedvű tagjai ( többségben voltak) 
tovább gyalogoltak a hegytetőre, ahon-
nan a  szép időjárásnak köszönhetően 
csodás kilátásban gyönyörködhettek.
Jólesően elfáradva érkeztünk meg az 
erdő alján található focipályához, ahol 
a túrázókra terített asztal várt. Az egy-
házközösség tagjai által készített finom 
ételekkel Schneiderné Margit, Tímárné 
Nusi és Uttóné Marika kínálta az érke-
zőket.
Egy - egy kirándulás alkalmat teremt-
het arra is, hogy az egyházközösségek 
tagjai jobban megismerhessék egymást 
és közösségformáló szerepet is betölt-
het. A  résztvevők számára nagy örö-
möt jelentett a túra utáni beszélgetés az 
atyákkal és egymással.
Természetesen a következő túra tervezett 
időpontja és útvonala is szóba került.

Schneider Csilla

PAX TIBI DOMINE
te meg tudod-e szokni, Uram
az összerúgott lábú holt galambot
koldusasszonyt szélbe fagyó hídon
lefelé gravitálva ég és víz között ?

HARANGVIRÁG
(Szepesi Attila emlékére 2017.)

föld mélyből feltörő fénynyaláb
manósüveg, Isten kalapja
cseng, bong harmattól viselősen
a fogyó ligetek virágharangja

Botos Ferenc

Isten csendje
A rózsa: Isten beszéde
Szirmai: puha szótagok.
Virág-fején varázs csendül…
s pille is száll-
hallgatok.

Vasi Ferenc Zoltán



Apostol 7

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

Vesperás
Szerdánként és 
vasárnaponként 
az esti szentmise 
előtt, 17:30-kor 
zsolozsmát imádkozunk.

Rózsafüzér
Szerdán és vasár-
nap 17 órakor, 
szombaton 17:30 
órakor, május 
és október hónapban minden nap 
a  szentmisék, illetve a  vesperás előtt 
fél órával rózsafüzért imádkozunk. 

„Lángolt a szívünk!”

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2017. május 22. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre 
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Változások a miserendben
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 17:00
Baj

Vasárnap: 10:00; Csütörtök: 18:00; Péntek: 7:00
Tata-Kapucinus

Vasárnap: 7:30, 8:45, 18:00, (vesperás 17:30)
Hétfő: 18:00; Kedd: 7:30; Szerda: 18:00, (vesperás 17:30); 
Csütörtök: 7:30; Péntek: 18:00; Szombat: 7:30, 18:00

Vértestolna
Vasárnap: 11:30; Kedd: 17:00

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

Hétfő-kedd: szünnap
Szerda-péntek: 9-15

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Könyvajánló
Cseri Kálmán - Emberek a kereszt körül. Kik voltak jelen Jézus Krisz-
tus szenvedésénél és halálánál? Hogyan viselkedtek egyenként és 
a tömegben? Miképpen hatott a szemtanúk életére, ami a Golgotán 
történt? Törvényszerű-e, hogy az ember megváltozik, amikor megérti 
a kereszt üzenetét? Hogyan segíthet teljesebb önismeretre a Megvál-

tó valódi természetének felismerése? A szerző a bibliai személyek jellemének és 
sorsának felvázolásával ezekről a kérdésekről kívánja a 21. századi utódokat elgon-
dolkodtatni.

Barsi Balázs  - Húsvéti stációk. „Utadat,  Jézus, veled járjuk” – éne-
keljük nagyböjtben, ha keresztúti Ájtatosságon veszünk részt. Utad, 
Jézus, veled járjuk – nagypéntekig. Aztán „a hét első napján, amikor 
még sötét volt”, a fájdalmak férfijának léptei olyan úton haladtak to-
vább, ahová az emberi szem nem lát el. Mi pedig megtorpanunk. De 

aztán a feltámadt Jézus újra feltűnik a láthatáron, ránk tekint, mintha mosolyog-
na, s a húsvét csendjében mellé szegődhetünk az öröm útján.
Egyre terjedő hagyomány az öröm útja. E „zarándoklat” stációi – nem szemben 
a keresztút tradíciójával, hanem annak evangéliumi gyökerű folytatásaként – Jézus 
tanítványaival való találkozásait idézik elénk, amelyekre feltámadása és mennybe-
menetele között került sor az Újszövetség tanúsága szerint. Így az állomások közt 
szerepel Mária Magdolna, a „hitetlen” Tamás apostol, Saul vagy az emmauszi tanít-
ványok története. A feltámadás számunkra még felfoghatatlan világát sejthetjük meg 
ezekből az elbeszélésekből. Ezért érdemes végigelmélkednünk őket húsvét után.
Barsi Balázs itt olvasható írásai segítséget nyújtanak ahhoz, hogy egyre több ma-
gyar keresztény közösségben váljék gyakorlattá a húsvéti stációjárás.

Imádság
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoz-
tattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked 
ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg 
gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakó-
ja megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben 
megtalálják mindig a remény forrását. Szent II. János Pál pápa
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Szentlélek-szeminárium

Ministráns tavaszköszöntő

Tavaszváró kirándulás Vértestolnán

Pénteki keresztút ájtatosság

Jótékonysági bál


