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János atya Lelke
Pünkösd a Jézus által megígért vigasztaló
Szentlélek eljövetelének napja. Természetesen nem ekkor jött el először, hiszen Ő
mindig is jelen volt. Már a teremtéskor
ott lebegett a vizek felett. Ő szólt a próféták ajka által. Jelen volt a Szűzanya
életében, ezért lett Ő kegyelemmel teljes. Jézust is eltöltötte a Jordánnál való
megkeresztelkedésekor. Jézus halálakor
hangos szóval lehelte ki a világba az Ő
Lelkét. Feltámadása napján, húsvét vasárnap este, tanítványaira lehelve azonnal
megadta nekik a Szentlelket.
Viszont pünkösd talán a leglátványosabb kiáradása a Léleknek. Erővel töltötte el az apostolokat. Ekkor alakult meg
az Anyaszentegyház, és a tanítványok
elmenvén az egész világra mindenütt hirdették az Evangéliumot.
Lassan-lassan, térben és időben így
jutott el hozzánk is a krisztusi Örömhír.
Nálunk is megalakult az Egyház. Az idő
és a tér nem gyengítette erejét; sőt Jézus
szavai szerint, még nagyobb dolgokat is
tesz, mint korábban.
Újabb és újabb emberek csatlakoznak
az Egyházhoz. Újabb és újabb emberek
tapasztalják meg a Szentlélek átalakító,
felszabadító és gyógyító erejét. Ezen kívül mindenkinek van egy mini, magán
pünkösdje - talán a bérmáláskor - amikor
saját maga is megtapasztalja a Lélek erejét. Vagy a Szentlélek szeminárium elvégzésekor, amikor újra feltörnek lelkében
a kegyelem forrásai.
A Szentlélek bárhol és bármikor eljöhet, megérinthet bennünket; de azért az
Ő befogadásának rendes útja és módja: az
Egyház. Ott működik igazán a Lélek; különösen is a szentségekben. Ezért kell komolyan venni őket! S az Egyház nem egy

virtuális plébánia, hanem konkrétan a helyi plébániában, egyházközségben van jelen. Ezért kell komolyan venni és szeretni.
A Szentlélek kegyelme Jézus akarata
szerint embereken keresztül jut el hozzánk. Főleg papokon keresztül, akiket az
Úr választ ki erre a feladatra.

Keresztelésekkor szoktam mondani
a kisgyerekeknek: „Én vagyok a keresztelő atyátok. Nem édesapátok, nem keresztapátok, hanem keresztelő atyátok.” (Anya
és apa; Anyaszentegyház és lelki atya.)
A kegyelmi életben ilyen lelki atya
volt Virágh János atya is. (Halálának 10
éves évfordulója kapcsán emlékezünk
meg róla.) Kiválasztotta Őt az Úr, megés felszentelte; és elküldte hirdetni az Ő
Evangéliumát. Egyházközségünkben, rajta keresztül áradt ki a Lélek. A sok imádság, a sok szentmise, a sok szentség kiszolgáltatás, a sok lelki beszélgetés! János atya
hagyta, hogy az Úr felhasználja Őt Evan-

géliumának hirdetésében, a Lélek pedig
kiáradt általa az egyházközségre.
János atya már 10 éve halott, befejezte munkáját, az Úr hazahívta az Ő
országába. De az elvetett mag tovább
növekszik. De most már rajtunk múlik,
hiszen az Úr szántóföldjének ezen kis darabja most már ránk van bízva. Nekünk
kell erről a kis darabka földről elhordani
a köveket, nekünk kell kiirtani a gyomnövényeket, nekünk kell megművelnünk,
öntöznünk... Nekünk mindent meg kell
tennünk, de a növekedést az Úr adja.
Virágh János atya sokak számára egy
eligazodási pont a világban, a lelki életben. Fontos, hogy emlékezzünk rá; fontos, hogy emlékezzünk tanítására; fontos, hogy váltsuk tettekre tanítását. János
atya teljes erővel, lélekkel szolgálta ezt az
egyházközséget. Azt akarta és most is azt
akarja, hogy növekedjék, erősödjék az Úr
tanítása és a Szentlélek kegyelme által.
A Szentlélek most is működik egyházközségünkben, most is osztja kegyelmeit.
Figyeljünk a Lélekre! Ne önmagunkra,
hanem a Lélekre. Nyissuk ki a szívünket,
fogadjuk be ajándékait; és kamatoztassuk
azokat a magunk, egymás és az egyházközség javára! Fogjunk össze és tegyünk
meg mindent azért az egyházközségért,
amiért János atya is oly sokat dolgozott!
Ezt olvassuk az Apostolok Cselekedeteiben, (1,14): „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak
az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával
és testvéreivel együtt.” Mi is ilyen egy
szívvel, egy lélekkel várjuk a Szentlélek
további kegyelmeit; és ilyen egy szívvel,
egy lélekkel munkálkodjunk egyházközségünkért!
Albert atya

„Nem éltünk tétlenül”
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Szent Mónika Közösség

Jótékonysági koncert

Éljük az Igét!

Anyák napja alkalmából szeretnénk
megszólítani az Édesanyákat. Sok minden múlik rajtatok: imáitokon; az áldozaton, amit vállaltok, a szereteten, amit
szívetekben hordoztok. Gondoljatok
a Boldogságos Szűz Máriára és Szent
Mónikára! A ti anyai szívetek sok mindent el tud érni ebben a világban. Ezért
plébániánkon megalapítjuk a Szent Mónika Közösséget, az Édesanyák imaközösségét. Fogjatok össze, imádkozzatok
és változtassátok meg a világot!

Május 20-án 17 órától a tatai Kapucinus
templomban jótékonysági hangversenyt
rendeztünk a Karitász javára, melyen
közreműködött a Soltész István Kamarakórus. Nagylelkű felajánlásaikat ezúton is
köszönjük!

Éljük az Igét! Jézus a lelkünkre köti az
Evangéliumban: Ne nyugtalankodjék
a szívetek! Legyen heti feladatunk, hogy
minden nyugtalanító problémánkat bízzuk Jézusra!

Indulj el, hogy megérkezhess!

Lelkigyakorlat
Április 20-án kezdődött és 8 héten át
minden csütörtökön 18 órakor kezdődik a „Bevezetés a misztikába” című
lelkigyakorlat, melyet Albert atya vezet
Katona István azonos című könyve alapján, a könyv ajánlása szerint azok részére, akik szeretnék hitüket megerősíteni,
kortól teljesen függetlenül. A résztvevők
zöme a Kapucinus templom hívő közösségéből kerül ki, de vannak Tatáról, Bajról és Tolnáról is. Az előadások és a kiscsoportos megbeszélések légköre oldott,
bensőséges, őszinte és baráti. Köszönet
érte az előadónak és a résztvevőknek.
Fülesi János

Hommage’a
Szepesi Attila
titkát kutattad
fűnek, fának, szemeknek
„ az idők legalján”

Pannon szakura
madárcseresznye
habfehér köntösében
szökken az égre

A másik part
csak útra kelni
holdezüstből vert hídon
víz és ég közé
Botos Ferenc

A baji Assisi Szent Ferenc templom hívei, mind minden évben az elmúlt évszázadok során, május 6-án szombaton korán reggel ismét gyalogos zarándoklatra
indultak, a péliföldszentkereszti májusi
Mária búcsúra. E zarándoklat eredete az
1700 évek derekán a településre érkezett
svábokig vezethető vissza. A hagyományok szerint a sikeres megérkezésért,
hálából ajánlották fel a Szűzanyának e
zarándoklatukat. Azóta is – ugyan kisebb megszakításokkal -, de a mai napig
él e zarándoklat. A hideg-kútnál megtöltötték a zarándokok kulacsaikat, mely
tiszta forrásvíz, az út során sokszor adott
felüdülést a vándoroknak. Tardosra érkezve a templomban elmondott imákat
követően, a helyi hívek sok szeretettel, és
kis agapéval fogadták a plébánián a közel ötven fős zarándok csoportot.
Az évszázados szokások szerint, a határ
menti kereszteknél Kiss Szilárd vezetésével imádkozták el a rózsafüzér tizedeket.
Az imák segítségével erőt merítettek az
előttük lévő út nehézségeinek leküzdésére. A zarándoklat lehetőséget ad a napi
egy-két „csendes szakaszával” a befelé
fordulásra, az önvizsgálatra, az elmélyülésre, Ugyanakkor a csoportos együtt
imádkozás, és az egyéni gondolatok
közös elmélyülésére is jó alkalmat nyújt
a közös zarándoklat. Hát éljünk vele!
Isten szent ege alatt, a természet által alkotott térben végzett imák teszik igazán
meghitté vándorlásunkat. A gyalogos
zarándokok Péliföldiszentkeresztre érkezéskor egyenesen a lourdes-i barlangnál
kialakított miséző helyen vonultak, ahol

Ábrahám Béla tartományfőnök atya mutatta be rendtársaival együtt Szűz Mária
tiszteletére a szentmisét. Béla atya homíliájában az anyák tiszteletének fontosságára
hívta fel a figyelmet, és kifejezte minden
anyának a gyermeki tiszteletet, és hálát.
A szaléziak Máriát tekintik közösségük
édesanyjának és különös szeretettel és
bizalommal fordulnak hozzá, ahogy ezt
a rend alapítója, Bosco Szent János is tette.
A vasárnap reggel, a Szent Kereszt templomban 8 órakor kezdődő szentmisét,
idén is a baji gyalogos zarándokokért
mutatták be a szalézi atyák. Ünnepi
szabadtéri nagymisére, a lourdes-i barlangnál került sor, melyet Snell György
püspök atya mutatott be.
A zarándokok, a hazavezető úton a keresztek környezetét ismét rendbe tették, hogy
minél szebb, és rendezettebb környezetben tudják imáikat elmondani az ere
járók. A haza vezető úton a zarándokok
kor-elnöke, Luigits Róbert vezette az imákat. Tardosra érkezve, immár, mint sok
éve már, a Túri család fogadta agapéval,
a megfárad zarándokokat. Szívből jövő
köszönetét fejezi ki a zarándokcsoport
minden tagja, hogy áldozat vállalásukkal,
immár sok éve erőt adnak a megfáradt
utazóknak, zarándoklatuk utolsó szakaszának leküzdéséhez. Imáinkba foglalva,
jó egészséget, és Isten áldását kérjük rájuk.
Baji hegyre érkezve, már a pincesoron is
egy-egy pohárka, üdítő borral köszöntötték a zarándokokat. Az otthon maradott
hívek, a Platán téri, hegyi keresztnél várták, a vándorokat, és a közös imát követően a harangok zúgása közepette vonultak
a templomba, az alábbi ének kíséretében:
„Szép üzenetet hozunk mi a szentkereszti
kegyhelyről Jézus, és Máriától!”
A szerencsés megérkezésért tartott közös ima után, ugyan fáradtan, de lelkileg
feltöltődve tértek otthonaikba a hívek.
Pentz Imre
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Szent Orbán védelmében
Május 25.-n ünnepeljük Szent Orbán
napját.
Orbán, a kádárok, kocsmárosok, és nem
utolsósorban a szőlőtermesztők, és borászok védőszentje.
A néphagyomány a fagyosszentek közé
sorolja, de az Orbán napi hideg a szőlőnek árt leginkább, ezért a baji szőlőhegyben, a szőlőskertek között tizennégy éve
szobrot emeltek számára, mivel a baji
szőlősgazdák, a szőlőhegy védelmét és
a bő termés biztosítását várják Szent Orbántól.
Immár sok év óta a szent emléknapját
követő hétvégén felkeresik Szent Orbán
szobrát, és Orbán-napi litánia keretében
kérik Szent Orbán közbenjárását a jó
szőlőtermésért.
Így hát idén sem maradhatott el szép hagyomány, és Urunk menybemenetelének,
ünnepnapjának délután, a baji hívek,
Szent Orbánhoz folyamodtak segítsé-

gért, jó és egészséges szőlőtermést kérve.
Mint az minden borosgazda számára
köztudott, az évszázados hagyományok
szerint, ha fagyok pusztítottak a szőlő
között Szent Orbánt megvesszőzik, de
ha a fagyok elkerülték a szőlőhegyet
borral vendégelik meg hálából.
Szent Orbán, az évek óta rábízott feladatot eddig hibátlanul teljesítette, és így az
elmúlt években nem volt szükség a megvesszőzésére.
Ekképp hát idén is mindannyian bizakodhattunk benne, hogy nem a vessző,
hanem a boroskancsó kapja a feladatot.
A hálaadó litániát követően a hegy boros gazdái vendégül látták a megjelenteket, és mindenki megbizonyosodhatott,
a Szent Orbánra bízott szőlőkből készült hegy-levének minőségéről.
Fogyassza mindenki egészséggel, de
mértékkel az Orbán védelmében nevelkedett szőlők levét!

Keresztény Hittanos- és Ifjúsági Tábor
FEHÉRVÁRCSURGÓ, 2017. július 30 – augusztus 5.
Indulás:

2017. július 30. vasárnap 07:26, Tata vasútállomás
– Találkozás: 07:10 legkésőbb!
Hazaérkezés: 2017. augusztus 5. szombat 12:26, Tata vasútállomás
Költség:
13.000 Ft/fő, ebben minden költség benne van.

Amit hozni kell:

-- személyi igazolvány
-- diákigazolvány
-- TB kártya
-- gyógyszer akinek kell
-- egyéni tisztálkodó felszerelés
-- ágynemű huzat garnitúra
-- túracipő!!!, túrafelszerelés

-- legalább egy pár váltó cipő
-- hátizsák
-- kulacs vagy műanyag palack
-- esőkabát
-- elemlámpa
-- játék (tollas ütő, labda,
kártya, társasjáték stb.)

-- zeneszerszámok (gitár, fuvola stb.)
-- egyéni költőpénz (minimális)
-- fürdőruha
-- napolaj, sapka!!!
-- Hozsanna
-- Újszövetség
-- toll, jegyzetfüzet

Egyéb tudnivalók:

-- A csomagokat kisbusszal szállítjuk. Bepakolás Tata vasútállomáson, kipakolás érkezéskor ugyanitt.
-- A szállásra a vonattal utazók kb. 11:00-re érkeznek. Az első közös étkezés az ebéd lesz.
Az útra innivalót ajánlott hozni. Szentmise aznap délután lesz Fehérvárcsurgón.
-- Ékszereket senki ne hozzon! Elektronikus szórakoztató eszköz nem javasolt.
-- Elszállásolás Fehérvárcsurgón, a Kaszap István Ifjúsági- és Szabadidőközpontban lesz.

Programok:

Túra a Gaja-szurdokban, Csókakó vára, túra a Vértesben, strand Móron, a bodajki kegytemplom megtekintése, látogatás a móri kapucinus rendházban.
A táborra jelentkezés egyben a házirend elfogadása is. A házirend megtekinthető
a plébánián, vagy a táborvezetőnél.

ELÉRHETŐSÉG: Fülesi János 06-30-9226-815, Fülesiné Magó Erzsébet 06-20-420-9264
Kellemes táborozást kívánunk!

Pentz Imre

Imádság

Urunk, Jézusunk, ments meg minket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről
és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket
attól, hogy szívünkön eluralkodjon
a kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket egyszerűségre és szegénységre,
hogy mindig elégedettek legyünk azzal, amit te adsz nekünk! Jézusunk, te
légy szívünk gazdagsága!
Urunk, Jézus Krisztus! Te összegyűjtöd és őrzöd nyájadat, az Egyházat,
és fáradhatatlanul indulsz az eltévedt
bárányok után, hogy visszavezesd
őket a közösségbe. Ismered és nevén
szólítod mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. Te vagy a Jó Pásztor,
aki a kereszten életedet adtad juhaidért, az emberekért. Hívj fiatalokat
a papságra, hogy téged követve egész
életükkel megmutassák a világnak és
nekünk szereteted! Segíts minket,
hogy a papjaid által hirdetett evangéliumhoz méltóan éljünk!

„Szeressétek egymást”
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Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Rovatunkban a külföldi katolikus honlapok híreiből adunk közre hosszabb-rövidebb fordításokat. Aki szívesen csatlakozna
kezdeményezésünkhöz, fordításait küldje szerkesztőségünk tataikapucinus@gmail.com címére vagy hozza be személyesen
a plébániára. Nagy szeretettel várjuk fordításaikat!

Hírek az Egyház életéből a Catholic Herald alapján
2017. 05. 12
Ferenc pápát jövő évi romániai látogatásából kifolyólag meghívták görög katolikus központnak számító Balázsfalvára.

XVI. Benedek: Sarah bíboros2 megfelelő ember a liturgia megőrzésére

Ferenc pápa látogatása Fatimában (képes beszámoló)

Sandro Magister1 egyházi ügyekben
járatos blogger szerint különös, hogy
Ferenc pápa „semleges” álláspontot
képvisel a Venezuelában történet eseményekkel kapcsolatban.
Philip Egan Portsmouth püspöke lelkipásztori levelében arra kérte a híveket,
hogy imádkozzanak több papi hívatásért. „Kevés pap van. De a papok nem
a levegőből jönnek. Kérlek, imádkozzatok több papért!”
2017. 05. 16
Giorgio Bertin, Gibuti püspöke, Mogadishu apostoli adminisztrátora szerint a nemzetközi közösség részéről egységes összefogásra van szükség Szomália megsegítésre.

A polgárháborúban lerombolt katolikus
templom Mogadishuban 2012-ben

2017. 05. 17
Miguel Angel Machorro atya állapota
stabil, miután szentmise közben megkéselték Mexikó városban május 16-án.
Gerhard Müller bíboros Kanadában kijelentette, hogy az eutanázia legalizálása „halálos és mérgező társadalmi betegségekhez
vezet, amelyek a gyengéknek ártanak.”
2017. 05. 18
Luis Antonio Gokim Tagle Manila érseke egy videó interjúban magyarázta el
miért veszi Jézust komolyan, „más dolgokat könnyedebben.”

Hálásnak kell lennünk Ferenc pápának,
hogy kinevezte Sarah bíborost, hogy
őrizze az Egyház liturgiáját, mondta
XVI. Benedek pápa. Sarah bíboros új
könyvének3 utószavában a nyugalmazott pápa leírja, hogy a liturgia jó kezekben van a prefektusnál.
XVI. Benedek a bíboros könyvét dicsérve kifejtette, a kardinális „ csendre
tanít bennünket- csendben együtt lenni
Jézussal, igazi belső csendben, mely ily
módon segít minket, hogy megértsük
az Úr szavait. Hozzátette, hogy a bíboros a „csend és a belső imádság mestere”,
mely csend szükséges segítség ahhoz,
hogy megértsük az evangéliumot.
„Bárki, aki ma olvassa az evangéliumokhoz írott egyre vastagabb kommentárokat, csalódott lesz a végén.”folytatja
XVI. Benedek. Ehelyett Jézus példáját
kell követnünk, aki sok időt töltött
csendben.
„Tudjuk, hogy az Ő szavai, az Ő beszédei a csendből jöttek, és ezért csak ott
tudnak igazán megérni. Jézus szavait,
akkor tudjuk pontosan megérteni, ha
mi is belépünk a csendjébe, és ha mi is
megtanuljuk meghallani ezeket a szavakat, melyek Jézus csendjéből érkeznek
hozzánk”

Forrás: catholicherald.com
Fordította: Nagy Dániel

1. 1943-ban született az olaszországi Busto Arsizióban. A Milánói és a Szent Szív Egyetemen tanult teológiát, filozófiát és történelmet, 1967-ben szerzett licenciátust teológiából.
Magister jelenleg a L’Espresso újságírója, aki egyházi és különösen vatikáni ügyekre specializálódott. két könyvet is írt az olasz egyház politikatörténetéről.
2. Robert Sarah guineai bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció vezetője.
3. Robert Sarah: A csend ereje: A zaj diktatúrája ellen
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„Jézus jött el hozzám,
örül a szívem”

„Szeressétek egymást”
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János atyára emlékezünk
Szentmise Virágh János atyáért

Elsőáldozás a baji Assisi Szent Ferenc
templomban
Díszbe öltözve várta május 21-én,
a vasárnap szentmisén templomunk,
az első szentáldozáshoz járuló fiatalokat.
Az első szentáldozáshoz járulók, lelkiekben felkészülve várták, hogy Jézus eljöjjön hozzájuk az Oltáriszentségben.
Egyházközségünk tizenhárom fiatal
tagja e szép napon vette először magához az Oltáriszentséget.
Váradi Kristóf atya homíliájában felhívta az első áldozók figyelmét, hogy
az oltáriszentség táplálék, melyet
Jézus azért adott, hogy éljünk vele.
Jézus adott feladatot minden tanítványának, és egyre nehezebb feladatot
bízott rájuk. Ugyan úgy bízza rátok
is a feladatokat. Lépésről, lépésre. Az
első áldozás e lépések egyike. De Jézus a feladatokhoz ad lelki táplálékot
is! Ez az oltári szentség! A lelki táplálék, mely segítséget nyújt a kapott
feladatok elvégzésében.
A gyermekek, mielőtt Jézus asztalához járultak, és magukhoz vették az
oltáriszentséget, immár saját szavaikkal mindnyájan megerősítették keresztségi fogadalmukat.
Hitük megerősítését követően hangzott fel az egyetemes könyörgés.
A település sváb hagyományihoz híven, az Oltáriszentség első alkalommal történő vételét németül felhangzó énekkel köszöntötték a hívek.
Az első szentáldozásuk szentségét,
hitbéli felkészítjük, Kristóf atya szolgáltatta ki számukra.
Imádkozzunk értük, hogy hívő keresztények váljanak belőlük, és az
Oltáriszentség gyakori vétele által
és példamutató életükkel mindvégig
elvégezzék a Jézus által adott feladatokat.
Kérjük, az Úristen áldását mindanyuikra!
P.I.K.

Május 21-én, vasárnap, a 8:45 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisében
emlékeztünk meg Virágh János kapucinus atyáról, közösségünk néhai plébánosáról, halálának 10. évfordulóján. A szentmisét követően bemutattuk
a János atya tisztelői által szerkesztett kötetet, mely visszaemlékezéseket és
János atya válogatott szentbeszédeit tartalmazza.

Tisztelt tóvárosi Hívek!
Virágh János atya 2007. május 21-én
halt meg. Most tíz éves égi születésnapjára emlékezünk.
1937. március 12-én Kispesten született, 1960-ban titokban szentelték
pappá. Ezután tíz évig fizikai munkát
végzett a MÁV-nál. 1988-ban belépett a kapucinus rendbe. Két évvel
később került Tatára és itt szolgált
haláláig.
Nagy ember volt, mert kis emberként
dolgozott. Élete kicsiny és nagy cselekedetek sorából állt. Észrevétlenül,
anélkül, hogy tudták volna, sok ember terhét hordozta. János atyának
köszönhetjük, hogy Tatán létrejött
egy meghitt templomi közösség. Ma
is jól működik, melyben idős és fiatal
egyaránt otthonra talál. János atya jól
tudta, hogy nem létezik egyházi közösség szeretetszolgálat nélkül. Szent
Ferenc hűséges követőjeként mindvégig szerényen élt. Egész életében nemcsak hitt Krisztusban, hanem úgy is
cselekedett, ahogy Jézus tanította.
Befogadta és támogatta a Tatai Máltai Szeretetszolgálatot. János atyának
és az általa vezetett egyházközségi tanácsnak köszönhetően kapott
lehetőséget, hogy idősek napközi
otthonát működtessen. Támogató
szolgálatot indított a városban élő

szegények megsegítésére, hogy naponta meleg ételhez jussanak.
Templomunk karbantartásában is
jelentős szerepet vállalt. Az ő idejében került sor a nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet javítására, a külső
vakolat és festés felújítására, valamint
az orgona újjáépítésére. Saját járandóságával is hozzájárult ezen nemes
célok megvalósításához.
Nehéz múlt időben beszélni arról,
aki nemrég még itt élt közöttünk,
mosolygott ránk, tanított minket,
több mint másfél évtizedig gondozta lelkünket. Ha kellett dorgált,
de gyakran biztatott is. Közvetlen
munkatársairól, a rendházon belül
szolgáló testvérekről mindig nagy
elismeréssel beszélt. Súlyos betegségében mindig mellette voltunk. Úgy
gondoztuk, mintha vérszerinti hozzátartozónk lenne.
Már tíz éve, hogy elment a lelkiismeretes, Krisztusnak elkötelezett pap és
szerzetes. Köszönjük, hogy példáján
épülhettünk!
Biztosak vagyunk benne, hogy az Úr
azóta már megjutalmazta sok-sok jó
tetteiért, és ő boldogan tekint le híveire, akik örökké emlékezni fognak
szeretett János atyára.
Harmath József

„Szeressétek egymást”
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Előszó
2015 karácsonyán, jóval a mise kezdete
előtt érkeztem a templomba. Helyemre
ülve a szépen feldíszített oltár, a Betlehem képe visszaröpítette képzeletemet
abba az időbe, amikor – közel negyed
évszázada – először léptem be a tóvárosi
kapucinus templomba. Bensőmben újra
végigéltem a lélekemelő miséket, melyeket Virágh János atya celebrált, s melyek
oly nagy hatással voltak rám, hogy ehhez a templomhoz kötöttek.
Az eltelt huszonöt év alatt több arc
kicserélődött, egyesek elmentek s jöttek
mások a helyükbe, de a templom közössége olyan lelki többletet ad most is,
amely nem ereszti el az idetartozót. Ha
beszélgetünk egymással, többször előjön
János atya emléke, aki a hívők csoportját közösséggé formálta. Felemlegetjük
egyik-másik mondását, egy-egy vele kapcsolatos adomát. Akik ismerték őt, azok
számára megelevenednek a régi történetek, s lelki vetítővásznunkon megjelenik
az egykori esemény, mintha valóság lenne. Azok, akik nem ismerték őt, talán kíváncsian hallgatják, ki lehetett ez az ember, ez a pap, ez a barát, aki oly sokunkat
összekötött személyiségével, varázsával.

Azért született meg ez a kötet, hogy
néhány emléket csokorba gyűjtve felidézzük az ő alakját, s a kalandos úton
megszerzett prédikációival felelevenítsük gondolatait. Biztos vagyok abban,
hogy beszédei a ma emberének is bőven
szolgálnak mondanivalóval, iránymutatással, bölcs gondolatokkal.
János atya mindig gondosan leírta beszédeit, bár soha nem olvasta fel, inkább
elmondta őket. A papír csak biztonságnak kellett neki, mint gyerekkorunkban
az íráshoz a sorvezető. A szentbeszédek
többsége a B év evangéliumához kapcsolódik – csupán a vázát adták annak, amit
a szentmisén elmondott.
Ezeket a kerek vázlatokat – melyeket
több alkalommal is előszedett, s gondosan feljegyezte, mikor és hol mondta el
– az élő beszéd során öltöztette fel aktuális eseményekkel, irodalmi idézetekkel,
személyes varázsával.
A könyv anyagának gyűjtésekor sok
templomjáró megmozdult, hogy az
atyához köthető személyes élményével
egyfajta fényképet adjon szeretett papjáról. Természetesen minden írást lehetetlen egy kötetben megjelentetni, s talán

nem is lenne szerencsés ötlet. Néhányat
kiválasztottam az emlékezések közül és
ezennel közrebocsátom. Sok fényképet is
kaptunk, melyekkel színesítettük az írásokat, de a képek többnyire nem kapcsolódnak szorosan a visszaemlékezésekhez.
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik bármilyen apróságnak tűnő dologgal is – írással, fényképpel, egy-egy
bíztató szóval, szervezéssel – segítettek
abban, hogy ez a könyv megszülessen.
Láng Éva

Találkozásom az utolsó tatai kapucinus atyával.
A rendszerváltás éveiben történt ……
A kapucinus Rend visszakapta az 1950es években elvett tatai Rendházát és
Plébánia-templomát. Egy kora-őszi i
vasárnapon – egy általam még sosem látott, ismeretlen szerzetes-pap - celebrálta
a nagymisét, akinek először a hangjára,
majd később a stílusára kaptam fel a fejem. Dús-hajú és szakállú, leginkább az
ortodox pópákra emlékeztető külső és
nagyon szép bariton hang tulajdonosára
figyeltem fel, aki keresetlen, őszinte hangon szólította meg a jelenlévőket, néha
már-már szokatlanul erélyes szavakkal.
Leginkább arról beszélt, hogy a tatai
hívektől nem kap semmilyen információt és segítséget, hogy munkáját, mint
plébános el tudja kezdeni. Úgy éreztem
a prédikáció végén, hogy ezzel az emberrel mindenképpen meg kell ismerkednem – bár életemben még soha ilyet nem
tettem, és igazából nem is értettem, hogy
mi az az erő, ami nem enged meghátrál-

nom ettől / ma már tudom / - a szentmise végeztével azonnal megkerestem Őt:
Páter V i r á g h J á n o s Atyát. Beszélgetésünknek következménye lett: az én
életemre vonatkozóan meghatározó következmény: 25 évi hitoktatás nagyrészt
az Ő plébánossága alatt és a templomi
kórus megszervezése, majd mind a mai
napig abban történő tevékenység. Az
egész életemet megváltoztató találkozás.
Hiszen a családom és a mindennapi munkám mellett egyenrangúan hangsúlyt kapott ettől fogva ez a munka, az ezzel járó
feladatok, a szabadidőm eltöltése, mely
ekkor már szinte csak erről szólt. Milyen
volt vezetőnek és munkatársnak? – Egyenes, sokszor indulatos, jó humorérzékkel
megáldott, de mindig őszinte. Ami még
a gyerekek szeretetén kívül összekötött
bennünket, az a templomi zene szeretete, a zenekaros misék varázsa, mely még
inkább felemeli a lelkeket Isten felé. Nagyon fontos volt számára a liturgiában

nemcsak a szó, hanem a zene, az ének
is. A húsvéti misztérium, a húsvéti szent
három nap liturgiája: különösen kiemelve Jeremiás próféta siralmait, valamint
a nagyszombati Húsvéti Örömének semmihez nem hasonlítható fenséges megszólalását, melyet kezdetben Ő énekelt,
aztán a Feltámadtam és húsvéti alleluja,
melyet az Ő liturgikus lelkülete tett a mai
napig számomra felülmúlhatatlanná. Főleg az idevonatkozó dolgokban voltunk
nagy egyetértésben.
A tatai hívek között volt sok barátja, én
csak munkatársa voltam. De talán alkalmas eszközévé váltam ezáltal a Mindenhatónak abban, hogy az Evangéliumról
beszélhessek a gyerekeknek és fiataloknak,
és Isten dicsőségéről énekeljek.
Az Úr általa, Páter Virágh János: az
utolsó tatai kapucinus szerzetes által szólított meg, köszönöm Neki mindörökké.
Fenyvesiné Schmidt Mária
ma már nyugdíjas, hitoktató

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Imádság

Szentlélek Isten! Te akkor is bennem és velem voltál, amikor nem is tudtam rólad.
Te akkor is mellettem álltál, amikor azt hittem, mindenki elhagyott. Te akkor is
bennem imádkoztál, amikor nem tudtam szólásra nyitni ajkamat. Jöjj, töltsd el
szomjazó lelkem a te igazságod teljességével, és így vezess el a teljes szabadságra,
mert ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

7

Szentségimádás
Minden hétköznapon a szentmisék előtt fél órával
szentségimádás és
gyóntatás.

Vesperás

Könyvajánló
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe Virágh János atyáról megjelent kötetet, mely visszaemlékezéseket és János atya prédikációit
tartalmazza, értékes képanyaggal egybefűzve. „Azért született
meg ez a kötet, hogy néhány emléket csokorba gyűjtve felidézzük az ő alakját, s a kalandos úton megszerzett prédikációival
felelevenítsük gondolatait. Biztos vagyok abban, hogy beszédei
a ma emberének is bőven szolgálnak mondanivalóval, iránymutatással, bölcs
gondolatokkal” - írja a könyv előszavában Láng Éva. A kötet megvásárolható
a szerkesztőknél, ill. a későbbiekben a kegytárgyboltban.
Heidl György - „Csont az én csontomból” – A házasság misztériuma♀. Az emberi személy nem elvont fogalomként létezik,
hanem a másikhoz való viszonyában, a másikat és önmagát pedig testként tapasztalja meg, mégpedig férfiként vagy nőként.
A férfi és a nő sem önmagában, hanem egymásra való irányultságában létezik: egyenrangúságban és kölcsönösségben. Férfi és
nő minden más emberi szeretettől különböző, az életadás lehetőségét is magában hordozó kapcsolata beteljesedhet a hitvesi szeretetközösségben, amelyben
eredendően van valami túlvilági, isteni, szent. A könyv első részében a férje helyett a halált vállaló Alkéstis történetének drámai, filozófiai és képzőművészeti
értelmezéseinek segítségével vizsgálja a szerző a halált legyőző hitvesi szeretet
eszméjét, a házastársak síron túli összetartozásának reményét. A második részben a nyugati házasságteológia kialakulását, az egyházatyák vonatkozó munkásságát elemzi.

Agostyán

Változások a miserendben

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

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

Pio atya kegytárgybolt
Nyitva tartás:
Hétfő-kedd: szünnap
Szerda-péntek: 9-15
Szombat: 9-12 * Vasárnap: 9-11

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

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2017. július 24. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
APOSTOL. Az agostyáni, baji, tata-tóvárosi, vértestolnai plébániák közös lapja - 2017. 06. 04. - XXVII. évf. 3. sz. • Megjelenik évente hatszor.
Felelős kiadó: Kovács Csaba Albert plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel: 34/ 380 019
Honlapcím: www.tataikapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.
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Képemlékek

Apostol

Szent háromnap egyházköségeinkben

Szentmise Virágh János atyáért

Elsőáldozás Bajon

Jótékonysági koncert a Karitász javára

Lelkigyakorlat

Elkészült
Otmár atya síremléke

