
Egy ünnep margójára
Augusztus 20. talán a  legmegter-
heltebb és az egyik legmegosztóbb 
ünnepünk. Megterhelt, mert a  tör-
ténelem folyamán számos matricát 
ragasztottak rá: Szent István ünne-
pe, az új kenyér ünnepe, az Alkot-
mány ünnepe, az államala-
pítás ünnepe; és megosztó, 
mert elkerülhetetlen, hogy 
a magyarság és a keresztény-
ség közötti kapcsolat szóba 
ne jöjjön augusztus 20-án, 
és ezzel már bele is tenyerel-
tünk egy olyan témába, ami 
heves érzelmi reakciókat 
vált ki sokakból. Egyik tábor 
a „nemzeti-keresztény érték-
rend” őrzői névvel, a  másik 
a „modern államiság” képvi-
selőiként fémjelzik magukat. 
Az előbbiek szemében Ma-
gyarország egy keresztény 
állam, ami még a történelem 
viszontagságai között –ha 
úgy tetszik, a sors Szküllái és 
Karübdiszei között- is meg-
őrizte a  szentistváni alapo-
kat, Szűz Mária anyai kön-
töse alatt élő, dicső múltú nép… stb. 
Az utóbbiak pedig a szabad-magyar 
elképzelés hívei, szerintük ilyen tör-
ténelmi visszarévedezésre, romanti-
kus ideológiákra nem lehet egy 21. 
századi identitást építeni, keresztény 
állam nincs, ez statisztikailag is bizo-

nyítható egy olyan országban, ahol 
még a vasárnapi boltzárás is közfel-
háborodást okoz.

Egyszer valaki viccesen megál-
lapította: „amíg Magyarországon 
a  káromkodásoknak van szakrális 

vonatkozása, addig bizonyos érte-
lemben keresztény államról beszél-
hetünk.” – de nem biztos, hogy 
ilyen kulturális háttérrel előrébb 
vagyunk.  Persze nem kell sok esz-
tétikai érzék hozzá, hogy belássuk, 
hogy egy két-háromszáz éves temp-

lom a város főterén sokkal üdítőbb 
látvány, mint egy szocialista tömb-
ház, és ha a magyar városokból, fal-
vakból eltüntetnénk a szakrális em-
lékeket, egy átlag településen nem 
sok mutogatni való lenne – de nem 

ez a  funkciójuk. Tehát iga-
zuk van azoknak, akik azt 
mondják, hogy a  magyar 
kultúra része a  keresztény-
ség, de hogy mennyire fon-
tos nekünk, az mindig egyé-
ni döntés, mert kulturálisan 
része a magyarságnak a sze-
gedi paprika, a  kalocsai 
hímzés és a  világklasszis 
vízilabda-válogatottunk is, 
de ettől még nem az életem 
része.

Visszatérve kiinduló 
pontunkhoz: augusztus 20. 
állami, nemzeti, vagy val-
lási ünnep? Mindegyik, de 
nem ugyanazzal a szemmel. 
Az „állami ünnep” elneve-
zés a  szocialista érát idézi, 
a  „nemzeti” is bajban van, 
amióta még a trafik is ezzel 

a  címmel büszkélkedik, a  „vallási” 
pedig a többség előtt nem értelmez-
hető. De talán az átlag honpolgárt 
nem is ez foglalkoztatja, hanem az, 
hogy végre munkaszüneti nap!

Ja, és idén pont vasárnap! 
Kristóf a.

AZ AGOSTYÁNI, BAJI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2017. 08. 06. - XXVII. ÉVF. 4. SZ.



Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Lelkigyakorlat
Június 15-én szentmisével fejeződött 
be az április 20-án kezdődött „Beveze-
tés a  misztikába” című lelkigyakorlat. 
Alkalmanként 25-30 fő hallgatta az 
előadásokat majd vett részt a  kiscso-
portos megbeszéléseken. A nyolc témát 
mintegy vezérfonalként kötötte ösz-
sze az a  gondolat, hogy mindannyian 
a Mennyei Atya tékozló gyermekeiként 
úton vagyunk hazafelé az Atyai Ház-
ba. A  hit zarándokútját járjuk és ezen 
a  hosszú úton iránytűre, segítőkre van 
szükségünk. Most egy lélekkel egyetér-
tettünk abban, hogy ez a  lelkigyakorlat 
jó iránytűnek, jó segítőnek bizonyult. 
A záró szentmise után a baji, tolnai, tatai 
és tóvárosi lelkigyakorlatos hívek közös 
agapén vettünk részt.

Fülesi János

Ima a nagyszülőkért

Július 26-án, Szent Anna és Szent Joa-
chim ünnepén a szentmisében az élő és 
meghalt nagyszülőkért imádkoztunk

Porciunkula ünnepe

Porciunkula ünnepén, augusztus 6-án, 
vasárnap, 18 órakor dr Veres András me-
gyéspüspök atya mutat be főpapi szent-
misét, illetve vezeti a búcsúi körmenetet.

Magyaros László atya újmiséje  
a Kapucinus templomban

Június 17-én, szombaton 10 órakor 
Győrben a  Loyolai Szent Ignác- (ben-
cés) templomban Veres András me-
gyéspüspök ünnepi szentmise keretében 
áldozópappá szentelte Magyaros László 
diakónust. László atya a tatai Kapucinus 

templomban július 30-án, este 18 óra-
kor mutatott be szentmisét és részesítet-
te újmisés áldásban a jelenlévő Híveket. 
Szeretettel köszönjük László atyának és 
kívánjuk, hogy papai szolgálatában sok 
öröme legyen!

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

Az Úr Testének és Vérének ünnepe Bajon

„ KENYÉR ÉS BOR SZÍNE ALATT”
Idén, június 18-n ünnepeltük Krisztus 
titokzatos testének ünnepét. Az ünne-
pi szentmise homíliájában hívta fel fi-
gyelmünket Váradi Kristóf atya, hogy: 
„Jézus Krisztus testének, és vérének 
ünnepe olyan számunkra, a  kereszté-
nyek számára, mint a nap. Ami életet 
tud adni! Aminek van egy kisugárzá-
sa! Jó kisugárzása! Olyan dolog, amire 
büszkék vagyunk! Ezért visszük körbe 
a faluban, hogy mindenki lássa. A Mi 
fölkelő napunk, Jézus Krisztus! Mi 
belőle merítünk erőt. A mai napon le-
gyen veletek a körmenetben ez a büsz-
keség, ez a  gondolat: A  Mi szeretett 
Istenük az Ő szeretetének egyik legna-
gyobb jelét bízta ránk. Ezért legyünk 
büszkék, hogy Keresztények vagyunk, 
és Krisztushoz tartozunk! A  Mi kör-
menetünk nem csupán tüntetés, vagy 
felvonulás. Nem a zászlóinkra vagyunk 
büszkék. A Mi büszkeségünk az, amit 
ma ünneplünk: Az hogy Jézus köztünk 
van! Ez adja számunkra, Keresztények 
számára, Isten gyermekeiként a  mél-
tóságunkat. Hát mutassuk meg kör-
menetünkben, büszkén a  Mi felkelő 
Napunkat!”
Az szentmisét követően került sor ün-
nepünk fénypontjára, a  körmenetre. 

A körmenetben, a baldachin alatt, Kris-
tóf atya, a Megváltónk szent Testét, az 
Oltáriszentséget körbehordozta a tele-
pülésünk utcáin. A  baldachint a  Baji 
Hagyományőrző Fiatalok hordozták. 
Az Oltáriszentséget, jobbról, és balról 
az egyházközségi tanácsadó-testület 
tagjai kísérték. A  körmenet útvona-
la mentén valóságos kis „kápolnákat” 
emeltek a  családok az Úr ünnepére. 
Ezen ünnepi oltároknál került sor az 
Eucharisztiához kapcsolódó evangéliu-
mi szakaszok felolvasására, és a szentsé-
gi áldásra. A tovahaladó oltáriszentség 
előtt virágszirmot szórtak az idén első-
áldozásukhoz járult gyermekek, és az 
énekkar Istenhez felszálló éneke kísérte 
útján a „felkelő napunkat” Az Úrnap-
ja a  legünnepélyesebb hitvallásunk az 
Egyházhoz tartozásunk kifejezésére. 
Megvallhatjuk hitünket, a  kenyér és 
bor színe alatt köztünk lakó Jézushoz 
tartozásunkról. Ez évben is szép szám-
mal tettek hitükről kinyilatkoztatást 
a körmeneten való részvétellel.
Isten áldását kérve mindannyiukra, 
megköszönjük a  „kápolnákat” állító 
családoknak, hogy idén is, mint már 
sok éve, odaadó munkájukkal, széppé 
tették az Oltáriszentség ünnepét!

Pentz Imre
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Más irányból, de közös céllal

„Szememet a hegyekre emelem: honnan 
jön segítségem? Az Úr ad nekem segítsé-
get, aki az eget és a földet alkotta.” /121. 
zsoltár/
Immár másodszor kerekedtek fel – Ko-
vács Albert atya megszólítására – az 
Öreg-Kovács-hegyet körülvevő közös-
ségek, hogy közösen keressék fel a török 
időkig fennálló gerecsei településnek, 

Kovácsi falunak megszentelt helyét: az 
Árpád kori Szent Péter körtemplomot. 
A felhívást elfogadva a hívek Tata és Baj 
irányából Albert atya, Vértestolna fe-
lől Kristóf atya vezetésével érkeztek, de 
szép számmal képviseltették magukat 
a vértesszőlősi és a tardosi közösségek is. 
A szentmisét Váradi Kristóf és – Tarján 
plébánosa – Szabó Zoltán atya mutat-

ta be. A  szentbeszédben Kristóf atya – 
Krisztus iránti szolgálatát például állítva 
– megemlékezett Keresztelő Szent Já-
nosról, akinek születésnapját ünnepelte 
az egyház a közös kirándulás idején.
Albert Atya felhívta a  figyelmet 
a  rotunda különleges helyére, hiszen az 
azt körülölelő települések három egy-
házmegyét – a  Győrit, a  Székesfehér-
várit és az Esztergom-Budapestit is – 
érintik. Ez az elhelyezkedés jó alkalmat 
ad a párbeszédre, kereszténységünk kö-
zösségi – településeken, plébániákon és 
egyházmegyéken átívelő – megélésére.
A szentmisét követően a résztvevők jóízű-
en beszélgetve közösen költötték el ebéd-
jüket, már a következő alkalmat tervezve.

Sz.I

„Nem éltünk tétlenül”

A Gyöngyök útjának 
zarándokai

Minden zarándoklat más és más. Min-
denki számára más ajándékokat tarto-
gat. Nem biztos, hogy pont azt, amit 
mi szeretnénk, de nagy valószínűséggel 
valami olyat, amire valóban szükségünk 
van.
Mindnyájan úton vagyunk, s reméljük, 
hogy hamarosan együtt leszünk utun-
kon. Mint már sok éve, idén is ellátogat-
tak Egyházközségeinkbe a  Gyöngyök 
útján vándorló zarándokok. A zarándok 
csoportot a  Baji Német Nemzetiségi 
Önkormányzat agapéval látott vendé-
gül, mely során megpihentek, és erőt 
gyűjtöttek zarándoklatuk teljesítéséhez. 
Egyházközségeink híveinek kéréseit, 
imádságait, és fohászait vitték maguk-
kal zarándokútjukon, Celldömölkön át 
Máriazellbe. Kérjük imáinkkal az Úr ál-
dását útjukra!

Pentz Imre

A baji egyházközség hittantábora

Az alsó tagozatos hittanosok számára, 
idén is megszervezésre került a Baji Egy-
házközségi hittantábor. Váradi Kristóf 
atya július 3-án, Szent Tamás apostol 
emléknapján, kilenc órakor szentmisét 
mutatott be a  kis hittanosok közremű-
ködésével. A  szentmisével megkezdő-
dött az idei hittantábor.
A szentmisét követően, a  délelőtt folya-
mán a  kis hittanosok megismerkedhet-
tek az Assisi Szent Ferenc templommal. 
A  kórustól a  szószéken át a  sekrestyéig 
felfedezték a templom képeit, szobrait és 
rejtett kincseit. Az ebédet követően kéz-
műves foglalkozásokkal, „aszfalt-rajz ver-
sennyel”, és kis zenével múlatták az időt.
Az alsó tagozatos hittan-tábora kedden 
a Kapucinus (Szent Imre) templomban 
folytatódott. Kristóf atya mutatta be 
a  kis hittanosainknak a  templom szép-
ségeit, és a  plébánia rejtett zugait. Még 
a padláson lakozó denevérekkel is köze-
lebbi ismeretségbe kerültek a  gyerme-

kek. Az ebédet követően kézműves fog-
lalkozásokra került sor, mely során szép 
ékszerek készültek. A  nap lezárásaként 
„lufi fújó” versenyre került sor.
A hittantábor szerdán reggel folyta-
tódott. Sajnos az áramszünet az előre 
tervezett programok egy részét felül-
írta, ezért a  gyermekek a  napot közös 
játékokkal töltötték el. Délután három 
órától került sor a  táborzáró szentmi-
sére. A  napfolyamán tartó áramszünet 
a szentmise elején ért véget, így a temp-
lombelső fénybe öltözve fogadhatta 
a  szent áldozatot. A  szentmisét Kristóf 
atya mutatta be. A  tábor nagyszabású 
„vízibomba” csatával ért véget.
Ezt az alkalmat is szeretnénk megragad-
ni, hogy megköszönjük mindenkinek, 
-aki a  tábor megszervezéséhez bármely 
formában is hozzájárult-, az önzetlen tá-
mogatását, munkáját.
Isten fizesse meg számukra sokszorosan!

Pentz Imre
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Szent Antal-napi filmvetítés Vértestolnán
Vértestolna község és a  templom védő-
szentje Páduai Szent Antal (1195-1231) 
ünnepe június 13-a liliomnyílás napja. 
Szent Antal a  „népszerű” szentek közé 
tartozik, szobra vagy képe szinte min-
den katolikus templomban megtalál-
ható. A gyermekek, utasok, szobrászok, 
porcelánkészítők védőszentje. Szegé-
nyek milliói tapasztalják közbenjáró 
erejét, akikről a  „Szent Antal kenyeré-
vel” és templomaink Szent Antal per-
selyének pénzösszegével gondoskodik. 
Terméketlenség, láz, hajótörés, hábo-
rús ínség, pestis ellen véd, az elveszett 
tárgyak megtalálásában is segít. Fa-
lunkban a  patrónus kiválasztását egy 
szomszéd falubeli kislány eltűnésével 
kapcsolatos szájhagyomány őrzi. A  le-
genda szerint egy kedves barna csuhás 
barát találta meg az elveszett gyereket. 
Falunk egykori lakói sokáig nem tud-
ták, hogy kit válasszanak a már felépült 
templom védőszentjének, amikor kis-
lány megkerült úgy gondolták, hogy 
Szent Antalnak köszönhető ez a csoda, 
így őt választották védőszentnek. 

Idén elő alkalommal az ünnepnap es-
téjén Kristóf atya filmvetítést tartott, 
a  Vértestolnai Római Katolikus Plébá-
nia egyik felújított szobájában. 
A plébánia évek óta üresen és kihasz-
nálatlanul áll. Amikor belépünk az 
épületbe, úgy érezzük magunkat, 
mintha egy csodálatos időutazáson 
vennénk részt. Igaz, a barokk építészet 
jegyeit viselő épület napjainkra elvesz-
tette pompáját, azonban a  hozzáértő 
szem észreveszi az árulkodó apró rész-
leteket. Az épület hátsó részét, olyan 
nagyméretű téglákkal építették, me-
lyet az Esterházyak használtak építke-
zéseik során. Az utca felöli nagyszoba 
mennyezetén fellelhető az eredeti fal-
festés, mely mai szemmel nézve kicsit 
meghökkentő szürke színű, a  meny-
nyezet fecskefarok illesztéssel záródik. 
Az ajtók és ablakok zárószerkezetei 
finom, elegáns kivitelezésűek, nem tö-
meggyártott, hanem egyedileg készí-
tett termékek. A  kisméretű ablakok, 
az ablakpárkányok megoldása, a ková-
csoltvas ajtópántok kialakítása mind-

mind az igényességről és szépségről 
tanúskodnak.
Ebben az ódon, de hangulatos épület-
ben került sor a filmvetítésre. A vetítés 
előtt a Joó lányok (Viki, Barbi), az édes-
anyjuk, valamint a  Schneider lányok 
óriási nagytakarítást tartottak.
Szent Antal ünnepnapján az esti mise 
után a hívek átvonultak a plébánia épü-
letbe. Fiatalok és idősek szép számban 
jelentek meg a  rendhagyó eseményen. 
Kristóf atya rövid köszöntőjét követő-
en került sor Páduai Szent Antal - Is-
ten szónoka című film vetítésére, mely 
a szent életét követi nyomon, az 1221-
ben, a szicíliai partoknál történt hajótö-
résétől haláláig. 
Több okból is különleges élmény volt 
ez az esemény mindannyiunk számára. 
A  film segítségével közelebbről megis-
merhettük védőszentünk életét. Jó ér-
zéssel tölti el az embert, hogy egy régi 
épület is szolgálhat közösségi esemé-
nyek helyszíneként.  

Schneider Csilla, 
Schneider Hajnalka 

Búcsú és Szent Antal napok Vértestolnán
Vértestolnán idén június 17-18-i hét-
végén tartották a  Szent Antal napokat, 
amely a templom védőszentjének, Szent 
Antalnak ünnepnapját követő hétvége. 
Az ünnep fényét emelte, hogy ebben az 
évben az Úrnapja és a búcsú is erre a va-
sárnapra esett. Miután a helyi Önkéntes 
Tűzoltó egyesület fennállásának 105 
éves évfordulóját is ekkor ünnepelte, 
igazán szép faluünnep kerekedett az idei 
Szent Antal napokon.
Szombaton az Önkéntes Tűzoltó egye-
sület által szervezett tűzoltóversenyen 
mérhették össze tudásukat a  környező 
településekről érkező csapatok. A  ver-
seny nagyszámú résztvevővel, jó hangu-
latban telt, sok nézőt odavonzva. Este 
bálon mulattak a  résztvevők és a  falu 
lakói.
Vasárnap reggel díszbe öltözött a főutca 
a templom körül. Az út szélén két oldal-
ra kis fácskákat ástak a  férfiak, az asz-
szonyok az Úrnapi sátrakat öltöztették 
gyönyörű virágpompába. A  gyermekek 

kosarakba tették az előző napokban ösz-
szegyűjtött virágszirmokat.
Búcsúvasárnap hagyományosan német 
és magyar nyelvű a  szentmise, amelyen 
a Német Nemzetiségi Dalkör tagjainak 
köszönhetően szép német nyelvű éne-
kek hangoztak el idén is. Igyekszünk 
hagyományainkat őrizni s különösen az 
ilyen szép ünnepnapokon felidézni, így 
a  Német Nemzetiségi Önkormányzat 
felhívására immár több éve sokan népvi-
seletben érkeznek a misére.
A szentmise után a  híveknek zenekar 
kíséretében meghitt, gyönyörű Úrnapi 
körmenetben lehetett részük.
A Szent Antal napok fontos része min-
den évben a  helyiek műsora, amelynek 
bemutatására vasárnap délután a  sport-
pályánál lévő sátorban került sor. A kis 
óvodások vidám játékokkal, dalokkal 
varázsolták el a nézőket, az iskolás gyer-
mekek táncokat adtak elő nagy sikerrel. 
A felnőttek idén egy egyedi színdarabot 
vittek színpadra: Vértestolna történetét 

mutatták be előadás formájában a  Dal-
kör kíséretében. Miközben a falu törté-
netét magyar és német nyelven hallhat-
tuk két mesélő előadásában, a résztvevők 
korhű ruhákba öltözve mutatták be, ho-
gyan is érkeztek ide a betelepülők, miket 
is dolgoztak vagy éppen hogyan tartot-
tak esküvőt. A Dalkör odaillő dalai tet-
ték még átélhetőbbé a darabot. A műsor 
a  „Lustigi Madl” tánccsoport fellépésé-
vel tárult, akik fergeteges hangulatban 
adták elő koreográfiájukat.
Este nem maradhatott el a  hagyomá-
nyos búcsúi bál, a  helyi Schwab’n’Roll 
zenekar varázsolt jó hangulatot az ünne-
pi sátorba.
Igazi örömünnepet hoztak idén a Szent 
Antal napok Vértestolnára.  A falu lakói 
sokat készültek az eseményekre, ennek 
meglett az eredménye, hiszen méltóan 
sikerült megünnepelnünk az Úr nap-
ját és a  búcsút és szép napokat sikerült 
együtt töltetünk sporttal, mulatsággal. 

Kozáriné Szám Csilla
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Isten felülmúlja várakozásainkat
Beszélgetés Magyaros Lászlóval

Június 17-én, a  10 órakor kezdődő ün-
nepi szentmise keretében Veres András 
megyéspüspök áldozópappá szentelte Ma-
gyaros László diakónust a  győri Loyolai 
Szent Ignác bencés templomban. A szen-
telés előtt vele beszélgettem hitről, hiva-
tásról, elköteleződésről.
Interjút készítette: Paksa Balázs

– Honnan és milyen családból szárma-
zik? Mit adott Önnek szűkebb pátriája, 
szerettei?
– Tata melletti Szomód községből szár-
mazom, mely a Győri Egyházmegye keleti 
részén helyezkedik el. Az egykori Ester-
házy birtok sváb gyökerű településként 
vegyes felekezetű, a többség katolikusnak 
vallja magát. A  Fellner Jakab által terve-
zett templom gyerekkorom óta vonzott. 
Szüleim öcsémet és engem is vallásos lég-
körben neveltek: szentmisére, hittanra jár-
tunk, otthon rendszeresen imádkoztunk. 
Rokonságunkban van egy pap és egy szer-
zetesnővér is. Velük ritkán találkoztam, de 
megvolt bennem a  tudat, hogy ők Isten-
nek szentelték életüket. S amikor kerestem 
a hivatásomat, éreztem, hogy a család és az 
egyházközség imáival támogat.
– Korán kialakult Önben a hivatás?
– Elsőáldozásom után, ministrálásom 
kezdetén ébresztette fel bennem az Isten 
a  liturgia által azt az érzést, hogy egyszer 
majd nem ministránsként, hanem pap-
ként fogok az oltárnál állni. Akkori plé-
bánosom, Ernszt Antal SDB alapos, mély 
hittanórái, valamint az ott megtapasztalt 
jókedv, éneklés is megmaradt bennem. 
– Bencés diákként milyen újabb élmények 
érték a hivatás útján?
– Szüleim nem kis áldozatot vállaltak 
azért, hogy öcsém és én is Pannonhalmán 
tanulhattunk. Az ottani légkör szintén 
meghatározó volt számomra. A  bencés 
szemlélet láttán felvetődött bennem, hogy 
szerzetestanár lehetnék – szerettem a tör-
ténelmet és a földrajzot –, ám az érettségi 
előtt tanácstalan voltam. Osztályfőnököm 
javaslatára végül egy évet bencés vendég-
diákként Meschedében (Németország) 
töltöttem. Az apátság ifjúsági szállásán 
szolgáltunk és az ottani gimnáziumban ta-
nultunk. Olyan időszakban, amikor a leg-
kevésbé számítottam rá, egy betegség kap-
csán komolyan elgondolkodtam Istennel 
való kapcsolatomról. Megéreztem, hogy 

az Úr papnak hív. Ezután teljes szabadság-
gal tudtam igent mondani a hívására.
– Milyenek voltak a szemináriumi évek?
– Az első évben kisduktorunk, Benkó Atti-
la példaadással vezetett be minket a szemi-
náriumi élet imádságos ritmusába, és több 
jó barátra is szert tettem az évek során; 
hozzájuk bármikor fordulhattam. Fontos 
volt számomra, hogy imaéletemben egyre 
közelebb kerüljek Istenhez, s a  szentelés 
előtt visszatekintve úgy látom, ez a  kap-
csolat mindvégig erőt adott. A  szeminári-
umi élet erős alapot adhat a  papi élethez: 
a  plébániai gyakorlatokon megtapasztal-
tam, hogy a  mindennapi elmélkedés és 
rendszeres imaélet nélkül az egész napom 
felborul. Gyakorlatom során betekinthet-
tem a mai magyar valóságba is, és rájöttem, 
a lelkipásztornak semmi különleges dolgot 
nem kell tennie, csupán hűségesen végeznie 
a  feladatát – a  templomban, a  gyóntató-
székben, hittanórán vagy akár egyházköz-
ségi zarándoklaton. Ez a hiteles példa sok-
kal többet ér a hívek szemében, mintha egy 
önmagát „sztároló” pappal találkoznának.
– Jelmondatként a „Szeretni tettel és igaz-
sággal” igét (1Jn 3,18) választotta. Mi-
lyen élménye kapcsolódik ehhez?
– Elsőéves szeminaristaként szentmisén 
való felolvasásra kaptam ezt a  részletet, 
s amikor az ambótól távoztam, éreztem, 
hogy ez a mondat többet mond számom-
ra, mint a többi szentírási szakasz. Később 
elmélkedéseimben, imáimban is sokszor 
előkerült ez a  mondat. A  gyakorlati idő-
ben megéreztem, hogy az emberek a szere-
tetre éhesek. S mivel Isten maga a Szeretet, 
a papnak Őhozzá kell az embereket elve-
zetni. Hasznosak a  megtanult praktikus 
ismeretek, de ha szívünkből jövő szeretet-
tel tudunk fordulni Istenhez és az embe-
rekhez, akármit teszünk, üdvünkre válik. 
Sokszor nem elég a szép szavak sokasága, 
tettekkel és igazsággal kell szeretnünk. 
Boldog Apor Vilmos és több lelkipásztor 
példája is erőt ad nekem, hogy ez megva-
lósítható a lelkipásztori életben.
Jelmondatom azt is kifejezi, hogy a legfon-
tosabb a szeretet: mindannyian próbáljunk 
meg életünk minden percében szeretni. Ha 
szeretünk, azzal rosszat nem tudunk tenni 
– ezt megérezhetik a nem hívő emberek is. 
Krisztus szeretet-áldozatából mindig erőt 
tudunk meríteni; erre emlékeztet minket 
a szentmise és az Oltáriszentség is.

– Említette Bol-
dog Apor Vilmost. 
Hogyan kötődik 
a  vértanú győri 
püspökhöz?
– Még hittanórán 
tanultuk, hogy 
volt egy győri 
püspök, aki asz-
szonyok, lányok 
védelmében halt mártírhalált. Első éves kis-
papként egy könyvet olvastam az életéről, s 
megérintett az élete és vértanúsága. Szemi-
náriumi dolgozataimat és diplomamunká-
mat is vele kapcsolatban írtam, meggyőző-
désem, hogy szentéletű ember volt. Élete 
ma is üzen; nem különlegességével, hanem 
a hűséges szolgálat példájával. Szemináriumi 
éveim alatt különleges élmény volt számom-
ra a  győri székesegyházban a  Könnyező 
Szűzanya kegyképe és névadóm, a  lovagki-
rály ereklyéje mellett Boldog Apor Vilmos 
sírja előtt imádkozni, már csak azért is, mert 
Apor Vilmos sem időben, sem térben nincs 
távol tőlünk: ha akkor meg lehetett élni 
a kereszténységet, akkor most, a nem köny-
nyű európai helyzetben is lehetséges.
– Miként látja, milyen egyháznak lesz jú-
niusban felszentelt papja?
– Idősebb atyák többször mondták: pap-
ként nekünk sem lesz könnyű dolgunk. 
Látható, hogy az egyház Európában nem 
éppen fénykorát éli, mégsem szabad elke-
serednünk. Fontosnak tartom a  minden-
napi imádság újbóli tudatosítását, imakö-
zösségek létrehozását. Ezzel kapcsolatban 
vannak pozitív tapasztalataim: a hívek egy 
része felismerte, hogy azokat az imaformá-
kat, amiket lelkipásztor nélkül is végezhet-
nek, megszervezik maguknak. Úgy látom, 
a  jövő az öntevékeny imaközösségeké és 
egyházközösségeké a lelkipásztor vezetésé-
vel, aki a szentmise bemutatása, a gyónta-
tás és a többi szentség kiszolgáltatása mel-
lett jó pásztorként kell, hogy jelen legyen 
az egyházközség életében. Látjuk, nagy 
átalakulás előtt áll az európai katolikusság. 
A Jóisten ezzel is üzenni akar valamit, s biz-
tosan felülmúlja várakozásainkat. Európa 
védőszentjének, Szent Benedeknek szelle-
miségében hassa át életünket a tisztességes 
munka és a mély imádság. Csak így marad-
hat meg az, amit őseink ránk hagytak.

Az interjú a Hitvallás  
júniusi számában jelent meg

„Bölcsek szavai”



Apostol6 „Szeressétek egymást”

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!

Vasárnap (2017.07.16.) egy fegyveresek 
elrabolták Charles Kipasa és Jean-Pierre 
Akilimali atyákat a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban. Az ország püspöke, azt 
kérte a támadóktól, hogy a foglyoknak ne 
essen bántódása.
„A papok Isten emberei, akik azért szen-
telték életüket, hogy a politikától függetle-
nül jót tegyenek a lakossággal. Az őket ért 
atrocitás, ártalmas a közösségnek, ahol ők 
szolgálnak.”- mondta az ország püspöke.

Kedden (2017.07.18.) a  Facebook több 
mint húsz katolikus tartalommal bíró ol-
dalt blokkolt, minden magyarázat nélkül. 
Az érintett oldalak közül, 21-et Brazíliá-
ban alapítottak. Továbbá 4 oldal angol 
nyelvű, amelyeket amerikai és afrikai ad-
minisztrátorok hoztak létre.
Az egyik letiltott angol nyelvű oldal, 
a Jesus and Mary, aminek 1,7 millió köve-
tője volt. A másik angol nyelvű nigériai ol-
dal a Catholic and Proud, 6 millió követőt 
tudhatott maga mögött.

A koszovói Pristinaban Szent Kalkuttai 
Teréz tiszteletére szeptember 5-én szente-
lik fel, a terület „anya templomának” szánt 
katedrálist. 

Az egyiptomi kopt ortodox egyház veze-
tői kérték a  híveket, hogy biztonsági okok 
miatt júliusban töröljenek minden olyan 
eseményt, amely templomokon kívül szer-
veztek. Mint ismeretes az egyiptomi kopt 
keresztényeket több támadás is érte a közel-
múltban.1

Theodore Mascarenhas püspök szerint jö-
vőre, de lehet, hogy már korábban Ferenc 
pápa Indiába látogat majd.

A yemeni minisz-
tere l n ö k-h e l y e tte s 
szerint, a  2016 márci-
usában Yemenben el-
rabolt Tom Uzhunnali 
szalézi szerzetes még 
életben van és mind-
net megtesznek a  ki-
szabadításáért. 

Müller bíboros határozottan tagadta azon 
állításokat, miszerint mielőtt Ferenc pápa 
leváltotta volna a  Hittani Kongregáció 
éléről öt pontban kérdéseket tett volna fel 
neki. Leváltására azért került sor, mert le-
járt az öt éves mandátuma.

Forrás: cna.com; catholicherald.com 
Fordította: Nagy Dániel

1 Májusban 29 zarándokot végzett ki az un. 
Iszlám Állam, Virágvasárnap pedig 44 
emberrel végzett egy pokolgép. (Ezekről 
az eseményekről nem a  főhelyeken szá-
molt be a nyugati és a magyar sajtó. N.D.)

Kulturális örökségünk megőrzése elengedhetetlen
Megújult az agostyáni templom

Örömmel számolhatunk be arról, hogy 
a  2012-ben elvégzett belső felújítás után 
a tavalyi és az idei esztendőben az agostyáni 
templom külső felújításában, illetve a temp-
lomkert környezetének rendezésében is je-
lentős eredményeket sikerült elérni.
A templom rossz állapotú teteje már több 
helyen beázott, ami veszélyeztette a temp-
lom mennyezetét, de a málló, hulló csere-
pek balesetveszélyt is okoztak. A beruhá-
zás során megtörtént tetőjavítása: a rossz 
cserepeket, a  korrodálódott bádogeleme-
ket kicserélték, a  habarcsolást megújítot-
ták. A munkálatok a Győri Egyházmegye 
2.800.000 forinttal támogatta és a Kocsis 
és Fiai Kft. kivitelezésében valósult meg, 
melyet ezúton is hálásan köszönünk.
A helyi lakosok igyekezetének és odafi-
gyelésének köszönhetően sikerült kihasz-
nálni a felújítás során helyszínen lévő áll-
ványozást, így a  templomtorony ablakát, 
zsalugátereit és a  torony díszszegélyeit is 
lefestették.
Meg kell említeni a  sekrestye ablakának 
cseréjét és ajtajának felújítását, mely már 

régen szükséges volt - különösen télvíz 
idejére -, hiszen a sekrestye a papság és az 
asszisztencia szentmisére való felkészülé-
sének helyszíne.
A tavalyi évben elkészült a  templom lép-
csőfeljárata is, melynek kiviteli terveit és 
anyagi fedezetét Tata Város Önkormány-
zata biztosította. Ezúton is köszönjünk 
Michl József polgármester úr támogatását, 
kinek jóvoltából a régóta vágyott fejlesztés 
megvalósulhatott. Az egyházközség és az 
Önkormányzat idei összefogásának gyü-
mölcse, hogy Ipach Róbert kőfaragó mes-
ter elkészítette Markó Gyula atya, egykori 
plébános emléktábláját, melyet a templom 
homlokzatán helyezünk el.
De nemcsak a  felújítási munkálatoknak 
örülhetünk. A  templom környezete is 
jelentősen megszépült. A  sírkert átalakí-
tása, körülkerítése, rendbetétele nemcsak 
kegyeleti, esztétikai okokból fontos, de 
törvényi előírás is. Ezen szempontok ér-
vényesítése késztetett arra, hogy komoly 
erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, 
hogy az agostyáni temető gondozott és 

méltó kegyeleti hellyé váljon. Ügyeljünk 
a temető ápolására, tisztaságára!
Külön köszönetünket fejezzük ki Egervári 
Évának, aki összefogta, inspirálta a  helyi 
vállalkozókat és tenni vágyókat. Köszön-
jük jelenlétét, áldozat készségét, szép érzé-
két, melyekkel mindig kész a templom és 
környezetének megújításán fáradozni.
Mindezen eredményekért augusztus 27-én, 
a  templom védőszentjének, Szent Ágoston 
püspök ünnepén adunk hálát az Istennek és 
áldjuk meg az elkészült értékeket, illetve le-
leplezzük Markó Gyula atya emléktábláját is.
Örüljünk az elvégzett munkálatoknak, de 
ne feledjük, a  templom szépsége belülről 
látszik igazán, mégpedig az Istenben hívő, 
Istent magasztaló lelkek által. Vegyünk 
részt minél többen a búcsúi szentmisén!
„Kérünk, Istenünk, újítsd meg Egyházad-
ban azt a szellemet, amellyel Szent Ágos-
ton püspököt eltöltötted, hogy mi is csak 
téged szomjazzunk, aki a bölcsesség forrá-
sa vagy, és téged keressünk, akitől az égi 
szeretet származik!”

-jt-
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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. október 16. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mail címre 
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
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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
Palánki Ferenc  Az élet a szeretetben teljes - Elmer István beszélge-
tése a debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel. Magától értetődően 
hangzik püspök atya könyvének címe. Ha elemeire bontjuk – élet, 
szeretet és teljes – három gyakran használ kifejezés, amelyek meg-
jelennek a hétköznapi beszédben, de sokszor bele sem gondolunk, 
mit jelentenek valójában. Hiszen olyan természetes! Valóban így 
lenne? Az életben a végtelen teremtettség jelenik meg, a szeretet-
ben az ember számára lehetséges legnagyobb, legtöbb létezés-gesz-

tus, s mindez a teljesben, az egészben – mondjuk ki: Istenben – ölelődik át. A fia-
talok körében is népszerű püspök ezzel a lelkülettel beszél életéről, gondolatairól.

Székely János A  hit kapuja - Meghívás a  kapun való belépésre 
kötete a középiskolás és a felnőtt fiataloknak szól. Amint címe is 
érzékelteti, utat nyit a hit felé, megalapozza a hívő érdeklődést és 
a döntést a katolikus hit elfogadása mellett. Székely püspök úr sok 
szépirodalmi idézettel, filozófiai és szaktudományi hivatkozással 
szemlélteti és támasztja alá a hívő meggyőződést, válaszol korunk 
támadásaira és vádjaira, amelyek a hitet és az Egyházat érik. Hang-

vétele nagyon személyes; a párbeszédre való készség, a lelkesedő ökumenizmus jel-
lemzi. Gyakran kitér az agnoszticizmus problémájára, erkölcsi és társadalmi kér-
désekre – egyszóval mindarra, amivel mai, szétszórt világunkban egy tájékozódni 
kívánó ember hittel, vallással kapcsolatban lépten-nyomon találkozik. A kötet új 
színt képvisel a hitünket bemutató és erősítő hazai irodalomban. Haszonnal for-
gathatják hívők és nemhívők, fiatalok és idősebbek egyaránt.

Köszönet a kőkereszt 
megtisztításáért! 

Minden alkalommal, amikor szentmisére jövünk, emel-
lett a kereszt mellett lépünk be a templomba. Hálás szív-
vel vettük észre, hogy gondos, szorgos kezek a napokban 
teljesen újjá varázsolták a kereszten függő Krisztus testét. 
Köszönjük sekrestyésünknek, Tibi bácsinak!



Apostol8 Képemlékek

Zarándoklat a Szent Péter körtemplomhoz

Megújult az agostyáni templom

Úrnapja Tatán

Szent Antal napok Vértestolnán

A baji egyházközség hittantábora


