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Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.
Mindenszentek, halottak napja mindenkit megérintenek; hívőt és hitetlent egyaránt. Elhunyt szeretteinkre és az üdvözült lelkekre emlékezünk. Mindannyiunk
közös tapasztalata a fájdalmas elszakadás,
a halál. De mégis, olyan szépek ilyenkor
a gyertyafényes temetők! A szeretet fénylik fel bennük, ami nem múlik el soha,
amely mindig összeköt bennünket szeretteinkkel. A remény izzik fel bennük, hogy
újra találkozni fogunk, hogy nem
a halálé az utolsó szó. A hit fénye világít bennük. Több ez a világ, mint
aminek látszik.
De, kiért is szól a harang? De,
kinek, kiért világít a halottak napi
temetők gyertyafénye? Szép szokás?
Hozzátartozik betegeskedő európai
kultúránkhoz? Valamit is hozzá tud
adni a halottak örök boldogságához? A nagycenki Széchenyi mauzóleumra van kiírva: Voltunk, mint
ti, lesztek, mint mi. Eszünkbe jut e
ez, akkor, amikor mindenszentekhalottak napján a gyertyák fényét
nézzük és látjuk? Valójában értünk
van mindez, értünk szól a harang,
értünk világítanak a gyertyák. Ez
a halottak, a már haza érkezettek üzenete
hozzánk: Voltunk, mint ti, lesztek, mint
mi. Mi is egyszer majd elindulunk utolsó
utunkra és megérkezünk végső nyughelyünkre. Mi is egyszer majd elindulunk
az atyai ház felé. De vajon megérkezünk
e? Mert nem elég csak a halottakért
imádkozni, nem elég misét mondatni
értük, nem elég kilátogatni a temetőkbe
és gyertyát gyújtani! Egyszer nekünk is el
kell indulni majd!...
Egyszer egy pap azt mondta egy temetésen, hogy mindenki saját maga szer-

vezi meg a saját temetését a saját életével.
Milyen egy szép temetés? Én, mint pap
nagyon sok temetésen részt veszek. Van,
amikor csak én vagyok jelen a temetkezési vállalat munkatársain kívül. Van,
amikor a fél város kivonul. Van, amikor
rengeteg virág díszíti a sírt, van, amikor
alig van a síron pár virág. Van, amikor
szentségekkel ellátva, megerősítve hal
meg a haldokló. Sajnos egyre többször

kell beírnunk a halottak anyakönyvébe,
hogy a halott nem volt szentségekkel ellátva. Egészen más ott állni egy koporsó
mellett, amikor tudom, hogy pár nappal
korábban elláttam a beteget szentségekkel. Imádkozunk a jó halál kegyelméért.
De milyen is a jó halál? Hosszú élet után
hirtelen? Felkészületlenül? Vagy szentségekkel felkészítve, lelkileg felkészülve? Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.
Mindenki saját maga szervezi meg a saját temetését, a saját életével. Mennyire
vesszük komolyan a halált? Mások életét

igen. De a magunkét? Mennyire vesszük
komolyan az életet, a saját életünket?
Mindenszentek-halottak napja sokkal
inkább rólunk, élőkről szól, ami halálunkról, a halálra való felkészülésünkről.
Tudni kell jól meghalni.
Ezért küldte el mennyei Atyánk az
Ő szent Fiát, az örök Igét ebbe a világba,
hogy el ne tévedjünk ebben az életben,
legyen utunk az atyai házba. És Ő helyet
készített nekünk. Ezért alapította
meg Jézus Krisztus az Egyházat,
hogy át tudjunk kelni a túlsó partra. Lehetnek viharok, cunamik,
tornádók az életünkben az Egyház
hajója nem süllyed el. Ezért vannak
az egyházközségek a plébániák,
hogy helyi szinten segítsenek bennünket az üdvösségre vezető úton.
Jó hogy van az egyházközség; de
hogy milyen, az rajtunk is múlik.
Jó hogy van, mert rajta keresztül
tapasztaljuk meg Isten atyai szeretetét, irgalmát, megbocsátó jóságát.
De hogy mennyire tudjuk megtapasztalni, az rajtunk is múlik. Mert
mi vagyunk az Egyház. S amilyenek
mi vagyunk, olyan az Egyház is.
Minden egyházközségnek, plébániának négy alapja van: a közösség építése, a tanítói tevékenység - igehirdetés,
a liturgia és imádság, és végül a karitatív
tevékenység. Ezek egyben feladatok is
számunkra. Utak, eszközök Isten országa felé. Ha jól fel akarunk készülni
a halálra, az Istennel való találkozásra,
akkor ezeken kell munkálkodnunk. Erősítenünk és nem gyengítenünk kell azt
a csónakot, ami majd átvisz bennünket
a túlsó partra.
Albert atya

„Nem éltünk tétlenül”
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Porciunkula ünnepe
Porciunkula ünnepén, augusztus 6-án,
vasárnap 18 órakor dr. Veres András megyéspüspök atya mutatott be főpapi szentmisét a Kapucinus templomban. Püspök
atya szentbeszédében kiemelte, többre
van szükség mint jó keresztényként eljárni vasárnaponként a szentmisére, az evangéliumot embertől emberig kell eljuttatni. Az idő ugyan nem tette lehetővé, hogy
a hagyományos körmenetet megtartsuk,
de a lorettói litána elmondása után közösen imádkoztunk a pápa szándékára, így
teljes búcsút nyerhettek azok, akik felkészült lélekkel érkeztek. Reméljük, hogy az
idei Porciunkula is hozzásegít bennünket,
hogy közelebb kerüljünk az Istenhez és
ezáltal embertársainkhoz.

18. Barokk Fesztivál
Tatán
Idén 18. alkalommal került megrendezésre a tatai Barokk Fesztivál. A korábbi évekhez hasonlóan az esemény záró
hangversenyének a tatai Kapucinus
templom adott helyet, valamit itt került sor Szivkova Marianna operaénekes hangversenyére is augusztus 21-én.
A záró hangversenyen, augusztus 24-én
a Tatai Nemzetközi Zenei Mesterkurzus
résztvevői adtak elő barokk és klasszikus
műveket. Köszönjük a nagyszerű és tartalmas előadást!

Október a Szűzanyával

Októberben újra elindult hagyományos programsorozatunk az „Október
a Szűzanyával”, mely során a hónap
hétköznapjain, a szentmisék homíliáiban papok, szerzetesek beszéltek
Máriáról, Mária és Jézus, Mária és az
Egyház kapcsolatáról. Egész október hónapban a templomban láthattuk a Segítő Szűz Mária kegyképet,
melynek eredetijét 1514-ben festette
id. Lucas Cranach, protestáns festőművész, Luther Márton jó barátja,
aki a Szűzanyát egyszerű, gyermekét
gyengéden magához ölelő édesanyaként ábrázolta. A Szűzanya így szeret bennünket is. Később Passauból
Innsbruckba került a kép. Nagyon
sok csoda történt a kegyképpel. E kép
előtt imádkoztak a győzelemért Bécs
1683-as török ostroma előtt is. A keresztények „Mária segíts” kiáltással indultak a csatába. A győzelem után XI.
Ince pápa szeptember 12-ére elrendelte Mária neve ünnepét. A képről később több száz másolatot készítettek.

ROTUNDA

/Szent Péter templom, Gerecse/
mályvavirág nyit
tört fal, tört ország zárul
mindig csak körbe
---

ELLENPONT

jáde ragyogás
a hullámzó tó, rajta
flakonok tánca
Botos Ferenc

Mária mindenhol segít. Magyarországon is számos kegyhelye van a Segítő Szűzanyának, például Bodajkon
is. A mi, tatai kegyképünk a szentély
mögötti imakóruson található, ahol
a kapucinus szerzetesek imádkoztak.
Az eseményről hírt adott nemcsak
a Magyar Kurír, de a Kossuth Rádió
is. Az atyák beleegyezésével készült
felvételeket honlapunkon meghallgathatják. Bízunk benne, hogy e hónap során közelebb kerültünk égi
édesanyákhoz, Máriához és általa
Szent Fiához, Jézus Krisztushoz!

„És ad esőt a magra, mellyel a földet beveted”

NYÁRUTÓ
vércsepp virágok
még feltündökölnek: zengj
tücsöktambura
---

Apostol

Baji Egyházközség hívei, szeptember
3-án, vasárnap délután három órakor,
a borús idő ellenére hálaadó litániára
gyűltek össze a Szent András-dűlői Mária szobornál. Mint ahogy már az ősegyházban is hálát adtak az Úrnak a megtermett javakért, úgy a mai világban
is fontos, hogy megköszönjük Urunk
közbenjárását a jó termésért. Minden
esztendőben megismétlődik az Isteni
csoda, a tavasszal elvetett magvakból
új élet sarjad! A csoda a dolgos gazdák
kezének munkája által megy végbe, és ez
így történik évről-évre!

Az idei nyár során legfőképp az aszály
tette próbára a földet művelők munkáját. Az időjárás támasztotta nehézségek
ellenére a szorgos munkáskezek segítségével, ez évben is bőséges terménykosarak kerültek a Mária szobor lábához.
A hálaadó litániát keretében Kristóf
atya megáldotta a terményeket, és az
Úr áldását kérte a gazdák áldozatos
munkájára.
Ahogy az őszi időszak beköszöntével,
a korábban elvetetett magvak bő termése biztosítja a test számára a fizikai létezést, úgy biztosítja a léleknek az Isteni
kapcsolat a felüdülést. Ezért hát ne feledjük életünk pillanatait megosztani az
Úrral, és hálát adni minden tőle kapott
segedelemért!
A terményáldást követően Luigitsch
Róbert gazda látta vendégül a megjelenteket. Az esős, borús időjárás ugyan
a présházba szorította be a hálát adókat,
de így is kellemes hangulatú beszélgetések keretében zajlott le az agapé.
Pentz Imre

„Nem éltünk tétlenül”

Apostol

Pályázati beszámoló

Vértestolnán célul tűztük ki, hogy
a hitélet ne csak a templom falai közt
nyerjen teret, hanem az eddig elhanyagolt plébánia felújításával egy új közösségi helyszín jöjjön létre, mely otthont
adhat ugyanúgy Vértestolna egyházi,
mint turisztikai programjainak. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt pályázati támogatásoknak
– EGYH-KCP-15-16-17 -, a Győri
Egyházmegyének, Vértestolna Önkormányzatának és a négy egyházközség
összefogásának köszönhetően sikerült
teljes egészében felújítani a katolikus
plébánia tetőhéjazatát. A helyi vállalkozók bevonásával a tető új lécezést
kapott, illetve az eddig hiányzó fólia
is került a cserépfedés alá. A megkezdett bádogos munkálatokat is sikerült
folytatni a támogatásokból, így új csa-

torna is került a plébániára Az eddig
síkpala fedésű tető kerámia cserépfedést kapott, ami így összhangba került
a plébániával szemben álló templom
tetőfedésével, ezáltal Vértestolna gyönyörűen rendbe hozott fő utcáján
a templom, az óvoda, az általános iskola és a kultúrház mellett lassan a megújult plébániára is büszkék lehetünk.
A helyi összefogásnak és a Minisztérium támogatásának köszönhetően egy
olyan folyamatot sikerült elindítani,
mely nemcsak megóvja a plébánia épületet, de hozzájárul ahhoz, hogy Vértestolna hitélete és közösségi élete kiteljesedhessen. Adjunk hálát Istennek
az elért eredményekért és kérjük, hogy
munkánkat tovább segítse. Istennek legyen hála!
-jt-

Az égbe mutató jel!

A kereszt a Szent Írásban, már az Ószövetségben is úgy mutatkozik meg, mint
oltalmazó jel, amelyet Istentől kapott
jelként hordoznak a bűnt elutasító emberek. A Szent Kereszt előtti hódolatunkat azért tesszük meg, mert a keresztfán
nyilvánult ki Urunk végtelen szeretete,
amellyel a rosszat legyőzte. Jézus, a megtérni és engesztelni akaró Krisztus-követőket hívja, hogy tudjuk elfogadni és
hordozni a magunk keresztjeit is. Keresztünk hordozása közben ne feledjük
Szent Pál apostol szavát: „A keresztről
szóló tanítás azoknak, akik elvesznek,
balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje.” (1Kor 1.18)
A Szent Kereszt felmagasztalásának

ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik
vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé.
A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg
Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember
14-én ünnepélyesen felmutatták az ös�szegyűlt népnek. Innen az elnevezés:
Szent Kereszt felmagasztalása. Így hát
már évszázadok óta, minden esztendőben szeptemberben, e napon üli meg
egyházunk a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét. Egyházközségünk
minden évben az ünnepnapot követő
vasárnap ünnepli meg a Szentkereszt ünnepét. Ebben az évben az időjárás nem
tette lehetővé, hogy a hagyományok
szerint a Szőlőhegyi Platán téri keresztnél kerüljön sor a litánia elimádkozására, így 17-én, vasárnap a templomban
gyűltek össze a hívek. Itt közösen ünnepelték Krisztusunk Szent Keresztjének
felmagasztalását. A szertartást Váradi
Kristóf atya vezette. A litániát követően
egy rövid agapé keretében látta vendégül
a megjelent híveket a településünk Német Nemzetiségi Önkormányzata.
P.I.K
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A Gyöngyök útjának
zarándokai

Minden zarándoklat más és más. Mindenki számára más ajándékokat tartogat.
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 utunkon.
Mint már sok éve, idén is ellátogattak
Egyházközségeinkbe a Gyöngyök útján
vándorló zarándokok. A zarándok csoportot a Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat agapéval látott vendégül, mely
során megpihentek, és erőt gyűjtöttek
zarándoklatuk teljesítéséhez. Egyházközségeink híveinek kéréseit, imádságait, és
fohászait vitték magukkal zarándokútjukon, Celldömölkön át Mariazellbe. Kérjük imáinkkal az Úr áldását útjukra!
Pentz Imre

Gyógyító lelkigyakorlat
Augusztus 31-én, csütörtökön előadással, majd szentmisével zárult a tíz héten át tartó Gyógyító lelkigyakorlat.
Többek között olyan belső sérülésekről
és azok gyógyításáról volt szó, amit pl.
a félelem, az önvád, a szeretethiány vagy
éppen a torz istenkép okozhat bennünk.
Beszéltünk arról is, hogy minden belső gyógyulás forrása Isten szeretete.
A szentmisét követően volt lehetőség
gyógyító imakérésre is, amivel szép
számmal éltek a jelenlévő tóvárosi, tatai,
bajai, agostyáni és tatabányai hívek. Az
este agapéval zárult.
Fülesi János

Imádság
Uram! Kérdést tettél föl, pedig én
válaszokat nem tudok. Hitem megvallása miatt sziklának neveztél, pedig gyenge és kicsinyhitű vagyok.
Azt kérted, tartsam össze az egyházat, pedig sokszor én rendítem meg
alapjait. Nekem adtad a kulcsokat,
pedig megnyitni csak te tudod a szíveket. Krisztus! Tedd hitelessé válaszaimat, formáld hitemet, erősítsd
alapjaimat, nyisd meg szívemet.

„Szeressétek egymást”
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Apostol

„Angyalokkal szolgálunk”

Balatoni ministránstábor!
A Baji Egyházközség ministránsai, idén
védőszentjük ünnepén, Szent Tarzícius
napján utaztak a hagyományos Balatoni
ministránstáborba.
A tábort megnyitó Nagyboldogasszony
ünnepi szentmisét, Kristóf atya az Assisi
Szent Ferenc templomban mutatta be.
A szentmise elején megemlékezett Mária
mennybevétele ünnepéről, mely Magyarország Patrónájának napja is. A ministránsok nem csak Magyarország Patrónáját
ünneplik e napon, hanem védszentjükről,
Szent Tarziciusról is ekkor emlékeznek
meg. Nem csak az oltárszolgálatot telje-

sítőknek, de minden hívőnek követendő
példát mutat Szent Tarzicius, aki az oltári szentség védelmében feláldozta életét.
E szent szolgáló hite melletti kiállással,
hősiességével és áldozatkészségével mutat
példát a ministránsoknak. A szentmisét
követően a táborozó ministránsok elutaztak a Balatonra.
Szerencsére, a tábor időszakában a Balaton igazi nyári idővel fogadta vendégeit,
így mindennap lehetőség volt a Balaton
habjaiban fürdőzni. Amikor nem a Balaton parti fürdőzéssel telt az idő, társasjátékok vették át a szerepet. A közös
sütögetések, fürdőzések, játékok, “vízi-,

és vizes csaták” segítségével közelebbről is
megismerkedett az oltár mellet szolgálatot
teljesítő gyermekekkel egymással.
Kristóf atya, a második napon meglepte
a táborozókat, és így kellemes napot tölthettek együtt a balatoni táborozás során.
Sajnos teendői, elfoglaltsága nem tette lehetővé, hogy idén a teljes táboridőszakát
együtt töltse a fiatalokkal.
A tábor során több születésnapost is köszönthettünk. Ismét sok boldog, és hitben erős évet kívánunk mindannyiuknak.
A tábor zárónapján, a székesfehérvári püspöki székhely meglátogatására került sor.
E program kapcsolódót a korábban megkezdett „Püspökségek nyomában” ifjúsági
zarándoklat sorozathoz. 2016-ban kezdődött meg e hiterősítő zarándoklat sorozat.
Az elmúlt időszakban, a Győri, Pozsonyi,
Pécsi és a Veszprémi püspöki székhelyek
felkeresésére került sor. Haza érkezve, élményekkel gazdagodva, és lelkiekben felfrissülve készülhetnek a fiatalok Államalapító Szent István királyunk ünnepére.
Pentz Imre

A baji Assis Szent Ferenc templom búcsú ünnepe!

Kristóf atya homíliájában Assisi Szent
Ferenc életének példamutatásáról elmélkedet. Szent Ferenc életének üzenete:
„Nem elég az amit tapasztalunk, látunk,
mert nem biztos, hogy el vezetnek Istenhez! Mert ennek kell lenni az egyetlen
célunknak. Lehet más célunk is, de Isten
nélkül az nem fog sikerülni.” Emlékeztette
a híveket, hogy Szent Ferenc tanít minket
az egyszerűségre, az alázatosságra. Arra,
hogy magadat ne gondold soha a másiknál
kiválóbbnak! Ne a látszatoknak éljünk!

Tanít mindannyiunkat
arra, hogy próbáljuk
meg Istent úgy szemlélni, ahogy Jézus tanítja
nekünk: Ő a Mennyei
Atyánk! Hiszen Ő gondoskodik rólunk. Minden, ami van ezen a világon, neki köszönhetjük.
Ferenc volt az, akiről
kortársai azt mondták,
hogy a legtökéletesebben
megjeleníti
Krisztust.
Olyan ember, aki vis�szacsempészte az „elveszett mennyországot, az
elveszett paradicsomot” Így hát ne csak
imádkozzunk érte, de tanuljunk is az Ő
példájából, és kövessük útmutatását életünk során!
A szentmisét követően került sor a több
évszázados hagyományokra visszanyúló
fogadalmi körmenetre.
A baldachin alatt Kristóf atya hordozta az
oltáriszentséget, melyet a tanácsadó testületi tagok, kezükben fáklyával kísérték
a körmenet során.
A baji hívek ismét tanúságot tett a körme-

netben őseiknek a XVIII. században tett
fogadalmának megtartásáról. Ezzel megerősítve a közös hitüket.
Aki hívő lélekkel, és felkészült lelkülettel
vett részt a szertartáson, az feltétlenül hitében, vallás szeretetében megerősödve,
hatalmas közösségi élményben részesült.
A szentmise és a körmenet alatt templomunk énekkara (schola) szép énekével tette fényesebbé ünnepünket.
A sváb őseink emlékének megfelelően
egy-egy mise-ének is németül hangzott
fel, az Assisi Szent Ferencet dicsőítő énekek között.
A körmenetben ismét felhangzott a Te
Deum, mellyel megköszönték, és hálát
adtak, hogy településünket megkímélte
a sorscsapásoktól a Teremtő Istenünk.
Pentz Imre
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„Bölcsek szavai”
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„Az igazságosságra való törekvésünk a szeretetben válik felülmúlhatatlanná”
Interjú Dr. Veres András megyéspüspök úrral

Dr. Veres András győri megyéspüspök Pócspetriben, mélyen vallásos családban született. Mikor támadt fel Önben a papi hivatás utáni vágy?
Már egészen kicsi, óvodás koromban kezdtem el ministrálni, és bizony már akkor
felvetődött bennem, hogy milyen jó lenne
egyszer az oltárnál a plébános atya helyett
misézni. Tulajdonképpen mióta az eszemet
tudom ez a vágy élt bennem.
Győri Egyházmegye élére történő beiktatása óta milyennek látja az egyházmegyét,
mit tekint a legsürgetőbb feladatának?
A Győri Egyházmegye sajátos szociális
adottsággal rendelkezik. Fejlett ipari települések vannak az Egyházmegye területén,
ennek megfelelően nagyon nagy a húzóereje ezeknek az iparágaknak. Az ország más
részeiből, de más országokból is jönnek ide
dolgozni. Nagy kihívása az Egyházmegye
papságának, hogy hogyan tudja megszólítani az itt lakókat, s azon belül hogyan tudjuk
megszólítani a munkásokat. Hiszen tudjuk,
hogy az Egyház munkássággal való kapcsolata már évtizedek óta nem megfelelő. Megváltozott a világ, megváltozott a társadalom.
Éppen ezért úgy gondolom, hogy új módon
kell közelítenünk a munkássághoz, és különös módon nagy figyelmet kell szentelni
azokra, akik ide érkeznek, itt települtek le
vagy csak vendégmunkásként élnek itt. Nem
szabad ezt a széles tömeget a hit, az evangélium igazságainak értéke nélkül hagyni. Kell,
hogy őket is megszólítsuk, kell, hogy őket is
bevonjuk a plébániai közösségekbe. A legnagyobb kihívás mégis a családoknak az evangelizálása, hiszen látnunk kell, hogy második, harmadik generáció nőtt fel anélkül,
hogy a vallásos életben elmélyülhetett volna,
legfeljebb felületes tanítást kapott a hitről,
Egyházról, vallásról vagy éppenséggel ellenséges tanítást. Így ezek az emberek már nem
tudják továbbadni a gyermekeiknek a hitet.
Éppen ezért minden lelkipásztornak, de az
Egyház minden tagjának feladata, sőt kötelessége, hogy a családokra nagy figyelmet
fordítson, hogy őket segítse Istentől kapott
hivatásuk betöltésére, vagyis a hitnek a továbbadására, a hitben való megerősödésre.
Biztos vagyok benne, hogy ezzel nem csak az
ő javukat szolgáljuk, nem is csak az Egyház
javát szolgáljuk, hanem az egész társadalomét is. Ezért erre nagy erőt kell fordítanunk
az elkövetkező időben.
Korábban a MKPK titkáraként, jelenleg
elnökeként gyakran szerepelt a híradásokban. Sokan médiapüspöknek, a katolikus

hierarchia arcának is titulálták. A politikailag korrekt környezetben hogyan lehet
kiállni a keresztény értékek mellett?
Csakis egyféleképpen, az igazságra figyelve.
Ne tudjanak emarginálni bennünket a társadalomban, még akkor se, ha nagy és jelentős
politikai erők kívánnák ezt tenni. Látnunk
kell, hogy sok kérdésben nem a keresztény
értékrend szerint történnek döntések, sőt
törvényeket sem feltétlenül az evangéliumi
értékrend szerinti mérték szerint alkotják
meg. Éppen ezért csak egyetlen út lehetséges,
minden hívő embernek teljes odaadással ki
kell állni hite mellett, és legfőképpen a hite
szerint kell élni, hiszen a baj ott kezdődik, ha
a hívők sem a hitük szerint élik mindennapjaikat. Ez egy nagyon rossz tanúságtétel, és
éppen az ellenkezőjét éri el, éppen az ellenkező hatást váltja ki mint amit szeretnénk.
Püspök úr kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre. Individuális világunkban hogyan
fordíthatjuk a közösség felé az egyént?
Nem kell az egyént a közösség felé fordítani, mert mindnyájan arra születtünk, hogy
emberek között éljünk. Nem jó az embernek
egyedül lenni. Ez nem csak a férfi-nő kapcsolatára igaz, az embernek egyáltalán nem
jó egyedül lenni, szüksége van közösségekre. Alapvetően mindannyiunkban ott van
az erre való vágy, csak a társadalom néhány
rossz beidegződése teszi önzővé, magába
fordulóvá a mai embert. Ebből csak a krisztusi evangélium szabadíthat fel bennünket,
aki azt mondta, bármit tesztek egynek a legkisebbek közül, nekem teszitek. Tehát ha
valaki ezzel a lelkülettel tud élni a világban,
a családban, a munkahelyén, baráti közösségben, akkor egészen biztosan a legjobbat
teszi, és ebben önmaga is kiteljesedhet. Hiszen ha valaki csak önmagába fordul, önmaga pusztítójává válik, ellenben ha önmagát
adja másokért, akkor ez szükségszerűen bőséges gyümölcsöt terem, és sok ember boldogulását, boldogságát fogja eredményezni.
A Győri Hittudományi Főiskola Hitünk és
életünk címmel indult szabadegyetemének
nyitó előadásában azt mondta: a legfőbb
baj az, hogy társadalmunkból hiányzik
a szeretetre épülő igazságosság. Mire gondolt? Hogyan lehet ezen változtatni?
Ez egy igen összetett kérdés röviden próbálok rá válaszolni. A mai világban az igazságosság sokszor csak általánosság szintjén
jelenik meg. Be kell látnunk, nincsen igazságosság a világban. Attól tartok, amíg ember
lesz a földön, nem is lesz teljes igazságosság.
Éppen ezért tanította nekünk Jézus, hogy az

igazságosságra való
törekvésünk a szeretetben válik felülm ú l h a t a t l a nn á .
Tehát nem csak azt
kell megadnunk
embertársainkat,
ami igazságos, ami
jogszerű, hanem
annál többet is:
szeretettel kell ezt
párosítani. Csak az az ember képes az igazságosság szerint élni, csak az képes az igazságosságot, az egyenlőség szándékát túlteljesíteni,
akiben van szeretet. Ahogy a házastársak egymás felé vagy a szülők a gyermekeik felé nem
azt méricskélik, hogy annyit teszek, amennyit
az igazságosság megkövetel, hanem mérhetetlenül többet akar adni éppen a szeretetéből fakadóan. Ez a krisztusi ideál, ami a társadalmi életben csak részleteiben, csak nagyon
hiányosan jelenik meg, de erre kell törekedni,
lehetőség szerint ezért mindent meg kell tenni, hogy a szeretettel párosult igazságosság
érvényesüljön társadalmunkban.
Az interjú Porciunkula ünnepén készül,
búcsúzóul egy utolsó gondolatot fogalmazzon meg, kérem Olvasóinknak.
Azt próbáltam a prédikációmban kiemelni,
hogy Szent Ferencet az Isten iránti szeretet
vezette a Porciunkula kápolna felújításában, amely korának egyházi viszonyait is
jelképezte. Egy kicsit hasonlít ez napjainkra
is, mert sok helyen a templomok rendezetlenek, a vallásos emberek egyre kevesebben
vannak. Halljuk, hogy nyugaton bezárnak
templomokat, eladják a templomokat. Ez
mind az elvallástalanodás egy szindrómája. Napjainkban ezzel komolyan kell számolnunk, mert ez már nemcsak a nyugati
társadalmakat jellemzik, hanem Magyarországon is jelen van. Mindannyiunknak
szüksége van arra, hogy felülvizsgáljuk az
Istennel való kapcsolatunkat, mert akkor
egészen biztosan az Egyházhoz való kapcsolatunk is meg fog újulni. Szükség van
erre a megújulásra, mert sokszor nagyon
leromló állapotokat találunk egy-egy egyházközségben. Csak kevesen vannak, akik
igazán hűségesek, akik kitartóak a hitükben. De a keveseknek is látniuk kell, hogy
az Egyház új korszakhoz érkezett, ahol másfajta evangelizálást kell követni. Embertől
emberig kell mennünk a megszólításban,
hogy Krisztus ügyének megnyerjük az embereket. Törekedjünk erre mindnyájan!
-jt-

„Szeressétek egymást”
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Közös utat járva, közösséget építünk!
A négy testvéregyházközség (Agostyán,
Baj, Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében jótékonysági céllal farsangi bált
tartottunk február 25-én. A jótékonysági
bál kitűzött céljaként, a Vértestolnai plébánia felújításának megvalósítása (a négy
egyházközség közös céljaira) lett meghatározva. Minisztériumi pályázatok, a Győri
Egyházmegye támogatása és a bálon összegyűlt összeg lehetőséget biztosított a plébánia épületének tetőhéjazatának cseréjére.
A nyár folyamán meg is valósult az épület
tetőszerkezetének felújítása. A felújítást
követően Albert atya, a négy egyházközség
hívet összefogásra hívta, a plébániának, és
környezetének rendezésére, takarítására.

Augusztus 26-án a közel száz szorgos
kéz néhány óra alatt végzett a feladattal.
A munkálatok után, a Vértestolnai Egyházközség tagjai vendégül látták a munkákban
résztvevőket. A kellemes kerti parti során
sok játékos feladatra került sor, a kellemes
beszélgetések, és a vacsora mellet. A vacsorát követően a vendégek megismerkedtek
a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt
templom rejtett kincseivel is. A jó hangulat
az éjszakba nyúlóan eltartott.
E nap megmutatta, hogy a négy testvéregyházközség tagjai, a jó közösségre jellemzően, az energiájukat, idejüket önként
megosztják, és segítik egymást, szabadidejüket a közösség javára fordítva. Így

válhatunk igazán Isten eszközeivé, hogy
a példánkkal utat mutassunk Jézus szeretete felé. Az összetartó közösség, könnyen
lehetőséget biztosíthat mindannyiunk
számára, hogy akinek van, adhasson, és aki
szükséget érez, kaphasson. Így teljesülhet
ki az Isteni gondviselés.
Reményeink szerint e példaértékű összefogás nagy segítséget nyújt az elkövetkező időkben Egyházközségeink egymást
segítő, és egymással együtt örvendő kapcsolatainak kiépítésében. Tartsunk tehát
össze, és segítsük egymást, és járjunk elöl
jó példával, a minket követő generációk
számára!
Pentz Imre

Jézus hív!
2017. szeptember 9-én került megrendezésre az idei „ITT” (Ifjúsági Találkozó
Tata)”, melynek idén a Baji Egyházközség adott otthont. A találkozóra érkezett
fiatalok és akik fiatalnak érzik magukat
egy szép együtt töltött napon túl igazi
közösségre leltek. Minden együtt megélt
élmény a kommunikáción alapszik. De
a mai világban a kommunikáció az Isten,
és az emberek között folyamatosan, napról-napra változik. Egyebek mellett ezek
a tények is fontossá tették, hogy a találkozó fő témája idén a kommunikáció köré
szövődjenek.
A két fő rész: az Isteni, és emberi kommunikáció mai állapotát járta körbe. „Egy pap
híd Isten és ember között!” -vallja Aradi
László atya, aki a nyitószentmise szentbeszédében, kissé provokatív előadásmóddal
adta meg válaszait e fontos kérdésre: „Hogyan is kommunikáljunk Istennel?” Többek között a mai világban az Istennel történő kommunikáció egyik fő hibája, hogy
a mai emberek szeretik csak az élet szép oldalait látni. Mikor „eldugdossuk” az időseket, haldoklókat a kórházak mélyére, mert
nem akarjuk látni azt, hogy van szenvedés
és van halál. Miért akarjuk mi emberek
bemagyarázni, hogy az élet mindig szép?
Ez egy szép, de téves propaganda! Hogy
Istennel valóban megtaláljuk a kapcsolatot, tudomásul kell vennünk, hogy az élet
nem csak boldogságból, de igenis kínlódásból és szenvedésből is áll. A szenvedés

elviselését is meg kell tanuljad, mert ekkor
derül ki, hogy valóban hiszel-e Istenben!
Mert ha hiszel benne, akkor megtalálod az
Istent. A vigasztalást. Ha megvan a hited,
máris megtaláltad az Istennel kommunikálás eszközeit, lehetőségeit! A szentmisét
követően kiscsoportos foglalkozások keretében játékos, vidám hangulatban dolgozták fel az elhangzottakat a jelenlévők.
Az ebédet követően került sor Szabó Tamás, a Mária Rádió elnökének előadására, mely során a személyközi, azaz emberi
kommunikációról beszélgettünk. A személyek közötti kommunikáció lényege:
A VALÓS ODAFIGYELÉS A MÁSIKRA! Ha az ember ezt élvezettel szeretné
csinálni, az alapvető szabályokat be kell
tartani, hogy a másik félnek is élvezetes
legyen ez a kommunikáció.
Tartsuk tiszteletben egymást, és hallgassuk végig és ne vágjunk más szavába!
Kérdő szavak használata fontos, ne csak
tőszavakban beszélgessünk.
Ne feledd, a társalgásba ne vedd mindig
át a vezető szerepet, a partnerednek is van
mondanivalója.
Ha valaki nyolc mondatban mondja el
azt, amit egy mondatban is ellelhet, akkor
nem tartja tiszteletben a másikat.
Ha legalább ezeket a szabályokat betartjuk, megtaláljuk társainkkal a valós kapcsolatot.
Az emberek közötti kommunikációs kapcsolatok előadását követően ismét kis-

csoportos körben került feldolgozásra az
elhangzottak. A nap lezárásaként közös
öröméneklésre került sor, mely jó példája
az Istennel történő kommunikációnak. Az
előadások során elhangzó útmutatások segítséget nyújtanak a mindennapi életünk
átgondolására, átértékelésére, és a szükséges életviteli módosítások elvégzésére.
A kiscsoportos beszélgetések jó alkalmat
biztosítottak, a személyes megnyilatkozásra, véleménynyilvánításra. A játékos
formában végrehajtott feladatok igazi
együttműködést igényeltek, és elgondolkoztattak minden résztvevőt.
A szombati nap mögött sok ember áldozatos munkája húzódott meg, de legfőképp
a Baji Hagyományőrző Fiatalok Klubjának tagjait illeti a köszönet. Azonban
köszönetet mondunk mindenkinek, aki
bármely módon részt vállat a találkozó
előkészítésében és lebonyolításában. Külön meg szeretnénk köszönni Baj Község Önkormányzatának, és a Baji Német
Nemzetiségi Önkormányzatának természetbeni és anyagi támogatását. Az Ifjúsági
Találkozó lelki mélységgel átitatott hátterét azonban az előadók biztosították.
Sokan gondolják, de talán nem mindenki
tudja, hogy egy-egy előadás, előkészítése,
megírása, fáradságot nem kímélő munkát
igényel. Ezért, mindkét előadónak külön
köszönetünket fejezzük ki kis közösségünk nevében!
Pentz Imre

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Imádság
Urunk, az irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk, bűnösökön. Taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk
a könyörtelen szolgához, aki nem követte ura irgalmasságát. Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szítsd fel szívünkben a megbocsátást és a segítő szándékot botladozó testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza
legyünk eljövendő országodnak.

Könyvajánló
Őrsy László SJ: Életerős zsinat A washingtoni jezsuita Georgetown
Egyetem professzorának tanulmánykötete 2009-ben már megjelent az Egyesült Államokban angolul. A mostani magyar kiadást
a Jezsuita Kiadó gondozta. A könyv jelentős részét Sólyom László
egykori államfő fordította, a tizenegyedik fejezetet kivéve, amit
Lukács Józsefné. A könyv arra hív minket, hogy belépjünk a II. vatikáni zsinat lendületébe: értsük meg a zsinat szellemét, nézzünk
friss, kritikus szemmel korunk egyházi kihívásaira, és fordítsuk is gyakorlati teendőkre felismeréseinket. Végül pedig ne ijedjünk meg attól, hogy a zsinat világossága és prófétai hangja felfordíthatja begyakorolt viselkedésünket és szokásainkat.
Lélekből pedagógia – Írások Don Bosco oratóriumáról Az olasz
Bosco Szent János (1815–1888), a szalézi rend megalapítója
a katolikus pedagógia egyik legnagyobb alakja volt, aki a nevelés
legfőbb eszközének a nevelő személyiségéből sugárzó szeretetet
tekintette. Pedagógiája a játék, az ima és a közösségi munka hármasán nyugszik. A Depaula Flavio Silvio szalézi szerzetes pap és
Van der Meer Dorottya játékpedagógus, Don Bosco-kutató által
szerkesztett kötetben Gianni Ghiglione, Enzo Bianco és Giancarlo Isoardi írásait
olvashatjuk. A könyv bevezetőjét Ábrahám Béla, a magyarországi szaléziek tartományfőnöke írta, kiemelve az oratórium jelentőségét, amely jellegzetesen szalézi
tevékenységi forma, kezdetben egyszerű hitoktatás volt, de sohasem hiányozhatott belőle a játék, a jókedv, a vidámság.

Agostyán

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

Vesperás
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. december 11. • 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. 10. 29. - XXVII. évf. 5. 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

Porciunkula Tatán

Balatoni ministránstábor

Mária hónap a Kapucinus templomban

Elkészült a vértestolnai plébánia cserépfedése

Ifjúsági Találkozó
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