
Hiszem a test feltámadását
Az idén februárban Magyarországra hoz-
ták a világhírű „Body” (Test) elnevezésű 
kiállítást, ami tudományos magyaráza-
tokkal megalapozva, mintegy háromszáz 
emberi preparátum segítségével mutatja 
be a  látogatóknak az emberi test műkö-
dését, nem titkoltan azzal a  céllal, hogy 
a  látogatók szemléletét formálja a  saját 
testi mivoltáról, az 
egészségről, az életről. 
Most hagyjuk azt a  kí-
nos kérdést, hogy hon-
nét szerezték a  kiállí-
táshoz ezeket az emberi 
holttesteket, mennyire 
etikus egy kiállításon 
mutogatni egykor élő 
emberek kipreparált 
maradványait, ebből 
üzletet csinálni… stb. 
A  kiállítás már létezik, 
és ha csak a  képeket 
nézzük meg, akkor is 
egy sor gondolatot feléleszthet bennünk.

Először is talán azt, hogy a Teremtő 
milyen csodálatosan alkotta meg teremt-
ményeit, köztük minket, embereket. 
Sokkal bonyolultabb, összetettebb az 
emberi test bármelyik űrhajónál, precí-
zebben összehangolt bármelyik svájci 
óránál, értékesebb bármelyik sportautó-
nál. Ha ennek a titoknak a kutatása, jobb 

megértése a cél, az érték. Sok keresztény 
lebecsüli a testi dolgokat, ami az ember 
lebecsüléséhez vezet, ez pedig nem ke-
resztény tanítás (ne felejtsük el, hogy hi-
tünk központi témája a  megtestesülés). 
A tisztán szellemi ember olyan, mint egy 
tárgyát vesztett használati utasítás. Tud-
juk értelmezni, de már kit érdekel?

Aztán eszünkbe juttathatja azt is, 
hogy tényleg csak ennyi? Hogy ennyi 
az ember, izomkötegek, meg csontok, 
meg hús? …hogy így darabokra szed-
hető, mint egy autó a  bontóban? …
hogy ez van bent? És hogy van olyan 
test, amiben nincs semmi. És hogy 
van olyan test is, amiben nincs sem-
mi, pedig még mozog. Ha csak izmok 

és csontok, meg idegpályák kérdése az 
egész, akkor minden egyszerűbb. Ak-
kor nincs másik ember, csak másik test. 
Nincsenek érzelmek, csak hormonális 
reakciók. Nincsenek gondolatok, csak 
az idegpályák impulzusai. Nincs ha-
lál, csak elhasználódás. Tisztára, mint 

egy droidhadsereg… 
Ahogy a testi dolgok 
lebecsülése elember-
telenít, úgy a lélek ta-
gadása is lealacsonyít. 

Ezek jutottak 
eszembe, meg az, 
hogy vasárnapi mi-
séken elimádkozzuk, 
hogy hiszem a  test 
feltámadását. És va-
lami ilyesmiről szól 
a  mi húsvétunk is. 
Krisztus feltámadá-
sa, ami rejtve van az 

emberi értelem előtt, és rejtve van a hús 
törvénye előtt. Meg a mi feltámadásunk 
reménye: „Ha pedig annak Lelke lakik 
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a ha-
lottak közül, akkor az, aki feltámasztotta 
Krisztus Jézust a  halottak közül, életre 
kelti halandó testeteket is a  bennetek 
lakó Lelke által.” (Róm 8,11)

Kristóf atya
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A feltámadt Krisztus szeretete töltse el szívünket békével. 
Árassza reánk áldását, hogy nyomdokait követve, hűséges szolgái legyünk és fáradhatatlanul hirdessük,  

Jézus feltámadott, Jézus él!

Amint lassan felült, balválla-tájt
egy teljes élet minden izma fájt.
Halála úgy letépve, mint a géz.
Mert feltámadni éppolyan nehéz.

(Nemes Nagy Ágnes: Lázár)
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Rendelkezés az adó 1+1 %-áról

Az idei esztendőben is rendelkezhe-
tünk jövedelemadónk két százalékáról. 
1%-át az egyházaknak, a  másik 1%-át 
pedig civil szervezeteknek ajánlhatjuk 
fel. Kérjük, támogassa a  Magyar Ka-
tolikus Egyház szolgálatát adója egy-
házi 1%-ával, hogy a  legnagyobb hazai 
keresztény közösség minél többeknek 

nyújthasson segítő kezet. Technikai 
száma: 0011.
Adója másik 1 %-át lehetősége van plé-
bániai közösségünk Szent Imre Alapít-
ványának felajánlani. Alapítványunk az 
egyházközség lelki, szociális és kultu-
rális céljait hivatott elősegíteni. Ennek 
fundamentumát képezi az ide szánt 
adomány, amelyet ezúton is köszönet-
tel fogadunk. A Szent Imre Alapítvány 
adószáma: 18601606-1-11.
Kérjük, hívja fel családjának, jószándékú 
ismerőseinek figyelmét is a lehetőségre!

Keresztény Hittanos- és Ifjúsági Tábor
BAKONYKOPPÁNY, 2018. július 8 – 14.

Indulás:  2018. július 8. vasárnap 08:26, Tata vasútállomás
– Találkozás:  08:10 legkésőbb!

Hazaérkezés:  2018. július 14. szombat 14:26, Tata vasútállomás
Költség: 13,000 Ft/fő, ebben minden költség benne van.

Amit hozni kell:
 - személyi igazolvány
 - diákigazolvány
 - TB kártya
 - egyéni gyógyszer, akinek kell
 - egyéni tisztálkodó felszerelés
 - hálózsák, polifoam
 - túracipő, túrafelszerelés
 - legalább egy pár váltó cipő
 - esőkabát

 - hátizsák
 - kulacs vagy műanyag palack,  

min. 1 liter űrtartalom
 - elemlámpa
 - egyéni költőpénz (minimális)
 - fürdőruha
 - naptej, sapka!!!
 - Hozsanna
 - Újszövetség
 - toll, jegyzetfüzet

Egyéb tudnivalók:
• A csomagokat kisbusszal szállítjuk. Bepakolás Tata vasútállomáson, kipakolás 

érkezéskor ugyanitt.
• A szállásra a vonattal utazók kb. 12:00-re érkeznek. Az első közös étkezés az 

ebéd lesz (kb. 13:00). Az útra innivalót ajánlott hozni. Vasárnapi szentmisén 
aznap délután veszünk részt Bakonykoppányban.

• Ékszereket senki ne hozzon! Elektronikus szórakoztató eszköz nem javasolt.
• Elszállásolás Bakonykoppányban, a Római Katolikus Plébánián lesz.
• Igény esetén van sátrazási lehetőség.

Programok:
Túrák a Bakonyban, strand Pápán, a Várkert Fürdőben, kirándulás Nagytevelre, 
játék, lelki beszélgetések, pénteken lelki délelőtt.

A táborra jelentkezés egyben a házirend elfogadása is. A házirend megte-
kinthető a plébánián, vagy a táborvezetőnél.

ELÉRHETŐSÉG:  Fülesi János 06-30-9226-815, fulesij@gmail.com

Kellemes táborozást kívánunk!

Keresztút 
Évszázados hagyományokhoz híven, 
nagyböjt idején ebben az évben is minden 
pénteken délután keresztutat tartottunk. 
„A keresztúton nem egy halott emléke 
előtt tiszteleg a  lélek. Jézus szenvedésé-
nek és halálának szemlélésében a mindig 
élő Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének 
természetfölötti hatásai, kegyelmei adat-
nak a  megfelelő módon közeledő lélek-
nek. Ezek termik azokat a  gyümölcsö-
ket, melyek minden keresztény számára 
szükségesek a saját életének keresztútján. 
Ugyanis Krisztus követése a keresztúton 
nem külső utánzása valaminek, hanem 
tanítvánnyá, hasonlóvá formáló benső te-
vékenység.” Imádunk Téged, Krisztus, és 
áldunk Téged. Mert szent kereszted által 
megváltottad a világot.

TEMPLOMJÁRÓ
/Nagybörzsöny/

itt virág járta hegyek tündökölnek
tűnő patakok, romló ligetek
férfi óriás fák, szelíd sziklák védik
kökörcsinleányok tündérfátylait
málló arcok körbe fonják
őrzik a régvolt aranysárkányt
ölelkezik múlt és jelen
megfáradott szent köveken

APOKRIF
/haikuk/

hajléktalanként
egy gyönyörű országért
születtél közénk

néma kőpadok
Názáretből jött egy ács
itt ült szombaton

bíbor pipacsok
között lépdelt csendesen
míg a hegyhez ért

megperzselt vásznon
csak egy test lenyomata
jelzi hiányát

gyertyaláng lobban
- Nézz a bal latorra is
irgalmazz, Uram !

Botos Ferenc
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„Éltető sodrásban” – egy hét a házasságért
Márpedig házasságban élni jó! Ezt hi-
vatott megerősíteni az az évek óta, több 
országban is egyre terjedő programso-
rozat, melyhez idén a  tatai Kapucinus 
templom közössége is kapcsolódott.
A Házasság Hete programjainak célja, 
hogy mindazok, akik szeretnének lé-
péseket tenni a  kapcsolatuk megerősí-
téséért, elindulhassanak ezen az úton. 
Nálunk Tatán, a  házasság Hetét Veres 
András püspök atya nyitotta meg, em-
lékeztetve a híveket arra, hogy a keresz-
tények nem ehhez a  házasságromboló, 
értékeket aláásó világhoz tartoznak, 
hanem Isten gyermekei. Ezt követően 
minden este hallhattunk előadásokat 
a  házasságról és a  családról, amin szép 
számmal meg is jelentek a közösség tag-
jai. A záró előadást Bíró László család-
referens püspök atya tartotta, aki külön 
kiemelte, hogy a  Házasság Hete nem 
kell, hogy lezáruljon, hanem folytatód-
hat akár egész éven át. 
A Házasság Hetét Tatán egy Páros Ka-
landtúra színesítette, amihez fiatalok, 
idősek, együtt járók, jegyesek és házasok 
is csatlakoztak. A  13+1 kapcsolatme-

lengető játék közül – ahogyan az a záró 
élménybeszámoló délutánon kiderült – 
az egyik legkedveltebb programpontja 
a mélyre evező kérdésekkel tűzdelt közös 
kávézás volt. Emellett a kapcsolaterősítő 
könyvtári totó, a  házasságban mérföld-
kőnek számító hely meglátogatása, egy-
másnak készített meglepetés vagy egy 
közös film megnézése gazdagították 
a  résztvevők élménytárát. Az ökumené 
jegyében Tata református és katolikus 
templomait összekötő igerészletek meg-
keresése jelentette talán a  legnagyobb 
kihívást. A  kalandtúra főnyereményét, 
egy gyertyafényes vacsorát a  Morado 
Étterem felajánlásából, a  résztvevőknek 
találkozójaként megrendezett élmény-
beszámoló délutánon sorsoltuk ki.
A Házasság Hete nemcsak katolikusok-
nak szól: mindenkinek, aki úgy érzi, 
hogy meg kellene erősíteni a  kapcsola-
tát társával, “kigyomlálni” az okozott és 
szerzett tüskéket, és felvirágoztatni a kö-
zös életüket. Így lehet – az idei szlogen 
szerint – “éltető sodrásban” folytatni 
kapcsolatunkat a Házasság Hete után is.

Frivaldszky Ed

Imádság:
Istenünk, Fiad, Jézus országod 
örömhírét hirdette, gyógyulást 
hozott a  betegeknek, szabadulást 
mindazoknak, akiket fogva tart 
a bűn, a gyöngeség, világosságot ho-
zott azoknak, akik elvakultan, ön-
magukba zárkózva élnek. Add, hogy 
életünket őhozzá tudjuk alakítani, 
aki a  törvényt nem megszüntetni 
jött. Add, hogy életünkön változtat-
ni tudjunk. Add, hogy ne öntelten 
éljünk, hanem figyeljünk mindig 
őrá, aki botránykő azoknak, akik 
nem fogadják el, de akik befogadják, 
azoknak az élet teljessége.

„Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt 
a tejjel- mézzel folyó országot”

(Mtörv26,8)

Meghívó
Az idei hosszúra nyúlt tél után egy 
kellemes kora tavaszi kirándulásra 
várunk minden lelkes túrázni vágyót 
könnyű kis sétára az újjászülető ter-
mészetben. Az útvonal hossza nagy-
jából 6 km, amit emelkedők nélkül, 
kényelmes tempóban teszünk meg, 
lehetőséget teremtve arra, hogy gyö-
nyörködhessünk a tavasz első virága-
iban.
Időpont: 2018. április 07.(szombat)
Találkozás: 8.30 órakor a vértestolnai 

templom előtt

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Vértestolnai Egyházközség 

A feltámadás ünnepére készülődve
Egyházközségünkben immár hagyo-
mány, hogy nagyböjtben több napon át 
tartó lelkigyakorlattal készülünk hitünk 
titkának legnagyobb ünnepére, a  feltá-
madásra, a húsvétra. Ebben az esztendő-
ben március 5-9. között öt vendégatya 
látogatott el hozzánk, hogy imádságaik-
kal, gondolataikkal erősítsenek és tanít-
sanak bennünket. 
Először Tullner Jób OSB Győrből, aki 
a  leprás szíriai Námánnal kapcsolatos 
szentírási olvasmányokon való elmél-
kedésében Elizeust és Jézust állította 
párhuzamba, mi szerint Elizeus gyógy-
módjával szemben ugyanúgy előítélettel 
viseltetett Námán, mint Jézussal szem-
ben a  názáretiek. Az atya a  szentmise 
végén elsőmisés áldásban részesítette 
a  jelenlévő híveket. A következő napon 
Németh Gábor győri kórházlelkész arra 
helyezte a  hangsúlyt prédikációjában, 
hogy akinek Isten megbocsátja bűneit és 
ennek ellenére nem lesz irgalmas szívű, 

az valójában nem fogadta el, nem fogad-
ta be Isten irgalmasságát. Simonics Péter 
tárkányi esperes atya a  Keresztút imád-
kozásának nagyböjtben való kiemelt 
fontosságáról beszélt és elmélkedésében 
végigvezetett bennünket mind a  tizen-
négy keresztúti állomáson. Benkó Atti-
la (erkölcsteológus) atya, homíliájának 
fő gondolata ez volt: „Térjetek meg!”. 
A megtérés visszatérést jelent egy koráb-
bi tökéletességi szintre, amelynek során 
„istenemberibbé” válunk. Havassy Bá-
lint tatai plébános atya a  felebaráti sze-
retet valóságos tartalmáról, illetve arról 
elmélkedett, hogy a  helyes önszeretet 
nem egyenlő az önimádattal.
Hálásan köszönjük tanításukat. Nagy 
lelki erősítést kaptunk arra, hogy 
a nagyböjti szentidőben a lelki megúju-
lás-megtérés útján haladva szívünk és 
hitünk igazabb, irgalmasabb és tisztább 
legyen.

Pauer László és Judit
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A názáreti ács ünnepe!
A názáreti ács, Jézus nevelője mind 
a  négy evangélistánál más-más szerepet 
kap. Lukácsnál családfő, Jánosnál az alá-
zatos ember, Máténál mint az élet harco-
sa szerepel, Márk nem emeli ki nevelői 
szerepét, csak egyszer említi mint „ácsot”. 
Józsefet, Jézus nevelőapját védőszent-
jüknek tekintik a famunkások, az ácsok, 
asztalosok, és minden fával szorgoskodó 
kétkezi mesterember.
A XX. században a munkások patrónu-
sa lett - hiszen a Biblia szerint ács volt, 
aki két keze munkájából biztosította 
a gyermek Jézus nevelkedését.
Hosszú évek hagyományaként, Szent 
József napján, településünk ácsai, és fa-
munkásai plébániatemplomunkban, az 
ácsokért és famunkásokért ajánlják fel 
a szentmisét.
A szakmájuk védőszentjének tiszteletére 
idén is megtöltötték az első padsorokat 
településünk mesteremberei.
Megnyugtató, hogy szakmájuk védő-
szentjének tiszteletét a mai napig meny-
nyire fontosnak tartják e szép és nemes 
szakmák művelői.

Szent József a  mellékoltáron felalított 
kép formájában jelent meg az ünnepi 
szentmisén.
Albert atya homíliájában a  szeretet, és 
a  szenvedés összetartozásáról elmélke-
dett.
Felhívta a figyelmet, hogy Jézus Krisztus 
szeretetből halt meg értünk a kereszten, 
de hogy meg tudja mutatni szeretetét 
ehhez egy szenvedésekkel teli út veze-
tett.
Ezt az utat jól példázza a kereszt két szá-
ra, mely két fadarabból lett össze ácsol-
va. Az egyik a  szeretetet, míg a  másik 
a  szenvedést jelképezi. Ez mutatja meg 
számunkra, hogy milyen közel jött hoz-
zánk Jézus. Ez mutatja, hogy menyire 
szeret bennünket, és ehhez menyit kellett 
szenvednie. A szenvedés szeretet nélkül 
elviselhetetlen, kibírhatatlan. Ugyan-
akkor aki szeretetet szeretne szenvedés 
nélkül, az csak a pillanatnak él. Mindent 
nekem most azonnal, rögtön de nem 
akarok érte szenvedni, nem akarok érte 
semmiről lemondani. Pedig a szeretet, és 
a szenvedés összetartozik. Nem lehet az 

egyik a másik nélkül. Talán éppen ezért 
a mai ember nem érti a szenvedést, nem 
érti a  halált, mert fogytán van a  szere-
tet. Pedig a mai ember is ki van éhezve 
a szeretetre! De igazán a szeretetett, csak 
önmegtagadással érhetjük el.
Isten szeretetét a  Húsvét ünnepe jól 
példázza.  Tegyük hát példánkká 
a  Krisztusi szeretetett, és tanuljunk 
meg tőle igazán, önfeláldozón szeretni, 
és szenvedni!
Kérjük a  vigasztaló Szentlelket, hogy 
adja meg nekünk ezt a Krisztusi lelküle-
tet, hogy tudjunk egymásért szenvedni, 
és tudjuk úgy szeretni egymást, ahogy 
Krisztus is szeret minket.

***
A Szent József képet, a Munkácsi-díjas, 
Prima-primissima díjas, és több állami 
elismerésben részesült Muzsnai Ákos 
grafikus művész adományozta néhány 
éve Egyházközségünknek.
A kép a munkás Szent Józsefet és az ifjú 
Jézust jeleníti meg munka közben.

Pentz Imre

Plébániai Esték

Plébániai Esték sorozatunk az idei esz-
tendőben is folytatódik, havonta két al-
kalommal, kedd esténként találkozunk 
a plébánia egyik lakószobájában.
Kristóf atya ismét kiváló filmekkel örven-
deztetett meg minket az év első negyedé-
ben, hálásan köszönjük neki és izgatottan 
várjuk a további remek alkotásokat. 
Nagy érdeklődéssel és örömmel hallgat-
tuk és néztük Albert atya Szentföldről 
tartott, fotókkal gazdagított előadását. 
Lebilincselő élménybeszámolójában is-
mertette ennek a  különleges városnak 
a jellegzetességeit. Jeruzsálem egy vallá-

si központ, ahol több világvallás (zsidó, 
keresztény és az iszlám) találkozik egy-
mással, templomok, zsinagógák, mecse-
tek sokasága lelhető itt fel. Jeruzsálem 
három nagy részre osztható, az egyik 
nagy és legérdekesebb szelete a fallal kö-
rülvett Óváros, amely négy nagy részre 
osztott, így megkülönböztetünk, Zsidó, 
Keresztény, Örmény és Muszlim ne-
gyedet. Az Óvárosba a hét kapuk egyi-
kén léphetünk be, amely nyitva van, de 
a nyolcadik az úgynevezett Aranykapu, 
egy befalazott kapu. E kapu akkor tárul 
majd fel, ha eljön Megváltó és a végíté-
let napja. Az Óvárosban fedezhetjük fel 
a látnivalók sokaságát, pl.:Sziklamecset, 
Siratófal, és még sok-sok más érdekes 
épületet, melyeknek a  neveit sajnálatos 
módón nem sikerült megjegyeznem. 
Képzeletben mi is végig járhattuk Albert 
atya képeinek segítségével Jézus kereszt-
útján, a Via Dolorosan, majd megérkez-
tünk a Szent Sír bazilikához, amely a ke-
reszténység legszentebb zarándokhelye. 

Fényképek sokaságának köszönhetően 
mi is láthattuk az olajfák hegyét, a  zsi-
dó temetőt, a  Miatyánk templomot, 
a  Nemzetek templomát, Szent Anna 
templomot és még végtelenségig so-
rolhatnám az épületek, helyek neveit. 
A  fotók is arról tanúskodnak, hogy Je-
ruzsálem egy nagyon sokszínű, nyüzsgő 
„ezerarcú”város. Ha turistaként valaha 
elvetődnék, ezen különleges helyekre 
idegenvezetőnek Albert atyát kérném, 
aki gazdag ismerttel, tapasztalattal és 
élménnyel rendelkezik. Magával ragadó 
előadásával azt gondolom, sokunkban 
felébresztette az érdeklődést e lenyűgö-
ző város iránt. Nagyon köszönjük!

Schneider Csilla
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A test feltámadásáról
A kereszténység egyedülálló voltáról 
való meggyőződés alapja az a hit, hogy 
Jézus feltámadása tény. A  feltámadás 
olyasvalami, aminek tényként való állí-
tása példátlan a  vallások történetében. 
Nem mintha nem lennének mitológiák, 
amelyekben előfordulnak hasonló állí-
tások, de mint történelmi tényt, senki, 
egyetlen más vallás sem állítja. Az üd-
vösség, az isteni kinyilatkoztatás csúcsa 
és lezárása Jézus Krisztus. Ez olyasmi, 
amire minden más vallás is, amennyiben 
valóban Istenhez vezető út lehet, vala-
miképpen utal, s amit a  kereszténység 
tényként ismer.1 De mit is jelent a  testi 
feltámadás a  mi egyéni, örök sorsunk 
szempontjából?

Első lépésben nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, hogy amikor a  testről 
elmélkedünk, nem egy dologról ejtünk 
szót, a test ugyanis nem valami, hanem 
valaki. Élő sejtek tömege, amely egyfajta 
energiaforrás, ugyanakkor lehetővé te-
szi a világgal való kapcsolatot és a többi 
emberrel való kommunikációt. Máso-
dik lépésben összekapcsolhatjuk ezeket 
a  megállapításokat az ember antropo-
lógiai megközelítésével. Szemléletes kép 
erre a beszéd. Ahogy a beszéd oszthatat-
lanul hang és értelem kapcsolata, úgy az 
emberi lét is oszthatatlanul test és lélek. 
Ez az oszthatatlanság pedig azt jelenti, 
hogy test és lélek nem két egymástól 
elválasztható alkotóelemünk, hanem 
kölcsönösen feltételezik egymást. „A 
test tulajdonképpen nem is más, mint 
maga a lélek, amennyiben képességének 
és energiáinak kibontakozásában szem-
léljük. Ez az élő sejtek tömege, amelyet 
mi testnek nevezünk, s amely egy ener-
gia-központ, fenntart és táplál bizonyos 
funkciókat, amelyek viszont kifejleszte-
nek egy pszichikai életet, ez pedig ma-
gasabb rendű érzésekben, intelligenci-
ában, akaratban és szeretetben tetőzve 
bontakozik ki. A test fejezi ki az emberi 
szellemet, s a  szellem önmagában, ettől 
a  kifejezéstől, illetve megnyilvánulástól 

függetlenül nem áll meg.”2 Mindebből 
az következik, hogy a  lélek nem külön 
szubsztancia, ahogyan azt a görög vagy 
az újkori filozófusok meghatározták, 
a  test pedig ezzel szemben valami má-
sodlagos funkciót betöltő járulékos 
elem, hanem egyik sincs soha a  másik 
nélkül. 

Ha testünk fel fog támadni, Isten je-
lentőséget tulajdonít a  testben és a  test 
által végbevitt cselekedeteknek, ezért 
harmadik lépésben a  kinyilatkoztatás 
horizontjába kell helyeznünk az elmon-
dottakat. Az 1Kor 6,12-20 talán a legal-
kalmasabb szöveghely ennek a  kérdés-
körnek az alátámasztására. Az apostol 
itt a bűnnel helyezi szembe a test termé-
szetfeletti hivatását. Egyrészt a  testével 
kapcsolódik az ember Krisztus testéhez 
(„Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, 
és hatalmával minket is feltámaszt. Nem 
tudjátok, hogy testetek Krisztus tag-
ja?”), másrészt a test a Szentlélek temp-
loma: „Nem tudjátok, hogy testetek 
a  bennetek lakó Szentlélek temploma, 
akit Istentől kaptatok?”.

Az egész keresztény hagyománytör-
ténet mindenkor tanúsítja a  feltáma-
dás testi jellegében való hitet. Fontos 
megállapítanunk, hogy az emberhez 
lényegileg hozzátartoznak a  másokkal 
való kapcsolatai és a  történelembe való 
beágyazottsága. Az embernek egész 
élettörténetével együtt van jövője, és 
az egyén beteljesedésében a  világ egy 
darabja teljesedik be. Nem a  világból 
vagyunk tehát megváltva, hanem a  vi-
lággal együtt. 

A legnagyobb problémát talán a ha-
lál és a feltámadás közti közbülső állapot 
megértése jelenti, mivel sokan (tévesen) 
úgy gondolják, hogy valójában csak 
a  szellem (lélek) teljesedik be, az anyag 
ezzel szemben megsemmisül. Mások 
szerint a szellem és az anyag két egymás-
ra utalt, mégis egymástól elválasztható 
valóság, s így a  feltámadáskor a  halot-
tak testét „helyreállítják”, és egyesülnek 

a hozzájuk tartozó lélekkel. Egy harma-
dik megközelítés szerint azonban inkább 
abból kell kiindulnunk, hogy amikor 
átlépjük a  halál küszöbét, találkozunk 
a feltámadt Krisztussal. A feltámadás ek-
kor kezdődik, de csak az idők végén válik 
teljessé. Értelmünk és nyelvünk tökélet-
len voltából kifolyólag elkerülhetetlen, 
hogy mennyiségi fogalmakkal fejezzük 
ki azt, ami valójában a minőség rendjébe 
tartozik. Ám kijelenthetjük, hogy ami 
feltámad, vagyis ami a halál pillanatában 
elkezd feltámadni, az nem más, mint az 
egyén kapcsolata embertársaival és a vi-
lággal. Az ember leélt élete támad fel sa-
játosan isteni – tehát egy másik lénytől, 
az élő Krisztustól származó – de mégis 
sajátnak érzett intenzitással és erővel.3

Isten kezdettől dialóguspartnernek 
teremtette az embert, ezért létünk lénye-
géhez tartozik Isten törődése, aki a halál-
ban sem engedi elsüllyedni teremtményét. 
Ezt a kezdettől az embernek ajándékozott 
istenkapcsolatot nevezhetjük „léleknek”, 
amely halhatatlanná tesz minket. Ez 
a  megközelítés új megvilágításba helyezi 
az antik görög lélekfogalmat, hiszen nem 
filozófiai, hanem teológiai alapokra építi. 
Megóvja továbbá attól a testet leértékelő 
értelmezéstől, amelyben a lélek halhatat-
lanságának fogalma feleslegessé teszi a fel-
támadás fogalmát.4

Kontra Attila

1 Vö. Zimányi Ágnes, A Vigilia beszélgetése Weissmahr Bélával, Vigilia, 67. évfolyam, 2002/4, 304-311.
2 Varillon, François, SJ, A hit öröme az élet öröme, ford. Kaposiné Eckhardt Ilona, Márton 

Áron Kiadó, Bp., 2001,  172.
3 Vö. Varillon, i. m. 177.
4 Vö. Nocke, Franz-Josef, Eszkatológia, in szerk. Schneider, Theodor, A  dogmatika 

kézikönyve, II. kötet, ford. Válóczy József, Vigilia, Bp., 1997, 482.

Imádság:
Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imá-
ra és taníts engem imádkozni! Nyisd 
fel szememet, hogy a  szenvedésben ne 
elviselhetetlen rosszat lássak, hanem le-
hetőséget az Istenhez való közeledésre. 
Vezess engem az ima és a szenvedés által 
a megtérés útján!

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható 
Isten: őszinte szívvel és kicsinységem 
tudatában hálát adok neked, s egész lel-
kemmel kérlek, rendkívüli jóságodban 
fogadd jóakarattal könyörgésemet: ha-
talmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől 
és cselekedeteimtől, erősíts engem a hit-
ben, kormányozd értelmem, adj nekem 
bensőséges gondolatokat, és vezess el en-
gem boldogságod birtoklására! Vezess el 
engem arra, hogy téged mindenkinél és 
mindennél jobban szeresselek!
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Viseld szíveden  
Egyházad sorsát!

Rovatunkban a  külföldi katolikus hon-
lapok 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!

A korábbi miniszterelnök felszólítja Ír-
országot, hogy utasítsa el az abortuszt. 
John Bruton szerint az ország büszke le-
het arra, hogy az alkotmányban megvédi 
a még meg nem születetteket. Hozzátet-
te: a csecsemők születésüket megelőzően 
fejlődésnek indulnak és éreznek. „Ön-
kényesen azt mondani valamennyi eltelt 
hét után, hogy rendben van az, hogy 
elfojtják az életet, szembe megy a könyö-
rületességgel.”

A nagy lengyel üzletek bezárnak a vasár-
napi kereskedelmi tilalom miatt. A kon-
zervatívok és a  szakszervezetek által tá-
mogatott vasárnapi bolt bezárások több 
lehetőséget biztosítanak a  munkások-
nak, hogy több időt töltsenek a  család-
jukkal.

Katolikus kórházat és apácákat támad-
tak meg hindu nacionalisták egy föld-
höz kapcsolódó tulajdonjogi vita miatt 
az indiai Ujjainban. A Madhya Pradesh 
közigazgatási egységben található in-
tézményt 1974-ben alapították, amikor 
semmilyen egészségügyi ellátás nem volt 
ezen a területen.

Mark Wahlberg amerikai színész és fele-
sége lánya első gyónását ünnepelte és ezt 
közé tette az instagramon. A  Wahlberg 
házaspár gyakran oszt meg katolikus hi-
tükkel kapcsolatos képeket a  közösségi 
oldalon. Például hamvazószerdán olyan 
videót tettek közzé, amelyen mindket-
ten a hamvazás szertatás után láthatóak. 
Másik esetben még több papi hívatásért 
tett közzé egy személyes videót.

Afrikai püspök vádolta meg az ENSZ 
csapatokat szexuális erőszakkal és visz-
szaéléssel. A  Közép-afrikai püspök sze-
rint a  békefenntartók vádolhatóak az 
emberiség ellen elkövetett bűncselek-

Ly - J keresztrejtvény
Úgy válaszolj, hogy a rejtvénybeli szavak mindegyike tartalmazzon ly vagy j betűt!

1. Gömb alakú tárgy
2. Gömbölyű, csüngő ruhadísz
3. Kicsi állóvíz
4. Tejből készül, szilárd étel
5. Mederben közlekedő nagy víz
6. Gömb alakú
7. Krokodilféle

8. A juhász segédje
9. Tengerszint emelkedés

10. Évkezdő 31 nap
11. Megfelelő pl. válasz

MEGFEJTÉS:

Mit tudsz róla?

folytatás a következő oldalon...

1. a postás hozza
2. vágó-nyíró eszköz
3. szamár másik neve
4. csapadékféle
5. égés után marad
6. Lúdas Matyi állata
7. szúrós növény
8. magas építmény
9. emelőgép

10. akkor látjuk, ha alszunk
11. testünk motorja

MEGFEJTÉS: 

Keresztrejtvény

Vízszintesen: 6 darab,  függőlegesen: 5 darab
Húsvéttal kapcsolatos fogalmakat rejt a betűháló

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”
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folytatás az előző oldalról Szentségimádás
Minden hétköz-
napon a  szentmi-
sék előtt fél órával 
szentségimádás és 
gyóntatás.

Vesperás
Szerdánként az 
esti szentmise 
előtt, 17:30-kor 
zsolozsmát imád-
kozunk.

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: 2018. május 6. • 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 - 2018. 03. 31. - XXVIII. évf. 2. 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.

Miserend
Agostyán

Vasárnap: 11:30; Szerda: 16:00
Baj

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

Vasárnap: 7:30, 8:45, 18:00, 
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

Könyvajánló
„Nemeshegyi Péter – A szeretet útja Amikor a másik emberrel igazán 
önzetlen szeretetben találkozunk, akkor találkozunk a végső valóság-
gal, akkor találkozunk Istennel. Amikor önmagunkból, énünk rabsá-
gából megmenekülünk, és az Istennel való teljes, örömteli egységbe 
belelendülünk, akkor leszünk igazán emberek. Tehát mindennek van 
értelme! A  történelem drámája végül teljes harmóniában fog bele-

torkollni a  szent-háromságos Isten szeretetközösségébe. Nagyon szép, amit Hatano 
Szeiicsi japán keresztény vallásbölcselő mond: „Az örökkévalóság a szeretet ideje”. Is-
ten hűségesen szeret, ezért nem leszek semmivé, ezért marad meg a szeretet és annak 
alkotása.
A szeretet az agapé - ahogy Pál írja görögül - mindent fölülmúló ÚT. És nekünk út kell, 
mert el akarunk jutni Istenhez! Istentől Istenhez tart egész életünk, és kell út, amely oda 

elvezet. Pál mély meggyőződése szerint ez nem más, mint a szeretet útja.

Bodor György – Misekönyvem A misét és a szentségeket bemutató 
színes, képes kiskönyvet a budapesti zugligeti plébánia vezetője, Bodor 
György állította össze. A kiadvány a szentmise, a keresztelés, az esketés, 
valamint néhány alapvető imádság leírása színes, vidám, képregényes 
stílusban. A kiadvány célja, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a szent-

mise cselekményeit azáltal, hogy otthon ők is „misézhetnek” ebből a könyvből. Első-
sorban már olvasni tudó, általános iskolás korú gyermekeknek ajánljuk.. Különösen 
ministránsoknak, de hitoktatók számára is hasznos kiadvány. A  különböző rajzok-
ból, fotókból összeállított füzet valóban figyelemfelkeltő, leköti a gyerekek figyelmét. 
A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is készülhetnek vele.

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

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

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

ménnyel. „Kétségbeesésük miatt nők 
bocsájtják áruba testüket a  „kék sisako-
soknak” mondta Juan Aguirre Munoz of 
Bangassou püspök.

Olaszországban fokozódik a  démoni 
erők tevékenysége, mondta egy ördög-
űző. Több pap is beszámolt okkult erők 
felerősödéséről. Regina Apostolorum 
Egyetem áprilisban tart konferenciát az 

ördögűzésről és démoni aktivitásról, ahol 
Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyei-
nek Kongregációja prefektusa is beszédet 
mond majd.

Az angol bíboros felhívta a  figyelmet, 
hogy az iskolák ne ösztönözzék a  gye-
rekeket nemük megváltoztatásában. 
Vincent Nichols bíboros figyelmeztette 
a  katolikus iskolákat, hogy lépjenek fel 
a gender ideológia elfogadása ellen. 

Fordította: Nagy Dániel
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‚Éltető sodrásban’ - egy hét a házasságért

Nagyböjt Vértestolnán

Nagyböjti lelkigyakrolat

Nagyböjti lelkigyakrolat

‚Éltető sodrásban’ - egy hét a házasságért


