
Porciunkula - 2018. Tata-Tóváros.
Mária ünnep. A  Szűzanyának szentelt 
templomocska emlékére. A  hagyomány 
szerint a  Szentföldről hozott kis földre 
épült, ezért részecske, Porciunkula. 

A bencés szerzetesek földjeikre kis ká-
polnákat építettek, hogy munka közben 
legyen, ahová zsolozsmára össze tudnak 
gyűlni. A  Porciunkula is ilyen kis temp-
lomocska volt Assisi közelében, amelyet 
Szent Ferenc különösképpen is megked-
velt. Szívesen tartózkodott és imádkozott 
itt. A bencésektől meg is kapta 
ajándékba ezt a kápolnát, amely 
élete végéig a legkedvesebb hely 
maradt. 

Ezzel kapcsolatban ezt ol-
vassuk az életrajzában:  „Ezen 
a  helyen egy kicsiny temploma 
állott a  Boldogságos Szűznek, 
aki alázatosságával kiérdemelte, 
hogy szent Fia után feje legyen 
az összes szenteknek. Itt vette 
kezdetét a  Kisebb Testvérek 
Rendje és nemes alkotmánya, 
mint egy szilárd alapra épített 
ház, itt nőtt naggyá és terebélye-
sedett ki. A szent minden másnál 
jobban szerette ezt a helyet, és a testvéreknek 
is megparancsolta, hogy különleges szeretet-
tel ragaszkodjanak hozzá; azt akarta, hogy 
mindig úgy tekintsenek rá, mint alázatos-
ság és fölséges szegénység dolgában a  Rend 
tükrére.“ 2 Cel 12. fejezet

Az volt a vágya, hogy a pápa különle-
ges kegyelmekkel lássa el ezt a templomot. 
Engedélyt kapott, hogy augusztus 2-án 
teljes búcsú nyerhető itt. Ez nagy kivált-
ságnak számított abban a korban, mert ab-
ban az időben csak az nyerhetett búcsút, 
aki a  Szentföldre ment. Az Egyház a  bú-
csúnyerés lehetőségét más templomokra is 
kiterjesztette. A  kis templom bejárata fe-
letti íráson ez áll: „Ez az örök élet kapuja, 

bejárata”, a  búcsúnyerési lehetőség miatt. 
Az örök élet bejárata nem más, mint 
Isten irgalmas bocsánata. (frh.theol.u-
szeged.hu/mihaly/porciunkula.htm)

Porciunkula a  ferences rend számára 
a kezdetet jelenti, az örök kezdés ideálját, 
a  visszatérést az eredeti lelkiséghez, szel-
lemhez. 

A II. Vatikáni Zsinat minden szer-
zetes rendet a  kezdetekhez, a  források-
hoz akart visszavezetni. A  ferenceseket 

a  porciunkulához. De nem csak a  szer-
zeteseknek fontos visszatérni az „első 
szerelem” állapotához, hanem minden 
Krisztus követőnek, kereszténynek is. 
Porciunkula a  Krisztushoz, a  krisztusi 
ideálokhoz való visszatérést kell, hogy 
jelentse számunkra. 

Gondoljunk csak Jézus és Nikodémus 
találkozására és párbeszédére! Újjá kell 
születnünk; vissza kell térni a  kezdetek-
hez, a forrásokhoz; újból és újból meg kell 
térnünk, vissza kell térnünk az Úrhoz. 

Egyházközségeinknek, plébániai kö-
zösségeinknek, az egyéneknek is ezen az 
úton kell járni. Augusztus és szeptember 
jó alkalmat kínálnak ehhez. 

Augusztus 1-vel egy új, újmisés atya, 
Holpár István Balázs atya érkezik plébá-
niánkra. Fogadjuk szeretettel, segítsük 
Őt papi életének kezdetén, és működjünk 
együtt vele Isten evangéliumának, öröm-
hírének terjesztésében! Lássuk meg benne 
Isten ajándékát, és egy lehetőséget a meg-
újulásra, az újrakezdésre!

Augusztus 1-vel Dr. Veres András püs-
pök atyánk kinevezett a  Komáromi Espe-
resi Kerület esperesévé. Ez több munkát 

és felelőséget jelent számomra. 
Imádkozzatok értem és az espe-
resi kerület papjaiért, hogy mi 
is meg tudjunk újulni, vissza 
tudjunk térni papi hivatásunk 
forrásaihoz! Imádkozzatok ér-
tünk, hogy az esperesi kerület-
ben egyre jobb papi közösséget 
tudjunk kialakítani, hiszen ez-
által plébániai közösségeink is 
egyre jobbak lesznek majd!

Szeptember 13-án pedig 
pappá szentelésem 25. évfor-
dulóját fogom ünnepelni. Jó al-
kalom ez arra, hogy én magam 
is visszatekintsek az elmúlt 25 

évre, hogy visszatérjek papi életem forrá-
saihoz, kezdetéhez, „az első szerelemhez”, 
Krisztushoz. Jó alkalom ez a hálaadásra és 
előretekintésre, az újabb lendületre. Kérlek 
imádkozzatok érettem és a rámbízottakért!

Ezüstmisémre egy ajándékot szeret-
nék kérni tőletek. Nem nagy ajándék és 
könnyen teljesíthető. Azt kérem, hogy 
mindannyian menjetek el gyónni, engesz-
telődjetek ki Istennel és embertársaitok-
kal! „Az örök élet bejárata nem más, 
mint Isten irgalmas bocsánata.” Térjünk 
vissza a  kezdetekhez, az örök forráshoz, 
Istenhez! Legyen az életünk egy nagy 
PORCIUNKULA!

Albert atya
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Apostol2 „Nem éltünk tétlenül”

Kedves Testvérek!
Akikkel egy egyházközségben élünk, és 
ide, a  Tóvároson működő Kapucinus 
Templomba járunk. Már jó ideje abban 
a  kiváltságos, kegyelmi időszakban ré-
szesülhetünk, hogy maga a fölséges és di-
csőséges Isten, az Úr Jézus személyében 
minden nap, minden szentmise előtt 
csendben, szerényen ott várakozik az ol-
táron miránk! Várakozik, tárt karokkal, 
szomjas szívvel, bennünket vár! Várja, 
hogy valamennyien ott legyünk előtte 
és soroljuk a kéréseinket! Meg akar gyó-
gyítani, meg akar vigasztalni. Az életün-
ket rendbe akarja hozni. Segíteni akar 
rajtunk! Megalázza magát, ott kucorog 
az Oltáriszentségben és vár ránk! Vár-

ja, hogy szóba álljunk Vele! Várja, hogy 
megköszönjük Neki, hogy kigondolt és 
megalkotott bennünket! Hogy ide ra-
kott és nagy tervei vannak velünk. Hogy 
nem hagyott árván minket, emberré lett, 
megszentelte elrontott emberségünket, 
megváltott és itt van velünk most is. 
Fogná a kezünket, vezetne, átölelne min-
ket és megvigasztalna, ha hagynánk! Ha 
kérnénk! A  szabad akaratunkat olyan 
mélyen tiszteletben tartja, szelíden csak 
vár ránk. Siessünk oda Hozzá! Éljünk ez-
zel a kegyelemmel. Azt gondolom, hogy 
igazán nem is tudjuk, a  Mennyei Atya 
mennyire szeret bennünket.

Magóné Erika

Verssel köszöntöttük  
a Szűzanyát

Május 27-én, vasárnap a 18:00 órai mise 
után a Tatai Versbarát Kör, Gútay Mag-
dolna tanárnő vezetésével máriás versek-
kel köszöntötte a Szűzanyát. Köszönjük 
a szép és megható előadást!

Május a Szűzanya 
hónapja

Idén májusban először énekeltük 
a  lorettói litánia után a  Segítő Szűz-
anya kegyképe előtt a keleti egyház csodá-
latos Mária himnuszát, amelyet a hónap 
végére teljesen a  magunkénak fogadtuk 
el. Köszönjük, hogy megismerhettük. 

Fülesi János

Pünkösdi kiállítás

Elindult a magyar ferences vértanúk bol-
doggá avatási folyamata. Pünkösdkor 
a tóvárosi plébánián kiállítás nyílt az ő éle-
tükről és hivatásukról. A  kiállítást Magó 
Ottó diakónus, világi ferences nyitotta 
meg. Minden kedves Érdeklődőt szeretet-
tel várunk a kiállítás megtekintésére!

Szabadság Krisztusban
Június 7-én hálaadó szentmisével ért 
véget a  “Szabadság Krisztusban” című 
8 hetes lelkigyakorlat. A  szabadítás 
a Szentírás egyik legfontosabb témája és 
Jézus Krisztus örök célja, hogy Benne el-
nyerhessük az örökséget, Isten Országát. 
Sokat gazdagodtunk lelki javakban.

Fülesi János

Németh István atya 
gyémántmiséje

2018. 07. 22-én, vasárnap a 8:45-ös ünne-
pi szentmise főcelebránsa Németh István 
atya volt, aki idén ünnepli pappá szente-
lésének hatvanadik évfordulóját. Németh 
István atya a liturgia végén gyémántmisés 
áldásban részesítette a jelenlévőket. 

Albert atya ezüstmiséi
Albert atya idén ünnepli pappá szentelé-
sének 25. évfordulóját. Ezüstmiséi a kö-
vetkező időpontokban lesznek templo-
mainkban:

 – A tatai Szent Imre templomban szept-
ember 15-én, szombaton 10 órakor.

 – A baji Szent Ferenc templomban 
szeptember 22-én, vasárnap 10 órakor.

 – A vértestolnai Szent Antal temp-
lomban szeptember 30-án, vasárnap 
11.30 órakor.

 – Az agostyáni Szent Ágoston temp-
lomban október 7-én, vasárnap 11.30 
órakor.

Minden kedves Hívőt szeretettel hívunk 
és várunk!

Balázs atya újmiséi
Holpár István Balázs atya újmiséi a kö-
vetkező időpontokban lesznek templo-
mainkban:

 – A tatai Szent Imre templomban au-
gusztus 5-én, vasárnap 18 órakor. Ez 
egyben a porciunkula búcsú is.

 – A baji Szent Ferenc templomban au-
gusztus 12-én, vasárnap 10 órakor.

 – A vértestolnai Szent Antal templom-
ban augusztus 19-én, vasárnap 11.30 
órakor.

 – Az agostyáni Szent Ágoston temp-
lomban augusztus 26-án, vasárnap 
11.30 órakor. Ez egyben a  templom 
búcsú napja is.

Imádkozzunk újmisés atyánkért!

Prelúdium
fürtös gyöngyike
kék tündérfátyla borul
hajnali rétre

Hommage’a Mihail Bulgakov
fürtös boszorkány
holdsugárból szőtt hídon
homokon csókol

Ananké
körvédelemben
vonszolja roncsolt testét
a hullott rovar

Remény
harmatcsengettyű
csendül meg újra: ne félj
feltámad a fény

Záróra
árva rőzsetűz
parázs már sosem lehetsz
beborult az ég

Botos Ferenc



Apostol 3

Nyáron is Krisztusra figyelünk!  
Ifjúsági- és Hittantábor, Bakonykoppány

Egyházközségünk nyári hittanos tábora 
idén már negyedszer volt Bakonykop-
pányban, 2000. óta a  Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Tatai Csoportjával kö-
zös szervezésben. A  szálláshelyül szol-
gáló plébánia szép példája annak, ho-
gyan lehet egy üresen álló plébániát az 
egyházközség javára hasznosan felhasz-
nálni. 4-5 évente, hogy visszatérünk, 
mi is látjuk a folyamatos fejlesztéseket. 
Érdemes példát venni erről a  kicsiny 
egyházközségről. A táborban 19 fiatal, 
ill. gyermek mellett 9 fő önkéntes segí-
tő vett részt. Mivel Albert atya elfog-
laltságai miatt idén sajnos nem tudott 
részt venni a  táborban, a  kapucinus 
atyákhoz fordultunk segítségért. Péter 
Pál testvér örömmel fogadta el meg-
hívásunkat, és készült fel a  lelki prog-
ramokra. A  segítők legtöbbje már sok 
éve részese a tábor életének, az újabbak 
pedig könnyen beilleszkednek a  csa-
patba. Szép példája a csapategységnek, 
hogy két korábbi segítő egy estére is 
leutazott hozzánk, egy kézműves fog-
lalkozást (puli kutya bábot lehetett 
készíteni!) és egy drámafoglalkozást 
tartottak a  gyerekeknek. Az időjárás 
kegyes volt hozzánk, egy esős napunk 
volt, hála azonban a  hatalmas terem-
mé átalakított pajtának, vidám játékkal 
telt ez a nap is. (Zárójelben ide kíván-
kozik, hogy első itt jártunkkor, talán 
2004-ben még életveszély miatt el volt 
az épület kerítve. Azóta nem csak kö-
zösségi terem, hanem három hálószoba 
is kialakításra került a korábban omla-
dozó épületben.) Volt egy nagyon jól 
sikerült strandolás a pápai Várkertben, 

és két közepes hosszúságú és nehézségű 
túra a Bakonyban. A kisebb fiúk is na-
gyon jól bírták, a kisebb lányokat meg 
lelkesen cipelték a  nagyobb fiúk a  há-
tukon. A Kőris hegyi nagy túra az idén 
sajnos elmaradt, de bízom benne, hogy-
ha 5-6 év múlva újra erre fúj bennünket 
a  szél, lesznek még ebből a  csapatból, 
akikkel meghódítjuk a Bakony csúcsát. 
Az esték mindig közösen teltek. Beszél-
gettünk barátságról, családról, elfoga-
dásról, megismertük boldog Brenner 
János életét és tanultunk a  példájából, 
átbeszéltük a személyes kommunikáció 
fontosságát és a  telekommunikáció, az 
internet veszélyeit. Utolsó nap szokás 
szerint lelki délelőtt volt. Péter Pál test-

vér magyarázta el a gyerekek számára is 
érthetően az eucharisztikus kongresz-
szus célját és jelentőségét, majd egy szép 
szentségimádást követően került sor 
a záró szentmisére. Délután játék, majd 
az esti szalonnasütés után még átsétál-
tunk a  szomszéd faluba, megcsodálva 
az alvó falvakat és az éjszakai Bakonyt.
A tábor megvalósításáért és támogatásá-
ért szeretnénk köszönetet mondani Tata 
Város Önkormányzatának, az MMSZ 
Nyugat-magyarországi Régiójának, 
Bondor Lajos MMSZ tatai csoportve-
zetőnek, a Tatai Szent Imre Közhasznú 
Alapítványnak, Dr. Dúcz Ágnesnek, Fe-
hér Tamásnak és Fehér Ambrusnak.

Fülesi János

„Szeressétek egymást”

Imádkozzunk együtt papjainkért!
Krisztusban kedves Testvérem!

Vianney Szent János azt mondta, 
hogy „Amikor papot láttok, ezt kelle-
ne mondani magatokban: Itt van, aki 
engem Isten gyermekévé tett, aki a ke-
resztség által megnyitotta számomra 
az eget, aki vétkeimtől megtisztított, 
aki lelkemnek megadja táplálékát.” 
A pap az, akinek a felszentelt keze által 
az élet kenyerét, az Eucharisztiát kap-
juk. Szükségünk van rájuk, hiszen az 
életet adják nekünk. Nem hagyhatjuk 
őket magukra és nem hagyhatjuk őket 
elveszni, velük együtt vagyunk egy kö-
zösség. Éppen ezért kedves testvérem 
közös imára hívlak:

Minden nap este fél 9-kor 
imádkozzunk

Albert atyáért, leendő papunkért, 
Balázs atyáért és Kristóf atyáért egy 
Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy 
Dicsőséget. Gondolatban egyesítsük 
imáinkat, hogy azok egy nagy imává 
álljanak össze, kérve Isten végtelen ke-
gyelmét és áldását rájuk. Gondoljunk 
az apostolokra és a tanítványokra, akik 
Urunk mennybemenetele után állhata-
tosan, egy szívvel-lélekkel imádkoztak. 
Imádságuk buzgóságával és egységével 
nyilvánvalóvá tették, hogy Isten isteni 

és örök otthonába is csak azokat engedi 
be, akik tudnak másokkal és másokért 
egy szívvel-lélekkel együtt imádkozni. 
Találkozzunk ma és innentől kezdve 
minden este fél 9-kor, csak két perc, 
de ebben a  két percben mindannyian 
állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel 
hordozzuk őket imáinkban.

testvéred
Minden szentmise előtt  

imádkozzuk el közösen Kis Szent 
Teréz imáját a papokért:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd 
meg papjaidat Szent Szíved oltalmá-
ban, ahol senki sem tud nekik ártani. 
Őrizd meg tisztának felszentelt kezü-
ket, melyek nap mint nap érintik szent 
Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, 
melyen drága szent Véred piroslik. 
Őrizd meg tisztának szívüket, melyet 
dicsőséges papságod jelével pecsételtél 
meg. Ó Jézus! Segítsd őket növeked-
ni a  szeretetben és hűségben irántad, 
hogy ne a  földiekhez ragaszkodjanak. 
Add meg nekik a kenyér és a bor átvál-
toztatásának ereje mellett ahhoz is az 
erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. 
Áldd meg munkájukat bőséges gyü-
mölccsel, és egykor add meg nekik az 
örök élet koronáját! Amen.



Apostol4 „Szeressétek egymást”

Cserkésztábor

Ha nyár, akkor cserkésztábor. Így van ez már 
harmadik éve az Öveges József cserkészcsa-
patnál is. Tavaly szerveztünk először önálló 
tábort. Idén a Kisbér melletti Saliházi réten 
állítottuk fel a  cserkésztábort. Az iskolaév 
alatti őrsgyűléseken megedződött kiskö-
zösségek, a  lány Mókus őrs és a  fiú Farkas 
őrs tagjai lelkesen gyülekeztek június végén 
a 8:45-ös vasárnapi misére, ami után Albert 
atya áldásával indulhattunk útnak az erdei 
táborhelyre. A  cserkésztábor első néhány 
napja kemény építkezőmunkával telt el. 
Fel kellett ugyanis építeni az erdei élethez 
szükséges építményeket. Sátorállítás mel-
lett konyhát, asztalt, latrinát, mosdót kellett 
ásni, építeni, kötözni. A rétre egy hétméte-
res fenyőrúdból zászlórudat állítottunk. 
A cserkészek nem szöggel, hanem spárgával 
építkeznek, így a tábor elbontása után nem 
marad semmilyen maradandó nyom a  tá-
borhelyen. Egyedül a  táborkereszt marad 
a  helyszínen, amely cserkészliliommal és 
a  csapatszámmal hirdeti az erdőjáróknak, 
hogy valaha itt cserkészek táboroztak. A tá-
borkereszt a Saliházi réten egy ősöreg tölgy 
mellé került, amelynek az odva Mária kegy-
képet őrzött. Péter-Pál atya tartott nekünk 
szentmisét a szép erdei környezetben. 
A tábor kedvenc játékai a  számháború, 
a  méta és a  foci voltak. Ezen kívül min-
den este a tábortűz hozta össze a csapatot, 
amelyre a  játékok dalok mellett az őrsök 
jelentekkel is készültek. Az idei tábor 
programjai az1848-as kor köré épültek. 
Így a tábortűzön volt reformkor, márciusi 
forradalom, Petőfi versek. 
A játékok mellett nagyon nagy kihívás, 
nehézség volt, de a tábor vége felé élményt 
jelentett a  mindennapi élet az erdőben. 
Azaz az ebédhez fát kellett gyűjteni, tűzet 

rakni, a  tüzet táplálni. Az ebédet a  min-
den napra beosztott konyha szolgálatosok 
készítették elő, akik a mosogatásért is fe-
leltek. A tábor utolsó néhány napján esett 
az eső, szerencsére csak éjszaka. A  sátrak 
jól bírták az esőt, így a  tábor hangulatán 
nem érződött az eső szomorító hatása. 
A  nehézséget csak a  tüzelőfák elázása je-
lentette és a táborhoz vezető út fellazulása. 
A farkas őrs még szakadó esőben is tartott 
tábortüzet, amely nagyon jó hangulatban 
telt. A játékokat ezen az esőkabátos tábor-
tűzön maguk választhatták meg a fiúk.
A cserkészpróbák letétele a  cserkészélet 
fontos céljait jelentik. Az idei táborban 
többen tettek kiscserkész ígéretet. A cser-
készpróbákra készülve a gyerekek a tábor-
ban egy órát egyedül töltöttek az erdőn. 
Ez a három sas-toll próba része, amely al-
kalmat teremtett a  természet megfigyelé-
sére, valamint belső gondolkodásra, elmél-
kedésre is. Az idei útravalót az irgalmas 
szamaritánus története adta.

Több mint 100 évvel ezelőtt Baden-Po-
well azért alapította a  cserkészetet, hogy 
a  gyerekeket boldoggá tegye. Azt taná-
csolta a fiataloknak, hogy „Tegyél másokat 
boldoggá és te magad is boldog leszel, és 
ha ezt teszed, általad teljesedik be Isten 
akarata.” Utolsó üzenetében pedig arra 
kérte a  cserkészeket, hogy próbálják meg 
úgy itt hagyni ezt a világot, hogy jobb le-
gyen, mint ahogy kapták.
Bi-Pi, a cserkészet alapítójának utolsó üze-
nete:
„Hiszem, hogy Isten azért teremtett ben-
nünket ebbe a  szép világba, hogy boldogok 
legyünk és élvezzük az életet. Csakhogy a bol-
dogság nem a gazdagságból ered, nem a sike-
res karrierből és nem saját vágyaink kielégíté-
séből. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, 
hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá 
fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasz-
nosak lehessetek és élvezni tudjátok az életet. 
A természet ismeret megmutatja számotokra, 
hogy mennyi teljes szépségű és különleges do-
loggal látta el Isten boldogításunkra a földet. 
Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok és 
használjátok föl a lehető leg jobban. Nézzétek 
a dolgok derűs oldalát, ne a borúsat. Ám az 
igazi boldogságot csak a  másoknak nyújtott 
boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt 
a világot egy kicsit jobb állapotban magatok 
mögött hagyni, mint a hogy találtátok: úgy 
amikor eljön halálotok órája, boldogan hal-
hattok meg abban a  tudatban, hogy nem 
vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, ami 
tőletek telt. Legyetek készen a  boldog életre 
és a boldog halálra. Ragaszkodjatok mindig 
a  fogadalmatokhoz – akkor is, ha már nem 
vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benne-
teket.” Barátotok: Robert Baden-Powell

Kapusy Péter

Tatai Szent Imre Alapítvány Közhasznúsági 
jelentése a 2017. évi gazdálkodásról

Az alapítvány a  közhasznú céloknak és 
a törvényi előírásoknak eleget téve látta 
el feladatát.
Sokoldalúan támogatta a  diákok vallási 
és kulturális tevékenységét, művelődé-
sét: támogatta a Tatai Kapucinus Plébá-
nia és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Fehérvárcsurgón megtartott ifjúsági- és 
hittantáborát, az Öveges József tatai cser-
készcsapatot, és a  Bajon megrendezett 
Egyházmegyei Ifjúsági Napot.
A pénzmaradványt és a  2018. évben re-

mélhető adományokat vallási tevékeny-
ségek támogatására kívánjuk fordítani. 
Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk tá-
mogatni a Tata és környékbeli egyházköz-
ségek különböző ifjúsági programjait. To-
vábbra is kiemelt feladatunknak tekintjük 
a  szociálisan rászoruló diákok hittanos 
táborban való részvételének támogatását.
A teljes jelentést megtalálják kifüggeszt-
ve a faliújságon.

Dr. Horváthy Dénes
elnök
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„Szeretném az Isten szeretetét közvetíteni mindenkinek.”
Interjú Holpár Balázs atyával

1. Honnan származik? Milyen volt ne-
veltetése, gyermek- és ifjúkora?
Holpár Balázsnak hívnak, Pusztacsa-
ládról származom, ez egy kis település, 
amely Soprontól kb. 40 km-re találha-
tó. 2003-óta éltünk ott, előtte Újkéren 
laktunk az anyai nagyszülőknél, ahol az 
általános iskola alsó tagozatát végeztem. 
Pusztacsaládon mivel nem volt iskola, 
ezért Ivánban fejeztem be az általános 
iskolát 2007-ben, majd felvételt nyer-
tem a  soproni Szent Orsolya Gimná-
ziumba, ahol érettségiztem 2011-ben. 
Ezek után felvételemet kértem Pápai 
Lajos püspök atyától a győri kispapok 
közé, ahol elöltöttem 6 évet. 2016-ban 
diakónussá szenteltek, 2017-ben diplo-
máztam, és ezután egy éves diakónusi 
szolgálatot tölthettem a  Magyaróvári 
Plébánián. Az idei évben, június 16-án 
Veres András megyéspüspök úr részesí-
tett a papszentelés ajándékában.
Gyermekéveimben nem kaptam vallásos 
neveltetést. A nagyszüleimtől tanultam 
és éreztem meg a hit sokféle oldalát. Már 
óvodás koromtól kezdve ministráltam 
Újkéren, majd amikor Pusztacsaládra 
kerültem -egy rövidebb kihagyás után-, 
ismét vonzó és számomra sokat jelentő 
dolog lett a ministrálás. Akkoriban egy 
fiatal plébánosunk volt Böcskei Győző 
atya személyében, akivel jó kapcsolatom 
lett, nagyon sokat segített vívódásaim-
ban, küzdelmekben, és bármikor for-
dulhattam hozzá segítségért. Ekkor még 
nem igazán gondolkodtam azon, hogy 
pap legyek, de Győző atyával való be-
szélgetések elgondolkodásra indítottak.
2. Mikor és hogyan döntötte el, hogy 
a papi hivatást választja? Családja ho-
gyan fogadta döntését?
Jelentkeztem a Szent Orsolya iskolába, 
ahol tanáraim és nevelőim nemcsak 
a  tudást, de a  hivatástudatot is erősí-
tették bennem. Nagyon szerettem ide 
járni, sok barátra tettem szert, akikkel 
ma is nagyon jó kapcsolatom van. Nem 
igazán lehet megmondani egy pap 
életében, hogy mikor jön a  meghívás, 
és így vagyok az én hivatásommal is. 
Folyamatosan éreztem ennek erősödé-

sét magamban és úgy 10-11. osztályos 
lehettem, amikor éreztem, hogy én va-
lami többet szeretnék tenni. Ugyanis 
olyan hivatást szerettem volna választa-
ni, amivel az emberek között lehetek és 
tudom őket segíteni.
Családom nem igazán örült a  döntés-
nek, közben az érettségim környékén, 
édesapám és édesanyám el is váltak, 
majd apu kórházba került, amely na-
gyon nehéz időszak volt. Ezután sajnos 
úgy alakult a  helyzet, hogy haza nem 
tudtam menni, ezért az akkor már Sop-
ronban, a Szent István Plébánián szol-
gáló Győző atyától kértem segítséget, 
aki akkor is segítségemre volt. Így, ami-
kor haza megyek -az első szeminarista 
évektől kezdve-, a Szent István Plébáni-
ára megyek. Itt kaptam egy különálló 
szobát, és a jó Isten mindig gondosko-
dott, hogy az anyai és az apai szeretetet 
ne kelljen nélkülöznöm, hiszen a plébá-
nia hívei mindig nagy szeretettel vettek 
és vesznek körül.
3. Meséljen a  szemináriumban töltött 
időről?
Szemináriumi évek nehezen indultak, 
a  bezártság, a  barátoktól való távol-
lét beárnyékolta az első évemet, emi-
att sokat szenvedtem. Győrben előtte 
nem sokszor jártam, nem ismertem ott 
senkit, de ahogy teltek az évek jó ba-
rátságokat kötöttem, úgy bent a szemi-
náriumban, mint a városban is. Kellett 
ez a hat év ahhoz, hogy sok mindenre 
rádöbbenjek, formálódjak.
4. Mi papi jelmondata és miért ezt vá-
lasztotta?
Papi jelmondatom, Szent Páltól van, 
az első Korintusi levélből: „Minden-
kinek mindene lettem, hogy minden-
kit üdvözítsek, és ezt az evangéliumért 
teszem, hogy nekem is részem legyen 
benne.” (1Kor 9,23) Ez a mondat meg-
határozta az életemet, ugyanis amikor 
7-8. osztyályosként Győző atyánál vol-
tunk, a  számítógép pihentetőjén min-
dig ez az üzenet, ez a  mondat ment. 
Nagyon megtetszett, és csak később 
tudtam meg, hogy ez volt az ő jelmon-
data. És én is ezt a mondatot szeretném 

hivatásomban 
az Isten segít-
ségével megva-
lósítani, hogy 
tudjak először 
is Krisztusnak 
mindene len-
ni, majd pedig 
a rám bízottaknak, hogy mindenkit az 
üdvösség felé vezethessek.
5. Püspök atya hozzánk nevezte ki se-
gédlelkésznek. Milyen a  kapcsolata 
Albert atyával? Mennyire ismeri Ta-
tát és a környező településeket? Milyen 
várakozásokkal tekint az elkövetkező 
időszakra?
Nagyon örültem, hogy erre a  vidékre 
helyezett Püspök atya. Nem voltam 
sokszor Tatán és sajnos még Albert 
atyát sem ismerem közelebbről. Az ide-
helyezésemben is az Úr akaratát vélem 
felfedezni. Elvárásom nincs, maximum 
magam felé. Szeretném az Isten szerete-
tét közvetíteni mindenkinek. Már na-
gyon várom, hogy megismerjem a  vá-
rost és az embereket.
6. Porciunkula ünnepe idén az újmi-
séje is. Kérem, röviden foglalja össze 
üzenetét.
A porciunkula ünnep mint minden 
búcsú, mindig nagyon fontos az embe-
rek életében, hiszen ilyen alkalmakkor 
újra és újra hálát mondhatunk Isten-
nek a  templomért és köszönthetjük 
a szenteket. Így emlékezünk meg Szent 
Ferencről is, akiről Celanoi Tamás írta 
életrajzában (2Cel 12) „A szent, min-
den másnál jobban szerette ezt a helyet, 
és a  testvéreknek is megparancsolta, 
hogy különleges szeretettel ragaszkod-
janak hozzá.” Mi is ezt az érzést kell, 
hogy elmélyítsük magunkban, amely 
hozzá segít bennünket ahhoz, hogy 
a templom az imádság háza és a menny-
ország kapuja legyen. 
Adja Isten, hogy kegyelméből sok ün-
nepet és hétköznapot élhessünk meg 
együtt hitben és szeretetben. Ehhez 
kérem kedves mindnyájuk nyitottságát 
és imáit.

-jt-

„Bölcsek szavai”
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A tatai karitász csoport életéről
A győri egyházmegyei Karitász tatai cso-
portja a rendszeres fogadó órán kívül - mi-
kor tartós élelmiszert ad a  rászorulóknak 
- havi rendszerességgel tart összejövetelt, 
ahol meghívott előadók vezetésével a kö-
vetkező témák kerültek megbeszélésre. 
2017 szeptemberében a hajléktalan szálló 
vezetője Papp Katalin tartott előadást, ok-
tóberben Németh Orsolya a Vakok Állami 
Intézetének vezetője mutatta be az intéze-
tet. Novemberben az elsősegélynyújtás és 
újra élesztéssel kapcsolatban tartott elő-
adást Sárköziné Moravcsik Erika védőnő. 
Decemberben karácsonyi műsort adtunk 
a  hajléktalanszállón, ahol az ott lakók is 
verssel kedveskedtek nekünk, majd vacso-
rával vendégelték meg, mi süteményeket 
vittünk. 2018 januárjában a tardosi Kari-
tász csoport mutatkozott be, tőlük meg-
tudhattuk, hogyan végzik az önkéntes 
szolgálatot. Februárban jótékonysági bál 
volt a Karitász csoport javára. Márciusban 
Juhász Csilla mentálhigiénés szakember 
tartott előadást „Hogyan segítsünk jól” 
címmel. Albert atya vezetésével többen 
részt vettünk az általa szervezett lelki-
gyakorlatokon és szentségimádásokon. 
Áprilisban a  segítő szentekről hallottunk 
előadást, májusban idős látogatás gyakor-

latáról és otthoni segélynyújtásról tartott 
továbbképzést Kovácsné Kelemen Judit 
pécsi előadó.  
2018. február 1-jével Bajon is megindult 
a  Karitász munka. A  húsvéti tartós élel-
miszer gyűjtés eredménye Tata és von-
záskörzetében - Naszály Baj, Agostyán, 
Vértestolna, Szomód, Tata Szent Kereszt 
Plébánia, Tata Szent Imre Plébánia - 1300 
kg élelmiszer, ebből 184 család és rászoruló 
kapott élelmiszercsomagot. Részt vettünk 
a hajléktalanok számára rendezett karácso-
nyi műsor készítésében. A  Vakok Állami 
Intézeteben verses előadást készítettünk, 
rendszeresen segítünk az ott lakóknak, 
kirándulásokra, különböző rendezvények-
re kísérjük őket. A  Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének kiállítás megnyitóján kará-
csonyi műsor adtunk, rendszeres látogatói 
vagyunk az idősek otthonának. Látogatjuk 
az egyedülálló, rászoruló időseket, rendsze-
res vércukor- és vérnyomásmérést tartunk 
a Szociális Alapellátó Intézetben
A Karitász csoport pénzügyi bevétele 
a Szent Antal perselyből és nagylelkű ado-
mányokból áll.  Ebben az évben június 
végéig a  befolyt összeg összesen 337.490 
Ft. Ebből az összegből tartós élelmiszert 
vásároltunk 252.540 Ft értékben, gyógy-

szertámogatásra 48.555 forintot költöt-
tünk, gyorssegély címén 11.700 forintot 
fizettünk ki, az egyéb kiadások – levélfel-
adás, irodai kiadások stb. - 13.475 forintba 
kerültek. A jelenlegi készpénz maradvány 
11.220 Ft.
Június végéig 240 kérelmezőt tartunk 
nyilván. Eddig a  hajléktalanszállón élők-
nek 69, a hajléktalanoknak, utcán élőknek 
58, gyermekes családoknak 139, nehéz 
helyzetben élő egyedülállóknak 294 al-
kalommal adtunk tartós élelmiszer cso-
magot. Ha az eddig kiadott csomagokhoz 
hozzáadjuk a húsvéti adományokat, akkor 
744 csomagot osztottunk szét. Tavasz óta 
a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat kenye-
ret, péksüteményt ad, hogy ezzel is segít-
sük a hozzánk fordulókat. Köszönjük ezt 
a  nagylelkű felajánlást. Köszönetet mon-
dunk Albert atyának is, hogy a plébánián 
lehetővé teszi működésünket. Köszönetet 
mondunk továbbá mindazoknak, akik 
pénzadománnyal vagy más módon se-
gítik munkánkat (bevásárlás csomagok 
eljuttatása stb.). Beszámolónk felsorolása 
a teljesség igénye nélkül készült. Továbbra 
is nagy szeretettel várjuk az önkénteseket, 
akik szívesen csatlakoznak hozzánk

Dr. Lakatos Péterné és Tóth Lajosné

Szent Orbán a szőlőben!

Középkori hagyomány szerint Szent Or-
bán pápa rendelte el, hogy a miseáldozat 
kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból 
vagy ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, 
később szőlőfürttel a  kezében szokták 
ábrázolni. Részben ezért választották 
a  szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok 
patrónusuknak.  Hogy Orbán közben-
járását megnyerjék, a  Baji-szőlőhegyen 
a  hegyi gazdák tizennégy évvel ezelőtt 
Orbán szobrot állítottak, és az ő védel-
mére bízták a  szabad ég alatt érlelődő 
szőlőfürtöket.

Orbán népi kultuszának forrása az el-
zászi szőlővidékre vezethető vissza. In-
nen jutott el Franciaországba, de főleg 
a  Rajna vidékre, illetőleg a  német-római 
birodalomba, majd a  középkor legvégén 
hazánkba is gyökeret vert a  szent pápa 
tisztelete.  Terjedését elősegítette a  híres 
középkori jogkönyv, a  Sachsenspiegel is, 
amely Orbán ünnepét a nyár kezdő nap-
jaként tartotta számon.  A szőlőhegyeket 
ezért helyezték az elkövetkezendő viharos 
nyári időszakokban a  szent pápa oltalma 
alá. Orbán napján, szűkebb hazánkban is 

meghonosodott, könyörgő litániát a sző-
lőhegyi szobornál Szentháromság vasár-
napjának délutánján mondták el a  hegyi 
gazdák.
Baj sváb szőlősgazdái Orbán szobrát bor-
ral öntözik meg, ha a dolgát jól végezvén 
a szőlőket megvédte a fagyoktól.  Ha azon-
ban a  szőlők védelmét nem biztosította, 
akkor megvesszőzik. A Baji szőlő-hegyen 
Szent Orbán idén is jól vigyázta a termést, 
ezért jó bórral locsolták meg ismét a Szent 
Orbánt megjelenítő szobrocskát.
  A könyörgő litániát követően a  megje-
lenteket a  gazdák szeretetlakomán látták 
vendégül, melyen zengett a muzsika, szólt 
a  nóta, és mindenki maga győződhetett 
meg a  pincék mélyéről előkerült borok 
kóstolását követően, hogy Szent Orbán 
valóban lelkiismeretesen ellátta a rá kirótt 
feladatot.    Fogyassza mindenki egészség-
gel, de mértékkel az Orbán védelmében 
nevelkedett szőlők levét!

Pentz Imre
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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. október 15. • 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. 08. 05. - XXVIII. évf. 4. 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: 17:00
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
Gyarmati Ildikó - Egyházi protokoll  - Viselkedési tanácsok hívőknek és 
nem hívőknek. „A harmonikus kapcsolattartás, kölcsönös tisztelet nem 
csak a különböző egyházak (felekezetek) között fontos és követendő, de 
a megértés, a kölcsönös elfogadás a világi és egyházi közös rendezvények 
lebonyolításánál ugyanúgy igényként merül fel. A mindennapi hivatalos, 
és nem hivatalos kapcsolattartás a hívők és nem hívők között az élet fontos 
részét képezik, s ez a  kapcsolattartás akkor zökkenőmentes, ha ismerjük 

azokat a szabályokat, szokásokat, amivel nem sértjük meg egymást. A haszonnal forgatha-
tó kötet a katolikus, a református, az evangélikus egyház illetve a zsidó felekezet világába 
és szokásrendszerébe nyújt bepillantást.”

Dér Katalin: Próféciák a  Messiásról. Ha az ember meghal, vajon életre 
kel-e ismét? - kérdezi Jób kimondhatatlan szenvedései közepette. Mind-
annyiunk kérdése ez. Van-e Szabadító, van-e Messiás, aki megváltja az em-
bert a bűntől és a haláltól? Isten az Ószövetségben sok előrejelzést küldött 
erről a  titokzatos személyről, születéséről, életéről, sorsáról, jelleméről, 
tetteiről, haláláról és feltámadásáról. Próféciák sorát sugalmazta a Messi-

ás első eljöveteléről, amely a kereszténység szerint 2000 éve már megvalósult, és második 
eljöveteléről, amely lezárja majd a földi történelmet. A szerző e könyvében a Messiásról 
szóló legfontosabb próféciákat tekinti át a bibliai kánon szerint csoportosítva: az első rész 
a mózesi könyvekben, a második a zsoltárokban, a harmadik pedig a prófétai iratok-
ban olvasható jövendöléseket tartalmazza.

Pio atya kegytárgybolt 
Nyitva tartás:

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

Szombat: 9-12  *  Vasárnap: 9-11

Imádság
Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk. 
Mindennapi kenyerünket, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg ne-
künk ma, annak a  szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel 
irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett. 
Assisi Szent Ferenc

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz világossá-
got, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s 
így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess 
minket őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk 
is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
XVI. Benedek pápa
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