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Egy alkalommal Jézus egy példabeszédet
mondott tanítványainak. (Mt 18, 1214) Jézus nagyon sokszor beszélt példabeszédekben, képekben, hasonlatokban.
Ő maga is kereste a szavakat, kifejezéseket. Nehéz az Isten Országáról beszélni
emberi nyelven, nehéz azt megérteni.
Így vagyunk Adventtel, Karácsonnyal
is. Ezért fontos ezeket a példabeszédeket
megérteni. Egy-egy példabeszéd, egy-egy tömény Evangélium. Ezt a példabeszédet
Adventben, december 11-én
olvastuk fel.
„Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy
elcsatangol közülük, nem
hagyja e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy e,
hogy megkeresse az eltévedtet?
Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek:
jobban örül neki, mint az el
nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így
mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak
egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
Láthatjuk, hogy ez tényleg maga az
Evangélium. Mindannyian, mi magunk
vagyunk az az egy elveszett bárány. Végtelenül szeret bennünket az Isten. Értünk
testesült meg ebben a világban. Ezért halt
meg értünk a kereszten. Végtelen értéke
van az embernek, az ember lelkének.
Mit gondoltok? - kérdezi tőlünk Jézus.
A teremtéssel és különösképpen az Ige
megtestesülésével elindul egy párbeszéd

Mit gondoltok?
Isten és ember között. Jézusban történik ez
a párbeszéd; hiszen Ő Isten és ember egy
személyben; hiszen Ő az egyedüli közvetítő Isten és ember között. Az életünk maga
egy párbeszéd Istennel. Életünk minden
eseménye, különösképpen az imádság.
Ima nélkül megszűnik a kapcsolat és a párbeszéd. Fontos, hogy belépjünk és bent is
maradjunk ebben a dialógusban!

Jézusnak határozott véleménye van az
életről, az emberről, a bűnről, a kegyelemről, a megváltásról, az üdvösségről. Ő elment megkeresni az elveszettet. Ő mindig
keresi az eltévedt bárányt. Jézus életében
és halálában láthatjuk meg Isten véleményét. Mennyei Atyánk Jézusban mondta
ki önmagát teljesen. Ha tudni akarjuk,
hogy ki az Isten - nézzünk Jézusra! Ha
tudni akarjuk, hogy ki az ember, mivé kell
válnia az embernek - nézzünk Jézusra!
Mit gondoltok? - kérdezi tőlünk Jézus.
A dialógusban Isten nem csak elmond-

ja a saját véleményét; de a mi véleményünkre is kíváncsi. Bátran mondjuk el
neki gondolatainkat! Türelmesen, atyai
szeretettel fog bennünket meghallgatni.
Mondjuk el neki, hogy mennyire örülünk annak, hogy mindig megkeres bennünket! Mondjuk el neki, hogy mi mit
teszünk a többi elveszett báránnyal! Mert
nem csak befogadni kell Isten kegyelmeit, irgalmát, megbocsátását,
de tovább is kell azt adnunk
másoknak! Amennyire megbocsátóak vagyunk, annyira
tudjuk befogadni Isten megbocsátását.
S ebben a dialógusban az
Úr lelki vezetésben részesít bennünket. Türelmesen
meghallgat minket; és egyre
jobban átadja nekünk az Ő
gondolkodását, irgalmát és
szeretetét. Nevel bennünket
az Úr az örök életre.
Erről szól az Advent és a Karácsony.
Egyre jobban megnyílni Isten felé; egyre
jobban megismerni és átvenni Isten gondolkodását. Egyre jobban megnyílni mások felé; egyre jobban átadni nekik Isten
gondolkodását, szeretetét és irgalmát.
Kívánom a kedves Testvéreknek, hogy
tudjanak egyre jobban megnyílni, és
tudják egyre jobban befogadni Isten szeretetét és irgalmát! Istentől megáldott
nagyon boldog karácsonyi ünnepeket
kívánok szeretettel és imádsággal!
Albert atya

Üdvözíts minket, Urunk!
Minden kedves Olvasónknak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott,
boldog új esztendőt kívánunk!

„Nem éltünk tétlenül”
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Vendégünk a Vezetőnk
A BorDóHáz adott helyet november.
29-én annak a rendezvénynek, aminek
keretében meghallgathattuk ifjú lelki vezetőnket, Balázs atyát, aki lebilincselő
nyíltsággal beszélt eddigi életéről, gyermekkoráról, családjáról, a papi hivatás
felébredéséről, majd útjáról a szemináriumba és végül pappá szenteléséről. Kérdésekre is válaszolt ugyanazzal az őszinte
lendülettel, amivel prédikációit mondja,
és amiért mindenki szeretetét kivívta. Kívánjuk, hogy itt, első állomáshelyén a továbbiakban is érezze a hívek szeretetét,
támogatását és legyen munkáján mindig
Isten áldása a későbbiekben is.
Fülesi János

Vértestolnai iskolások is
imádkozták a rózsafüzért
Október 18-án a vértestolnai alsó tagozatos kisgyermekek is csatlakoztak az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért”
elnevezésű kezdeményezéshez. 8 órakor
átvonultunk a templomba, ahol Schneider Csilla várt bennünket, és elmondta,
hogy a békéért és egységért imádkozunk.
Rózsafüzért formázva a gyerekek egy – egy
gesztenyét helyeztek az oltár előtt világító
mécsesek köré. Schneider Jánosné, Julis
néni pedig egy-egy rózsafüzérrel ajándékozta meg a gyerekeket és kísérőiket.
Örülünk, hogy a rózsafüzér hónapjában
egy tized rózsafüzér elimádkozásával mi
is részesei lehettünk ennek a világméretű
kezdeményezésnek.
Schneider Csilla

OKTÓBER
hulló levelek
mindennap egy vonalnyit
tűnik a varázs

BOTTICELLI
angyali arcok
- emlékeidből szemezz
hajrás képzelet !

TITKOSÍRÁS
hieroglifát
rajzol megdőlt fatörzsre
a csiga útja
Botos Ferenc

Apostol

Halottak napi vigília Bajon

November elsején azokra a szentekre emlékezünk akiknek nincs külön ünnepnapjuk az Egyházi naptárban. A „névtelen”
szentjeinkre történő megemlékezés eredete
a VII. századba nyúlik vissza, amikor is IV.
Bonifác pápa a római Pantheumot az egyház összes vértanújának emlékére szentelte.
Ebben az időszakban a szentekre emlékezést május 13. napján tartották. November
első napjára csak a VIII. század folyamán
helyezték át az ünnepet. 835-ben IV. Gergely pápa jóváhagyásával hivatalosan is elismert ünnepé vált a Mindszentek ünnepe.
A Mindenszentek ünnepét követő napon
megtartott Halottak napjának eredete
998-ra nyúlik vissza. Ekkor kezdődött
ezen a napon a holtakért történő imádkozás szokása Franciaországban, mely a XIV.
században vált általánossá az Egyházban.
A Mindenszentek napjának estéjét, a halottak estélyének is nevezik. Ilyenkor a te-

metőben közös ájtatosságon emlékeznek
meg a purgatóriumban szenvedő lelkekről
a hívek. Idén is a Halottak napjának, vigíliájának kezdeteként a temető kőkeresztjénél gyűltek össze a holtakra emlékezők,
ahol Balázs atya vezetésével tartották
meg a halottaikért az ájtatosságot. A holtak megemlékezése során, imádságok, és
könyörgések hangzottak fel az elhunyt
lelkipásztorokért, szülőkért, testvérekért,
rokonokért. De a háborúk áldozatiért, és
minden jelenlevő feltámadásáért is felhangzottak a fohászok. Gyertyák gyúltak minden megholt hívőért, az elhunyt
édesanyákért, édesapákért, házastársakért,
nagyszülőkért, testvérekért, gyermekekért, unokákért, és mindazokért, akikről
senki sem emlékezik meg. Mindenszentek
kötelező egyházi ünnepeink sorába tartozik. Ekkor minden hívő számára kötelező
a szentmisén való részvétel. A szentek ünneplése, a temetői ájtatosságot követően
ünnepi szentmisével folytatódott az Assisi
Szent Ferenc templomban. Uram, adj örök
nyugodalmat minden megholt hívednek!
Pentz Imre

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 befejezni a támogatásokból, így új csatorna is
került a plébániára. Az eddig síkpalafedésű
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 tető befejezése után alkalmunk nyílt a plébánia belső

helyiségeire is összpontosítani. Első lépésként a villamoshálózat felújítását tartottuk
legfontosabb feladatnak, ugyanis a korszerűtlen betáp egység, a régi vezetékek nemcsak a működésben jelentettek akadályt, de
balesetveszélyesek is voltak. A pályázatnak
köszönhetően a munkálatok során a plébánia teljes villamoshálózata megújult.
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. Nagy öröm,
hogy minden kedden, a szentmise után
sikerült meghonosítani a Plébániai esték
című programunkat, mely során vetítésekkel, beszélgetésekkel elmélyíthetjük emberi
kapcsolatainkat, megerősíthetjük hitbeli
meggyőződéseinket. Büszkék vagyunk az
elért eredményekre és örömmel számolhatunk be arról, hogy a Minisztérium további
forrásokat biztosított a plébánia rendbehozatalára. Adjunk hálát mindazért, amit Istennel közösen tervezve elérhettünk, megkaphattunk. Istennek legyen hála!
–jt-
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„Szeressétek egymást”

Sopron – a legek kirándulása

Legutóbbi hittanos-ministráns családi
kirándulásunk során a leghűségesebb városba, Sopronba vezetett el bennünket
Balázs atya. Emlékeim szerint az utóbbi
időben ez volt az a kirándulás, amelyen rövid idő alatt a legtöbb templomot fűztük
fel útvonalunkra. A legeltérőbb stílusú és
történetű templomokban tett látogatások, az Alpokalja és a Fertő környékének
változatos világa és – nem utolsó sorban –
a nagyvonalú vendéglátás nyomán a kirándulás sok pillanata belevésődik szívünkbe
és emlékezetünkbe:
A gótikus beosztású, de gazdag barokk díszítésű Szent György templom, benne az
egyik legöregebb fennmaradt orgonával,
1633-ból, abból a korból, amikor a templomot még az evangélikusok birtokolták.
Látogatás a neogótikus Szent Orsolya
templomban, amelyben 1921-ben az
orsolyita apácák imádkoztak a Trianont
követő soproni népszavazás alkalmával,
hogy városuk hazánk határain belül maradhasson. Az ima meghallgatásra talált,
a lakosok többsége Magyarország mellett
tette le voksát, így lett Sopron a leghűségesebb város. E két templomban Kovács
Gergő Vilmos atya kalauzolt bennünket.
A csupán néhány éve felszentelt Szent
Margit – az egyházmegye legfiatalabb
templomának érdekessége, hogy jórészt
a hegyoldalba, a föld alá épült, a fény tetőbevilágítókon keresztül érkezik, így mégis
világos, barátságos térbe lép be a zarándok.
A templom tornyából könnyedén beláttuk
az egész várost. „Jó idő esetén a Fertő tóig is
elláthatunk” – kalauzolt bennünket Marics
István plébános atya. A cudar szeles-esős
idő miatt sajnos innen nem gyönyörködhettünk a tó látképében, de nem adtuk fel: Fertőrákos felé vettük az irányt, hogy a partról
tekinthessük meg határ menti tavunkat.
Út közben buszunkkal elhaladtunk az
ország egyig leghírhedtebb börtöne, Sopronkőhida mellett, ahol Mindszenty Jó-
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zsef bíborost – akkori veszprémi püspököt
– is fogva tartották.
Soproni tartózkodásunk legutolsó állomásaként Böcskei Győző atya látta vendégül csapatunkat és mutatta be – a római
Colosseumot idéző, klasszikus vonalú,
mégis modern - Szent István templomot
és osztotta meg velünk személyes történeteit a plébánia közösségének életéről.
A legkedvesebb ajándékot egyik utastársunktól kaptuk, aki a busz valamennyi
utasának egy-egy saját készítésű rózsafüzért adott. Használjuk egészséggel!
Bár szentmisén ezúttal nem vettünk részt,
mégis ezen a kiránduláson szóltak legtöbbet a csengettyűk, néhány kis hittanosnak
köszönhetően. Ha majd ministránsnak
állnak, valószínűleg nem sokat gondolkodnak majd, hogy melyik feladatot válasszák. Az alaposan elfáradt gyerekekkel
a kora esti órákban érkeztünk vissza és
- József Attila sorait „kitekerve” - talán
nem járunk messze a valóságtól, ha a kirándulást követő éjszakát így képzeljük el:
„A hittanos is aluszik,/ - s míg szendereg
a robogás - / álmában csönget egy picit …” valahogy így alhattak el a gyerekek egy
élményekben gazdag nap után.
Szmodis István

A négy egyházközség (Agostyán, Baj,
Tóváros és Vértestolna) közös szervezésében jótékonysági céllal farsangi bált
szervezünk 2019. február 9-án, szombaton 19 órától a Tatai Olimpiai Központban. A bál bevételét a baji plébánia
felújítására ajánljuk fel. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián, a kegytárgyboltban és misék után a sekrestyében lehet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Ünnepek és emléknapok

December
24. Szenteste
25. Karácsony, Jézus Krisztus születése
26. Szent István vértanú
27. Szent János evangélista
28. Aprószentek
30. Szent Család
Január
1. Szűz Mária, Isten anyja
6. Vízkereszt, Urunk megjelenése
13. Urunk megkeresztelkedése
18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe
21. Szent Ágnes
24. Szalézi Szent Ferenc
25. Szent Pál apostol megtérése
26. Szent Timóteus és Szent Titusz
28. Aquinói Szent Tamás
Február
2. Urunk bemutatása
5. Szent Ágota
10. Szent Skolasztika
14. Szent Cirill és Szent Metód
22. Szent Péter apostol székfoglalása
Március
6. Hamvazószerda

Imádság
Uram, áldd meg földünket, amelyre leszáll az éj sötétje, áldd meg a városokat és a falvakat! Küldd a hazatérő édesapa elé gyermekeit a mosoly angyalával arcukon! Simítsd
el a házastársak nézeteltéréseit. Szerezz békét a testvérek között! Tedd derűssé ezt a néhány órát mindegyikük számára, hogy legalább amikor együtt vannak, ne szidalmazzon téged senki, hanem szeressen! Imádkozom mindazokért, akik ma este nem imádkoznak hozzád. Szeretlek téged mindazokért, akik már nem szeretnek téged.
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy mindig
nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe! Hogy számból csak
tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni,
segíteni kell, szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és
friss legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig afelé vezesse
gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!

„Szeressétek egymást”
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A teológiai emberkép sajátossága
Fordítsuk figyelmünket bármilyen tudományos, vagy filozófiai antropológiára,
azonnal észrevesszük, hogy az a valóság
redukciójából indul ki. Elhallgat néhány
igazságot, ezzel az egész mondanivalóját
komolytalanná teszi, és a legjobb lehetőségeitől fosztja meg az egzisztenciális kérdések kereszttüzében élő embert.
Mi az ember? Pontosabban: ki vagyok
én?
A biológiai megközelítés veszélye,
hogy összemossa az emberi létszint és az
állatok világa közötti tapasztalható különbséget. Ettől függetlenül gyermeteg
lenne a természettudományos felfedezések mellőzése, hiszen az olyan, mintha
nem vennénk tudomást a fizikai világról
és annak törvényszerűségeiről. A szociológiai és egyéb antropológiák pedig nem
az emberi lét egészét ragadják meg, hanem csak egy szegmensét vizsgálják. A filozófiai antropológia mellőz egy nagyon
fontos szempontot mondván, hogy arról
csak a Szentírásból és egyéb vallási hagyományokból tájékozódhatunk, a „tiszta ész
fényénél” nem juthatunk efféle következtetésekre. Az emberi faj biológiai eredetének kérdése soha nem fog etikai felismerésekhez vezetni, a társadalmi szolidaritás
eszméje pedig nem torkollik szeretetbe.
A formaadó lélek és az engedelmeskedő
anyag közötti különbség felállítása nem
ad reményt emberi kapcsolataink átmentésére az örökkévalóságba.
A teológiai módszer nem is Isten létének feltételezéséből indul ki. Erre a filozófia is el tud jutni, és az egyházatyák
szerint el is kellett volna juttatnia minden
embert. Két területet látok, ahol a Szent
Tudomány lényegeset mondhat az emberről. Az első eredetként és beteljesedésként
is felfogható: a szentháromságos Istenről
való beszéd, arról, hogy a valóság egésze
mögött bensőséges kommunikáció rejtezik. Sokat foglalkozom a logosztannal, az
Isten Szava-teológiájával, mely emeritus
pápánk XVI. Benedek szerint a teológia
szíve és lelke kell, hogy legyen. A görög
filozófiai gyökerekkel (is) rendelkező logosz-elképzelés az alexandriai zsidóság és
kereszténység (lásd Alexandriai Philón
és Kelemen) érdeklődésének középpontjában állt. A logosztan másik felvillanása
a középkorban Szent Ferenc dialogikusszakramentális valóság-elképzelése és a ferences intellektuális hagyomány alapvető

jellege (lásd Szent Bonaventura). A Logosz Szent János evangéliuma nyomán
keresztény alapfogalommá nemesült,
melyben Jézus Krisztus, mint Isten Szava
olyan igazság, amely minden keresztény
dogmatika gerincét kell, hogy alkossa.
Fontosnak, feltérképezésre váró területnek tartom a logosztant, ugyanis a teológiának beszélnie kell a beszélő Istenről. Ez
azért fontos, hogy az embert egy értelmes,
válaszadásra köteles lényként mutassa be. 1
Az emberi alapállás (A-Ω) ismertetése mellett a teológiai beszédmód másik
kiinduló pontja a valóság, mint a megromlott és korrupt realitás bemutatása.
Isten a világot nem ilyennek teremtette,
az emberi természet megromlott, értelme elhomályosult, akarata meggyengült.
Amikor Nüsszai Szent Gergely az emberi
természet szóra a φυσις szót használja, akkor az eredeti istenképmásra – a Logoszra
gondol. Akkor leszünk istenképmássá, ha
Krisztushoz hasonulunk. De miért kell
ilyenné válnunk? Azért, mert az emberi természet megtört, nem olyanok vagyunk, amilyennek lennünk kellene. A filozófia nem beszél őseredeti állapotról, az
embert jelenlegi állapotából indul ki. Az
már más kérdés, hogy a bölcsesség szeretői
érzékelik életükben az ellentmondásokat és átölelve a torinói lovat felhagynak
a rendszerező tudományossággal - jobb
esetben, mert ilyenkor legalább önmaguk
lehetnek.
Az indiai „valláskozmoszban”, a védikus hagyományok értelemi elhomályosulásáról, vak bolyongásról és őrületről
beszélnek. A történelem ismétli önmagát,
veszetten rohanunk, nem tanulva a múlt
hibáiból. Íme, a reinkarnáció parafrázisa,
az ember, mint olyan újra-újra megszületik, és ugyanazt a hibát követi el. Kifejező képekkel tárja ezt elénk a Vadzsrajána
buddhizmus. Amíg a mandalákon a világok kerekét Mára (Sátán) tartja a karmai
között, addig az értelmében megvilágosodott bódhiszattva még az istenek világát is hátrahagyva kívül kerül az őrület, a szenvedés és a vágyak birodalmán.
A történelmi jellegű antropológia nem
ismeri el, hogy a történelem csak a felszín,
a valóság burka, amelyet átjár az örökkévalóság. A Zend-Aveszta, a párszi vallás
szent könyve pedig kilenc hídról beszél,
melyek az isteni és a fizikai világot kötik
össze. Ezekből nyolc leomlott és egyetlen

egy maradt. Minden igaz vallás számol
a töredékes létezés adottságával.
Az a művészet, amelyik nem vesz tudomást a lét romlottságáról: hazug. Ezért
állnak közel hozzám az olyan művészek,
mint például a megsüketült Beethoven, az
ujjait géppel nyújtó Schumann, vagy a füleit levágó van Gogh. Ők nem egy stílusba
kényelmesedtek bele, és nem utánozták
a többieket, hanem belevitték a fájdalmat
a művészetbe, az opusba. A művészetnek
fontos célja a katarzis. Milyen az a katarzis-vágy, amelyik elhazudja a lét fájdalmát
és cukormázas szalonművészetté korcsosul, vagy kenyérkereső júdáscsókká. Alkalmam nyílt megcsodálni Frida Kahlo
mexikói festőnő kiállítását. A kör/El
circulo (1951) c. műve valós bepillantást
enged a megváltatlan, nyomorult emberi
élet fájdalmába. Nem húsvéti ábrázolás,
nincs mögötte a feltámadás öröme, de
igazi, és fájdalmasan szép. Erről a létérzésről nem beszél semmilyen evolúciós
koncepció, semmilyen filozófiai rendszer.
Ez a teológia miértje, a romlott lét ténye.
A középkori művészet még számolt ezzel,
ahogyan a különféle démonfigurák, vízköpők és sárkányok állandó díszítőelemei voltak mindenféle képzőművészeti
alkotásnak. Csak a modern, tudományos
ember feledkezett meg a valóság árnyoldaláról, de lelke mélyén érzi, hogy valami
nincs rendben.
Mi keresztények azonban nem nyugszunk bele a romlás tudatába, azt bele
kell, hogy helyeznünk a szentháromságos
dinamikába. Az Isten ebből a csökkent
létállapotból akarja kivenni az embert,
magához venni, jóízűvé tenni életét. A teológiai antropológia alapképlete: az ember istenképmás, szabad akaratával a valóságot magával rántotta a halálba, ahonnan
a kiút az elmúlás birodalmába belépő Isten, aki kézen fog, és hazavisz az életbe,
a fénybe és az igazságba.
Melyik tudományos antropológia
mondhat többet? Nem szabad hallgatnunk, csak ez az üzenet tud reményt kelteni, csak a lehajló, megtestesülő Logosz
tudja felegyenesíteni a megtöretett embert, hogy azzá váljon, amivé lennie kell:
mindig felfelé tekintőnek.
Lévai Ádám
1. Vö. a héber gondolatot, mely az ember és
az állat közötti különbséget a néma mivolt és a szólásra való képességben látta.

„Szeressétek egymást”

Apostol
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A Hajléktalan Jézus szobra Tatán

Tatán fogadták a Hajléktalan Jézus című
alkotást november 9. és 11. között. Az
együttérzés szobrát a Szent Imre kapucinus
templom előtt helyezte el a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat.
A hajléktalan Jézus szobrát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régiójának központjával együttműködve hívta meg Tata városa a kapucinus templom
búcsúja alkalmából. Az együttérzés szobrát
fogadva Michl József polgármester így fogalmazott: „Feltehetjük a kérdést, hogy az
elrontott vagy tönkretett élettel is tud-e
azonosulni Jézus? Megállapíthatjuk, hogy
igen, azzal is. Vajon a hajléktalanság egyszerűen lakástalanságot jelent, vagy van olyan
is, hogy szeretet-hajléktalan valaki? Akinek

van otthona, pénze, munkája, csak szeretet
nincs sem benne, sem körülötte. Köszönjük a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak,
hogy vendégül láthatjuk a hajléktalan Jézust. Jó lenne, ha mindannyian haza tudnánk vinni, ha a megbékélés, belenyugvás
helyett valóban segíteni tudnánk.”
A köztéri alkotást megáldotta Kovács Csaba Albert katolikus plébános, Szabó Előd
református lelkész és Frankó Mátyás evangélikus lelkész. Az evangélikus lelkipásztor
az irgalmas szamaritánus történetéről elmélkedve azt mondta, azt a kérdést kell feltennünk, kinek válhatunk mi a felebarátjává. „Úgy tűnik, mintha Krisztus aludna, de
ő álmában is cselekszik. Minket álmodik,
és azt akarja, hogy a mi életünk krisztusi
legyen. Amikor elmegyünk emellett a szobor mellett, akkor gondoljunk arra, hogy
Isten az élet Istene, és a szava teremtő hatalom. Amikor Krisztus a szívünkben teremt,
akkor együtt munkálkodó barátokká válhatunk. Isten munkatársaivá kell válnunk.”
Frankó Mátyás elmélkedését zárva arra
hívta fel a figyelmet, hogy az egyházak
nem tudják egyedül megoldani a szociális
problémákat. „Ezeket csakis közösen lehet
megoldani. Krisztus itt fekszik a padon,

és missziónál. Ezt azt jelenti, küldetésünk
van: a jó, a szép előmozdítása.”
A Geszti Óvodába járó gyerekek műsora után Vecsei Miklós, a szeretetszolgálat
alelnöke mondott beszédet. Felidézte orvosokkal kapcsolatos élményeit, akik odafeküdtek a betegeik mellé. „Fölvették azt
a pózt, amit a náluk gyengébbek. Az embert az élet különféleképpen tudja »kiütni és földre küldeni«, és aki kívülről nézi,
nem tudja, mi az oka, hogy valaki gyenge,
nevetséges vagy szánalmas lett. Sokszor látjuk ezt a hajléktalan emberek életében is.
Távolról nézzük őket, kicsit gyanakszunk,
félünk, vagy egy jó prédikáció után meg is
könnyezzük őket a koldus Lázár történetében. De a templom előtt az a hajléktalan
ember koszos és ijesztő. Ez a szobor ezért
fekszik itt. Felteszi a kérdést, hogy meglátjuk-e a drogosban, az alkoholistában Krisztust, és azt is meg kell válaszolnunk, hogy
mi közünk a názáreti Jézushoz. Ezt mindenkinek személyesen meg kell válaszolnia.
Ennél többet nem tehetünk. Működhet
a világ jól vagy rosszul, de amit irányítani
tudok, az, hogy én jól működöm-e.”
Forrás és fotó:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Viseld szíveden Egyházad sorsát!
Rovatunkban a külföldi katolikus honlapok híreiből adunk közre hosszabbrövidebb fordításokat. Aki szívesen
csatlakozna
kezdeményezésünkhöz,
fordításait küldje szerkesztőségünk
tataikapucinus@gmail.com címére vagy
hozza be személyesen aplébániára. Nagy
szeretettel várjuk fordításaikat!
„Mit mondhatnánk?”
A francia püspökök óvatos válaszokat
fogalmaztak meg az un. „sárgamellényes
tüntetőkkel” kapcsolatban. A püspökök
elítélik az erőszakot együttérzésüket fejezték ki azok számára, akik a gazdasági
reformok súlyát hordozzák. (2018. december 5.)
Az Algériában mártírt halált halt trappista szerzetesek Krisztusért hullajtották
vérüket, mondta Ferenc pápa. Boldoggá
avatásuk1 előtt hozzátette, hogy haláluk
a sivatagba ültette maghoz hasonló, amely
mag aztán kicsírázott. (2018 december 8.)
Az advent a remény és a várakozás időszaka, de egyben ez az időszak a „megtérés

útját” követeli meg mindenkitől, mondta Ferenc pápa Úrangyala imádságban.
(2018. 12. 09)
A japánban található
oiso-i SawadaMiki Kinenkan Múzeumban
ritka tekercseket találtak a XVII. század első
feléből2, melyen 15 jelenet található Jézus
szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról.

Múlt pénteken (2018. december 7.) Ferenc pápa két Róma külvárosában található egészségügyi központot látogatott meg,
ahol beszélgetett a betegekkel és karácsonyi süteményt osztott szét közöttük.
Mark Davies angol püspök a „Szentség
évének” szenteli a 2019-es évet. Püspöki
körlevelében azt mondta, hogy a „szentség
boldogság… egyedül szentként lehetünk
igazán boldogok.” (2018. december 4.)

Károly herceg, brit trónörökös Luma nővért méltatta, aki keresztényeknek segített
megszökni az Iszlám Államból. A Westminster apátságban bemutatott istentiszteleten, amelyet a Közel-keleten élő keresztényekért mutattak be, a trónörökös
elmondta, hogy 2014-ben szélsőségesek
akarták elfoglalni a keresztény Bakhdida
városát és ekkor Luma Khudher nővér
„egy keresztényekkel teli kisbuszt vezetett
hosszú és veszélyes utakon keresztül a biztonságos zónába.” Ez pedig a hit elképesztő hatalmának megtestesülése volt.
Összeállította: Nagy Dániel
1 December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás
ünnepén az algériai Oran városa Miasszonyunk székesegyházában került sor Pierre
Claverie püspöknek, a hét tibhirine-i francia trappista szerzetesnek és további tizenegy szerzetesnőnek és szerzetesnek a boldoggá avatására. (Magyar Kurir)
2 Ebben az időszakban nagyon keményen üldözték a kereszténységet Japánban. (N.D.)
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”
Boda Zsófia Borbála:

Karácsony előtt
Villogás,
Csillogás,
Káprázás,
Fényvarázs.

Kedves Gyerekek!

Karácsony napján újra egy oldal meglepetéssel ajándékozunk meg Benneteket.
Reméljük, örömötöket lelitek a játékokban!

Karácsonyi színező

Sok álmodás,
Ünnepi ábránd,
Ajándékozás,
Szív – ágazás.
Lép, majd meg – megáll,
Gyermek és felnőtt az utcán,
Most vajon mit lát?…,
A leendő ajándékát.
------Vagy valami mást netalán….

Keress 10 különbséget
a 2 rajz között!

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk.

Apostol

Keresd meg az utat Jézushoz!

„Lángolt a szívünk!”

Apostol

Könyvajánló

Szentségimádás

Kindelmann Győző - A betlehemi úton. Hallottátok már a hörcsögkirály hírét,
aki a betlehemi istállóban tanúja volt a kis Jézus születésének? Hallottatok már
Tüskésről és Szúrósról, akik a karácsonyi jászol tövében a világ legszebb bárányaivá változtak, holott azelőtt mindenki lenézte őket fakó gyapjuk miatt? Hallottátok hírét a kis Jézust megmentő betlehemi verébnek? Ismeritek a Golgotahegy csúcsán nőtt kaktusz történetét, vagy a Genezáreti-tó hangyáinak meséjét?
És vajon megsúgta-e már nektek valaki a titkot: miért változik minden hernyó
pillangóvá egy hajnalon, s tudjátok-e, hogyan tréfálta meg a róka Első és Utolsó Leót, az édenkert
állatainak királyát? Nos, ebben a könyvben megtaláljátok a választ ezekre a kérdésekre. A mesék
és a képek elkalauzolnak benneteket a Biblia világába, hogy feltáruljon előttetek az édenkert,
a betlehemi istálló és a Golgota „másik oldala”, vagyis az: hogyan láthatták a történetekben szereplő állatok a világ teremtését, a kis Jézus születését, vagy épp a kenyérszaporítás csodáját.

Agostyán

Ünnepi miserend 2018

Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 30.
Jan. 1.
Baj
Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 30.
Jan. 1.
Tata
Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 27.
Dec. 28.
Dec. 29.
Dec. 30.
Dec. 31.
Jan. 1.
Vértestolna Dec. 24.
Dec. 25.
Dec. 26.
Dec. 30.
Jan. 1.

Agostyán

Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Szent Család ünnepe
Újévi szentmise
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi liturgia
Szent Család ünnepe
Újévi szentmise
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Szent János ünnepe
Aprószentek ünnepe
Szentmise
Szent Család ünnepe
Hálaadás
Újévi szentmise
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Szent Család ünnepe
Újévi szentmise
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21:00;
11:30;
11:30;
11:30;
11:30
23:00;
10:00;
10:00;
10:00;
10:00;
23:00;
7:30; 8:45; 18:00;
8:45; 18:00;
7:30;
18:00;
7:30; 18:00;
7:30; 8:45; 18:00;
18:00
7:30; 8:45; 18:00;
21:00;
11:30;
11:30;
11:30;
11:30;

Miserend

Minden hétköznapon a szentmisék előtt fél órával
szentségimádás és
gyóntatás.

Vesperás
Szerdánként 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,
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: 2019. február 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. 12. 24. - XXVIII. évf. 6. sz. • Megjelenik évente hatszor.
Felelős kiadó: Kovács Csaba Albert plébános. Szerkesztő: Jánoska Tibor. A szerkesztőség címe: 2890 Tata, Bartók B. u. 1. Tel: 34/ 380 019
Honlapcím: www.tataikapucinus.hu • Nyomdai kivitelezés: Baráth Nyomda Kft. Tata.
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Képemlékek

Apostol

Halottak napja Bajon

Advent Vértestolnán

Hajléktalan Krisztus szobor

Vértestolnai iskolások is imádkozták a rózsafüzért

Vendégünk a Vezetőnk

Baji ministránsok Sopronban

