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Hamvazószerda, nagyböjt
Az idei esztendőben február 17-ére esik hamvazószerda, a 

húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja. E negy-
ven nap a keresztények számára bűnbánati időszak, amely al-
kalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kien-
gesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisz-
tus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hí-
vők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is 
őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett 
barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első va-
sárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt 
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A 
hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt 
kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdára tet-
ték, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, ha-
nem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap 
nem böjti nap.

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban 
számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus 
Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven 
napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, 
negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negy-
ven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negy-
ven napos böjtöt hirdetett Ninivében.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az ál-
dozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az ember Is-
ten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. 
Nagyböjtben különös figyelmet fordítunk a szegények megse-
gítésére is. 

Önmagunkat 
emésztve 
világítunk 

A héten volt Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepe. Félúton va-
gyunk karácsony és húsvét között. A 
gyertya ezt jól kifejezi. Benne van ka-
rácsony csillogása, de benne van hús-
vét önfeláldozása is.

Csak önmagunkat emésztve tu-
dunk világítani. És úgy tudjuk mutat-
ni a krisztusi utat az embereknek, ha 
apránként feláldozzuk magunkat a 
másik üdvösségének oltárán, Krisz-
tus módjára. Ezt nagyon könnyű ki-
mondani, de nagyon nehéz megcse-
lekedni. Nekem is, meg másoknak is.

A világítás akkor ér valamit, ha 
utat mutat, s nem összevissza villó-
zik, hanem egyfelé mutat, természet-
feletti irányba. Ha nem áldoznánk 
fel önmagunkat, akkor semmi nem 
jelezné azt, hogy ez a világ csak át-
meneti, és erre alapozva, mégis he-
lyette jön egy megdicsőült világ, 
ahol már nem lesz kérdés, Krisztus 
kicsoda, és mi az, hogy megváltás. 

Sánta János, MK

Ma Gyertyaszentelő van, Mária,
és azt a Krisztust, aki bennem él, 
aki növekszik, s még olyan kicsi 
mutasd be, kérlek, az Atyának.
Ma Gyertyaszentelő van, Mária,
és azt a szívet, mely alig remél,
csak tépelődik, s a felét hiszi,
tedd ki a Fénynek 
a Gyógyulásnak. 

Szent-Gály Kata

Hamu megáldása hamvazószerdán: Kedves Testvéreim! Alá-
zattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza 
jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jelé-
ül fejünkre hintünk. 

Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pe-
dig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híve-
id fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent + áldásodat, hogy buzgón 
gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, szent Fiad húsvéti fel-
támadását megtisztult lélekkel ünnepeljék. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen.
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A második világhá-
ború befejezése ha-
zánk számára nem 
az oly nagyon várt 
békés életet hozta 
el, hanem a módszeresen ki-
épített egyházüldözést is, 
amely viharként tört Egyhá-
zunkra, amint arra az idő-
sebb korosztályok még emlé-
keznek, a fiatalabbaknak vi-
szont már történelmünk egy 
része. Főpapok koholt perek 
vádlottai lettek, papok, szerze-
tesek kerültek börtönbe, sok 
ragyogó példát adva a megtör-
hetetlen hivatásoknak. De va-
jon emlékezünk-e még rájuk, 
ismerjük-e sorsuk – néha re-
génybe illő – történetét? Áll-
jon itt most egy a sokak (rész-
ben hasonló vagy eltérő) élet-
története közül.

Huszárkapitányból főesperes

Valamikor a '90-es évek ele-
jén egy ún. beszélgetős tévémű-
sorból ismertem meg Tabódy Ist-
ván bicskei főesperes, honvéd al-
ezredes, a második világháború 
félelmet nem ismerő huszár ka-
pitánya élettörténetét, amelyet 
már akkor egyedülállónak, le-
nyűgözőnek, és azóta is lelkesítő-
nek tartok, mert hiszem, hogy 
ilyen karaktert csak mi, magya-
rok, mutathatunk fel a világnak. 

Egyházunk szempontjából hi-
teles értékelésre nem merek vál-
lalkozni, ezért hadd idézzem a 
történész, Martinkó Károly sora-
it: „A világon nem volt, nincs, 
és nem is lesz rajta kívül olyan 
papja a katolikus egyháznak, 
aki huszártiszt volt, mielőtt elje-
gyezte volna magát egész életé-
re Isten papként való szolgálatá-
val.”. Ezek után lássuk, a ma 
már Istenben megboldogult Ta-

bódy István főesperes, honvéd 
vezérezredes (tábornok) életét 
dióhéjban.

Elszegényedett polgári család-
ban született, így az érvényesü-
lés számára a katonai pálya ma-
radt. A Ludovika Katonai Akadé-
mián a huszár-szakon végzett, 
ahol már kitűnő lovas eredmé-
nyeket ért el országos versenye-
ken is. 

1944 júniusában került ki a 
frontra, a legsúlyosabb harcok 
egyikére, amelyet a történész 
„húsdarálónak” nevez. Szovjet 
tankból kilőtt repeszgránát szét-
roncsolta bal karját, amely béna 
maradt. Harminc huszárjával és 
egy német alakulattal együtt tar-
totta frontszakaszát a húsdaráló-
ban. 

A háború véget értét követő-
en az újjászerveződő hadügymi-
nisztériumban kapott beosztást 
főhadnagyi rendfokozatban, 
majd századossá léptették elő 
és rövidesen letartóztatták, 
mert még 1947-ben is levelezett 
korábbi ismerősével, Horthy 
Miklós leányunokájával, ame-
lyet rossz néven vettek tőle. (Le-
tartóztatása abban az épületben 
történt, ahol 44 évvel később, 
az ún. rendszerváltás után átvet-
te a honvédelmi minisztertől a 
tartalékos honvéd alezredesi elő-
léptetését.)

Először a buda-déli, aztán a 
kistarcsai, majd a recski interná-
ló táborban raboskodott, ahon-
nan 1953. szeptember 17-én sza-
badult. Szabadulását követően 
szállítómunkásként kereste ke-
nyerét. 

Bérmakeresztapja, 
Shvoy Lajos székesfe-
hérvári püspök segít-
ségével 1954 szeptem-
berétől a Hittudomá-

nyi Akadémia növendéke lett, 
azonban a következő évben az 
Állami Egyházügyi Hivatal in-
nen kitiltotta. Ezután fűtőként 
dolgozott egy óvodában. 

A miniszterelnökhöz címzett 
levele nyomán folytathatta hit-
tudományi tanulmányait és 
1957 márciusában diakónussá 
szentelték. Májusban az 1956-os 
forradalom alatti tevékenységé-
ért (Mindszenty bíboros kérésé-
re az Állami Egyházügyi Hivatal 
irattárát őrizte) letartóztatták 
és december közepéig börtön-
ben tartották.

1958. június 13-án Székesfe-
hérváron Shvoy Lajos pappá 
szentelte. A Központi Szeminá-
riumba kapott beosztást, ahon-
nan 1959 tavaszán 47 kispappal 
együtt kizárták, mert nem je-
lent meg az országos papi béke-
gyűlésen. A szemináriumból va-
ló eltávolítása után takarító 
volt a Közlekedési Múzeumban, 
közben a kidobott kispapokból 
szemináriumot szervezett és 17 
növendéket püspöki enge-
déllyel pappá szenteltetett.

1961. február 6-án a népi de-
mokratikus államrend megdön-
tésére irányuló szervezkedés ve-
zetése és hűtlenség vádjával le-
tartóztatták és a bíróság 12 évi 
börtönre ítélte, amelyből 1972. 
december 30-án szabadult, ad-
dig megjárva Márianosztra, Sá-
toraljaújhely, Sopronkőhida 
börtöneinek zárkáit. Szabadulá-
sa Casaroli vatikáni bíboros köz-
benjárására történt.

Folytatás a következő oldalon

Papok, szerzetesek 
„viharban” I.
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A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 
Kereskedelmi forgalomba 

nem kerül. 
Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános
www.siklosiplebania.hu

Minden felelősen 
gondolkodó anyuka és 
apuka, amikor iskolát 
választ a gyermekének, 
nagyon komoly döntés előtt áll. 
Igyekszik olyan intézményt ke-
resni az óvodát elhagyó kicsi-
nek, ahol minden szempontból 
biztonságban tudja. Olyan isko-
lát, ahol a következetes munka 
mellett az egészséges vidámság 
és a humor is jelen van a min-
dennapokban. Ahol a pedagógu-
sok a családdal együttműködve 
nevelnek „szép életre, jóra”. 
Ezért segítő szándékkal szeret-
nénk bemutatni Önöknek isko-
lánkat, a Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskolát, az értékek 
iskoláját. 

Intézményünkben harmóniá-
ban áll egymással és egyaránt 
fontos: az Istenről szóló tanítás 
és a korszerű világi ismeretek 

egyensúlya; a hit és a kultúra 
összhangja; az emberi szív és az 
értelem alakítása. 

Alsó tagozaton, nagy felme-
nő rendszerben, azaz 1-4. évfo-
lyamon ugyanaz a tanító tanítja 
a gyermekeket négy éven át. Az 
alsó tagozatos diákjainknak nap-
közit biztosítunk, ahol a gyer-
mek saját osztálytársaival 
együtt készülhet a következő ta-
nítási napra. Idegen nyelvet,  an-
golt, németet igény szerint 4. 
osztálytól tanítunk. Iskolánk-
ban egyaránt nagy figyelmet for-
dítunk a tehetséggondozásra és 
a felzárkóztatásra is. Valljuk, 
hogy minden ember tehetséges 
valamiben. Ezért igyekszünk le-
hetőségeket teremteni, hogy a 
gyerekek felfedezhessék, meg-

mutathassák, kibon-
takoztathassák tehet-
ségüket az órai mun-
kában, a 

szakkörökön, tanulmányi- és 
sportfoglalkozásokon, versenye-
ken. Arra törekszünk, hogy a 
nevelés és az oktatás hagyomá-
nyos módszereiből mindazt 
megtartsuk, ami jó, hatékony és 
értékes. Ám minden új és kor-
szerű iránt fogékonyak va-
gyunk, és igyekszünk alkalmaz-
ni a gyakorlatunkban is. 

A 2010/2011-es tanévben in-
duló osztályunk tanítója Tóthné 
Brunyai Ildikó lesz. 

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt rendezvényeinkre: 
Játszóház programunkra febru-
ár 27-én 9 órára és iskolai nyílt 
napunkra március 2-án 8 órára 
(1-3. óra).                  

Batki Ottó  igazgató

„Szép életre, jóra”

Folytatás az előző oldalról

Ezt követően Székesfehérvá-
ron a belvárosi plébánia káplán-
ja, majd Csabdi, Kisláng, Bicske 
plébánosa lett. Szolgálata alatt 
felújíttatta külföldi segítséggel 
Vasztély, Csabdi, Óbarok, Kis-
láng és Bicske templomait, továb-
bá három plébániát.

1992-ben székesfehérvári ka-
nonok lett. Tábori püspöknek is 
jelölték, ám kinevezése elma-
radt. Egész életében tanúsított 
helytállása elismeréseként még 
életében honvéd vezérezredes-
sé léptették elő.

Tabódy Istvánnak 2005-ben 
Bicskén az egyházközség és az 
önkormányzat szobrot emelt, 
amelyet Domokos Béla szobrász-
művész készített. Az  Új Ember 
hetilap 2001. július 13-i számá-
ban emlékezett meg „Isten hu-

szárjáról” Somogyi Sándor írásá-
ban.

Végezetül felmerül bennünk 
a kérdés, hogy valójában kit rejt 
ez a kissé romantikusnak tűnő 
életút? Nyugodtan állítható, 
hogy egy olyan civil majd papi 
karakter volt, aki igent mondott 
Krisztus Urunk hívására, és ne-
met az Egyház üldözésére. Lel-
kében hallotta a hívást. A hábo-
rú csatazajában, az egyházüldö-
zés viharának süvöltésében és a 
börtönzárkák kínzó csendjében 
is. 33 éves volt, amikor a papi hi-
vatás – eleinte megpróbáltatá-
sokkal, majd sikerekkel teli – út-
jára lépett, hogy szolgálja Is-
tent, Egyházát, keresztény 
hazáját és katolikus híveit.

Tabódy István a megemléke-
zésre és tiszteletre rendkívül ér-
demes papja volt Egyházunknak.

Dr. Varga Győző

A Szentatya 
imaszándéka 

2010. február hónapra

Általános: Hogy vala-
mennyi tudós és értelmiségi az 
igazság őszinte keresése által 
eljusson az egyetlen igaz Isten 
megismerésére.

Missziós: Hogy az Egyház, 
saját missziós önazonosságá-
nak tudatában, arra töreked-
jék, hogy hűségesen kövesse 
Krisztust, és hirdesse evangéli-
umát minden népnek.
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Naptár 2010. február hónapra
Február
8. 19:00 Katekumen csoport találkozója
11. 16:00 A betegek szentségének ünneplése
13. 18:30 Farsangi bál 
14. 16:00 Ovis mise
16. 17:00 Beszámoló a Szent Jakab-útról

az evangélikus imaházban
17. 8:00 Hamvazószerda szentmise 

(Katolikus iskola)
18:00 Hamvazószerda szentmise
18:45 Bibliaóra

19. 19:00 Házas Hétvége Siklósi Terület találkozója
26. 18:45 Taizéi imaóra
27. 15:00 Szeretetláng imaóra

Március
1. 19:00 Katekumen csoport találkozója
4. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás
5. 6:00 Jézus Szíve litánia, szentségeltétel
6. 14:00 Rózsafüzér

15:00 Seniorok szentmiséje, agapé
7. 16:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás

Nagyböjti himnusz
Úr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most:
üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.

Légy hát az Egyház támasza,
légy bánatunknak orvosa;
megtört szívünk kér gyógyulást:
adj bánat szülte tisztulást!

Áraszd ránk bő kegyelmedet,
bocsáss meg régi bűnöket,
s lelkünket újaktól te óvd,
örök jóságú Alkotónk!

Kérünk, hogy évi böjtjeink
és más vezeklő tetteink
számunkra tőled nyerjenek
boldog húsvéti ünnepet!

Kegyes Háromság, tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső új éneked. Ámen.

25 évvel ezelőtt indult útjára 
Amerikából „Hiszünk a Házas-
ságban!” címmel egy mozga-
lom, házaspárok kezdeményezé-
sére, mely végül a „Házasság Vi-
lágnapja” elnevezést nyerte, s 
február második vasárnapján ün-
neplik immár világszerte. Célja 
a házasság népszerűsítése, an-
nak bemutatása, hogy igenis lé-
teznek még jó, tartós és boldog 
házasságok, és az egészséges tár-
sadalom alapja a jó házasságon 
nyugvó egészséges család.

A Házasság Világnapjának 
szimbóluma egy férfit és nőt jel-
képező, gyertyára emlékeztető 
forma, mely azt fejezi ki, hogy a 
házastársi szeretet fényt áraszt 

a világra. Jelmondatai: „Sze-
ressétek egymást!” – „Jelek 
vagyunk a világban!” Ez 

több mint Valentin-nap üzleti fo-
gása, a házastársunk melletti 
döntést és folyamatos kihívást 
jelent a szeretet mindennapi 
gyakorlására.

Egy ma élő pszichológus arra 
hívja fel a figyelmet, hogy ko-
runk embere nélkülözi a mély, 
bensőséges emberi kapcsolato-
kat és nagyrészt ettől a nélkülö-
zéstől beteg. A jó házasság biz-
tonság a benne élőknek, a belő-
le születő gyermekek ebben a 
közegben teljesülhetnek ki iga-
zán.

Felmérések bizonyítják, 
hogy a házasságban élő művé-
szek, a nagy tudományos, műsza-

ki eredményeket elért szemé-
lyek túlnyomó része, sikerük 
titkát a stabil, kiegyensúlyozott 
házasságnak tulajdonítják el-
sődlegesen. Számtalan mű első 
oldalán a férj illetve feleség há-
zastársának köszöni, hogy lehe-
tősége volt az alkotásra. Erre az 
örömre, erőforrásra szeretnénk 
ezen a napon a figyelmet ráirá-
nyítani.

Házasság világnapja




