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Győzelem a halál felett 
Valószínűleg mindannyian 

őrzünk a szívünkben valakit 

vagy valakiket, akik már 

elköltöztek erről a világról 

és nagyon, de nagyon szíve-

sen találkoznánk velük leg-

alább egy pár perc erejéig. S 

ha „valaki” megkérdezné 

tőlünk, hogy akarjuk-e, 

hogy az illető újra éljen – 

mondjuk azért fájdalmai és 

szenvedései nélkül -, bizo-

nyára azonnal igent mon-

danánk. Velük kapcsolatosan megszólal bennünk a 

remény, hogy újra találkozni fogunk. A nemhívő 

vagy kicsit hívő ember is reméli ezt a találkozást, 

senki nem úgy tekint azokra, akiket szeretett és már 

elmentek, hogy kiszolgált az életük és ezt tudomá-

sul kell vennünk. Az ember legbensőbb vágya, hogy 

van új élet a halál után, s aki nem hisz benne, az is 

legalább reméli. 

Valakit feltámasztani a halálból, különös teljesít-

mény. De hogy maga támadjon fel? Krisztus való-

ban feltámadt! Ezt nemcsak számtalan tanú mondja 

el nekünk, akinek tanúságát az Egyház számtalan 

felekezete hitében hordoz, írásos dokumentumok 

mondják el és ami még fontosabb: logikus, hogy fel 

kellett támadnia! 

Annyira bennünk van a bűntől, bajtól, nyomortól és 

a legfőbb rossztól, a haláltól való szabadulás vágya, 

hogy már önmagában ez a vágy is tanúskodik Is-

tennek teremtő akaratáról, amelyben meg akar ben-

nünket ezektől menteni. Akár a múlt történelmét 

nézzük, akár a jelent, a baj mindig emberi közvetí-

téssel érkezik hozzánk. Mi, emberek rontunk el va-

lamit, aminek következményeit aztán vagy még 

képesek vagyunk elviselni, vagy már nem. Ezért a 

szabadításnak kívülről kell megérkeznie ahhoz, 

hogy tartós legyen. Egy külső szabadító, aki nem 

hozzánk tartozik, nem emberi, így nem tudjuk se-

hogyan sem elrontani, ugyanakkor mégis hasonló 

hozzánk, hogy képesek legyünk őt megérteni. Ez 

pedig nem más, mint a megtestesült (emberré lett) 

Isten.  

„Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlősé-

get nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül 

ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai ala-

kot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve 

olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedel-

meskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért 

Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely 

fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon 

meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s 

minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy 

Jézus Krisztus az Úr.” (Filippieknek írt levél 2. fejezet 6-

11. sor) 

Istent nem lehet megölni. Hiszen Őtőle származik 

az élet, az Ő keze tart életben mindannyiunkat! És 

mégis hagyta magát! Halálra adta magát, mert ez az 

ártatlan halál örök áldozat lesz minden bűnért. 

Krisztus halála önmagában kevés volna, feltámadá-

sa viszont végső győzelmet jelent minden emberi 

halál felett! S ha minden emberi halált legyőző ez a 

feltámadás, akkor vele együtt legyőzött minden 

emberi rosszat is. 

Ha képesek vagyunk igazán hinni a feltámadásban, 

akkor képesek vagyunk a saját magunkban lévő 

rosszat, emberi gyarlóságot is legyőzni. A feltáma-

dás ténye önmagában nem veszi el tőlünk a rosszra 

hajló emberi akaratot, sem pedig a földi korlátozott-

ságunkat (értelmünk elhomályosultságát). De a fel-

támadás miatt van lehetőségünk folyton letenni a 

rosszat és munkálni saját magunkban a jót, a jóra 

törekvést és a tökéletességre irányuló életet. 

Nem olyan bonyolult ez. És még logikus is. Belsőleg 

sokkal jobban vágyunk a jóra, szépre, tökéletesre és 

az egységre. Ennek elérésére kapunk most segítsé-

get a feltámadt Krisztustól! Húsvét békéje legyen 

mindannyiunkkal!  
Gere Dávid Márk SMC plébános 
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Szentségek 
közérthető hittan 

Ahhoz, hogy Krisztushoz kapcsoljuk az életünket, 

szükségünk van emberi erőfeszítéseink mellett iste-

ni segítségre is. Ezt a segítséget Isten kegyelme biz-

tosítja számunkra. A kegyelem kiáradásának és 

megszerzésének számtalan lehetősége lehet. Azon-

ban kiemelkednek közülük a szentségek, amelyek 

kiosztását Jézus az Egyházra bízta. A szentségek 

jelek, amelyek jelzik Isten kegyelmének működését. 

A katolikus tanítás hét szentséget különböztet meg, 

melyeket három csoportba sorol. 

A beavató szentségek azok, amelyek beavatnak 

bennünket Krisztus életébe. Közülük a legelső a 

keresztség, hiszen ez a szentségek kapuja, ezáltal 

leszünk keresztények, s nyerünk lehetőséget, hogy a 

többi szentséggel és a keresztények egyéb lelki kin-

cseivel élhessünk. 

A keresztség után következik a teológiai sorrendben 

a bérmálás, amely római katolikusok számára a ke-

resztség felnőttkori megerősítése. Az Oltáriszentség a 

harmadik beavató szentség. Általában tíz éves kor 

körül szolgáltatjuk ki először, de ez lehetséges ké-

sőbb is, illetve különösen indokolt esetben előbb is. 

A szentségek második csoportja a gyógyulás szent-

ségei. Két ilyen szentséget külömböztetünk meg, az 

egyik a lélek gyógyulását szolgáló bűnbocsánat szent-

sége (gyónás), a másik pedig a test gyógyulásában 

segítő, illetve a szenvedő embert megerősítő betegek 

szentsége (szent kenet). 

A szentségek harmadik csoportjába a szolgálat 

szentségei tartoznak. Mindkettőt jól ismerjük, az 

egyik a házasság, mely egy nő és egy férfi vissza-

vonhatatlan földi életszövetségének kegyelmi segít-

sége, a másik pedig a papság, amely az egyházban 

szükséges szolgálati papság megszentelésére szol-

gál. Ez utóbbinak három fokozata a diakónus (szer-

pap), az áldozópap (ezt nevezi a köznyelv papnak) 

és a püspök (apostolutód). 

Ki, mikor és hogyan veheti ezeket fel? 
Ez egy egyszerű összefoglaló, ami segít eligazodni, de 
nem teljeskörű 

Keresztség 

Újszülöttek és kisgyermekek keresztsége bármikor 

kérhető, ha a legalább az egyik szülő katolikus. A 

keresztszülő ajánlott, de nem kötelező. 

Bérmálás 

Jelenleg 14 éves kor felett kérhető, ajánlott azonban 

a felnőttkor elérése. Csak megfelelő készülettel és 

hittantudással vehető fel. Plébániánkon a 14-18 éve-

seknek a bérmálkozás előtt egy két-háromnapos 

lelkigyakorlatot tartunk, ez a kötelező lelki előkész-

ület része. A tárgyi tudást a hittanórákon adjuk át. 

Oltáriszentség – első szentáldozás 

Az Oltáriszentség első vételét elsőáldozásnak is 

hívjuk. Általában a harmadik osztályosok számára 

szervezünk heti egy órás felkészítést a hittanóra 

mellett, illetve a közvetlen lelki előkészület az első-

áldozás előtti egynapos (kötelező) lelkinap. 

Az első szentáldozás előtt a megkeresztelt gyerme-

kek számára első szentgyónást is szervezünk. A 

szentgyónásra való felkészítés az első szentáldozás-

ra való felkészítéssel egy időben zajlik. 

Ki áldozhat általában? 

Aki testileg és lelkileg felkészült a szentáldozásra. A 

testi készülethez tartozik az áldozás előtt egy órával 

megkezdett szentségi böjt (nem eszik semmit az 

áldozó, kivéve betegség esetét) valamint a megfelelő 

öltözet (szép ruha). 

A szentáldozásra való lelki készülés elősorban a 

bűnbánat, másodsorban az áhítatos, imádságos ké-

szület. A szentáldozás előtt mindenképpen tartunk 

bűnbánatot. Amennyiben szükséges, szentgyónást 

is kell végezni, de ez nem kötelező. Halálos bűnnel 

nem szabad áldozni. Halálos bűnnek nevezzük, ha 

valaki súlyos dologban tudva és akarva vétkezik 

(teljesen tudva, hogy bűn, amit tesz és teljesen akar-

ja is tenni). 

Felnőttek keresztsége, elsőáldozása és bérmálása 

Felnőttek számára hittani felkészítés után nyílik 

lehetőség a beavató szentségek felvételére. Általá-
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ban évente felmérjük és igény esetén indítunk felké-

szülő csoportokat. 

Bűnbocsánat szentsége – szentgyónás 

Ha valaki hibázott, szeretne mielőbb szabadulni a 

bűntől. De ez egyúttal lelki kötelesség is. Ha valaki 

halálos bűnének tudatában van, akkor lelki kötele-

zettsége azonnal (mielőbb) kérni a bűnbocsánat 

szentségét. Évente azonban mindenkinek fontos 

kötelesség ez, akkor is, ha nincs halálos bűne. Plé-

bániánkon az ünnepeket megelőzően mindig van 

kihirdetett gyónási alkalom, de szentmisék előtt, 

illetve külön kérésre is mindig lehet lehetőséget 

kérni. Betegekhez, haldoklókhoz mindig elmegyünk, ha 

hívnak! 

Betegek szentsége 

A betegek világnapja február 11-én van, a Szűzanya 

lourdes-i jelenésének emléknapja. Ezért minden 

működő templomunkban februárban van valami-

kor lehetőség a betegek szentsége közösségi felvéte-

lére. 

Ezen túlmenően bármelyik beteg bármikor kéri, 

felveheti a szentséget! 

A haldoklókhoz a nap 24 órájában bármikor elme-

gyünk, ha a fizikai körülmények lehetővé teszik. 

(Csak egy telefon az üdvösségért.) 

Házasság 

Egy szabad állapotú nő és egy szabad állapotú férfi, 

ha legalább az egyikük katolikus, bármikor kérhetik 

a házasság szentségét. Vannak bizonyos szabályok, 

amelyeket be kell tartani, de ezekben mindig kész-

ségesen segítünk. A házasságkötést megelőzően 

jegyesoktatáson kell részt venni. Ennek többféle 

formája van, lehet akár egyéni, akár pedig az egy-

házmegye által szervezett közös tanfolyam több 

fiatal párnak. A házasságkötés előzetes előkészítése 

miatt célszerű legalább fél évvel a házasságkötést 

megelőzően jelentkezni. 

Papság 

A papságra szabad állapotú katolikus férfi jelent-

kezhet, aki megkeresztelt, megbérmált és alkalmas-

nak tűnik a feladatra. 

A papságra való jelentkezés általában annál az egy-

házmegyénél vagy szerzetesközösségnél történik, 

ahol a jelentkező szolgálatot szeretne teljesíteni. 

Rendíthetetlen hittel 

és szeretettel 
2019. április 11-én 

elhunyt Dr. Adolf 

Fugel atya,  

teológiai doktor, 

sokak jótevője és 

lelkiatyja 

Elment egy bará-

tom. Azaz sokak 

barátja. Valaki, aki 

annyi jót tett a 

világgal, amennyit 

csak bírt. 

Ezzel a képpel búcsúzom. 2012-ben készült, a nemesvá-

mosi Fatima-templom első karácsonyán, amikor már a 

falak között és a december 23-án elkészült tető alatt ün-

nepelhettünk. Vele együtt. Látszik rajta az öröm. És a 

szerénység. És a távozás is. Nagyon akarta, hogy ezek a 

falak álljanak. És ezért segítségem volt abban, hogy elő-

ször a szívekben építsük a templomot. Azután jöttek a 

kövek is.  

Mérhetetlen szegénységből és egyszerűségből jött. Hittel 

és rendíthetetlen akarattal egymaga is szembeszállt a XX. 

század román diktatúrájával. Azazhogy önállóan is. Pél-

dája hitben és elkötelezettségben Márton Áron püspök, 

akivel – reményeink szerint – most újra találkozhatnak. 

Adolf atyát nem lehetetett eltántorítani attól, hogy az 

igazságot vallja és az igazságot tegye! Sokszoros agyon-

verését követően sem volt hajlandó elhagyni diktatúrától 

szenvedő bánáti szülőföldjét egészen addig, amíg halálos 

fenyegetések közepette szó szerint két titkosszolgálati 

verőlegény ki nem tessékelte Románia területéről. Vízu-

ma Ausztriába szólt, ott lépett be a nyugati világ kapu-

ján, majd német állampolgár lett, végül pedig Svájcban 

talált otthonra. Teológiai munkássága mellett minden 

felhalmozható vagyonát szétosztotta, egész életében 

gyűjtött és újra osztott. Annyi jótett és mű köthető nevé-

hez, amennyit szerintem képtelenség felsorolni. Majd-

nem háromévtizedig voltam vele kapcsolatban, ezalatt 

egy-egy elejtett mondatából összeraktam, hogy mi min-

dennel segíthette a fél Balkánt, a Baltikumot, az erdélyi 

egyházakat, a magyar plébániákat, Kárpátalja falvait és ki 

tudja még kiket és mikor. 

Albániában egy alkalommal egy fiúcska lépett elé egy 

kicsi kecskét átölelve. „Bácsi vedd meg!” Adolf atya ter-

mészetesen azonnal jó pénzért megvásárolta, tudta, hogy 

a család megélhetéséhez kell. A fiúcska sírva fakadt. „Ne 

sírj! A kecskét megtarthatod! Neveld fel és vigyázz a 

kecskémre!”- mondta az atya. 

Valahová a Baltikumba vitt egy pótkocsis kamiont. Hosz-

szú út vezetett odáig Svájcból. Egy szemináriumot szerel-

tek fel minden szükségessel. Amikor kipakolták, a sze-
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minárium dolgozói megcsodálták a svájci teherautót. 

Adolf atya erre megkérdezte a sofőrt, hogy megveheti-e a 

kamiont? Persze megegyeztek, s repülőn tértek haza. 

Templomot épített Nagykárolyban, segített Nemesvámo-

son, zárdát alapított és szerelt fel Albániában, orgonát 

hozatott Medjugorjéba. A kilencvenes évek elején állan-

dóan úton volt, hogy a felszabadult keleti egyházakat 

segítse. Sokszor mire hazaért a hívek már újabb kamiony-

nyi adományokat adtak össze. Ahová betette a lábát, ott 

segített és másokat is erre ösztönzött. Talán nem túlzás 

azt mondani, hogy Erdélybe és Magyarországra több 

száz autót küldött a papság megsegítésére, miközben 

sosem maradt el a lelki táplálék sem. Folyamatosan pub-

likált teológiai, leginkább Mariológiai témában, szenve-

délyesen szerette a Fatimai Szűzanyát és az Egyházat. 

Fatima – bevallása szerint – a második otthona volt. 

Amíg egészsége engedte rendszeresen látogatta a szen-

télyt és pihent meg itt Máriánál egy-két napra. 

Nyugdíjas éveiben rendkívül sokat szenvedett betegsége-

iben. Mindamellett könyvkiadót alapított és írt, fordított, 

kiadott. Ha utazni már nem tudott, akkor így tette magát 

hasznossá. Nagyon sokáig volt a svájci Fatima-

világapostolátus lelkivezetője, a nyugati Élő Rózsafüzér 

Mozgalom papja. Ezrek figyeltek gondolataira még akkor 

is, amikor a fiatalkorában agyongyötört teste idősebb 

korára már szinte felmondta a szolgálatot. 

Tegnap beszéltem vele utoljára. Békés volt. Azt beszél-

tük, Húsvét környékén találkozunk. Nem gondoltam, 

hogy ez majd talán az örök húsvét lesz. Amikor haláláról 

értesültem, kicsit megdöbbentem, majd átmentem az 

általa is épített templomba és elkezdtem harangozni az-

zal a haranggal, amit ő gyűjtött össze és készíttetett a 

szeretetett magyarországi Fatima-temploma számára. 

Majd bekapcsoltam hozzá azt a másik két harangot, amit 

titkos adományozók azért adtak, hogy társai is legyenek 

Adolf atya harangjának. Mert nála minden így működött. 

Ő odaadta lelkesen mindenét, és ezzel jóra hangolta azok 

szívét is, akik még szívesen mellé álltak egy következő 

adományozással. Amíg szóltak a harangok, egyre csak 

rendszertelenül az Üdvözlégy Máriát imádkoztam, mert 

nem tudtam mást mondani. Végre véget ért testi szenve-

dése és végre eljutott oda, ahová mindig vágyott. „Ha a 

tisztítótűzben leszek, akkor már jó helyen vagyok, – 

mondta sokszor, mert onnan majd megyek tovább.” Ne-

künk pedig itt maradt egy nagy űr utána, egy szerető 

barát, egy gondoskodó atya hiánya. De talán hamarosan 

érezzük, hogy minden munkánkat odaátról segíti, onnan 

építi tovább az Egyházat. Rendíthetetlen hitben és szere-

tetben. 

Gere Dávid Márk SMC plébános 

 

Fugel atya temetése 2019. április 26-án du. 3 órakor lesz a 

gyáli (Pest megye) régi temetőben. Gyászmise előtte 14 

órakor a gyáli Szent István templomban. 

Kérjük, támogassa munkánkat a személyi 

jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával! 
A személyi jövedelemadó első 1%-át valamely egyház vagy 
kiemelt költségvetési előirányzat részére ajánlhatja fel. 

Kérjük, támogassa egyházát adója 1 %-ának felajánlásával! 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. 

A személyi jövedelemadó második 1%-át valamely köz-
hasznú alapítvány javára ajánlhatja fel. 

Plébániánk területén két katolikus egyházi kötődésű, egy 
százalék fogadására a törvényben meghatározott feltéte-
lekkel rendelkező alapítvány működik. 

Az Ifjúság körében végzett munkánkat a Tündöklő Csillag 
Alapítvány támogatásával segítheti!  

Az alapítvány adószáma: 19384081-1-19 

Az Alapítvány szívesen fogad adományokat a 10918001-
00000069-04720019 számú számlaszámon. Céges adomá-
nyozók tartós adományozási szerződés esetén adókedvez-
ményre jogosultak! Az alapítványt a dmgere@gmail.com 
címen keresztül érheti el. Köszönjük, ha segít! 

A nemesvámosi templomépítést és a hozzá kapcsolódó 
társadalmi tevékenységet a Nemesvámos Katolikus Temp-
lomáért Alapítvány támogatásával segítheti. 

Az Alapítvány részére a személyi jövedelemadó egy száza-
léka az alapítvány adószámának megadásával ajánlható fel. 

Az alapítvány adószáma: 18923535-1-19. 

Az alapítvány pénzadományokat is szívesen fogad a 
73200127-10010574. számú számlán! Céges adományozók 
tartós adományozási szerződés esetén adókedvezményben 
részesülhetnek! Az alapítvány az iroda@vamosplebania.hu 
címen érhető el. 

 

 

Közösségeink támogatási lehetősége, bankszám-
laszámaink: 

Balatonakali és Dörgicse egyházközségek: 
1091800 1-00000012-78880004 ( UniC redit)  
Hidegkúti egyházközség: 
ÚJ !  10918001- 00000106-53170001 ( UniC redit)  
Nagyvázsony és Pula egyházközségek: 
1091800 1-00000012-78890003 ( UniC redit)  
Nemesvámos és Veszprémfajsz községek: 
Helyes bített!  73200 086-11200321  ( Taka rék)  
Tótvázsonyi egyházközség: 
ÚJ !  10918001- 00000106-52960005( UniC re dit )  
Vászoly és Pécsely egyházközségek: 
1091800 1-00000012-78860006 ( UniC redit)  
Vöröstó, Barnag és Mencshely egyházközségek: 
1091800 1-00000012-78850007 ( UniC redit)  

Kérjük, támogassa alapítványainkat! 

Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány: 
73200127-10010574 ( Taka rék)  
Tündöklő Csillag Alapítvány:  
10918001-00000069-04720019  ( UniC redit )  

mailto:dmgere@gmail.com
mailto:iroda@vamosplebania.hu

