
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,  

Jóllehet minden útja nehéz és meredek.  

És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,  

Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.  

És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának,  

Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat,  

miként az északi szél pusztává sepri a kertet. 

  

Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni,  

Amiként növekedésteket segíti elő, azonképpen nyeseget is.  

Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat,  

Azonképpen száll le gyökereitekhez is,  

és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.  

Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait,  

s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok. 

 

A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát,  

és nem vesz el semmit, csupán önmagából.  

A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.  

Mert a szeretetnek elég a szeretet. 

  

Amikor szerettek, ne mondjátok: "Isten a szívemben lakik";  

mondjátok azt: "Isten szívében lakom".  

És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját,  

mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útjaitokat. 

 

(Kahlil Gibran: A próféta, részletek) 

… A SZERETETRŐL 

MÉGIS 
„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,  hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!” 

2009. Nyárelő A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu 

 Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD ŐKET!  
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Milyen is volt a Pátyi Tavasz? 

 

A Pátyi Tavasz ünnepségsorozatot im-

már negyedszer rendezte meg az Ala-

pítvány Páty Fejlesztéséért kuratóriu-

ma. A rendezvénysorozat immár 

településünk kitörölhetetlen esemé-

nyévé nőtte ki magát. Tekintsünk visz-

sza egy kicsit, hogyan is indult!  

2006-ban elkezdtük a templom építését 

és ezzel az anyagiak gyűjtését is. Sokat 

gondolkoztunk, hogyan lehetne nép-

szerűsíteni templomunk építését.  Ha-

vas Vince gondolata volt, hogy idehoz-

za Pátyra az országos búzaszentelő 

misét, melyet a Kossuth rádió közvetí-

tett. Arra gondolt, hogy ha már idehoz-

zuk, szervezzünk köré egy pár napos 

igényes kulturális rendezvényt is. A 

gondolatot tett követte.  Az önkor-

mányzat is partner volt, és a 3 napos 

eseményhez támogatást is adott. A si-

ker akkora volt, hogy mára már min-

denki természetesnek veszi és várja, 

hogy lesz. Az idei évben a templom-

építés miatt a szervezők elfoglaltabbak 

voltak még a korábbiaknál is. A rende-

zés és lebonyolítás jogát pályázat útján 

új lebonyolító nyerte el: az Alma Klub 

Travel, melynek képviselője Rokolya 

Péter, falunkbeli vállalkozó. Az idei 

évben a rendezvényen sok újdonság 

volt.  

Először is, az ünnepséget elválasztot-

tuk a templomépítéstől. 

Sok új program volt, ami színesebbé 

tette a rendezvényt. Nagy sikere volt a 

sörösrekesz-mászó versenynek.  

Előre kalkulálható volt a vendégeknek 

a száma, akikre főzni kellett. Frici bá-

csi volt a főszakács, aki kora ellenére 

PÁTYI TAVASZ 

Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért szervezésében az Önkormányzat támogatá-

sával megrendezett PÁTYI TAVASZ fesztivál immár negyedik éve olyan fon-

tos eseménye falunknak, melynek előkészítésében és lebonyolításában egyház-

községünk jelentős szerepet vállal. Ezért is történhetett meg az, hogy a 

szentmiséken elhangzott felhívásra: „várjuk a Mégisbe az egyházközségünk 

életét érintő írásokat” két cikk is érkezett az idén lezajlott rendezvényről. Bár a 

cikkek között több tartalmi átfedés van, úgy éreztem, az esemény súlya, s az, 

hogy még ugyanazokat a tényeket is más-más ember kicsit másként látja és lát-

tatja, elegendő indok arra, hogy mindkét írást a maga teljességében közöljük. S 

a sorokat olvasva mi magunk a saját verziónkat is tovább gondolhatjuk…  

szerk. 
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kiválóan helytállt, és ismét pompá-

sabbnál pompásabb ételeket főzött. 

Köszönjük azoknak, akik beálltak Frici 

bácsi mellé segíteni, az alapanyagokat 

előkészíteni és a vendégeket kiszolgál-

ni. Az idén gulyáságyúban főztünk, 

amiben az étel melegen tartása sokkal 

egyszerűbb volt. 

Újdonság volt, hogy az idén fedett 

színpad volt, és valódi, aminek kö-

szönhetően a fellépőket az időjárás 

sem tudta volna befolyásolni. Sokkal 

többen léptek fel, mint a korábbi évek-

ben. Helyet kapott Pátyról mindenki, 

aki meg akarta valamivel ajándékozni 

a közönséget.  

Újdonság volt, hogy ebben az évben 

először a kirchheimi vendégeink nem-

csak vendégként, hanem fúvószeneka-

rukkal fellépőként is segítették és 

szebbé tették ünnepünket. Ajándékba 

hoztak 3 hordó sört, melyet csapra is 

vertünk és mindenki ingyen ihatott, 

miközben ők zenéltek nekünk.  

Újdonság volt, hogy a búzaszentelő 

szentmisét Spányi Antal megyés püs-

pök atya tartotta az épülő új templom-

ban. Reméljük, ez hagyománnyá fog 

alakukni. 

 

Idéznék néhány sort a kirchheimi ven-

dégektől: 

„Hallo András, 

in der Musikkapelle wird immer noch 

von dem tollen Aufenthalt in Páty 

gesprochen. Es war ein schönes 

Erlebnis und für die Partnerschaft sehr 

wichtig. Für uns Alle war der 

Aufenthalt eine große Bereicherung für 

Geist und Seele und für Freundschaft 

und Akzeptanz. 

Dies darfst Du bei Gelegenheiten dem 

Bürgermeister, den Gemeinderäten und 

der Bevölkerung auch sagen. Ebenso 

sagst Du bitte den Freunden aus der 

Umgebung von Páty herzliche Grüße 

von der Musikkapelle Kirchheim.“ 

(Szervusz András, zenekarunkban még 

mindig a csodálatos pátyi látogatá-

sunkról beszélünk. Szép élmény volt és 

nagyon fontos a partnerkapcsolat 

szempontjából. Mindannyiunknak szel-

lemi és lelki feltöltődés volt ez a láto-

gatás valamint növekedés barátságban 

és elfogadásban. Ezt alkalomadtán el-

mondhatod a polgármesternek, a kép-

viselő testületnek és a pátyi lakosoknak 

is. Ugyanígy add át a kirchheimi zene-

kar szivélyes üdvözletét Páty környé-

kén is a barátaitoknak. ford: szerk.)  

Köszönjük a fiatalok munkáját, akik 

sokat segítettek a templomépítő sátor 

felépítésében és ügyeletében, akik se-

gítettek a templombelsőnek és környé-

kének rendbetételében és előkészítésé-

ben, a kirchheimi fúvósoknak a mise 

előtti zenélését, a kórusnak az éneklé-

sét, a ministránsok szolgálatát, Havas 
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Vincének a virágokról való gondosko-

dását, és mindenkinek, aki bármivel is 

szebbé tette az ünnepséget.  

Ketten az APF nevében megkérdezték 

a jelenlevő kiállítókat és vendéglátó-

kat, hogyan ítélik meg az idei szerve-

zést. Megkérdezték tőlük, hogy érezték 

magukat, elégedettek voltak-e a szer-

vezéssel, és mi a véleményük, mi az, 

amit esetleg jövőre másképp kellene 

csinálnunk. Mindenki egyértelműen 

pozitívan nyilatkozott, azt mondták, a 

szervezés sokkal jobb volt, mint az el-

múlt években.  

A közönség részéről a faluból többek-

től hallottam, hogy nagyon tetszett ne-

kik az egész rendezvény, elsősorban a 

jó hangulat, jó légkör miatt. Azt hi-

szem, ennek a rendezvénynek éppen ez 

a célja. Gratulálok, és köszönöm min-

denkinek, aki a szervezésben és a le-

bonyolításban részt vett! 

 

Reméljük, jövőre még ennél is jobb 

lesz. 

 

Schumicky András 

Alapítvány Páty Fejlesztéséért  

kuratóriumának elnöke 

 

PÁTYI TAVASZ - ahogyan mi láttuk 

 

Idén május 1. és május 3. között került 

megrendezésre a már hagyományos 

kézműves vásár és kulturális fesztivál. 

Nyugodtan mondhatjuk, mára a PÁ-

TYI TAVASZ komoly hírnévre tett 

szert a környéken élő kézművesek, ha-

gyományőrzők, a komoly és a könnyű 

zene képviselői, valamint a táncosok 

(elsősorban a néptáncosok) között. 

Ahogyan a fellépők életkora is igen 

változatos képet mutatott - hiszen 

gyermekek éppen úgy megmutatták 

tudásukat, mint az éveik számát tekint-

ve idősebbek - a sokféle kézműves is 

színes kavalkádot alkotott. Egyházköz-

ségünk - ahogyan a korábbi években - 

idén is tevékenyen részt vállalt a fesz-

tivál szervezésében és lebonyolításá-

ban. Sok fellépőt hívtunk, akik eljöttek 

és szívesen jönnének jövőre is. A tel-

jesség igénye nélkül meg kell említe-

nem néhány igazi sztár vendéget, mint 

a NEMADOMFEL vagy a Napra ze-

nekart, a Kiyo-Kito Taiko japándobo-

sokat, Vesztergán Miklós tárogató mű-

vészt, illetve Petrás Máriát és Alinát, a 
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méltán világhírű csángó népi iparmű-

vész édesanyát és leányát. Régi isme-

rősként köszönthettük az első PÁTYI 

TAVASZ óta minden évben fellépő 

Budafoki Fúvós Egyletet, akik idén 

ABBA egyveleggel is szórakoztatták a 

nagyérdeműt. Idén először volt vendé-

günk a Csillagszemű néptánc együttes 

Budakesziről. Volt ezen kívül karate 

bemutató, sok-sok mese a legkiseb-

beknek és néptánc minden mennyiség-

ben, mindenki örömére. A színes kultu-

rális program kínálatot pedig a 

helyszínen kulináris élvezetek fűsze-

rezték, miközben a kiállító virágosok a 

szó szoros értelmében is színes csok-

rokat adtak át Anyák napján a tombo-

lán nyerteseknek. A színpad idén már 

fedett volt és a világítás technika is so-

kat fejlődött. Az árusító kézművesek és 

a vendégek egybehangzó véleménye az 

volt, hogy az idei rendezvény ismét 

jobb volt a tavalyinál. 

A fesztivál csúcspontja számunkra, ka-

tolikusok számára természetesen a 

püspöki búzaszentelő szentmise volt, 

melyre az épülő templomban került sor 

mintegy félezer érdeklődő és hívő 

előtt. Megvolt tehát az első teltházas 

szentmise az új templomban is. Sokat 

dolgoztunk az előkészületeken, de 

megérte. Püspök atya igen elégedett 

volt a látottakkal. A közös ebéd során 

elmondta, minden támogatást igyek-

szik számunkra megadni, melyet lehe-

tőségei megengednek. Sajnos az egy-

házmegye sincs bővében a pénznek, de 

ígéretet tett arra, ha felszabadul pénz-

eszköz az év során, azt soron kívül 

megkapjuk az építkezés céljaira. 80 

millió forintos pályázatunkat azonban 

most csak 7 millió forinttal tudja tá-

mogatni. Az összegen felül megkapjuk 

a május 3-i egyházmegyei gyűjtés tel-

jes bevételét is. Ennek pontos összegét 

azonban lapzártáig (június 12.) még 

nem sikerült megtudnunk. 

 

Végezetül köszönet illet valamennyi 

szervezőt és közreműködőt, akik mun-

kájukkal, anyagi támogatásukkal idén 

is hozzájárultak ahhoz, hogy a PÁTYI 

TAVASZ, melyet éppen a templomépí-

tés hírül adása és megsegítése hívott 

életre Havas Vince testvérünk ötlete 

nyomán, idén is méltó keretet biztosí-

tott a már hagyományos búzaszentelő 

szentmisének. 

Kővágó István 

 

MÉGIS - 5 



  

 

 

 

 

 

 

 

1995-ben, amikor kiköltöztünk Pátyra, az 

itt lévő kis közösséget 8 tagú családunkkal 

sikerült csaknem megduplázni a vasárnapi 

misén. Nehéz döntést kellett meghoznunk 

azzal, hogy a régi közösséget elhagytuk és 

itt kezdtünk építkezni. Ezt akkor és ma is 

úgy fogalmaztuk meg, hogy a közösség, 

ahol felnőttünk, az volt az iskola. Egyszer 

mindenkinek be kell fejezni, és el kell 

kezdeni dolgozni. Hittünk a gondviselés-

ben, hogy a munkának gyümölcse lesz.  

 

A kis közösség befogadott bennünket, 

amiért a mai napig hálásak vagyunk. Ta-

láltunk olyan családokat, akik szintén haj-

landók és készek voltak a “közösségi épít-

kezésre”. Első célunk, mely kb. 10 

családot is megmozgatott, a gáznak a 

templomba való bevezetése volt, hogy té-

len is jól be tudjuk fűteni a templomot. (A 

korábbi fűtésrendszer kevésbé hatékony 

és túl zajos volt.)  Ezt követte a temető 

rendbetételének megkezdése, amely egyre 

jobban összekovácsolta a friss közösséget. 

Éreztük, pap nélkül ez nehezen fog menni. 

Imáink és buzgó keresésünk meghallga-

tásra talált, Kertész Imre atyát Sipos Péter 

atya és Takács Nándor püspök atya is el-

fogadta. A kinevezés körül voltak ugyan 

nehézségek, de ezek is csak arra voltak 

jók, hogy az alakuló közösséget erősítsék. 

Hittünk a gondviselésben és a lezárt visz-

szaigénylések után beadtuk igényünket a 

volt katolikus iskolára. A gondviselésbe 

vetett hitünk újra megsegített, 40 millió Ft 

kárpótlási ígérvényt kaptunk, melyet 

2010-ig kellett az államnak kifizetnie. 

Kertész Imre atya eltávozott körünkből, de 

egy erősödő, fejlődő közösséget hagyott 

itt. Jött a kérdés: honnan szerezzünk új 

papot? A gondviselés több helyről is üze-

netet küldött, hogy ott van Lénárd testvér 

a székesfehérvári papi otthonban, hívjuk 

őt. Ő ugyan halálos beteg volt, de a lelkes 

hívásra igent mondott, és 9 hónapig szol-

gálta közösségünket. Újból pap nélkül 

maradtunk. Takács Nándor püspök atya 

csak annyit kérdezett: kit nevezzek ki nek-

tek? Ő is hitt a gondviselésben, hogy kö-

zösségünk megtalálja azt a papot, aki ide 

van teremtve. Megtaláltuk Béla atya sze-

mélyében, aki akkor volt 83 éves. Több, 

mint 8 évig szolgálta közösségünket. A 

feladat, hogy templomot építhetünk, neki 

is szárnyakat adott, megfiatalodott. 2000-

ben, a milleneum évében elhatároztuk, 

hogy letesszük az új templom alapkövét. 

Nem tudtuk, hol és miből lesz meg a hoz-

zá szükséges telek. Az Önkormányzat 

MIKOR IS TAPASZTALTUK MEG A GONDVISELÉSBE VETETT 

GYAKORLATI HITET KÖZÖSSÉGÜNKBEN? 
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Páty legszebb helyén, a falu jelenlegi kö-

zepén ajánlott fel telket, sajnos nem in-

gyen. Az ajánlatra azonnal igent mond-

tunk, és bízva a gondviselésben, aláírtuk a 

szerződést. Elhívtuk Takács Nándor püs-

pök atyát, és ő is azt mondta, hogy ide 

templomot kell építeni. Adott kölcsön 6 

millió forintot, melyet 2 éven belül vissza 

is tudtunk fizetni.  

2000. június 17-én letettük az alapkövet, 

bízva abban, hogy a 40 millió kárpótlásból 

elindulhatunk. Elkezdődtek a tervezések, 

de egyik terv sem nyerte el a közösség tet-

szését.  

 

Vártunk, hátha lesz valaki, aki megálmod-

ja a közösség igazi új templomát. Megje-

lent Robi, akit az első körben nem akartak 

meghívni, mer tapasztalatlan volt. Az évek 

során nem adva fel a lehetőséget, hitt a 

gondviselésben, érlelte magában a gondo-

latot, és megalkotta a templomot, amelybe 

a közösséget is belegondolta. Azt hiszem, 

senki sem gondolta, hogy ez a templom 

meg fog valósulni. De voltak a közösség-

ben emberek, akik beleszerettek, és a 

gondviselésben bízva nekiláttak előkészí-

teni a megvalósulást. Mára a templom ki-

emelkedett a földből, látszik jövendő 

szépsége. Ha belegondolunk, miből jött 

össze az a 260 milló forint, amennyibe 

eddig került, szinte hihetetlen. Ez a gond-

viselésbe vetett gyakorlati hit nélkül nem 

valósulhatott volna meg. Sose volt meg a 

pénz a következő fázishoz, mindig hiány-

zott jelentős összeg, de amikor kellett, 

mindig meglett. Ez nem valósulhatott vol-

na meg anélkül, hogy a közösség hitt ab-

ban, hogy ha Mennyei Atyánk is úgy akar-

ja, akkor ez a templom föl fog épülni. Az 

idén is kb. 120 millió forinra lenne szük-

ség, melyből 80 millióra az egyházme-

gyénél pályáztunk. Hiszünk a gondvise-

lésben, hogy annyi támogatást meg 

fogunk kapni, hogy egy napra se kelljen 

megállni az építkezésnek. Amikor kell, 

mindig vannak emberek, akik adakoznak, 

vagy felajánlják munkájukat, lehetőségei-

ket. Hiszünk abban, hogy, ha Isten is úgy 

akarja, az alapkő letételének 10. évfordu-

lójára felszentelhetjük közösségünk új 

templomát. Tudjuk, ehhez még nagyon 

sok imára, munkára és pénzre van szük-

ség. Közösségünk gondviselésbe vetett 

hitét mutatja, hogy a bronzkapu is félig 

kész van, a 12 kazettából 6 “elkelt”. Hogy 

a közösség hitét és erejét sokan értékelik, 

jól bizonyítja, hogy kívűlről jelentős tá-

mogatásokat kaptunk olyanoktól, akik lát-

va és értékelve gondviselésbe vetett hitün-

ket, mellénk álltak. Köszönjük mindenki-

mindenkinek az áldozatát és a sok-sok 

imát! 

 

Schumicky András
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Sokan ismerjük Lajost, s tudjuk róla 

mindezt. Mások talán csak minden 

ötödik héten az igeliturgiákon talál-

koznak vele Gábor atya „helyettese-

ként”, s kérdezik magukban hogyan is 

került ide. 

Hát hogyan? 

Lajost eddigi életéről kérdeztem, arról 

hol és hogyan nőtt fel, mi vezette arra, 

hogy polgári fogtechnikusi foglalkozá-

sa mellett egyházi szolgálatot vállaljon, 

milyen feladatokat végez itt a pátyi 

egyházközségben, a környéken és a tá-

gabb egyházban, hogyan érzi magát 

közösségünk tagjaként. 

Válaszaiból kerekedett ki az itt követ-

kező történet. 

A Szloboda család - a Felvidékről 

származó édesapa és a ceglédi születé-

sű édesanya és leánygyermekük, Lajos 

nővére - 1968-ban került Pátyra Óbu-

dáról. Az agrármérnök édesapa munkát 

keresve itt a termelőszövetkezetben ta-

lált állást, megélhetést, s kapott szolgá-

lati lakást. Így Lajos 1970-ben már 

„tősgyökeres” pátyiként látta meg a 

napvilágot, bár a család még évekig 

ingázott a település és Budapest között. 

Hol itt, hol Óbudán laktak, igazi kétla-

ki életet éltek. De aztán - mivel itt Pá-

tyon igazi befogadó közösségre leltek, 

nagy szeretettel fogadták őket - a csa-

lád úgy döntött, hogy építkezésbe kezd 

és végleg itt telepedtek meg. Lajost is 

mindig vonzotta az itteni élet: az édes-

apjával gyak-

ran bejárt ha-

tár, a perme-

tező 

repülőgépről 

nyíló perspek-

tíva, motoro-

zásainak nyílt 

tere - a vidéki 

élet szabadsága. Igazi pátyinak érezte 

magát, s úgy látta a falu is magáénak 

tekinti őt. 

Az első általánost is itt járta, aztán to-

vábbi iskoláit kétlakiságuk miatt Óbu-

dán végezte. Itt járt abba az ifjúsági 

közösségbe, melyet Pajor András atya 

vezetett és amely talán a meghatározó 

szerepet játszotta a Jóistentől kapott 

hivatása formálódásában. Egy verőcei 

kirándulás alatt András atyával folyta-

tott beszégetés során fogalmazódott 

meg benne a gondolat, hogy a teológiai 

érdeklődése alapján formálódó hivatá-

sát vágyainak legmegfelelőbben a 

diakonátusban teljesíthetné ki. 

Így az érettségi és a katonaság letöltése 

után 1989-ben teológiai tanulmányok-

ba kezdett. Eközben kenyérkereső 

szakmaként, s mert a manuális munka 

mindig is vonzotta, kitanulta a fog-

technikusi mesterséget. Teológiai dip-

lomáját 1996-ban szerezte meg. Szak-

dolgozatát „A kereszt mint a hit 

csúcspontja” címmel írta. De ezzel 

nem fejeződtek be egyházi tanulmá-

SZLOBODA LAJOS - AKOLITUS, LELKIPÁSZTORI KI-

SEGÍTŐ, HITOKTATÓ ÉS SZENTSZÉKI ÜGYVÉD 
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nyai, az alapvégzettség megszerzése 

után az egyházjogra specializálódva 

2006-ban ebből szerzett előbb további 

diplomát, majd 2008-ban tudományos 

fokozatot, licenciát. Takács Nándor 

atya 2002-ben avatta akolitussá, kép-

zettsége alapján nyitva áll előtte az út a 

diakónus szentelés felé. Székesfehér-

váron a lelkipásztori kisegítő képzést is 

elvégezte, melynek végén lelkipásztori 

kisegítővé avatták. Egyházjogi vég-

zettsége révén a püspök atya szentszéki 

ügyvéddé nevezte ki. 

Amellett, hogy a megélhetése alapját 

biztosító fogtechnikai vállalkozást mű-

ködteti, Lajos részt vállal mindazokból 

az egyházi feladatokból, melyekre 

képzettségei feljogosítják, s melyekre 

súlyos paphiánnyal küzdő egyházunk-

ban, egyházmegyénkben nagy szükség 

mutatkozik. Teológiai végzettsége bir-

tokában hitoktat. Pátyon évek óta ő a 

„gazdája” a tizenévesek csoportjának. 

Telkiben 3 csoport átvállalásával segít 

Gábor atyának. Itt 2., 3. és 4. osztályo-

soknak tanít hittant. Akolitusként az 

oltárszolgálatban vállalhat és vállal 

részt. A szentmiséken áldoztat, betege-

ket látogat és kiszolgáltatja nekik az 

oltáriszentséget. Lelkipásztori kisegí-

tőként Pátyon ő végzi a temetések 

többségét, Gábor atya távollétében ő 

tart igeliturgiát. Szükség esetén Gábor 

atya több plébániáján, illetve a lelki-

pásztori körzet más településein is ki-

segít. Szentszéki ügyvédként az egy-

házmegye megbízásából, illetve 

személyes megkeresések révén házas-

ságrendezési ügyekkel foglalkozik. 

Változatos feladatai végzése közben 

egyházunk midennapjainak valameny-

nyi darabkáját megtapasztalja a maga 

szépségével és nehézségével. Ott áll a 

felnövekvő ifjúság mellett, s a már ha-

za készülődő betegek ágyánál. A teme-

tések alkalmával sokszor az egyháztól, 

hittől már távol került családokkal ke-

rül kapcsolatba. A gyászolók megláto-

gatásával feléjük igyekszik kinyújtani 

az egyház segítő kezét. A házasságren-

dezési ügyekben a szentségi házasság 

esetleges érvénytelenségének feltárá-

sával tud hitük, lelkismeretük szerint 

élni vágyó emberek sorsán könnyíteni. 

Szeretett szakma és szeretetszolgálat - 

megannyi feladat. Marad ezután még 

szabad idő? Vagy ez már maga a 

„hasznosan eltöltött szabadidő”? Ha e 

temérdek teendővel megtűzdelt élet 

mellett marad még a klasszikus érte-

lemben vett szabadideje, Lajos szíve-

sen műveli otthon a kertet vagy a 

Mézeshegyen a telket, találkozgat ba-

rátokkal. 

Talán mi magunkat, a pátyi egyházköz-

ség híveit is ezek között tudhatjuk. Hi-

szen Lajos őszintén vallja, hogy a falu 

után az itteni „katolikus csapatban” is 

befogadó közösségre talált. Olyan „ir-

galmas” közösségre, mely - az embe-

rek között mindig is adódó konfliktu-

sok ellenére, azokon felülemelkedve - 

mindenkit hibáit nem felhánytorgatva, 

értékeit megbecsülve elfogad. 

Adja Isten, hogy az új templom fel-

épültével mind többeket fogadhassunk 

be!  

RSJ

MÉGIS - 9 



  

 

 

 

 

 

„A házasság egyfajta együttszületés. A szeretet melegétől a kis bimbó kibomlik, kinyílik. Ez 

az állandó, dinamikus fejlődés a házasságkötéssel nem ér véget. Ezért nem néhány évig tart 

a házasság, hanem halálig, mert egymás formálása, egymás csiszolása soha nem ér véget. 

Ha nem mindegy, hogy milyen bort iszok, igényes vagyok arra, hogy értékes, finom ízeket 

vegyek magamhoz, miért ne lennék igényes az emberi kapcsolataimban, különösen a házas-

társammal, a gyerekeimmel való együttlétben? Miért ne tudnám, akarnám nap mint nap 

felülmúlni az előzőt, és finomabbnál finomabb emberi kapcsolatok felé törekedni?” 

(Böjte Csaba) 
A Házaspárok útja Óbudaváron, a Zánka és Nagyvázsony 

közötti út mellett fekvő településen található. Itt áll a Ma-

gyar Schönstatt Család által építtetett kápolna és Családkép-

ző Központ.  

Maga az út a kápolnától induló és ide visszavezető másfél 

km hosszú erdőn-mezőn vezető ösvény, mely 15 állomásból 

áll. Az egyes állomások a házasság fontos eseményeit, fel-

adatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg.  

A rajtuk látható - Ozsvári Imri grafikusművésznő által fes-

tett - képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést ad-

nak arra, hogy a házaspárok elgondolkodjanak életük egyes mérföldkövein és be-

szélgessenek egymással. 

Emellett egy kísérőfüzet segíti az elmélyülést - Bíró László püspök ajánlásával -, 

amely minden állomással kapcsolatban egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a csa-

ládi életben fölmerült nehézségek sikeres megoldásához nyújt segítséget. 

A házaspárok útját a schönstatti családok imái és áldozatai hordozzák, hogy akik 

ezt az utat végigjárják, kapcsolatukban megújuljanak és házasságukban megerő-

södjenek. 

Ennek az útnak a végigjárására készülünk 2009. ok-

tóber 10-én, amelyre szeretettel várunk minden há-

zaspárt, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Úgy ter-

vezzük, hogy bérelnénk egy nagy buszt, és tennénk 

egy kis zarándoklatot Óbudavárra. Mi, pátyi házas-

párok együtt töltenénk egy napot (gyerekek nélkül). 

Szeptemberben várjuk majd a konkrét jelentkezése-

ket. Addig készüljünk rá lelkileg! 

 

Schumicky Ildikó, Reményi Judit 

 

HÁZASPÁROK ÚTJA 
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A liturgiák rendje templomunkban a 

nyári időszakban 

 

- a kedd esti szertartások elmaradnak; 

- pénteken egy órával később, este 7 

órakor van  szentmise;  

- vasárnap a szentmise - minden ötödik 

héten az igeliturgia - a szokásos idő-

pontban reggel 8 órakor kezdődik. 

 

 

Karitász hírek 

 

Az idei tanév sok munkával telt. Mun-

kánk két legfontosabb területe az álta-

lános iskola és a Máltai Gondviselés 

háza volt. Az iskolában több gyereket 

korrepetáltunk, az idősotthonban pedig 

több időst látogattunk heti rendszeres-

séggel. Az a tapasztalatunk, hogy talál-

tunk két olyan területet, ahol nagyon 

nagy szükség van a munkánkra. Az is-

kolában szeptembertől folytatjuk a 

munkát, de az időseket természetesen a 

nyár folyamán is látogatjuk, ahogy 

időnk engedi. Nagy szeretettel várjuk 

azok jelentkezését, akik szívesen be-

kapcsolódnának ebbe a munkába.  

 

Schumicky Ildikó 

Tel: 20 343 10 66 

E-mail: schumicky.ildi@sch-ps.hu 

 

 

Zsámbéki Templomtéri Búcsú 
2009. június 21., vasárnap 

Program 

 

  8.30: Ünnepi laudes 

  9.00: Ünnepi nagymise 

10.15-től: Egész napos kézműves kirakodó-

vásár, játszóház, pónilovaglás, körhinta 

10.30: Kikiáltók hívogatója, a templom kör-

betáncolása 

11.00: Keresztes Nagy Árpád énekel 

11.45: Középkori Játékok 

12.00: Magyar Táncház 

12.30: Kotkoda asszonykórus tökről 

13.00: Tombola 

13.30: Tamás Manyi mesét mond 

14:00: Széles Ádám bűvészinas 

14:30: Középkori Játékok 

15.00: Kontáros együttes koncert és dunán-

túli táncház 

16.30: ünnepi vesperás az Öregtemplomnál 

17.30: Középkori Játékok 

18.00: Márkus Színház előadása 

19.00: Lochberg Tánccsoport 

19.30: Tombola  

20.00: Középkori táncház 

21.00: Közös éneklés Keresztes Nagy Árpád 

históriás énekessel 

22.00: Il silentio a toronyból 

 

AKTUÁLIS 
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Egyházzenei hangversenyek szombaton este 7 órakor 

a zsámbéki barokk plébániatemplomban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚNIUS  20. 

este 7 ó 

 

A  PRAETORIUS  KAMARAKÓRUS 

(BUDAPEST)  HANGVERSENYE 

 

 

JÚNIUS  27. 

este 7 ó 

 

RÓBERT  GYÖRGY  (blockflöte) 

ÉS  SZABÓ  ISTVÁN  (lant)  (BUDAPEST) 

HANGVERSENYE 

 

 

JÚLIUS  4. 

este 7 ó 

 

A GÖDÖLLŐI  KÁNTORÁTUS 

ÉS  A  PREMONTREI  GIMNÁZIUM  EGYHÁZZENEI 

TAGOZATÁNAK  HANGVERSENYE 

 

 

JÚLIUS  11. 

este 7 ó 

 

 

GESZTESI-TÓTH  LÁSZLÓ  (BUDAPEST)  ORGONAESTJE 

 

JÚLIUS  18. 

este 7 ó 

 

 

TELEKI  MIKLÓS  (BUDAPEST)  ORGONAESTJE 

 

JÚLIUS  25. 

este 7 ó 

 

 

PILIS  CSELLÓ  QUARTETT  HANGVERSENYE 

 

ZSÁMBÉKI PREMONTREI ESTEK 2009 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen ter-

jesztett időszaki kiadványa. 

Megjelenik évente négy alkalommal. 

Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 

közlünk 
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