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A Szentlélek gyakran késztet ezzel a kéréssel: 
„Ajándékozz nekem egy percet!” 

Nézd csak: 
egyetlen perc mi mindenre elegendő, hogy kitarts,  

és szeretettel tekints föl Istenre! 
 

- Egy perc elég ahhoz, hogy szenvedésedet és kelletlenségedet Isten elé vidd, 
és ezáltal érdemeket szerezz. 

- Egyetlen perc szükséges csak arra, hogy valami áldozatot hozz, és ekként 
lelkedet drága kincsekkel ékesítsd. 

- Csak egy perc kell ahhoz, hogy felkeltsd magadban a szeretet érzését, és így 
lelkileg egyesülj Istennel. 

- Egyetlen csekély perc elegendő arra, hogy akaratodat Isten akaratával egye-
sítsd mindabban, ami ér téged. 

- Egy perc alatt is végrehajthatod a lélekből fakadó irgalmasság valamely 
cselekedetét. 

- Csupán egy perc kell ahhoz, hogy kinyilvánítsd Isten iránt a bizalom vala-
milyen értékes tettét. 

- Csak egyetlen perc, és megörvendeztetheted Istent akaratod odahajlásával, s 
hasznára lehetsz magadnak és minden léleknek is azáltal, ha engesztelést 
nyújtasz Istennek minden bűnért. 

- Egy perc is elég ahhoz, hogy a haldoklókért imádkozz. 
- Csak egy röpke perc kell valamely röpima elmondásához, s arra, hogy ké-

rést terjessz Isten elé a szenvedő lelkekért. 
 

Láthatod tehát, hogy életed számtalan percét használhatod ki szabad akarattal. 
Minél jobban kihasználod ezeket a perceket, annál inkább a kegyelem forrása  

leszel, s mind magad, mind mások számára üdvösséget és áldást nyerhetsz. 
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Megdöbbenten hallottuk nyáron a hírt, hogy a 
kirchheimi cserekapcsolatban a kezdetek óta aktívan 
tevékenykedő Feri bácsi, polgári nevén Franz 
Hausinger súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szen-
ved. Sokan ismerték őt Pátyon, hiszen minden alka-
lommal, amikor jöttek a német vendégek, vagy mi 
pátyiak látogattunk el a München melletti hangulatos 
kis városkába, ő volt, aki segített leküzdeni a nyelvi 
akadályokat. Mégsem csak a tolmács szerepe miatt sze-
rettük és tiszteltük őt annyira. A baráti önzetlenséggel 
párosuló hatalmas történelmi tárgyi tudása mindig le-

nyűgözte hallgatóságát. Feri bácsit szinte megfiatalította az a lelkesedés, amit a 
két település közti kapcsolat elmélyítésében tanúsított. Minden alkalommal elkí-
sérte azokat a segélyszállítmányokat, amiket a rászoruló pátyi családok részére 
Kirchheimben gyűjtöttek össze. Amikor szükség volt rá, mindig segítőkészen állt 
rendelkezésünkre. Kirchheim településtől három évvel ezelőtt ezüst díszpolgári 
kitüntetést vehetett át.  

2010. november 3. óta biztosan tudjuk, hogy 
Feri bácsi már csak lélekben kíséri el a 
kirchheimi barátainkat. Élete utolsó heteiben is 
alázatos szeretettel gondolt ránk. A temetési szer-
tartást ugyan a legszűkebb családi körben tartot-
ták, de az volt a kérése, hogy a temetésére szánt 
koszorúpénzt rokonai, barátai és ismerősei a pátyi 
Szent Imre Templom építésére adományozzák 
Kirchheim község erre elkülönített számlájára.  

 
Drága Feri Bácsi, nyugodjék békében! 
 

Királyné K. Mónika 
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Istennek semmi sem lehetetlen… 
 

Többheti előkészületet követően, 
november 7-én végre megkondulhattak 
új templomunk régi és 2008-ban önte-
tett új harangjai. Az eredendően meg-
lévő két harang mellé – egy nagylelkű 
pátyi adományozó felajánlásának hála 
– újabb három harang kerülhetett a - 
szintén felajánlásból megépült - ha-
rangtoronyba. 

Ősszel megkezdődött a templom 
bejáratának és udvar felőli homlokza-
tának burkolása, mellyel előkészülünk 
a homlokzati nyílászárók behelyezésé-
re. A burkolás tehát elsősorban nem 
esztétikai okokból történik, bár kétség-
kívül szemet gyönyörködtető látványt 
nyújt „új ruhájába öltöztetett” templo-
munk… A torony tetején álló, ember 
magasságú horganyzott kereszt pedig 
minden napkelte alkalmával fényes 
pompával hirdeti Isten dicsőségét. 

Az ünnep – mely templomunk bú-
csúnapja is volt – közeledtével közös-
ségünk a készülődés lázában égett. Va-
jon minden a tervezettek szerint 
történik-e majd? Vajon kitart-e a jó 
idő, mely ilyenkor november elején 
már igazi ajándéknak számít? Vajon 
eljön-e minden vendég, akit meghív-
tunk a jeles alkalomra? Mindent előre 
elterveztünk és megszerveztünk. Isten 
segítségével azután minden jól alakult. 
Kellemesen enyhe, csendes őszi idő-
ben, mintegy 500 ember előtt áldotta 

meg püspök atya templomunk harang-
jait.  

A tekintélyes médiaérdeklődés 
övezte szertartáson jelen volt 
Schmittné Makray Katalin asszony, 
Schmitt Pál köztársasági elnök úr fele-
sége, valamint Dr. Fedor Tibor főosz-
tályvezető, az egyházügyi államtitkár-
ság képviseletében. Varga János atya, a 
Collegium Pázmáneum rektora egye-
nesen Bécsből érkezett hozzánk, mert 
szívügye az épülő pátyi templom. El-
foglaltsága ellenére is velünk ünnepelt 
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület elnöke és 
Bécser Róbert atya az Orsolya Rendi 
Szent Angéla Gimnázium igazgatója. 
Itt volt Kállai Ubul Tamás, a Magyar 
Máltai Lovagrend új elnöke és számos 
máltai lovag, akik rendi egyenruhában 
vettek részt a szentmisén. Több állami 
és helyi közéleti személyiség magán-
emberként vett részt a szertartáson. 

A szentmisét követő szerény ebé-
den – Elnök Asszony jókívánságait 
követően - jó hangulatú beszélgetés 
közben latolgattuk a templom tovább-
építésének anyagi fedezetét. Schmittné 
Makray Katalin ígéretet tett arra, hogy 
a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat Klebelsberg-díját, mellyel 
idén az ő városrészért végzett munkáját 
ismerik el, templomunk építésére 
ajánlja fel. A pénz november 30-án 
megjelent egyházközségünk számláján. 
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A gesztust és a felajánlott összeget ez-
úton is hálásan köszönjük!  

Bíztató szavakat az állam és az 
egyház jelenlévő képviselőitől is kap-
tunk a jövőre nézve. A pénzre valóban 
nagy szükségünk lenne, hiszen saját 
forrásaink kimerültek és jövő áprilisig 
7 millió forint kölcsönt is vissza 
kell(ene) fizetnünk az Egyházmegyei 
Hivatal pénztárába… 

A Szent Imre Templom, Plébánia 
és Közösségi Ház építése eddig mint-
egy 290 millió forintba került és 3 éve, 
az építkezés megkezdésekor, még en-
nek a pénznek sem volt meg a fedeze-
te. Mégis itt tartunk és túl vagyunk a 
harangszentelésen. Eszerint tehát biza-
kodva tekinthetünk a jövőbe…  

A templomot – csakis Isten segít-
ségével – biztosan fel fogjuk építeni. A 
jövő esztendei támogatás mértéke csak 
arról dönthet, hogy mikor gyűlhetünk 
ismét össze egy még a mostaninál is 
nagyobb ünnepre – a templom szente-
lésére.  

Egyetlen dolgot azonban tisztán 
kell látni: a templom Isten háza, így 
csak mi – Ő nélküle – sohasem fogjuk 
tudni befejezni az építését! A folyta-
táshoz nélkülözhetetlen Isten segítsége, 
hiszen nemcsak erőt ad és szolgálatra 
hív bennünket, hanem megvilágosítja 
azok elméjét is, akiknek döntésétől 
függ a továbbépítés anyagi fedezete. 
Az érdem, hogy idáig eljutottunk, 
egyedül Istené. 

Kérem ezért egyházközségünk va-
lamennyi hívét, imádkozzunk külön-
külön és együtt is Istenhez, kérve az Ő 
segítségét templomunk befejezése ér-
dekében! 

Közös könyörgésünk pedig to-
vábbra is ez legyen: „Urunk! Kérünk, 
adj tehetséget, lelki és testi erőt, hogy 
közösségünket és templomunkat a Te 
dicsőségedre felépíthessük.” Ámen. 

 
Páty, 2010. november 30. 
 
 

  Kővágó István  
egyházközségi jegyző 
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Jó volt együtt ünnepelni! 

 

Közeledett a november 7-i ünnep, a 
munka és az izgalom fokozódott. Sze-
rettük volna, ha az ünnepségre minden 
elkészül, amit elképzeltünk. Sajnos nem 
teljesen sikerült, ennek pénzügyi okai 
voltak. Heteken keresztül folyt a rendra-
kás Havas Vince vezetésével. Rengeteg 
szemét és sitt gyűlt össze, rendetlenség 
alakult ki a téglarakások között is. Fiata-
lok, idősebbek, nők és férfiak jöttek és 
szorgos munkával tették a dolgukat. A 
harangok is felkerültek a toronyba, de 
nem került rájuk húzókötél. Ebben sem 
ismertünk lehetetlent, átfúrtuk a födé-
meket és bekerültek a kötelek. A telki 
murvabányából ismét kaptunk ingyen 
murvát, mellyel az udvart szépíthettük. 
Pintér Örs és Benedek Gábor az ablako-
kat fóliázta heteken keresztül, hogy a 
szél ne járja át a templomot. Közben ké-
szültünk a liturgiára is. Nem minden nap 
van harang- és toronyszentelés. Ehhez 
Várszegi Asztrik apáttól kaptunk segít-
séget, aki megosztotta velünk ismereteit, 
hiszen Pannonhalmán is néhány hónap-
pal ezelőtt volt harangszentelés. A mi-
nistránsokkal több próbát is tartottunk, 
ami nem mindig volt egyszerű, de igye-
keztek, és a végére mindenben példa ér-
tékűen álltak helyt. Többen segítettek a 
meghívandók listáját összeállítani, kö-
szönjük mindazok munkáját, akik az új 
prospektusunk összeállításában segítet-
tek, a nyomdai megvalósítást pedig kö-
szönjük a D-Plus nyomdának. Idejében 

sikerült a meghívókat is postázni, mely-
ben a Horváth családnak volt fontos sze-
repe. A kórus Megyesi Schwartz Dóri 
vezetésével már hetekkel az ünnepség 
előtt próbált, összeállították az énekeket. 
Az ünnepség előtt egy héttel kaptunk 
egy újabb elektromos orgonát Németor-
szágból, amely az ünnepséget szebbé 
tette. Kindris Katiék ismét elkészítették 
a szükséges molinókat ajándékba.  A 
kultúrház biztosította és össze is szerelte 
a pódiumot, Havas Vince és Polgár 
Gizus gondoskodott a díszítésről, a virá-
gokról. Németh Mikinek köszönjük a 
hangosítást. 

A hegymászók letisztították a tető-
teret, Czajlik Zoli, Király Endre és Re-

HARANGÁLDÁS PÁTYON –  
AHOGY AZT AZ EGYIK FŐSZERVEZŐ MEGÉLTE 
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ményi Laci kicserélte a kereszt köteleit 
biztonságosabbra, ami kis feladatnak 
tűnt, a végén kiderült, hogy nem az. 
Oláh Gyula elvontatta a sárga lakókocsit 
a templom háta mögé, a TOI TOI hozott 
tiszta WC-ket. Szombat éjszakára min-
den összeállt, néhányan összedobtak egy 
kis pénzt és éjjeli őrt fogadtunk, hogy ne 
hajnalban kelljen kelni, és az ünnepség-
re fáradtan odaérni a reggeli hajsza mi-
att. A ministránsok még szombaton 
mindent áthordtak Polgár Andris és 
Miczinger Viktor segítségével, ami a 
miséhez szükséges. Vasárnap reggelre 
valóban csak a végső simítások marad-
tak. 

 Az ünnepségre valóban lelkileg is 
felkészülve jöhettek a szervezők, min-
den elő volt készítve. Bogdán András 
rendőr őrnagy vezetésével négyen gon-
doskodtak a forgalom irányításáról, ez-
zel is nagy terhet véve le a vállunkról. 
Mindezt úgy tették, hogy szinte észre se 
vették az emberek, természetes volt a 
jelenlétük. Köszönjük nekik is. A média 
emberei is idejében megérkeztek, volt 
idejük interjúkra és forgatásra. Az Új 
Ember és a Duna TV is tudósított az 
eseményről, kihangsúlyozva a temp-
lomépítés mellett a nem mindennapi kö-
zösségépítést. Az ünnepség előtt a Pátyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai le-
szerelték a legkisebb harangot a szente-
léshez, melyet a szentelés után a szent-
mise alatt egyenruhában ünnepélyesen 
fel is szereltek. Köszönjük az ő közre-
működésüket is. 

Külön öröm volt számunkra, hogy 
kirchheimi barátaink is értékelik temp-
lomépítésünket és erre az ünnepségre 

eljöttek 6 fővel és egy szerény 1000 
euros készpénz adományt adtak át. 
Öröm volt számunkra, hogy sok teendő-
je közepette Kozma Imre atya is eljött 
az ünnepségre és Varga János atya a 
Bécsi Pázmáneum rektora is velünk ün-
nepelt, aki a kezdetek óta szívén viseli 
közösségünk és templomunk fejlődését. 

A szentmise után az új templomnál 
bőséges agapé várta vendégeinket. Kö-
zösségünk asszonyai kitettek magukért! 
Rotharidesz Frici bácsi forralt borával 
remekelt. 

Az ünnepség után családias hangu-
latban zajlott a szűkebb körű ebéd, 
amelynek elején a köztársasági elnök 
felesége felajánlotta azt a pénzösszeget, 
amelyet a Klebelsberg Kunó Alapít-
ványtól kap. 

Jó volt ezen az ünnepen találkozni 
azokkal, akik szívükön viselik közössé-
günk és templomunk több, mint 10 éve 
tartó épülését. Azok közül, akik nem 
tudtak jönni, de fontosnak tartották ün-
nepségünket, gondolatokat kaptunk, így 
Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármes-
tertől és Erich Kussbachtól, a Máltai 
Lovagrend nagykövetétől. 

Mind az ünnepség előkészítésében, 
mind az ünnepség alatt mindenki tudta, 
mi a feladata, és azt tette. Nagyon jó és 
könnyű volt ilyen elkötelezett és lelkes 
csapattal dolgozni. Nagyon sok pozitív 
visszajelzés érkezett, a liturgia, a minist-
ránsok és a kórus szolgálatával kapcso-
latban is. Köszönöm, hogy mindenki 
helytállt, és tette, amit tennie kellett. 

  
Szepi 
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Mint azt mindenki láthatja, a temp-
lom belső ívének külső burkolása el-
kezdődött, és a legnehezebb és egyben 
legfontosabb részek elkészültek. Sze-
rencsére olyan kivitelezőt találtunk, aki 
hisz bennünk. Felajánlotta, hogy a jö-
vőben a szerződött felületen túl is haj-
landó hitelbe dolgozni, hogy egy-egy 
egység befejezhető legyen. Most is 
több, mint 1,5 millió forinttal több 
munkát végzett el, mint amit már kifi-
zettünk, azért, hogy a bádogozás végle-
gesen elkészülhessen egy jelentős ré-
szen. Köszönjük azoknak a 
munkatársaimnak a munkáját, akik a 
bejárat feletti kőműves munkákat és az 
ehhez szükséges állványozásokat elvé-
gezték. A harang- és toronyszentelési 
ünnepséget előkészítendő sok-sok szor-
gos kéz dolgozott, hogy rend és tiszta-
ság legyen a templom egész területén. 
Mostantól kezdve igyekszünk ezt a 
rendet megtartani. A püspöki szentmise 
után lehetőségünk volt a püspök atyával 
és Fedor úrral beszélgetni a további 
anyagi lehetőségekről. Mindenképpen 
fontos, hogy átgondoljuk a fontossági 
sorrendet az építkezés további fázisait 
illetően, hogy azokra ajánlatokat gyűjt-
sünk be, és összeállítsuk a templom bir-
tokba vételéhez szükséges minimál és 
maximál programokat. Mik is ezek? 
- Fel kell húzni az összes válaszfalat, 

ehhez az anyag rendelkezésre áll. 
- El kell végezni a teljes villanyszere-

lési csövezést, illetve a templom 
padlófűtésének csövezését és hőszi-
getelését.  

- Ezután el kell készíteni a padló be-
tonfelületét. 

- El  kell végezni a víz-, csatorna- és 
fűtés alapvezetékelést. 

- Be kell helyezni a nyílászárókat.  
Első lépésben el lehet hagyni a 

plébániai részt, azt később külön fázis-
ban is meg lehet építeni. A fent felso-
rolt munkálatok költségének ismereté-
ben tudunk majd egy nagyságrendi 
összeget megadni, amelyhez a püspök-
ség és a magyar állam támogatását vár-
juk. Dr. Fedor Tibor főosztályvezető úr 
felajánlotta, hogy januárban leülünk az 
állami támogatás lehetőségeinek és 

technikai részleteinek megbeszélésére.  
Jelenleg 7 millió forint kölcsönünk 

van a püspökségtől, amit a burkolások-
ra kaptunk, de 2011. április 1-ig ezt 
vissza kell fizetnünk. Az önkormány-
zattól kapott 24 millió forint értékű tel-
künket igyekszünk értékesíteni, ebből 
lehet a hitelt majd visszafizetni, a ma-
radvány összegből pedig folytatni az 
építkezést. A bronzkaput egyelőre nem 
folytatjuk, azon még sokat kell gondol-
kodnunk, kivel és hogyan tovább.  

HOGYAN TOVÁBB, TEMPLOMÉPÍTÉS? 
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Pogány Gábor szobrász úrnak, akit 
Ozsvári Csaba halála után Ozsvári Imri, 
a művész özvegyének kérésére megbíz-
tunk a kapu folytatásával, november 
elejéig nem sikerült a tavaly szeptem-
berben kapott megbízást teljesítenie. 

Segítségül hívva Nemeskürty Ist-
ván gondolatait, aki szerint “egy litur-
gikus jellegű ötvösmű hármas, mond-
hatni lelki kapcsolat terméke: a 
megrendelő, a kivitelező ötvös, és az 
egyház tanítása, melyet mind az ötvös, 
mind a megrendelő vall”, a mecénások 
a tavalyi megrendelést felmondták. 
Ozsvári Csabával a fent említett hármas 
egység teljes egészében megvalósult. 
Imádkozunk azért, hogy mutassa meg 
Isten, hogyan és kivel tovább. És azért, 
adjon nekünk türelmet ahhoz, hogy ké-

pesek legyünk kivárni azt a pillanatot, 
amikor ez a csodálatos kapu valóban az 
Ő tervei szerint valósulhat meg.  

Ozsvári Csaba özvegyének kérésé-
re az elkészült kazettákról Pogány Gá-
bor bronzöntéses technikával eredeti 
méretű másolatokat készít, melyeket a 
bazilika most alakuló múzeumában 
fognak kiállítani. Ehhez a kazetták 
finanszírózói, valamint a templomépítő 
bizottság és a végső tulajdonos képvise-
letében az egyházközségi képviselő-
testület is hozzájárult.  

A napokban felállványozták a bejá-
rati részt, a közeljövőben elvégzik a 
kőműves és bádogos munkákat, és be-
fejeződik a bejárati rész burkolása is. 
Tavaszig, az időjárás enyhüléséig - 
ezen munkálatok befejezése után - leál-
lunk minden építkezéssel, és azzal 
igyekszünk foglalkozni, hogy hogyan 

tovább, és hogy a megfelelő pénzesz-
közöket előteremtsük. Az sem baj, ha 
lesz egy kis időnk a pihenésre is, mert a 
munka irányítása évek óta jelentősen 
igénybe veszi a templomépítő bizottság 
tagjait, és néha jó feltöltődni. 

 
Schumicky András (Szepi)  
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Október 8-án, Magyarok Nagy-
asszonyának ünnepének reggelén 
megtöltöttünk egy egész buszt a telki 
és budajenői testvérekkel közösen, 
hogy Mátraverebély-Szentkúton kö-
szönthessük a Szűzanyát ezen a szép 
napon. Nagyon szép napsütéses idő 
volt, bár elég hideg. Odafelé a buszon 
Gábor atya vezetésével imádkoztunk. 
A 11 órás nagymisére akartunk oda-
érni. ¾ 11 körül kezdtem izgulni, 
hogy be tudjuk fejezni az elkezdett 
rózsafüzért, mielőtt odaérünk, meg 
azért is, hogy odaérjünk időben. Ami-
kor az autópályáról lekanyarodtunk, 
úgy látszott, hogy időben vagyunk. A 
busz azonban csak ment, szép erdei 
úton kanyarogtunk. Néhányan mond-
ták, hogy ők már voltak Mátraverebé-
lyen, de akkor nem erre mentek. A 
sofőr azonban magabiztosan vezetett. 
Aztán 11 órakor magabiztosan meg-
állt egy kereszteződésben az út szé-
lén, és közölte, hogy rossz úton jöt-
tünk.  

Szerencsére út közben láttunk 
egy útjelző táblát, amely Fallóskút 
felé mutatott. Tudtam, hogy az is Má-
ria-kegyhely, így aztán megbeszéltük 
Gábor atyával, hogy mivel Szentkútra 
már nem érünk oda a misére, esetleg 
ő misézhetne Fallóskúton. Visszafor-
dultunk, és Fallóskút felé vettük az 
irányt. Kicsivel dél előtt értünk oda, 
és kiderült, hogy délben mise lesz. A 
„remete” már húzta is a harangot. 

Ezen a szentmisén vettünk részt, Gá-
bor atya koncelebrált. Fallóskút hu-
szadik századi kegyhely, érdemes a 
történetének utánanézni. Sokan közü-
lünk nem voltak még ott soha, örül-
tek, hogy megismerhették. Aztán ter-
mészetesen továbbmentünk 
Mátraverebély-Szentkútra. Ott a fe-
rences Peregrin testvér fogadott ben-
nünket nagy szeretettel. Beszélt ne-
künk a kegyhely és a templom 
történetéről. Imádkoztunk szerettein-
kért, a kolontári és devecseri kataszt-
rófa áldozataiért, egész magyar nem-
zetünkért, énekeltünk, merítettünk a 
szent kútból. Jó volt ott lenni.  

Hazafelé pedig pedig még meg-
álltunk Gyöngyöspatán, és megnéztük 
a csodálatos Jessze-oltárt.  

Isten tudja, hogy miért így alakí-
totta utunkat. Biztos volt valami oka, 
hogy Fallóskútra is be kellett térnünk. 
Mindenesetre nagyon szép volt meg-
tapasztalni, hogy senki sem zúgoló-
dott azért, hogy nem az eredeti terv 
szerint zajlott a zarándoklat. Ezt a na-
pot valamennyien az Istennek és a 
Szűzanyának szenteltük, végül is nem 
volt más dolgunk, mint hogy elfogad-
juk az Ő kezükből az ajándékokat, 
melyeket ez a nap hozott számunkra. 
Deo gratias! 

 
Schumicky Ildikó 
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Az adventi lelkigyakorlatot 
ebben az évben a vártnál rövi-
debbnek éreztük. Mégis mint a 
legfinomabb falat a szendvics kö-
zepén úgy fogadhattuk magunkba 
Róbert atya izgalmas előadását. 
Előtte a gyerekmisén hangolód-
hattunk rá a lelkigyakorlatra, utá-
na pedig közös énekkel, áhítattal 
gyújtottuk meg az adventi koszo-
rúnk első gyertyáját. Amíg mi a 
gyermekmise után a templomban 
hallgattuk Róbert atyát, gyerme-
keink átsétáltak a Közösségi Ház-
ba egy közös játékra, karácsonyi 
készülődésre. 

Róbert atya előadása igazán 
színes, magával ragadó volt. Mi-
közben hallgattuk őt, észrevétle-
nül csúsztunk át Krisztus és az 
apostolok korába. Szinte úgy 
éreztük, hogy a farizeusok és a 
szadduceusok ruhái susognak 
mellettünk. Rápillanthattunk az 
akkori kor politikai mozgatórugó-
ira, amit mi a megszokott módon 
olvasva a Bibliát észre sem ve-
szünk, pedig a történések lényege 
ezeken az összefüggéseken múlik. 
Megérthettük, miért féltette érde-
keit Krisztus és az apostolok mű-
ködésétől az akkori elit papi ré-
teg.  

Talán egy pillanatra átérez-
tük azt a döbbenetes valóságot, 

ahogyan Krisztus kiűzi a pénzvál-
tókat a templomból és poraiba 
dönti a téves alapokon nyugvó 
szokásokat és üzleti érdekeket. A 
farizeusok kérdésére, hogy a 
templomot is le akarja-e rombol-
ni, a maga szelídségével vála-
szolt: “Romboljátok le ezt a temp-
lomot, és három nap alatt 
felépítem” (János 2, 19-21). Ezt a 
tanítást hirdetve kellett elsőként 
mártírhalált halnia később Szent 
István diakónusnak, aki szerint 
Isten nem a templomban lakik. Ő 
merte szembesíteni a kor emberét 
– különösen vallatóit – korlátolt-
ságukkal, tisztátalanságukkal. “Ti 
vastagnyakúak, körülmetéletlen 
szívűek és fülűek, mindig ellenáll-
tatok a Szentléleknek, s mint atyá-
itok, olyanok vagytok ti is.” (Ap-
Csel, 7, 51) 

 
A lelkigyakorlat elérte célját. 

Az ott hallottakat magunkkal hoz-
tuk, érleltük, elmeséltük a hiány-
zóknak, megbeszéltük egymással, 
és feltettünk néhány kérdést is 
magunknak.  Vajon engedem a 
Szentlelket működni életemben? 
Vajon Isten házát építjük Pátyon, 
vagy sokkal többet? 

 
Jordán Ági és Laci 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT – BÉCSER RÓBERT ATYÁVAL 
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“Itt mindenki vendég. És a házi-
gazda fizet...” (Ákos - Megunhatat-
lan) 

 
Meghívást kaptunk!  
Igen. Meghívást kaptunk egy kü-

lönös alkalomra, különleges Sze-
mélytől.  

Mindannyian ajándékkal érkez-
tünk. Ki-ki lelki szelencéjében meg-
érlelt hitének esszenciáját vitte a há-
zigazdának. Mivel töredékes az 
értelem, és szívünk éhsége egyre fo-
kozódik, a vendégség asztalánál 
jócskán lakmározhattunk, éhségünk-
höz mérten. 

Minden egyes alkalom újabb és 
újabb mélyen szunnyadó érzéksejtet 
célzott meg lelkünkben.  

Az egymást követő alkalmakon 
egyre pazarabb fogásokkal lepett 
meg minket meghívó házigazdánk, 
aki teljes szívével Önmagát adta tes-
testül-lelkestül.  

E különleges meghívás fenséges 
menüjét hiába próbálnám elmesélni 
annak, aki nem vett részt a vacsorán. 
Igazán csak az értheti, miféle ízekre 
gondolok, aki megízlelte, s térdet 
hajtott nagysága előtt. 

Persze mindez a pazar lakoma a 
kitűnő séf – Kemenes Gábor atya – 
és az égi fűszereket hozó Emmánuel 
közösség segítsége nélkül nem vál-
hatott volna valóra.  

Kemenes Gábor atya szolgálta 
föl nekünk az Oltáriszentséget, s a 
házigazda maga a Szentlélek volt. 
Akit, ha hittel keresünk, megtaláljuk. 
Ha helyet adunk Neki, megérkezik. 
Ha segítségül hívjuk kétségeink 
közt, fénnyel tölti fel a sötét mélysé-
geket. Amikor eltévedünk, gyengé-
den felemeli leszegett fejünket és a 
helyes irányba fordítja. A Szentlélek 
által van esélyünk megérteni Krisz-
tus hívását, hogy - útravalónkat jól 
beosztva - minden élethelyzetben 
úgy tudjunk egymás felé fordulni a 
mindennapokban, közösségeinkben, 
szeretteinkkel, hogy az Istennek tet-
sző legyen és dicsőségére tudjuk vál-
tani. 
 

Jordán Ági 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALÁLKOZÁS A SZENTLÉLEKKEL –  
ÉLETMEGÚJÍTÓ LELKIGYAKORLAT 
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A Bölcsesség szent ajándékával  
tedd ízessé számomra világodat, 
hozd közelbe a távolit,  
otthonivá az idegent,  
természetessé a természetfölöttit! 
 

Tedd könnyebbé, élőbbé,  
szárnyalóvá hitemet  
az Értelem ajándékával!   
 

A múlékony világ mögött Téged  
keresni,  
Téged megragadni tanítson meg 
a Tudomány Szentlelke! 
 

Tanács Szentlelke, 
tedd találékonnyá szívemet  
és határozottá szavad követésére! 
 

A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá 
szívemet! 
 

Gyönge vagyok, 
az Erősség ajándékára várok és  
vágyom! 
 

Szent és üdvös félelmet olts belém! 
 

Bellon Gellért imája  
a Szentlélek hét ajándékáért (részletek)

 
 

 
 
 

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy új tagok kapcsolódtak be az iskolai 
munkába. Már heten járunk heti rendszerességgel az iskolába korrepetálni, és 11 
gyermekkel foglalkozunk. Továbbá az első félév folyamán három játékdélutánt 
szerveztünk a gyerekeknek a plébánián, amelyeken ők nagy örömmel vettek 
részt. Olyan gyerek is volt, aki szentmisére is eljött. Nagy öröm ez számunkra. 
Mert azt mindig érezzük, hogy amit teszünk, az csepp a tengerben, de a tenger 
ugyebár sok cseppből áll, és minden csepp fontos benne.  

Továbbra is várjuk szeretettel új tagok bekapcsolódását a karitász munkába, 
az iskolaiba csakúgy, mint az időslátogatásba. Ha pedig valakinek olyan ismerő-
se van, aki bár korábban rendszeresen járt, nem tud már eljönni szentmisére, fel-
tétlenül szóljon, hiszen ilyen testvéreinket nagyon szívesen felkeresnénk! 

Karácsonyra gyűjtünk játékokat és élelmiszert a rászoruló gyerekeknek, idő-
seknek és családoknak.  

Az adományokat szeretettel várjuk a szentmisék után. 
 
 

Köszönettel Schumicky Ildikó 
Tel: +36 20 343 10 66 

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

KÜLDD EL URAM SZENTLELKEDET… 

KARITÁSZ HÍREK 
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1994-ben rendkívüli népszámlálást 
tartottak Svájcban, ahol azt is vizsgálták, 
hogy egy személy vallását továbbviszik-e 
gyermekei. Az eredmény több mint meg-
hökkentő: a családban egyedül az apa val-
lási gyakorlata az, ami meghatározza, hogy 
a gyerekek a jövőben járnak-e templomba 
vagy sem.  

Anélkül, hogy statisztikai adatokkal 
bombáznánk az olvasót, íme néhány adat. 
- Ha az apa és anya is rendszeres temp-

lomba járó, akkor a gyermekek 33 szá-
zaléka rendszeres templomba járó lesz.  

- Ha az apa nem rendszeres templomba 
járó, de az anya igen, akkor a gyerme-
kek 3 százaléka rendszeresen templom-
ba jár.  

- Ha az apa nem gyakorolja hitét, míg az 
anya rendszeresen, akkor a gyerekek 2 
százaléka lesz rendszeresen templomba 
járó.  
Az eredmény megdöbbentő, de meg-

erősíti azt, amit a pszichológusok, krimino-
lógusok és a keresztény értékek szerint 
gondolkodók tudnak: nem lehet ellensze-
gülni a teremtett rend biológiájának. Az 
apai befolyás, attól kezdve, hogy a nemzés 
során meghatározza a gyerek nemét, 
mindaddig, hogy milyen rítusú temetést 
kap, nincs arányban a rábízottakkal és az 
erősen csökkentett szereppel a nyugati libe-
rális társadalomban. Az anya szerepe min-
dig is elsődleges marad a meghittség, gon-
doskodás és nevelés szempontjából. 
Egyetlen apa sem képes helyettesíteni ezt a 
fajta kapcsolatot. Hasonlóképpen igaz, 
hogy amikor a gyermek belép abba a kor-

szakba, amit az otthon helyett a baráti kör 
jelent, egyre növekvő mértékben vesz pél-
dát apjáról. Ahol az apa közömbös, nem 
odaillő, vagy éppen hiányzik, akkor az el-
különülés és a bekapcsolódás még nehe-
zebb. Ha a gyerekek azt látják, hogy az 
Egyház „női- és gyerekdolog”, ennek meg-
felelően járnak el: nem járnak oda, vagy 
csak sokkal ritkábban.  

Érdekes módon tudat alatt a felnőtt 
nők és férfiak is levonják a következtetést, 
hogy apu távolléte azt jelzi, hogy a temp-
lomba járás nem igazán „felnőttes” dolog. 
Az elköteleződés szemszögéből az anyai 
szerep a bátorításé és a biztatásé, de nem ez 
az elsődleges a felnőtt utód döntésében. 

A megállapítások ugyan a svájci né-
pességre vonatkoznak, de minden bizony-
nyal hasonló eredményű megállapításokra 
jutnának más nyugati országokban is, ahol 
nagy számban találhatók családok egye-
dülálló szülővel, valamint bonyolult mos-
toha kapcsolatokkal, vagy ami rosszabb, 
vándorló férfiszemélyekkel (nevelőapák-
kal) a háztartásban, akiket nem érdekelnek 
a „párjuk” gyermekei.  

A hiányzó apa – bárki hibájából volt 
is a válás és bármennyire hűséges is az ille-
tő az Egyházhoz– valószínűleg nem fogja 
az engedélyezett, rövid láthatási időt gyer-
mekével a templomban tölteni. Az egyik 
egyházközségben az egyik fiatal srác arról 
számolt be, hogy választania kellett, hogy 
templomba megy, avagy a vasárnapot 
apuval töltse negyven mérfölddel távolabb, 
pecázással és focival. Egy másik, tizenegy 
éves fiú választása még nehezebb volt: a 

MIÉRT FONTOS, HOGY AZ APÁK TEMPLOMBA JÁRJANAK? 
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földi vagy az égi Atya között, a szeretet és 
a lojalitás keresztkötelékei között.  

Saját kudarcai által erőltetett, gyötrő 
érettséggel döntött úgy, hogy a mennyei 
Atya jobban megérti távollétét, mint a 
„földi” apja.  

Nagy igazság tehát: ha nincs apa – 
nincs család – nincs hit. A férfiak megnye-

rése és megtartása alapvető fontosságú az 
Egyház számára, és életbevágó minden 
anya munkájához, valamint gyermekeink 
jövője szempontjából. 

 
(Robbie Low írása alapján) 

Forrás: Katolikus kalendárium 2011 

 
 
 
 

Sokan képesek egymással jó párbeszédet folytatni, ám Istennel ez legtöb-
bünknek nehezen megy. És ez érthető is, mert míg az egymással folytatott be-
szélgetés látszólag akkor is működik, ha amúgy nem értjük meg egymást, addig 
az Istennel való beszélgetéshez csönd kell, hogy működjön. Ez a fizikailag nem 
feltétlenül tökéletes csönd inkább olyan, mint amikor valaki beszél hozzánk, és 
mi igazán meg akarjuk érteni őt. Ha zaj van bennünk, az azt jelenti, hogy saját 
vágyainkat és felfogásunkat vetítjük ki a másik mondandójára, és ezáltal nem ért-
jük meg, mit akar mondani a másik. Istent is ezért értjük meg nehezen. Ilyenkor 
Isten akaratának tulajdonítjuk saját akaratunkat. Az elcsöndesedésnek egy formá-
ja a taizei ima, ahol időt szánunk arra, hogy igazi csöndet teremtsünk magunk-
ban, ami egyébként nehéz. És ez együtt talán könnyebben is megy. És ez a csönd 
nem olyan, hogy egyből meghalljuk Isten szavát. Át kell nevelnünk magunkat a 
csöndre, Isten szavának befogadására. Milyen jó lenne, ha ezt együtt csinálnánk 
hétről-hétre, hónapról-hónapra. 

 
Büki Péter 

 
 
 
 
A vágyakozás képessé tesz bennünket, erőt ad, hogy kétségeinket, érzéketlensé-
geinket levetkőzzük. Szűk világunkat meg kell nyitnunk ahhoz, hogy vágyakozá-
saink teret kapjanak, kétségeink elmúljanak. Vágyakozunk adventre, az érkezés-
re. Ez a várakozás örömet hoz és az üdvösség ígéretét. 
Kedves Tanítóm, Puszta Sándor versét lapoztam fel advent második szombatján. 
Már közel a megérkezés... 

 
Havas Vince

GYERTEK TAIZEI IMÁRA! 
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kel a csöndből csenevész 
kicsit félszeg zúzmarás 
fűszálvékony cérnavékony 
szívalatti kondulás 
félénk harangkondulás 
  
Mária a fiát tartja 
József szűrrel betakarja 
semmi semmi sincsen rajta 
angyal őrzi glóriás 
azon is szűr óriás 
és e harangkondulás 
 
csillagfényes Betlehembe 
hogy az ajtón alig fér be 

hódolni jön hósubás 
három király s pár juhász 
csordapásztor seregölve 
letérdepelnek a földre 
és úgy adják körbe körbe 
csókra gyermek Égurát 
maszületett Jézuskát 
 
a bundájuk zúzmarás 
de a szívük ujjongás 
az ünnepük örömünnep 
énekük meg ámulás 
fűszálvékony cérnavékony 
szívalatti kondulás 
édes harangkondulás 

 
 
 
 
 
 
 
 

december 24. péntek 
16.00 pásztorjáték                    
24.00 éjféli szentmise 

december 25. szombat 10.00 ünnepi szentmise 

december 26. vasárnap   8.00 ünnepi szentmise 

december 31. péntek 18.00 évvégi hálaadás 

január 1. szombat   9.00 újévi ünnepi szentmise 

január 2. vasárnap   8.00 ünnepi szentmise 
 
 

A LITURGIÁK RENDJE: 

KARÁCSONY – ÚJÉV 
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