
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PIETÀ 

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

2010. Húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu 

Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, MÉGIS ÉPÍTS!! 
(Calcuttai Boldog Teréz)
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Egyházközségünk néhány tagja, a 
helyi utazási iroda szervezésében, már-
cius 14-tıl 20-ig olaszországi köruta-
záson vett részt. Az út elsıdleges célja 
a március 17-i pápai audiencián való 
részvétel volt, Rómában.  

A résztvevık már jó elıre készül-
tek ajándékokkal İszentsége, XVI. 
Benedek pápa részére. Közösségünk 
ismét megmutatta erejét! Összefogtunk 
és minden idıben elkészült.  

Az utazók csak kevesen voltak, 
de a CSAPAT egésze megmozdult. 
Plébánosunk, Gábor atya a püspök 
atyánál járt közben egy püspöki ajánlás 
kézhez vétele érdekében. Ezt a fıtisz-
telendı atya meg is adta részünkre. El-
készült a Szentatyának szóló levél ma-
gyar, majd német nyelvő, lektorált 
változata. Beleszerkesztettünk néhány 
fotót és így a dokumentum elnyerte 
végsı formáját. Hála a nyomdai eljá-
rásnak és egy kicsiny nemzeti színő 
szalagnak, pompás ajándék kerekedett 
belıle. A Szentatyának készült sorszám 
nélküli téglajegy latin és német nyel-
ven is rendelkezésünkre állt. Antikolt 
kerete, tükrözıdésmentes üvege nem-
csak szép, hanem igazán elegáns aján-

dékká varázsolta. Az ajándékok sorát 
Rokolya Péter Pátyról szóló képes-
könyve és egy csengettyő zárta, mely-
nek anyaga az új templom harangjai-
nak anyagával azonos. 

A zarándokút legfıbb célja volt, 
hogy tudassuk a Szentatyával temp-
lomépítı szándékunkat, megemlítve 
örömeinket, nehézségeinket és kezébe 
helyezve reményeinket. Kértük 
İszentségét, „segítse imáival temp-
lomépítı szándékainkat, hogy hívei 
mindenkor újabb erıt meríthessenek 
közös hitünkbıl a folytatáshoz!”  

Kértük, „áldja meg Antal püspö-
künket, hogy szándékai szerint támo-
gathassa továbbra is templomunk épí-
tését!” 

A mellékelt képeken İszentsége 
XVI. Benedek pápa az audiencián, a 
pápai ajándékok átadásának pillanata, a 
Szentatyának készült téglajegy vala-
mint a Monte St. Lusari Mária kegy-

hely látható a téli hótakaró alatt. 
A zarándokút másik fontos célja 

az evangelizáció volt, mellyel hitet tet-
tünk katolikus vallásunk és Isten új 
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„pátyi hajlékának” felépítése mellett. 
Érezhetı volt, ahogy még a Vatikáni 
Rádió sokat megélt magyar munkatár-
sai is egy emberként mellénk álltak, 
jelezve, hogy kezdeményezésünk példa 
nélkül áll nemcsak Magyarországon, 
hanem Európában is. Az, ahogyan az 
ezredforduló tájékán Pátyon létezı ka-
tolikus diaszpórából felépült mai kö-
zösségünk és tevékenyen hozzáfogott a 
templom felépítéséhez, megítélésük 
szerint példaértékő. Segítséget ígértek 
számunkra a honi médiumokban való 
megjelenéshez.  

Céljaink megvalósulását jelzi, 
hogy a busszal Rómába induló 42 fı – 
akik között más felekezethez tartozók, 
de felekezet nélküliek is szép számmal 

akadtak – egyike sem maradt közöm-
bös erıfeszítéseink iránt. A Szentatyá-
val való találkozás mindnyájunkban 
életre szóló nyomot hagyott. 

Hazafelé rövid kitérıt tettünk 
Monte St. Lusariba, egy Tarvisio köze-
li, ám magyarok által mégis csak gyé-
ren látogatott Mária kegyhelyre. A 
hegy tengerszint feletti magassága 
1780 méter és mintegy 1,5 méter ma-
gas hó borította. A társaság helyenként 
négykézláb jutott el a kápolna bejáratá-
ig, ahol a zarándokok elıször egyéni-
leg imádkoztak, majd közösen eléne-
kelték a „Boldogasszony anyánk” címő 
egyházi himnuszt.  

Ezt követıen a csoport idegenve-
zetıje nemzeti színő szalaggal átkötött 
– pápai audienciát megjárt – gyertyát 
gyújtott meg a mellékoltár elıtt, hálát 
adva ezzel Szőz Máriának azért, hogy 
csoportunk mindvégig biztonságosan 
utazott. Az út során ugyanis több, mint 
3000 kilométert tettünk meg baleset-
mentesen. Egy másik gyertya pedig 
Egyházközségünké lett, a közös út em-
lékezetére.  

 
Dr. Kıvágó István 
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Nagyböjt 5. szombatján közössé-
günk tagjai lelki gyakorlaton vehettek 
részt Bindes Ferenc atya vezetésével, Gá-
bor atya részvételével. Szép számmal ösz-
szegyőltünk, és akik ott voltak, nagy aján-
dékot kaptak. Egy anekdotával kezdte 
elmélkedését az atya. 

Egy riporter a pokol kapujában in-
terjút készít az ügyeletes kapus ördöggel: 
- Tessék mondani, vannak-e itt, a pokol-
ban katolikusok? 
- De még mennyien! 
- Hát reformátusok?  
- Vannak azok is szép számmal. 
- Hát evangélikusok? 
- Vannak azok is. 
A riporter nagyon elcsodálkozik. Átmegy 
a mennyország kapujába. Ott Péter apos-
tolt kérdezi: 
- Kedves Péter bátya! Mondja, vannak-e a 
mennyországban katolikusok? 
- Itt nincs egy se – feleli Szent Péter. 
- Hát reformátusok? 
- Itt nincs református se. 
- Hát evangélikusok? 
- Azok sincsenek. 
A riporter teljesen elbizonytalanodik. 
- Hát akkor kik vannak itt egyáltalán? 
- Ja, kérem! Itt csak bőnös emberek van-
nak, akiket Jézus Krisztus megmentett. 

Amikor bőnt követsz el, akkor nem 
hülyeséget csinálsz, hanem egy hatalmas 
szeretetet utasítasz vissza! Hiszen a bőn 
nem más, mint tudva és akarva ellent 
mondani Isten akaratának, aki mi mást 
akarhatna nekünk, mint jót. A bőnös tehát 
szembefordul Isten akaratával, vagy nem 
hiszi, hogy Isten van, vagy nem vesz tu-

domást róla. Csak egy a bökkenı. Az, 
hogy a bőneink minket is megsebeznek. 
Büntetésünk valójában a saját bőnünk. 
Gondoljunk a tékozló fiúra! Aki disznósá-
got követ el, az maga is elıbb-utóbb a 
disznók közé kerül. Az apa azonban, bár 
fia megbántotta ıt és rossz útra tért, min-
den nap kiáll a kapuba, és várja haza 
gyermekét. Amikor meglátja, hogy köze-
ledik – nem azért, mert megbánta bőnét, 
hanem mert éhes -, az apa boldogan siet 
elébe. Így vár bennünket haza a Mennyei 
Atya is. Ha el akarunk menni, elenged, 
semmire nem kényszerít, mint ahogyan a 
jó szülı is elengedi gyermekét. Soha nem 
szőnik meg azonban reménykedni abban, 
hogy felismerjük, hogy rossz úton járunk, 
és hazatérünk az atyai házba, oda, ahol 
minket a legjobban szeretnek, elfogadnak, 
és mindig hazavárnak. Ha pedig visszaté-
rünk, az Atya megbocsát, újra fiává fogad, 
és mindent újrakezdhetünk. İ teszi az elsı 
lépést: kiáll a kapuba, elénk siet. Nekünk 
semmi mást nem kell tennünk, mint hogy 
elismerjük, ı a mi atyánk, mi pedig a 
gyermekei vagyunk.  

Jézus elsı cselekedete feltámadása 
után a bőnbocsánat szentségének megala-
pítása volt: „vegyétek a Szentlelket, aki-
nek megbocsátjátok bőneit, az bocsánatot 
nyer…” Ez a mi legnagyobb húsvéti aján-
dékunk. Örüljünk neki, éljünk vele! 

A második elmélkedésben Ferenc 
atya a halál elleni küzdelemrıl beszélt. 
Hogyan küzdünk a halál ellen? Hát, nem a 
kórházban. Ott legfeljebb a testi betegség 
ellen küzdhetnek az orvosok, a lélek felett 
azonban nincs hatalmuk. Amikor a halál 

HARC A BŐN ÉS A HALÁL ELLEN 
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ellen küzdünk, akkor nem az öregedés el-
len küzdünk. Az öregkornak is megvan-
nak a szépségei, és aki ezt felismeri, az 
nehezebben betegszik meg.  A közeledı 
halál valósága fénybe borulhat azáltal, 
hogy megvan a belsı békém. Nincs szebb 
egy mosolygós, fehér hajú öreg néninél 
vagy bácsinál, akibıl sugárzik a nyugalom 
és a belsı béke. Sajnálatra méltó az az 
idıs ember, aki nem tud elidızni egy pa-
tak partján üldögélve, nézve a víz csobo-
gását, hallgatva csilingelését. Vagy milyen 
megható látni, ahogyan idıs házaspár sétál 
kéz a kézben, csendben, hiszen ık már 
szavak nélkül is megértik egymást.   

Az öregkornak is megvannak a ma-
ga jellegzetes bőnei – mint a gyanakvás, a 
kapzsiság, a féltékenység –, ezek beteggé 
tehetnek. Nagyon megvisel a gyümölcste-
len élet tudata, ha úgy érzem, hogy nem 
marad utánam nyom. Mindenki egy „szer-
számos ládával” érkezik az életbe, fel kell 
tenni a kérdést, hogy ezt hogyan használ-
tam. Felelıs vagyok az életemért. De ne 
feledjük, hogy az „ítélı” egy hallatlan sze-
retet lesz. Amikor megszülettél, te sírtál, 
mások mosolyogtak. Úgy élj, hogy ami-
kor meghalsz, te mosolyogj, mások sírja-
nak! Kis Szent Teréz azt mondta a halálos 
ágyán: „Ne sírjatok! Nem meghalok, ha-

zamegyek!”  
A testem ugyan meghal, de aki va-

gyok, az örökké él. A lelkem halhatatlan, 
ha meggebed, akkor sem tud megsemmi-
sülni. Jézus nem azért támadt föl, hogy 
igazolja: „Na tessék, én gyıztem!” Hanem 
azért, hogy elénk élje a teljes emberi éle-
tet. Született, mint mi, gyermek volt, mint 
mi, felnövekedett, mint mi, dolgozott, 
mint mi… Aztán meghalt, mint mi, és fel-
támadt, ahogyan mi is mindannyian fel 
fogunk támadni.  

A harc a halál ellen tehát harc a kár-
hozat ellen. Gárdonyi Géza sírjára az egri 
várban ez van írva: „Csak a teste”. Micso-
da gyönyörő hitvallás! Éljünk úgy, hogy 
ez számunkra ne ijesztı, hanem egy cso-
dálatos, boldogító hit legyen az igazi, tel-
jes valóságban.  
„Értünk, emberekért, a mi üdvösségün-
kért… 
várom a holtak föltámadását, és az eljö-
vendı örök életet, amen.” 

Köszönjük Bindes Ferenc atyának a 
tanítást, és áldozatát, hogy ránk szánta az 
idıt! Áldja meg az Úr, és adja, hogy még 
sokáig terelgethesse a rábízott bárányokat 
itt, a földön. 
 

Schumicky Ildikó 
 

 
Bőnös vagyok. Föllebbezek. 
Bőnös vagyok: van irgalom. 

Bőnös vagyok: lesz kegyelem. 
Bőneim kazlát felgyújtja az Isten 

És küld szelet, mely elhordja a pernyét. 
 

(Zelk Zoltán: Idegen fájdalmak, részlet)
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Egyházközségünkben – akárcsak az 
egyházmegye többi plébániáján – a ta-
vasszal lejár a 2005 tavaszán alakult kép-
viselıtestület mandátuma. Így az egész 
egyházmegyében – így nálunk is – ezek-
ben a hetekben zajlik az új képviselıtestü-
let megválasztása. 

A folyamatnak most éppen a dere-
kán, s talán éppen legfontosabb mozzana-
ta elıtt állunk. Ezért érdemes néhány gon-
dolatot szentelnünk annak, mi is 
lényegében az egyházközségi képviselı-
testület, kik lehetnek tagjai, illetve ismer-
tetnünk a választás menetét és a jelöltek 
listáját. 

A Magyarországi Egyházközségi 
Képviselıtestületek Szabályzata szerint a  
képviselıtestület a plébánia tanácsa, 
melynek feladata a közösség célkitőzései-
nek Istentıl és az Egyháztól kapott külde-
tésének szellemében történı elımozdítása. 
Vezetıje a plébános. Tagjai a képviselık, 
akiket részben tisztségük alapján, részben 
választás útján, részben pedig – indokolt 
esetben – külön meghívással jelölnek ki. A 
testület mőködésének megkezdéséhez a 
megyés püspöktıl kapott megerısítés 
szükséges. 

A képviselıtestület tagjai csak azok 
a katolikusok lehetnek, akik 
• tartósan az egyházközség területén 

laknak, vagy ha nem laknak ott, leg-
alább egy éve tevékenyen részt vesz-
nek az egyházközség életében; 

• teljesen cselekvıképesek; 
• az egyházi elıírások szerint nincsenek 

kizárva az eucharisztia vételének kö-

zösségébıl; 
• lehetıség szerint megbérmálkoztak; 
• egyházi hozzájárulásukat fizetik; 
• 18. életévüket betöltötték, de még nem 

70 évesek 
és készek a feladat ellátására. 

Az elmúlt hetekben plébániánkon a 
híveknek lehetıségük volt, arra hogy a 
képviselıtestületbe általuk alkalmasnak 
tartott jelölteket ajánljanak. A jelölések 
felhasználásával, a jelöltek megkérdezése 
után Gábor atya összeállította a képviselı-
testületi tagságra szavazásra kijelöltek lis-
táját. A listát a templomban kifüggesztet-
tük, illetve itt is közöljük. A híveknek 
április 9-ig van lehetıségük arra, hogy a 
jelöltekkel kapcsolatban észrevétellel élje-
nek, illetve jelezzék azt, ha a jelölttel kap-
csolatban ıt a jelölésbıl kizáró okról tud-
nak. Észrevételüket írásban tehetik meg, 
és azt a budajenıi plébánia címére (Harkai 
Gábor, 2093 Budajenı, Kossuth Lajos u. 
25.) küldjék! 

A szavazási lista ezután válik végle-
gessé és következik maga a szavazás. 
Szavazásra az adófıkönyvben szereplı 
családok nagykorú, katolikus tagjai jogo-
sultak. A szavazólistákat és a szavazással 
kapcsolatos tudnivalókat eljuttatjuk az ér-
dekelt családokhoz. 2010. április 11-én, 
vasárnap a szentmise után a templomban 
az arra jogosultak átvehetik szavazólapju-
kat. Aki ekkor nem tud jelen lenni, annak 
számára a rendelkezésünkre álló címre 
kézbesítjük azt. A szavazatok leadásának 
határideje 2010. április 26., hétfı. A sza-
vazólapokat elhelyezhetjük a templomban 

AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİTESTÜLET VÁLASZTÁSÁRÓL 
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erre a célra kijelölt szavazóurnába, illetve 
postára adhatjuk a budajenıi plébánia fen-
tebb már jelzett címére.  

Érvényesen szavazni legfeljebb 12 
jelölt egyértelmő megjelölésével lehet. Az 
összegyőlt szavazólapokat a plébános által 
kijelölt bizottság a határidı letelte után 
összeszámlálja és a végleges névsort a ka-
pott szavazatok száma alapján összeállítja. 
Hivatalból tagja lesz a képviselıtestület-
nek egyházközségünk esetében Szloboda 
Lajos lelkipásztori kisegítı. A teljes jegy-

zéket a plébános a szavazatszámláló bi-
zottság tagjaival is aláíratva a megyés 
püspökhöz terjeszti fel, hogy ı a megvá-
lasztottakat tisztségükben megerısítse. 

Az újonnan megválasztottak a kö-
vetkezı vasárnapok egyikén, a hívek je-
lenlétében, szentmise keretében ígéretet 
tesznek arra, hogy mindig és mindenben 
az Egyház apostoli célját és az egyházköz-
ség jogos érdekeit fogják képviselni.  

 

a szerk.

 
 
 
 
 
 

Bilik Mária 

Budavári Zoltán 

Czajlik Gabriella 

Dalmadi Rudolf 

Gutowski Robert 

Havas Vince  

Horváth Norbert 

Jordán László 

Karvázy Szabolcs 

Kecskés Géza 

Király Endre 

Kıvágó István 

Lantosné Megyesi Schwartz Dóra 

Megtért Mária Magdolna 

Michels Gábor 

Miczinger Andrea 

Monostori Balázs 

Polgár András 

Reményi Judit 

Ribényi Orsolya 

Schumicky András 

Tankó Ernı 
 
Ha valamelyik jelölttel kapcsolatban észrevételük van, kérem közöljék írásban a 
plébános atyával április 9-ig.  
 
A budajenıi plébánia címe: 2093 Budajenı, Kossuth L. u. 25. 

MÉGIS - 7
 

KÉPVISELİTESTÜLETI TAGSÁGRA SZAVAZÁSRA  
KIJELÖLTEK NÉVSORA 



  

 
 
 

Táncoltak a fiatalok jive-ot, és táncoltak szüleik is, volt rumba, cha-cha-cha és 
„free style”. A Czajlik, a Karvázy és a Király család egy-egy produkcióval ké-
szült. Ibi néni 2 verssel ajándékozott meg bennünket. 
Ila helyben sütött fánkjának is nagy sikere volt - ki versenyszerően, ki kicsit nyu-
godtabban fogyasztotta: 

IDÉN IS VOLT FARSANG… 
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Újra közelít a nyár, és ha közelít, 
itt az idı, hogy elgondolkodjunk, hol 
töltjük. 

Elsı választásként mindenkinek a 
közösségünk aktuális nyári táborozását 
ajánlom, mely idén az ország másik 
végébe, az İrségbe vezet. 

Ez a szinte parányi terület renge-
teg természeti és kulturális csodával 
vár minket. A tájról a szakavatottak az 
alábbiakat írják: 

"Az İrség határvidék. Vas megye 
délnyugati sarkában, az osztrák-
szlovén-magyar hármashatár vidékén 
fekszik. İrvidék volt: honfoglaló elı-
deink az akkori idıknek megfelelı 
korszerő védelmi rendszert, gyepüt 
alakítottak ki itt a nyugati határszélen. 
A hadifontosságú helyekre az egész 
környéket szemmel tartó ırséget tele-
pítettek, akik a saját költségükön véd-
ték a határt, s ezen szolgálatuk fejében 
nemesi kiváltságokat élveztek. A 18 
ırségi falu a királyi vármegyék alá 
nem rendelt, területileg attól független 
határispánsághoz tartozott. Innen a 
név: İrség 

Az İrség az ország egyetlen na-
gyobb tájegysége, melynek lakossága a 
honfoglalás óta egy helyben él! Ma is 
tizennyolc kisebb-nagyobb falu alkot-
ja, melyek enyhén ívelı lankák tetejé-
be épültek. Ezeket a helybéliek szerek-
nek nevezik. A dombok láncolatai a 
Lugos, Kerka és Szala (Zala) patakokat 
terelgetik a békés tájon." 

A környék érintetlensége „kö-
szönhetı” az elmúlt fél évszázad rend-

szerének is, mely a környéket szinte 
teljesen elzárta az átlagemberek, turis-
ták elıl! 

Ide készülünk most, hogy mi is 
megismerhessük azokat a csodákat, 
amit ez a táj nyújt. 

Kerékpártúra, fürdés tóban, él-
ményfürdıben, bográcsozás, a már 
megszokott és szeretett programok 
várnak majd ránk, de igyekszünk pár 
soha el nem felejthetı élményt is nyúj-
tani. 

Felkeressük a helyi Szent Imre 
templomot, mely 50 évig romosan vár-
ta a változást, és jelenleg régi fényében 
áll, 10 méterre az osztrák határtól. Sza-
lafı szerein megnézzük, hogyan éltek 
elıdeink, mőködı gazdaságok megte-
kintésével. Lentiben kipróbáljuk az 
élményfürdıt, mint ahogy az İrség 
legszebb tavának nevezett Hársas-
tóban is megmártózunk. Legyen a töb-
bi program részben meglepetés a je-
lentkezıknek! 

Kérjük İket, hogy lehetıleg mie-
lıbb, de legkésıbb április közepéig ke-
ressenek meg engem, hogy a résztve-
vık számának, korának ismeretében a 
szállás, az étkezés pontos árait is kiala-
kíthassuk.   
Már csak három hónap és remélem, 
sokakkal találkozunk Csörötneken! 
 

Polgár András 
36 30 399 8666  

vagy  
polgar.andris@gmail.com 
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Országos győjtések 
Egyházközségünkben az idei eddigi 
országos győjtéseken az alábbi össze-
gek folytak be: 
 
FEBRUÁR 7. győjtés a haiti földren-
gés károsultak javára  75 965,- 
 
FEBRUÁR 28. győjtés a katolikus is-
kolák javára   83 880,- 
 
MÁRCIUS 21. győjtés a Szentföld ja-
vára     41 390,- 
 
Templomépítés 
Az idei esztendıben az egyházmegye 
nem írt ki pályázatot építési és felújítá-
si költségek támogatására. A Székesfe-
hérvári Egyházmegyéhez egyházköz-
ségünk által templomépítés céljára 
benyújtott külön kérelemre – Gábor 
atya tájékozatása szerint – a püspökség 
nem szavazott meg támogatást erre a 
naptári évre. 
 
Karitász 
A karitász csoport tagjai folyamatosan 
végzik munkájukat azon a két alapvetı 
területen, ahol ennek szükségét érzik: 
idıseket látogatnak és iskolás gyereke-
ket korrepetálnak. Az elmúlt hetekben 
pedig lebonyolították a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia körlevelé-
ben meghirdetett tartósélelmiszer-
győjtési akciót is. A plébánián össze-
győlt adományokat a településünkön 
arra rászorulóknak juttatják majd el. 

Templomtakarítás 
Az elmúlt hónapokban kialakult és 
immár zökkenımentesen mőködik a 
templomtakarítás rendje. A munkába 
igen sok család kapcsolódott be. To-
vábbra is kérjük azokat, akik egy-egy 
alkalommal fel tudják vállalni a né-
hány órás munkát jelentı feladatot, 
hogy figyeljék a templomban a belsı 
hirdetıtáblán rendszeresen frissülı táb-
lázatot és ott a számukra megfelelı 
idıpontra – elérhetıségük megadásával 
– iratkozzanak fel. 
 
Tereprendezés 
2010. április 10-én szombaton délelıtt 
– a búzaszentelı püspöki misére ké-
szülve – az új templom környékén is 
szeretnénk rendet rakni. Ezért ezen a 
napon reggel 8 órára minden tettre 
kész fiatalt és kicsit idısebbet hívunk 
és várunk az építési területre terepet 
rendezni, szemetet szedni, takarítani… 
Aki csak tud, szerszámot is hozzon 
magával a munkához! 
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Ezzel a címmel tartott Bíró Lász-
ló püspök atya elıadást az Egyházköz-
ségi Nıvérek Társaságának lelki gya-
korlatán Szent József napján a 
Sapientia Egyetemen, melyen én is 
részt vehettem. Az alábbiakban össze-
foglalom az elıadás lényegét, mely rá-
világít arra, mi is volt a célja a Szent-
atyának azzal, hogy ezt az évet a 
„Papság évének” hirdette meg, amely-
nek apropója Vianney Szent János ha-
lálának 150. évfordulója. A püspök 
atya sokat idézett abból a levélbıl, 
amelyet XVI. Benedek pápa a püspö-
köknek írt ezzel kapcsolatban.  

Ma, amikor olyan gyakori és nyílt 
támadás éri a papokat, és rajtuk keresz-
tül az egész egyházat, a Szentatya fon-
tosnak tartotta felhívni a katolikus hí-
vek, és rajtuk keresztül az egész világ 
figyelmét arra, hogy az egyház nem 
ember alkotta intézmény, hanem Krisz-
tus titokzatos teste. A papság éve fon-
tos alkalom arra, hogy újra és újra há-
lás szívvel rácsodálkozzunk az Úr 
mővére. Hiszen Krisztus papjaink keze 
által lesz jelenvalóvá számunkra nap 
mint nap a szentmisében. İ akarta ezt 
így. Az Eucharisztia és a papság szoro-
san összetarozik. Jézus Krisztus a ket-
tıt szinte egy lélegzetvételre alapította. 
A papság Jézus szívének túlcsorduló 
szeretetébıl fakad. Elıbb volt a pap-
ság, mint a keresztáldozat. Az utolsó 
vacsorán az apostolok szinte fel sem 
foghatták, hogy mi történik, csak ké-
sıbb érthették meg.  

Az arsi plébános mondta egyszer: 
„Ha jól megértenénk, mit jelent papnak 
lenni, belehalnánk – nem az ijedtségbe, 
hanem a szeretetbe.” A papok az üdvö-
zítı Krisztus gyöngéd szeretetérıl 
tesznek tanúságot. De „a papok – 
mondja Benedek pápa – nemcsak azért 
nagyon fontosak, amit tesznek, hanem 
azért, akik.” Hiszen Krisztust jelenítik 
meg a világban. Objektíve szentek a 
papság szentsége által, és szubjektíve 
szentek, ha életszentségben élnek. 
Munkásságuk természetesen akkor 
gyümölcsözı, ha ez a kettı találkozik. 
A életszentség pedig nem jelent mást, 
mint hogy valaki Isten állandó jelenlét-
ében él, az ı akaratát keresi, és azt 
akarja beteljesíteni. 

A papság Isten hőségén nyugszik. 
„Én választottalak titeket.” A papok 
idırıl idıre újítsák meg identitásukat! 
Legyenek jelen a világban azonosítha-
tóan, felismerhetıen – hitbéli döntése-
ik, erényeik, valamint megjelenésük, 
ruházatuk által egyaránt!  

Nagyon fontos felismernünk, 
hogy Isten és ember kapcsolatában 
mindig Isten az, aki az elsı lépést meg-
teszi. Elıbb szeret… Még meg sem 
születtem, s már nevemen szólított… A 
kegyelem mindent megelız. II. János 
Pál pápa azt mondja: „eredményeink 
nem a mi kezdeményezı készségünk-
bıl, nem is ügyességünkbıl, hanem 
Isten kegyelmébıl fakadnak.”  

Vianney Szent János az életszent-
sége által lett szent. Nem volt tudós 
ember. De annyira szerette Istent, és 

MIÉRT A PAPSÁG ÉVE? 
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olyan végtelenül alázatos volt, hogy 
Isten megmutatkozott általa, így na-
gyon sok embert tudott Istenhez vezet-
ni.  

Valójában ez a papok feladata: az 
embereket Istenhez vezetni. Imádkoz-
zunk szent papokért! Segítsük papjain-
kat imáink, szeretetünk, tiszteletünk, 
elismerésünk által! Ezt fejezzük is ki 
minden lehetséges fórumon! Legyünk 
hálásak szolgálatukért, és segítsük 
mindennapi munkájukat! A papok pe-
dig „örömmel ismerjék el, és gondosan 
ápolják a világi hívek sokféle karizmáit 
– írja XVI. Benedek. – Ezek nem csak 
a híveknek válnak javára, hanem ma-
gának a papságnak is.” A laikus és a 
papi identitás találkozzon össze! Az 
egyházközség engesztelıdjön ki papjá-
val! A szolgálati papság és a királyi 
papság összekapcsolódik. A kereszt-
séggel belépünk a „papok közösségé-
be”. A világi híveknek - vagyis a kirá-
lyi papságnak -, valamint a felszentelt 
papoknak - vagyis a szolgálati papság-
nak -, közös küldetése van. Nagyobb a 
hasonlóság közöttünk, mint a különbö-
zıség.  

Végül a püspök atya a papi iden-
titás XVI. Benedek pápa nyomán meg-
fogalmazott 3 fontos jellemzıjét sorol-
ta föl. 

1. A pap legyen hőséges annak 
tudatában, hogy az egyház Istené, és 
ezzel neki el kell számolnia! Nem a 
korszellemet kell kiszolgálnia, hanem 
az emberek üdvösségét kell szolgálnia 
– nem statikusan, hanem kreatívan. 

2. A pap legyen óvatos! Az óva-
tosság alázatot, fegyelmet, és éber ér-

telmet követel. Mindig az igazságot 
keresse, és annak megfelelıen csele-
kedjen! Legyen az igazság és az ıszin-
te értelem embere! A részleges igazsá-
got mindig úgy hirdesse, hogy az a 
teljes igazság felé mutasson!  

3. A papot lehessen felismerni jó-
ságáról! Krisztus azt mondja a gazdag 
ifjúnak, hogy „egyedül csak az Isten 
jó”.  Ha tehát valakit jónak látunk, ak-
kor az az Isten felé való irányultságon 
kell, hogy alapuljon. Az tud jó lenni, 
aki lelkében egyesül az Istennel. Erre 
kell a papnak törekednie. 

Hogy pedig ez sikerüljön neki, 
mi, hívek, imádkozzunk érte rendsze-
resen: 
Urunk, adj nekünk jó papokat, ne 

olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!  

Akik Neked szolgálni akarnak, és nem 

uralkodni helyetted.  

Akik a Te igazságodat hirdetik, és nem 

a sajátjukat erıltetik ránk.  

Akik nem szégyellnek rólad mindenütt 

beszélni, de tudnak tapintatosan ma-

gukról hallgatni.  

Akik nem akkor nyugtalanok, ha miat-

tad éri ıket bántás, hanem amikor mi-

attuk Téged ér ócsárlás.  

Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és 

nem csak velünk akarják elhitetni azt.  

Akik nem velünk versenyezve győjtik az 

anyagiakat, hanem velünk együtt járják 

a göröngyös utakat.  

Végül kérünk, Urunk, engedd megérte-

nünk, hogy ık is csak emberek, és add, 

hogy ık is minél jobban megértsék: mi 

bennük keressük jóságos arcod fényét! 
 

Schumicky Ildikó 
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A közelgı országgyőlési választások-
ra való tekintettel a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia körlevelet 
adott ki, amelyet hazánk valamennyi 
katolikus templomában felolvastak 
március 28-án, virágvasárnap. A 
megnyilatkozást az alábbiakban kö-
zöljük. 
 
Kedves Testvérek! 
 

Néhány nap múlva társadalmi 
életünk egy nagyon fontos eseményé-
hez érkezünk: országgyőlési választá-
sok lesznek hazánkban. Az Egyház 
Krisztustól kapott küldetése, hogy hir-
desse az Evangéliumot minden ember-
nek. Az Evangélium üzenete egyaránt 
érvényes a társadalom, a politika, az 
egyéni és a közösségi élet minden terü-
letére: „…a társadalmi tanítás az Egy-
ház részérıl nem (...) illetéktelen be-
avatkozás. Joga van a társadalmi szféra 
evangelizálására, (...) amelyben az em-
ber élete zajlik, - hogy ott visszhan-
gozza az Evangélium felszabadító üze-
netét” (Az Egyház társadalmi 
tanításának kompendiuma, 70. p.). 

2006-ban a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia imaévet hirdetett 
a nemzet lelki megújulásáért. Ebben a 
körlevélben írtuk: «Nemzetünk nagyon 
nagy bajban van, csak Isten irgalma 
menthet meg minket.» Sajnos helyze-
tünk azóta még tovább romlott, de a 

lelki megújulás vágya is erısödött. 
Mindnyájan tapasztaljuk az egészség-
ügy, a közoktatás és a nevelés tragikus 
helyzetét, az emberek elszegényedését, 
a munkanélküliség növekedését, a be-
csületes munka leértékelıdését, a köz-
biztonság hiányát, bizonyos nemzeti-
ségi és etnikai kérdések politikai célú 
felhasználását, a család értékeinek lejá-
ratását, a családok gazdasági ellehetet-
lenítését, a vidék és a mezıgazdaság 
szomorú helyzetét. Mi, katolikus ke-
resztények pedig évrıl évre szembesü-
lünk egyházi iskoláink és más intéz-
ményeink hátrányos megkülönbözte-
tésével. Mindezeket tetézi az általános 
korrupció és az intézményekbıl való 
kiábrándulás. Sokan elvesztették a jö-
vıbe vetett reményüket, és közömbös-
ségbe merültek. Sokan mondják: nem 
megyek el választani, úgyis minden 
mindegy. 

Mi, keresztények azonban nem 
oszthatjuk ezt a reménytelenséget. 
Sorsközösségben vagyunk egész né-
pünkkel. Önmagunk, fiatalságunk, 
nemzetünk jövıjéért felelısek vagyunk 
Isten elıtt. Emlékezzünk csak: egy-egy 
kórház bezárása vagy vasútvonalak 
megszüntetése elleni tüntetés hozott-e 
eredményt? – Nem. Azt hallottuk: de-
mokratikus országban erre csak válasz-
tások hozhatnak megoldást. Hát most 
itt a lehetıség! Aki nem megy el vá-
lasztani, az eleve lemond arról a jogá-
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ról, hogy valamit is számon kérhessen, 
lemond gyermekei, szülei, hazája jövı-
jérıl. Ezért számunkra, hívık számára 
a részvétel a választásokon lelkiisme-
reti kötelesség. 

De milyen pártot válasszunk, kire 
adjuk szavazatunkat? Itt két dolgot kell 
megfontolni. Az elsı: nyilván mi, kato-
likus keresztények csak olyan pártot 
támogathatunk, amelyik értékeli és tá-
mogatja a családot, segíti az oktatás-
nevelés helyreállítását, értékeli a be-
csületes munkát és támogatja a mun-
kahelyeket. Olyan pártot, amelyik kész 
felszámolni az általános korrupciót, 
megvédi az ártatlanokat és bünteti a 
bőnösöket, amely visszaállítja a köz-
biztonságot, rendet tesz az egészség-
ügyben, és amelyik nem diszkriminálja 
anyagilag azokat a szülıket, akik 
gyermekeiket egyházi iskolába járat-
ják. Természetesen a választások elıtt 
ezeket mindenki megígéri, de azt is 
meg kell nézni, hogy a szép ígéretek 
hirdetıi mit csináltak eddig. 

A másik kérdés: ha úgy gondol-
juk, van olyan párt, amelytıl ezeket 
elvárhatjuk, akkor azt is meg kell fon-
tolni, képes lesz-e arra, hogy kormány-
ra kerülve ígéreteit végre is tudja haj-
tani. Szavazatunkkal ne támogassunk 
olyan pártot, amelyik sokak számára 
tetszetıs ígéretekkel áll elı, de azokat 
megvalósítani nem képes. 

Keresztény hitünkkel ellenkezik 
minden olyan liberális, a kereszténység 
alapértékeit támadó-kigúnyoló világ-
nézet, amely tagadja az élet szentségét, 
az egy férfi és egy nı közötti házassá-
gon alapuló családot, és amely – mi-

közben állandóan hivatkozik az emberi 
jogokra – ugyanakkor mégis a pénzt és 
a multinacionális tıke uralmát állítja a 
középpontba. XVI. Benedek pápa írta a 
„Caritas in Veritate” kezdető encikliká-
jában, hogy «az a humanizmus, amely 
kirekeszti az Istent, embertelen huma-
nizmus» (78.p.). 

Fontosnak tartjuk ugyanakkor 
magyar voltunkat, nemzeti kultúránkat, 
melyet a kereszténység formált már 
több, mint ezer éve, s azt a hazaszere-
tetet, amelyre Szent István óta minden 
magyar szent és boldog, nemzetünk 
minden nagyja tanított minket. Szé-
chenyi Istvánnal valljuk: „egyetlen 
népnél sem vagyunk alábbvalóak.” De 
azt is meg kell jegyezni, hogy mi, kato-
likus keresztények Krisztus példájára 
nyitott szívvel közeledünk minden em-
ber felé. 
 
Kedves Testvérek! 
 

Mindnyájan érezzük, hogy mély-
ponton áll ma nemzetünk. Ez azonban 
nem taszít reménytelenségbe minket. 
Hazánkban nagy változásra van szük-
ség, és erre most lehetıségünk nyílik a 
választásokkal. Imádkozzunk Istenhez 
bölcs belátásért és bátorságért, hogy 
megfontolt, jó döntést hozzunk! Ma-
gyarok Nagyasszonya, könyörögj éret-
tünk! 
 
 
Budapest, 2010. március 28. 
 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

(Magyar Kurír)
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Március volt. Tavasztündér für-
gén lépkedett a fák között, karcsú ujja-
ival megcirógatta az ágakat, lágy érin-
tésével ébresztgette a bokrokat. 
Keltegette a természetet. Egyszer csak 
mellette termett kishúga, Kikelet. 
- Hadd segítsek én is! – kérte nıvérét.  
Ám Tavasztündér arrébb hessegette:  
- Kicsi vagy, korai ez még Neked! Fog-
lald el inkább magad valami mással!  

Mit volt mit tenni, Kikelet szo-
morúan eloldalgott. Ahogy így az er-
dıben poroszkált, két favágóra lett fi-
gyelmes, akik nemrég fejezték be a 
munkát. Mellettük halomban állt a fa, 
de ahelyett, hogy elégedetten pihentek 
volna a tisztáson, hangosan veszeked-
tek. Kikelet közelebb lopódzva meg-
hallotta, hogy mirıl folyik a parázs vi-
ta.  
- Dehogy adok neked az enyémbıl! Ha 
nem hoztál ebédet, magadra vess! Ez 
nekem is épp hogy csak elég. Majd ha 
eladtuk a fát, neked is lesz mibıl meg-
tömnöd a tarisznyádat! 

Kikelet elkeseredve hallgatta az 
önzı favágót. 
- Még hogy mindenhová megérkezett a 
tavasz és a meleg! Hiszen ennek az 
embernek jégbıl van a szíve! – gon-
dolta. Hanem hirtelen eszébe jutott va-
lami: 
- Majd én felolvasztom és megmelen-
getem! Most már tudom, mi lesz az én 
feladatom! Elviszem a tavaszt az em-
berek szívébe! 

Megörült az ötletnek, és elsza-
ladt, hogy megkérje a Napocskát: le-
gyen a segítségére. A Nap szívesen rá-
állt a dologra, és addig csiklandozta a 
mogorva favágót, amíg annak mosoly-
ra nem húzódott az ajka. Hanem ennél 
többre nem jutott, az öreg továbbra is 
egyedül falatozott a fa tövében. 
- Nem baj, egy mosoly is sokat ér! – 
lelkesedett Kikelet. Másnál pedig majd 
még több szerencsével járunk!  

Azzal útra keltek a Napsugárral. 
Egész nap járták a vidéket, és ahol 
szomorúságot, haragot, győlölködést 
láttak, azt igyekezték jóra fordítani. 
Hanem a feladat nehezebb volt, mint 
hitték. Sikerült ugyan egy-két embert 
felvidítaniuk és megbékíteniük, de na-
gyon lassan haladtak, és sokaknál, úgy 
tőnt, egyáltalán nem jártak sikerrel. 

Kikelet fáradtan és csalódottan 
tért haza, és aztán napokig ki sem dug-
ta az orrát. Addig-addig búslakodott 
otthon, mígnem a nıvére is felfigyelt 
erre, és megkérdezte tıle, hogy mi 
bántja. Kikelet erre elmesélte neki, 
hogy mi volt a terve, és hogyan vallott 
kudarcot. – Tudod, nıvérkém, – tette 
hozzá végül –, most már értem, hogy 
milyen nehéz lehet Neked minden év-
ben tavaszba borítani a természetet. 
Milyen fárasztó lehet mindenhová el-
jutnod, ültetned, vetned, a fákat pedig 
egyenként termıre fordítanod!  

Ám nıvére csak mosolygott. – 
De hisz ez nem mind az én dolgom! 
Valóban sok magot kell elhintenem, de 
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a korábban elültetett növények már 
maguk szórják el a magjaikat. A fákat, 
bokrokat virágba borítom, de aztán 
azok már egymást porozzák be a mé-
hecskék és a szél segítségével. A tavasz 
ekkor már magától virul tovább, és tel-
jesedik ki. – magyarázta a Tavasztün-
dér. – Ez az embereknél is ugyanígy 
történik. Ha valakinek a szívébe elülte-
ted a szeretetet, az ott gyökeret ver. 
Késıbb pedig ez az ember is el fogja 
hinteni maga körül a szeretet magját. 
És az örömét is továbbadja másoknak, 
mint a virágok a virágport. Ha nem is a 
szél és a méhecskék segítségével, de 
egy mosollyal, pár kedves szóval vagy 
jótettel a szeretet végül eljut mindenki-
hez. 
- Én mégis úgy láttam, hogy csak egy-
két embert sikerült boldogabbá ten-
nem… - kétkedett továbbra is Kikelet. 

- Tudod, húgocskám, a kertészkedés-
ben a legfontosabb a türelem. Idıt kell 
hagynod, hogy a szeretet, az igyekeze-
ted gyümölcse beérjen. Ám elıbb vagy 
utóbb, de sikerrel jársz. Nézz csak oda 
– intett Tavasztündér a közeli rét felé, 
ahol annak idején a két favágó vesze-
kedett. 

Az egykor mogorva öreg most is 
ott volt, hanem mintha kicserélték vol-
na. A falubelijei körében üldögélt, és a 
forró cipót bıven szelve, a jóféle bort 
gazdagon mérve, fütyörészve vendé-
gelte meg a társaságot. 
- Ugye most már Te is elhiszed?! – 
ölelte át Tavasztündér a húga vállát. 
Kikelet pedig fülig érı szájjal bólintott, 
majd elégedetten összekacsintott a 
lombok közt kukucskáló Napsugárral. 
 

Tarrné Péterffy Márta  
 
 
 

 
 
 
 

Április 1.  
Nagycsütörtök 

18.00 ünnepi szentmise  
az utolsó vacsora emlékére 

virrasztás este 22.00-ig 
Április 2.  
Nagypéntek 

15.00 keresztút 
18.00 ünnepi istentisztelet  

énekelt passió történettel 

Április 3.  
Nagyszombat 

20.00 ünnepi szentmise  
feltámadási körmenettel 

Április 4.  
Húsvétvasárnap 

8.00 ünnepi szentmise  
ételszenteléssel 

Április 5.  
Húsvéthétfı 

9.30 szentmise 
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