
MÉGIS 
Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, 
egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a 

mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. 

HAVAZÁS 

Tiszta, csendes hópihécskék 
Szálldogálnak le a földre: 

Zizegésük halk zenéjét 
Elhallgatnám mindörökre 

Én az ember. 

Szent lett ma a Földnek arca: 
Égbıl fehér mind a határ! 
Száll-száll béke földi bajra 
S szőztisztaság: epedve vár 

Törött ember. 

Ó, ha ilyen szent Békesség 
Hullana a szívrögökre, 
Ápolni az Úr vetését 

Boldog lenne mindörökre 
Minden ember! 

Zs. B. 
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A plébánosi hely betöltésérıl
1999. november 27-én Pátyra költözött Zsolnay Béla címzetes 
apát, hogy az egyházközség papi teendıit ellássa. 

Szentmisék rendje
Vasárnaponként a szentmise a szokott idıpontban 900-kor 
kezdıdik. 
Szombat esténként 1800-kor vasárnapi elımise van. 
Minden nap szerda és hétfı kivételével 1800-kor van szentmise. 
Szerda reggelenként az ádventi idıszakban reggel 600-kor rorate 
van.  

Karácsonyi és újévi ünnepi szertartások és szentmisék rendje: 
December 24. 1600  pásztorjáték 
 2400  éjféli mise 
December 25. 1000 szentmise 
December 26. 900 szentmise 
December 27. 1800  szentmise 
December 31. 1800 évvégi hálaadás és szentmise 
Január 1. 1800 újévi szentmise 
Január 2. 900 szentmise 

Gyóntatás a misék elıtt, vagy külön egyeztetett idıpontban 
lehetséges. 

Hivatalos ügyek intézése
Plébániai irodai fogadás bármilyen ügyben kedden és 

csütörtökön 10
00

-13
00 között, szerdán és pénteken 16

00
-17

00. 

Temetést, keresztelést és esketést legelıször a plébánossal kell 
egyeztetni. Telefon: 343 717 

A HÉTFİI NAPOKON NINCSEN SZENTMISE ÉS 
PLÉBÁNIAI FOGADÓ ÓRA SEM. 

HIREK, INFORMÁCIÓK
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Egyházi adó
Felhívjuk minden kedves hívı figyelmét, hogy az egyházi adót 
a vasárnapi szentmise után vagy a fogadó órák ideje alatt lehet 
befizetni. Az egyházi hozzájárulás mértéke a Püspöki Kar 
ajánlása alapján a jövedelem 0,5%-a, de legalább évi 1500 Ft 
keresınként, nyugdíjasoknál legalább évi 750 Ft. Köszönjük a 
hozzájárulást mindenkinek, aki már befizette 1999. évre és 
azoknak is, akik ezután fogják támogatásukat befizetni. 

Hitoktatás
1-2.osztály: csütörtök 1330-1430 Vázsonyi Bernadett 
3-4.osztály: csütörtök 1700-1800 Karvázyné Leveleki 
   Gyöngyvér 
felsı tagozat: csütörtök 1700-1800 Horváth László, 
   Horváth Norbert 

Kinevezés
Egyházmegyénk új segédpüspöke Dr. Erdı Péter egyházjogász 
professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. 1952. 
június 25-én született Budapesten. Püspökké szentelése 2000. 
január 6-án, Vízkereszt ünnepén lesz Rómában. 

Köszönet az elsıáldozók nevében
Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik semmiségnek 
látszó segítségeikkel hozzájárultak az ünnep méltóvá tételéhez. 
Olyan  „apróságok” ezek – egy terítı, kancsó, virág, vagy a 
meleg, a rend és a tisztaság -, amik fel sem tőnnek addig, amíg 
vannak, csak hiányukat vettük volna észre. Köszönöm szépen 
mindenkinek! 

Karvázyné Leveleki Gyöngyvér
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Beköszöntı

Mégis – ez a lapnak a címe. És milyen jó cím! Benne van a 
kereszténység egyik fı jellemvonása: „Aki elveszti életét 
énérettem, megtalálja azt” – Mégis! 

„Nincs pap, nem tudok adni, de próbáljatok keresni, föld felett 
vagy föld alatt – aki, keres talál” – így a püspök. Hát a pátyiak 
kerestek és találtak, majd a föld alól ástak ki – mégis! Zsolnay 
Béla? Hát az két éve ment nyugdíjba, virágzó 
egyházközségébıl, betegen és fáradtan, 46 éves papi szolgálat 
után addigi filiájába, „Ott kevés lesz a munkája.” Hát túl kevés 
lett. Már tényleg félig a sírból húzott ki az Isten angyala, mint 
Fülöpöt az Apostolok Cselekedeteiben, hogy nem úgy van az, 
hogy … Kell még igét hirdetni, várnak a tanításra, ezúttal nem 
egy királynı fıembere, hanem maguk a királyfiak – hiszen 
mind keresztények már,- és nem látod? – ık a pátyiak az Isten 
küldöttei, az angyalt képviselik, ne késlekedjél! Hogy mindez 
hogy történt? Álmodom talán? De itt vagyok. Mozogni az öreg 
pásztor már alig tud, de a Lélek bíztat és szájamra adja a szót, 
amit hirdetnem kell. 

Az öreg pásztor csak odaül bárányai közé, mert az angyalok a 
bojtár, sıt a pulikutya szerepét is vállalják. Összeterelgetik a 
nyájat, hogy hallgathassák a számadó öreg juhászt. És az öreg 
juhász él, hirdeti az igét ellentmondva minden orvosi 
véleménynek…
 
Mégis. Ez talán jellemzı egész életemre. Mégis úgy lett, ahogy 
lett. Kissé, vagy talán nagyon is másként, mint én elgondoltam, 
de – mégis – ahogyan Isten – és lényegében én is – akarta, illetve 
akartam. Jezsuitának indultam. Hét egész évig ott folytattam 
elıkészületemet a papi életre. De nem bírtam az akkor drákói  



életrendet. (Ma már másként csinálják.) Két évig jogot 
tanultam, aztán „Fülöpöt” megint megragadta az Isten angyala. 
Fel se tudtam ocsudni, és már a Központi Szeminárium 
teológusa voltam. Aztán jött Budapest ostroma. A sok 
nélkülözésben tüdıbajt kaptam. Betegágyban készültem az 
utolsó vizsgákra.  Befejeztem az egyetemet, de azt mondták, ne 
reméljek abban, hogy pappá szentelnek. Ha meg is gyógyulok, 
nem szentelnek fel, mert a tüdıbaj kiújulhat. (L. Tóth Árpád, a 
nagy költı) Jött a két éves huza-vona, végre 47-ben, Sz. Lukács 
napján Ráckevén (kivételesen nem a fehérvári 
székesegyházban) felszenteltek. Három évig voltam káplán 
Kisberk Imre akkori plébános mellett. 50-ben együtt hívattunk 
Fehérvárra, Kisberk atya kanonoknak, majd segédpüspöknek, 
én Shvoy püspök atya titkárjának. Németh László atya, jelenleg 
Budakeszi plébánosa volt az irodaigazgató, és ı ajánlott engem 
titkárnak… 1951-ben mindhármunkat számőzött a kommunista 
állam. 

Azt kérték, hogy néhány adventi gondolatot is írjak. A 
Szentírást idézem (1Sám 2,1-10): „Az Úr adja a halált és İ adja 
az életet. – Alvilágra İ küld és İ hoz fel onnan. Az Úr ad 
szegénységet, és İ ad gazdagságot. – İ az, aki megaláz és 
felmagasztal.” 

Erre az Úrra várunk. Ezt példázza a Kisded-Jézus. Erre 
készüljünk adventben. 

Zsolnay Béla atya, nyugalmazott 
plébános, püspöki tanácsos, 
címzetes apát 
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Naptár 

dec.  7. Ambrus nap 
Szent Ambrus (340 körül-397) 
Mővelt római politikus, milánói püspök. A tévtanításokkal szemben védi 
a hitet, oktatja a népet, fenséges beszédekkel ékesíti az ünnepeket. Jó 
pásztora övéinek, a legmélyebb hitigazságokra tanította ıket az általa 
költött himnuszokkal. 

dec. 8. Szeplıtelen fogantatás ünnepe  
Isten az örökkévalóságban határozta el, hogy Mária lesz az Üdvözítı
anyja. Krisztus érdemeire való tekintettel eleve, már fogantatása 
pillanatában megóvta Máriát az áteredı bőntıl. 

dec.12. Advent 3. vasárnapja
Iz 61,1-2a.10-11;Lk 1,46-54;1Tessz 5,16-24;Jn 1,6-8.19-28 

dec. l3. Luca nap
Népszokásokban gazdag nap. Ekkor kezdik készíteni a lucaszéket, a 
fiatal legények házról házra járnak kortyolni. Elterjedt szokás még a 
búzahajtatás és a Luca kalendárium készítése.  

dec.19. Advent 4. vasárnapja
2Sám 7,1-5.8b-11.16;Zs 88,2-29;Róm 16,25-27;Lk 1,26-38 

dec.24. Ádám és Éva napja, Szenteste
A népi áhítat sok kedves szokást kapcsol Karácsonyhoz, amelyek 
ugyan nem részei a liturgiának, de segítik a karácsonyi lelkületet. Ilyen 
a betlehem illetve a betlehemes játék, amely szemünk elé állítja a 
születés eseményét, vagy a karácsonyfa állítás, ahol a fenyı zöldje az 
örök életre, ajándékai pedig a Kisded kegyelmi ajándékaira 
emlékeztetnek. 

dec. 25. Karácsony, Urunk születése
Iz 52,7-10;Zs 97;Zsid 1,1-6;Jn 1,1-18 

dec. 26. Szentcsalád vasárnapja
Ter 15,1-6;21,1-3;Zs 104,1-9;Zsid 11,8.11-12.17-19;Lk 2,22-40 
A keresztény családok felajánlása Isten oltalmába. 
 Szt. István elsı vértanú (? – 35 körül) 
Az ifjú szeretetszolgálatban eltöltött életét bátor tanúságtétellel 
koronázta meg. Megkövezıiért eredményesen imádkozott, a kivégzés 
tanújából, Saulból késıbb Szent Pál, a pogányok apostola lett. 

dec.27. János nap
A szılısgazdák e nap bort szenteltek, minden hordóba töltöttek egy 
kicsit, hogy meg ne romoljon. A maradékot eltették gyógyszernek.  
Szt. János apostol és evangélista. 
Az Úr kedvelt tanítványa, Jakab apostol testvére. Evangéliumának 
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bevezetése szárnyaló szavakkal fejtegeti Krisztus istenemberségét, ezért 
a sas a jelképe. Leveleiben az Úr szeretetparancsát köti tanítványai 
lelkére. A Jelenések könyvében az Egyház sorsát, az utolsó ítéletet és a 
mennyei liturgiát jövendölte meg hatalmas víziókban.

dec.28. Aprószentek
Egészségvarázsló nap, sok helyen vesszıbıl font korbáccsal 
megcsapkodták a lányokat, hogy szépek és egészségesek legyenek. 
Ilyenkor tartották sok helyen a szintén korbácsolással egybekötött 
legényavatást is. Az Egyház e napon szentként ünnepli azokat a 
kisdedeket, akik ugyan még szólni nem tudtak, de halálukkal 
tanúskodtak Krisztus mellett. 

dec.29. Tamás nap
E nap országszerte disznótorokat tartottak. 
Becket Szt. Tamás püspök és vértanú (1118-1171) 
II. Henrik angol királynak kezdetben bizalmi embere, majd vezeklı
élete és az egyházhoz való hősége miatt ellensége lett. A király elıször 
számőzetésbe küldte, 1171-ben pedig a karácsonyi vesperás 
celebrálása közben megölette. Halála után Magyarországon is hamar 
elterjedt bensıséges tisztelete. Esztergom egyik védıszentjét ünnepli 
benne, ott ırzik megmaradt ereklyéit is.

dec.31. Szilveszter
Az év végi mulatozást már a rómaiak is megtartották a híres 
Szaturnáliákon. Ezen az Éjszakán eltemetik az óesztendıt, s különbözı
praktikákkal igyekeznek megtudni, mit hoz az Újév. Legismertebb az 
ólomöntés és a férjjósló gombócfızés. 
Szt. Szilveszter pápa 
Nagy Konstantin császár barátja és tanácsadója. Így része volt 
Konstantin rendeleteiben, amelyek felszabadították az Egyházat, és 
külsıleg is megadták a hivıknek azt a békét, melyet az isteni Gyermek 
hozott a földre. Ez a nagy pápa erısítette meg a niceai zsinaton (325) 
Áriusz eretnekségével szemben Krisztus istenvoltának tanítását. 

jan. 1. Újév
Szám 6,22-27;Zs 66;Gal 4,4-7;Lk 2,16-21 
Karácsony nyolcada, Mária Isten anyaságának ünnepe. E napon 
felidézzük a karácsonyi ünnep fényét, egyben tisztelettel emlékezünk 
meg az istenszülı Máriáról. E nap Krisztus körülmetéltetésének 
emlékezete is. Az örök Ige, aki asszonytól született, vállalta Izrael 
népéhez való tartozását, hogy ezzel is beteljesítse a messiási ígéreteket. 

jan. 2. Vasárnap
Iz 60,1-6;Zs 71;Ef 3,2-3a.5-6;Mt 2,1-12 
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Krisztus Király - az elsıáldozásról 

Egyik hittanóráról nagy izgalommal jött haza Zsófia lányom újságolva, 
hogy Nekik negyedikeseknek nemsokára lesz az elsıáldozás. Így ha minden 
jól megy, már karácsony nagy ünnepén is szentáldozhat majd. 

Ettıl kezdve izgalmasan alakultak Családom napjai. Anyával az elalvás 
elıtti beszélgetések témája Krisztus szívünkbe költözése lett. Többi 
gyermekünk is serényen segédkezett a gyönyörő hófehér ruha és koszorú 
kiválasztásában. A kisebbek a vágyakozás áhítatával, a nagyobbak az átélés 
örömével. Az ünnep elıtti csütörtökön a felkészültek szépen lerakták apró 
rosszaságaikat a szentgyónás szentségében. 

Mint apa nagy hálával köszönöm Bernadett, Brigitta és Gyöngyvér 
oktató néniknek, valamint Pál atyának az alapos, mindenre kiterjedı
felkészítést. Közben megérkezett Keresztanya és beindult a közvetlen 
elıkészület: a sütés és fızés. A leesett elsı hó is tükrözte magán 
környezetünk fénylı tisztaságát, fehérségét, friss illatát. 

Gyorsan elérkezett a csodás nap: az elsıáldozás napja, Krisztus Király 
ünnepe, az egyházi év záró vasárnapja. Felcsendült az ének: „Hozzád sóhajt 
a lélek…”. Már itt is van a csúcsponti esemény – Krisztus testének és 
vérének vétele. Mindezt körüllengte az oltárhoz közelítı leányok 
tüneményes szépsége, mennyei bájuk, angyali ragyogásuk, a fiúk szent 
összeszedettsége, komolysága, méltóságos ünnepélyessége. A szülık védı
óvó melegsége, Plébános atya és a templom közösségének figyelmes 
szeretete. Jött a felszabadult agape fantasztikus asztali díszítéssel, bensıt 
melengetı habos kakaóval, finomabbnál finomabb süteményekkel. Folytatás 
az otthoni családi ünnepléssel. 

Közben tódultak elı emlékeim: az elsı szentostya sejtelmes íze, az elsı
sötét színő öltöny, Édesanyám és Édesapám mosolygós arca. 

Királyom Krisztus, köszönöm papjainkat, egyházközségemet, 
templomunkat, ahol mi, hitben élık vasárnapról vasárnapra közösen 
ünnepelhetünk. 

Krisztus a mindenség Királya kérlellek, sok-sok pátyi gyermek és 
felnıtt részesülhessen titokzatos misztériumodban. Ámen.

Gábor Apa

A szerkesztéshez és kiadványunk tartalmassá tételéhez minden segítséget és 
ötletet szívesen fogadunk: a Schönstatti Családmozgalom pátyi családjai 
közül a Karvázy, Reményi és Schumicky család. 
A szerkesztıség kijelölt táborhelye: 
Karvázy, Széchenyi u. 6., 343-912
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