
MÉGIS 
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat 

vezérli cselekedeteidet, MÉGIS TÉGY JÓT! 
 ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) 

MEGHIVÓ

2000. február 19-én,  
szombaton 1700-órától 2400-óráig 

FARSANGI JELMEZBÁL  

lesz a Mővelıdési Házban. 
Belépı: egy tálca sütemény/szendvics, egy 

üveg/doboz üdítı

KERESSÜK RÁTERMETT FELEBARÁTAINKAT A KÖVETKEZİ
FELADATOKRA: 

• farsangi díszek készítése (gyerekek, anyukák elınyben) 
• teremdíszítés, berendezés 1600 órától (férfiak, ifjak figyelmébe!) 
• büfé felügyelete, irányítása (nem egészestés feladat) 
• tombola lebonyolítása 
• jelmezes felvonulás konferálása 
• papírpoharak, szalvéták, kiegészítık beszerzése 
• játékötletek 
• takarítás (ez igazi áldozatvállalás!)  

Jelentkezés a szerkesztıségben. 
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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. 
Gyóntatás a misék elıtt, vagy külön egyeztetett idıpontban 
lehetséges. 

Hivatalos ügyek intézése
Plébániai irodai fogadás bármilyen ügyben kedden és 
csütörtökön 1000-1300 között, szerdán és pénteken 1600-1700. 

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

A HÉTFİI NAPOKON NINCSEN SZENTMISE ÉS 
PLÉBÁNIAI FOGADÓ ÓRA SEM. 

Házszentelés
Házszentelési idıpont egyeztetés: a szentmisék után vagy a 
Mégis szerkesztıségében. (Karvázy, 343-912)   

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 

HIREK, INFORMÁCIÓK
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Néhány gondolat a farsangi bál kapcsán. 

• Szeretnénk, ha a mulatságban mindenki részt venne! 
Lehetıség szerint, legyen mindenkin jelmez, álarc vagy 
egyéb apró „másság” ami a farsang lényegét, a bolondozást, 
a tréfálkozást erısíti. 

• Szeretnénk tombolát is játszani. A játék lényege az, hogy 
valami apró kis meglepetést, váratlan ajándékot kapunk. S 
miért ne kaphatnánk ezt egymástól?! Ki-ki annyi szelvényt 
kap, amennyi jópofa vagy hasznos, kedves vagy épp 
praktikus „valamit” hoz. Ezek egy zsákba kerülnek, ahonnan 
sorsolás útján találnak új gazdára. A beadott tárgy bármi 
lehet, de tartsuk szem elıtt: olyat hozzunk, aminek mi 
magunk is örülnénk és nem érne miatta szomorú csalódás!!! 

• „Eszem-iszom, dínom-dánom!” Na igen, de nem mindenki 
egyformán! A meghívón közölt mennyiségek csak 
irányadóak. Aki a sok tánctól hamar megszomjazik, az két 
(vagy több) üveg italt hozzon, s aki gyorsan leugrálja a 
vacsorát az ételbıl gondoskodjon többrıl! Lássuk egymást 
vendégül bıséggel, a megmaradt finomságokon is együtt 
osztozunk. 

• A farsang „együtt-lét” – mindenkit kérünk, hogy ennek 
jegyében viselkedjen! Ha csak önmagát akarná valaki jól 
érezni, akkor egy kis harapnivalóval, itókával bezárkózna 
szobájába s kedvenc zenéjét hallgatva táncolna, tombolna 
egyedül. Mi azért „legyünk együtt”, hogy egymást 
boldogítva, gazdagítva érezzük jól magunkat! 

• A felelısség kérdése: Minden rendezvénynek van felelıse, 
összefogja, koordinálja az esemény lebonyolítását, és persze 
övé a felelısség. De a kivitelezésben jó lenne, ha mindenki 
tevékenyen kivenné részét, saját lehetıségeihez és 
tehetségéhez mérten! Mindenkit kérünk, gondolja végig mit 
vállalna szívesen, miben segítene! Ami két vagy három 
embernek verejtékes, sok idıbe és energiába kerülı munka, 
az húsz-harminc fı számára semmiség. 
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A FÉNY 

Kétféleképpen használjuk a fény szót. Az egyik a 
megvilágítás, az eligazítás, útmutatás: a fényszórók, 
világítótornyok, közlekedési fények fénye. A másik: az 
értékek fénye, a sugárzó arcok fénye, a szív szeretetének 
ragyogása, az Isten dicsıségének tündöklése. A 
boldogság fénye. 

Gyertyaszentelı Boldogasszony! Ez a történet mindkét 
fénynek természetfeletti megjelenése a földön. Az ısz 
Simeonban az utóbbit láttuk, Szőz Máriában az elıbbit. 
Mindkét fény nagy jelentıségő a mi sorsunkban. Simeon 
és Anna prófétaasszony megteltek boldogsággal. İk már 
megízlelték Isten dicsıségét. Földi életük elérte 
beteljesülését. Megérezték, hogy Isten dicsıségének 
ragyogásában lesz részük. Valamit ebbıl az örömbıl 
Szőz Mária is kapott korábban. Szt. Erzsébet 
látogatásakor Maga mondotta, hogy „…boldognak hirdet 
engem minden nemzedék.” De most József számára ez a 
fény a gyertya fénye volt. Eligazít a sötét szobában, de 
nem adja meg a nagy ünnepségek fényözönét. Szőz 
Mária most nem a boldogságról beszélt. Elgondolkodott 
Simeon szavain. Az egyszerő hivı ember is idınként 
megkapja azt a boldogságot, amelynek fénye és ereje 
természetfeletti. De mindenkinek tudnia kell, hogy 
életében tır fogja átjárni szívét. A hit fénye még csak a 
pirkadó fény. Tudjuk, hogy a hajnal után a nap teljes 
ragyogása adja meg a boldogító ragyogó fényt. Öröm a 
hajnal, de a teljes öröm a nappalé „Aki utánam jön, nem 
jár sötétségben”, de „aki utánam jön vegye fel keresztjét 
minden nap és úgy kövessen engem!” 



De jó: ha van egy kis gyertyánk, amikor kialszanak a 
fényforrások! Dédelgessük ezt a gyertyafényt, 
használjuk fel a szimbólumokat. De jó: megélni az 
egyházzal sorsunkat! Nekünk is van már a földön isteni 
örömünk, mint Szőz Máriának. De a végsı teljes 
megdicsıülésre várjunk. Biztosan eljı. Ha 
elgondolkodunk sokszor Szőz Máriával, ha 
gyertyafényben is megtaláljuk utunkat: nemcsak 
meglátjuk, de örökké élvezni fogjuk földi szemmel nem 
látható, mostani emberi szívünk világát meghaladó 
ragyogását az ÖRÖK FÉNYNEK. 

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

február  2. Gyertyaszentelı Boldogasszony
 Mal 3,1-4 vagy Zsid 2,14-18;Zs 23;Lk 2,22-40 

Urunk bemutatásának ünnepe 

február  3. Balázs-nap
E napon tartották a Balázs-járást, amikor házról-házra 
járva toborozták a diákokat az iskolába. 
Szt. Balázs püspök, IV. századi vértanú 

február  6.Évközi 5. vasárnap

február 10. Szt. Skolasztika (? –547) 
a bencés apácák megalapítója 

február 13.Évközi 6. vasárnap
 Lev 13,1-2.45-46;Zs 31;1Kor 10,31-11,1;Mk 1,40-45 

február 14.Bálint nap, 
Szt. Cirill és Metód
a szláv népek apostolai. 
A tyúkültetés napja, ekkor kezdenek párosodni, fészket 
rakni a verebek. 

február 19.Farsangi bál  

február 20.Évközi 7. vasárnap
Iz 43,18-19.21-22.24b-25;Zs 40;2Kor 1,18-22;Mk 2,1-12 

február 22.Szt. Péter apostol székfoglalása
A IV.sz-ban keletkezett római ünnep, amely az 
apostolokra alapított egyház egységét hirdeti 
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február 24.Mátyás-nap
Megtöri a tél uralmát, vagy ha jeget nem talál, akkor 
csinál. 
Szt. Mátyás apostol, az Úr feltámadása után választották 
az apostolok maguk közé a hőtlen Júdás helyére.

ebruár 27.Évközi 8. vasárnap
 Oz 2,16-17.21-22;Zs 102;2Kor 3,1b-6;Mk 2,18-22 
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Az alábbi határozat Páty Önkormányzat Képviselıtestülete 
2000. február 3-i ülésén született, melynek értelmében 
egyházközségünk számára lehetıvé válik új templom építése a 
Munkás téren.  
Köszönet az önkormányzat képviselıtestületének és a 
polgármesternek, hogy ezzel a lépéssel lehetıvé  tették eme 
óriási feladat megoldásának kezdı lépéseit. 

Határozat

„Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat tulajdonában lévı
884/5 hrsz-ú, 3670  m2 területő ingatlant – annak beépítetlen területté való 
átminısítésével egyidejőleg – eladja a Pátyi Katolikus Egyházközségnek. 
Az ingatlan vételára 6.000.000 Ft.-, azaz Hatmillió Forint. 
A Képviselıtestület a vételárból 5.000.000 Ft.-, azaz Ötmillió forintot a 
Pátyi Református Templomért Alapítvány számára a templomépítés céljára 
adományoz. 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés és 
az adományozási szerzıdés megkötésére, illetve az adásvételi és az 
adományozási összeg utalványozására.” 

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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