
MÉGIS 
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,

MÉGIS SZERESD İKET! 
( a calcuttai gyermekotthon faláról ) 

Az ökumenikus imahét elé 

Minden évben január harmadik teljes hetében kerül megrendezésre 
az ökumenikus (egyetemes, felekezetek közötti) imahét. Világmérető
megmozdulás ez, amikor a világon minden keresztyén / keresztény egyház 
együtt imádkozik egy héten keresztül, egy elıre kialakított imaprogram 
szerint. 2000-ben az imahét január 16-án, vasárnap kezdıdik és 23-án, 
ugyancsak vasárnap ér véget. Témája: "Áldott legyen Isten, aki megáldott 
bennünket Krisztusban". Pátyon a római katolikus templomban (Árpád u.) 
találkozunk vasárnaptól szombatig minden este 6 órai kezdettel, és a záró 
vasárnap mindegyik felekezet a saját templomában fejezi be az imahetet. 

Tudjuk, hogy az egyház a történelem folyamán darabjaira szakadt. 
A különbözı felekezetek nézetkülönbségei odáig vezettek, hogy nem tudtak 
már együtt imádkozni sem, és külön utakon fejlıdött tovább a hitük, a vallási 
meggyızıdésük. Ezt a több évszázados folyamatot visszafordítani már nem 
lehet, de azt megtehetjük, hogy testvéri szeretetben találkozunk egymással. 
Ilyenkor - hitünket fel nem adva, hanem hőségesen megtartva - legalább 
egyszer egy évben nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt 
bennünket. Immár a közös hitvallást (a Hiszekegyet) és az Úr imádságát (a 
Miatyánkot) is egységesen tudjuk mondani, és nem kell, hogy a közös 
imádságok két- vagy többféle formája megzavarja a lelki közösséget, a 
testvéri együttlétet. 

A Szentírásban (a protestáns fordítás számozása szerint a 133. 
zsoltárban) ezt olvassuk: "Ó, mily szép és mily gyönyörőséges, ha a 
testvérek egyetértésben élnek! ... Csak oda küld az ÚR áldást és életet 
mindenkor."  

Kívánom, hogy mindannyian átélhessük ezt az elıttünk álló 
imahéten, és Istenünk gazdag áldása kísérje az esténkénti együttléteinket! 

Vizi István 
református lelkipásztor
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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 

Ökumenikus imahét
Helye: római katolikus templom, idıpont: 1800 óra 

Várható program: 

Január 16.  Zsolnay Béla atya, püspöki tanácsos, címzetes apát 
Január 17. Vizi István református lelkipásztor 
Január 18. Zsolnay Béla atya, püspöki tanácsos, címzetes apát 
Január 19. Roszik Gábor evangélikus lelkész 
Január 20. Hogyó József szerzetes atya 
Január 21. Vizi Istvánné Nagypál Anikó református lelkipásztor 
Január 22. Rainer Ferencné református lelkipásztor 

HIREK, INFORMÁCIÓK
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Millenium 
                                            

A 2000. Újév napján, a  Milleniumi Ünnepségsorozat 
nyitányaként - a Magyar Országgyőlés döntése alapján - a Szent 
Koronát ünnepélyesen kívánták a Parlament kupolacsarnokába 
átszállítani. Az elıkészületekrıl már az óév utolsó napjaiban 
hírt szerezhettünk. Az ünnepségre az ország apraja-nagyja 
meghívott volt.  
Meg is telt a Kossuth tér sokezer emberrel. Vajon miért nem 
éreztük tömegnek ezt a sokezer férfit, nıt, gyermeket? Ha 
mégoly kis ideig is, de közösséget alkottunk.  Akik el tudtak 
menni, egyszerően úgy érezték, hogy ott szeretnének lenni, 
érezni az ünnepség légkörét, látni a hasonlóan gondolkodók, a 
hasonlóan érzık arcát, jelenlétükkel tisztelegni a magyarság e 
közös, évszázados kincse elıtt.  
A várakozás utolsó perceiben e közösség soraiból hangzott fel a 
Boldogasszony, Anyánk kezdető ének. Mária Istenanyaságának 
ünnepén, gyönyörő énekszó hallatszott Máriához, akinek 
oltalmába ajánlotta Szent István a népünket. 
A katonai tiszteletadás méltóságteljes volt.  Mennyire kellenek 
ezek a formaságokkal kifejezett felemelı pillanatok is!  
Sokan még az ünnepi hangulatban, mit sem törıdve a hideggel, 
a várakozás nehézségeivel, éjszakába nyúló türelemmel várták, 
hogy megnézhessék a Koronát. 
A következı napokban pedig – valószínőleg sok más családhoz 
hasonlóan – örömmel fejeztük ki csodálkozásunkat: „Ti is ott 
voltatok? Hogyhogy nem találkoztunk?”  „Hát persze, hiszen 
olyan sokan voltunk.” 
És, ezek után, hogyan tovább?  
Másnap, a templomunkban már ott volt a plakát a Milleniumi 
Ünnepségsorozat várható fıbb egyházi eseményeirıl. 
Reméljük, ezeken az alkalmakon is lesznek hasonló 
találkozások – mindannyiunk örömére. 

 Kapovits Judit
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A Betlehemi Csillag vezessen az Új Ezredévben ! 

A Betlehemi Csillag nem a világőr egyik csillaga volt. 
Isteni jel, égi fény volt, amelyet csak azok láttak, akiknek szíve 
ép, lelkük befogadó képes, emberségük kitárul a magasabb 
rendő világra, az istenire. Látszólag ellentmondásos, mégis 
valóság: aki nem tudja szívébe fogadni azt, ami emberfeletti, 
természetfeletti, az nem nyeri el, ami emberileg szükséges. 
Nincs igazi tájékozódás az észben, nincs derő a szívben. Isten  
nélkül nem ember az ember. 

A hitetlenség a közelmúltban parancs volt, ma divattá vált. 
Mindkét irányzat a tudományra hivatkozott és hivatkozik. 
Ugyanakkor az igazi tudósok megrendülten állnak még a 
természet titkai fölött is, hiszen azok mögött is sejlik az Isten. 

„Hálát adok neked Mennyei Atyám, hogy elrejtetted ezeket a 
tudálékoskodók és bölcselkedık elıl, de kinyilatkoztattad a 
kicsinyeknek !” – Mondja Urunk, Jézus Krisztus. 

A hit a legnagyobb kincsünk, egyben legmagasabb rendő
tudományunk. Akinek szíve-lelke kitárul Isten felé, csak az 
lehet derős, kiegyensúlyozott, reményekben gazdag. A 
legnagyobb szenvedések idején is. 

Mégis mindenkiben felmerülhet a kérdés, nemcsak álmodtuk-e 
azt a csillagot. Valóban adott jelet az Isten? 

Ezredforduló van. A magyarság 1000 éves, a kereszténység 
2000 éves fordulója. Van módunk visszatekintésre, értékelésre, 
szemlélıdésre. Ahogy tanulmányozzuk a múltat, nem lehet meg 
nem látni, azokat az értékeket, amelyeket a kereszténység 
hozott nekünk. Olyan értékeket kaptunk, a magyarság és az 
egész világ, amelyeket semmi más emberi törekvés megadni 
nem tudott. 



Igaz, az emberrel együtt mindenhol ott van a bőn lehetısége és 
ténye. De ahol, és amikor diadalmaskodott a keresztény szellem 
és lelkület, mérhetetlen értékekkel gyarapította az egész 
emberiséget. Megalapozott a mi hitünk, csodálatos a keresztény 
élet gazdagsága. 

Ezredfordulót ünnepelünk: Nagyvilágban, Egyházban, és 
különös ragyogással Hazánkban. Boldog az az ember, akinek 
szívében fel tudott magasztosodni A SZENT KORONA, a 
magyarság, a keresztény nemzet szimbólumává. Képeivel is, 
díszeivel is, a történelem viharaira emlékeztetı megrendült 
keresztjével is. 

A SZENT KORONÁRÓL is sugárzik felénk a Betlehemi 
Csillag fénye, ígérete. Néz ránk MEGVÁLTÓ ISTENÜNK, és 
segítségét ígéri, ha fénye útján járunk. 

Tegyük meg! 

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

Ötletpályázat 

Egyházközségünk a Jubileumi Szentévrıl és hazánk Milleniumi 
Centenáriumáról méltó módon szeretne megemlékezni, emlékhely 
kialakításával. Ezen emlékhelyet a régi templom (temetı) környezetében 
kívánjuk megvalósítani. 
Felkérünk minden jószándékú polgárt, ötletével, tervével segítse 
kezdeményezésünket. 
Beadható 2000. január 31-ig, a római katolikus plébániára. 
Felvilágosítás kérhetı: Michels Gábor, Körtés u. 2.; Takács Gábor, Csilla út 
3. 

Egyházközségi képviselıtestület
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Naptár 

január 6. Vízkereszt  -  epifánia  -  Urunk megjelenése
Az „epifánia” szó megjelenést, megnyilvánulást, látogatást 
jelent.Krisztus születésekor Isten bevonult a földi világba, a 
történelembe, hogy magához emelje az emberiséget. Jézusban 
rejtızködött ugyan az isteni mindenhatóság, de egy-egy pillanatban 
átfénylik természetén, kinyilvánul a világ elıtt. Három ilyen 
kinyilvánulást hirdet és jelenít meg a liturgia vízkeresztkor: 
1. A napkeleti bölcsek a gyermekben elismerik a várva várt királyt, 

ajándékaikkal kinyilvánítják az ı fönségét. 
2. Az ünnep teljes tartalmához tartozik Krisztus 

megkeresztelkedésének misztériuma, amikor az Atya és a 
Szentlélek kinyilvánította, hogy Jézus a Fölkent. 

3. E nap misztériumához tartozik a kánai menyegzı csodája, mert ez 
volt Jézus elsı csodája, isteni hatalmának elsı kinyilvánítása. 

Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, ekkor kezdıdik a 
farsang. 

január 9. vasárnap Urunk megkeresztelkedése
Iz 55, 1-11; Zs 12; 1Jn 5, 1-9; Mk 1, 6b-11 

január 16. évközi 2. vasárnap
1Sám 3,3b-10; Zs 39; 1Kor 6, 13c-15a.17-20; Jn 1,35-42 

január 16-22. Ökumenikus imahét a keresztények egységéért 

január 18. Árpádházi Szt. Margit ( 1242-1270 )
- a magyar leányok védıszentje 
Apja IV. Béla volt, a tatárjárás és újjáépítés korának királya. Margit 

életét domonkos-rendi apácaként vezeklésben és szeretetszolgálatban 

töltötte, mint élı áldozat a szenvedı magyar nemzetért. 

január 20. Szt. Fábián pápa ( ?-250 ) és Szt. Sebestyén  ( ?-288 ) 
vértanúk
- az elsı tavaszébresztı nap 
Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni.
Boldog Özséb, a magyar pálos rend megalapítója 
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január 21. Szt. Ágnes szőz, vértanú  ( ?-304 táján )
Gazdag család gyermeke, 13 évesen lett a tisztaság vértanúja. 

január 22. Vince napja
 „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.” Olvadás esetén jó 
bortermésre lehet számítani. 

január 23. évközi 3. vasárnap
Jón 3,1-5.10; Zs 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20 

január 24. Szalézi Szt. Ferenc püspök, egyháztanító ( 1567-
1622 )
Hitvédı, rendalapító, kora lelkiségének formálója. A katolikus írók 

pártfogója. „Filótea” c. könyve ma is a legelterjedtebb lelki könyvek 

egyike. 

január 25. Szt. Pál Apostol Megtérése
Saul, a buzgó farizeus Isten kegyelme által megtér a damaszkuszi 

úton. A keresztények üldözıjébıl Krisztus hirdetıje lesz. Leteríti 

Krisztus az ı üldözıjét, hogy egyházának tanítójává tegye. Megüti ıt, 

hogy meggyógyítsa. Megöli ıt, hogy életre keltse. 

január 30. évközi 4. vasárnap
MTörv 18,15-20; Zs 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 

január 28. Aquinói Szt. Tamás áldozópap, egyháztanító ( 1226-
1274 )
A középkor legtudósabb teológusa, domonkos-rendi szerzetes, a 

skolasztika fejedelme. Filozófiai, teológiai tanítása napjainkig 

irányadó. Az Oltáriszentség nagy hittudósa. Fımőve a „Summa 

Theologica”, melyben a keresztény hitet foglalta tudományos 

rendszerbe.     
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„Gyermek született Nékünk” 

Izrael legkiválóbb emberei sok-sok évszázadon át gondolkodtak, 
spekuláltak, mígnem bizonyossá vált elıttük, kell jönnie egy Közvetítınek, 
aki kapcsolatot teremt Isten és az ember, az ég és a föld között. 

Amikor e gondolat széles körben ismertté vált, olyan egyszerőséggel, 
amennyire emberileg lehetséges a világtörténelem középpontjába 
beleszületett egy síró, rívó kisbaba. A JÉZUS nevet adták neki. 
Ezen egyszerő kis emberi eseményre gondolunk minden karácsonykor. Most 
is. Születése óta ember milliárdok biztosak abban, hogy İ a Közvetítı, a 
Megváltó. 

Megengedi ezekben a napokban is, hogy betlehemi bölcsıjéhez menjünk, 
ajándékot készítgessünk, nézegessük, cirógassuk, szeretgessük. 

Természetesen elfajzott, barbár, hatalomtól eltorzult állatemberek  úgy 
érezték, ezzel a kisbabával hamar elbánnak. Gondoljunk csak Néróra, 
Tokugavára (Japán), Vaszilideszre (Etiópia), Callesra (Mexikó), Hitlerre 
vagy Sztálinra. Nem véletlen, hogy  az utóbbi kettı hazai talpnyalói 
Mindszenty lecsukásával indítottak. Ma már tudjuk, ezen hatalmasságok  
„izmusai” úgy csuklottak össze , akár a rongybabák. Uram, a Te egyházad 
pedig méltósággal teszi a dolgát különféle izmusok, rendszerváltások jövés-
menése közepette. 

Testvérem, nyugodtan nézd át ezeket a tényeket a történelem lapjain!  

Ezek után nekem is adódott az ötlet és a feladat egybıl: ha azt akarom, hogy 
gyermekeim simán, megrázkódtatások, összeomlások nélkül „száraz lábbal” 
tudjanak átkelni az eljövı újabb köztársaságok és izmusok „tengerén”, 
legjobb, ha vasárnapról vasárnapra nagyon megszerettetem velük, és 
magammal is, a JÉZUS nevő kicsi babát. 

Köszönöm Uram, hogy forrón szerethetlek! 

Takács Gábor

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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