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Blaise Pascal 

Ádventi imádság 

Kihez kiálthatnék, én Istenem, 

kihez fordulhatnék segítségért, 

ha nem Tehozzád?! 

Egyedül csak Isten tudja 

teljesíteni reményeimet! 

Mert magát az Istent keresem, 

utánad vágyódom, Istenem, 

Hozzád fordulok hát, hogy elérhesselek. 

Te teremtetted lelkemet, 

egyedül csak Te ismered, 

s Te tudod újjáteremteni is! 

Te saját képedre alkottál engem, 

egyedül Te tudsz átalakítani 

annak képére és hasonlatosságára, 

aki Jézus Krisztus, 

Megváltóm, Tükörképed, 

isteni lényed Jele és Igéje! 

( Alföldi A. Béla fordítása) 
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Naptár 
Dec. 17. kedd 600 roráte imaóra 
Dec. 20. péntek 600 roráte imaóra 
Dec. 21. szombat 1600 lelkigyakorlat gyermekeknek (helyszín: "kisiskola") 
Dec. 21. szombat 1900 adventi gyertyagyújtás 
Dec. 22. vasárnap 900 szentmise, advent 4. vasárnapja 
Dec. 24. kedd 600 roráte imaóra 
 1600 betlehemes játék 
 2400 éjféli szentmise 
Dec. 25. szerda 1000 szentmise, karácsony 
Dec. 26. csütörtök 900 szentmise 
Dec. 29. vasárnap 900 szentmise, Szent Család ünnepe 

Meddig jutottunk el az új templomunk megvalósítása terén? 

Egyházközségünk képviselı-testülete 2001. ıszén úgy határozott, hogy 
konkrét lépéseket tesz jövendı templomunk tervezésével kapcsolatban. A 
feladatok koordinálására dr. Sal Béla kapott felkérést, aki egy szőkkörő
munkacsoportban való közremőködésre kérte fel az építészmérnöki diplomával 
rendelkezı Holnapy D. Márton atyát és az egyháztanács néhány tagját (Havas 
Vince, Michels Gábor, Schumicky András).  

A munkacsoport tagjai elkészítették a templom, plébánia és közösségi ház 
kialakítására szóló tervpályázat dokumentációját. Javaslatot fogalmaztak meg az 
épületegyüttes funkcionális elvárásait illetıen, és az alábbi négy kiemelkedı
tudású, e tárgykörben referenciákkal rendelkezı katolikus építész felkérését 
szorgalmazták:  

Balázs Mihály 

Karácsony Tamás 
Vizér Péter 

Zalavári Lajos 

Az egyháztanács képviselı-testülete püspök atya támogatásával zöld utat 
adott a pályáztatás folyamatának beindítására. 

Tavasz végére az építészek elkészültek terveikkel. A pályamunkák 
bemutatására nyilvános fórumot szerveztünk. A Közösségi Házban egymást 
követı négy héten át egy-egy este mindegyik építésznek lehetıséget 
biztosítottunk a bemutatkozásra és elképzeléseik bıvebb kifejtésére. A 
pályamőveket bemutató hivatalos részt követıen a jelenlévık feltehették 
kérdéseiket, késıbb pedig már kötetlen beszélgetés formájában ismerkedhettek 
meg a részletekkel. A bemutatkozó estén elhangzottakat magnó kazettára 
rögzítettük. 

 A különbözı stílusú tervezıi elképzelések szélesebb körben való 
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bemutatása céljából a pályamőveket kiállítottuk a templomban. A vasárnapi 
szentmiséket követıen mindig akadt érdeklıdı, aki tanulmányozva a rajzokat , 
„lelki szemeivel” már látta is, hogy milyen lesz az új templom a valóságban.  

A hívektıl nyár végéig elég sok vélemény győlt össze a tervekkel 
kapcsolatban, ezért a pályamőveket a szakmai zsőri tagjainak rendelkezésére 
bocsátottuk. Így alakíthatta ki véleményét  

Dr. Farkas Attila mővészettörténész, az Országos Egyházmővészeti és 
Mőemléki Tanács fıtitkára,  

Tatár Dezsı építész, a Székesfehérvári Egyházmegye fıépítésze,  
valamint a Bíráló Bizottság további tagjai: 

Zsolnay Béla pátyi apátplébános,  
Holnapy D. Márton építész, zsámbéki plébános,  
Michels Gábor Páty Önkormányzata Településfejlesztési Biz. elnöke,  
Dr. Sal Béla Pátyi R.K. Templomért Alapítvány elnöke. 

A Bíráló Bizottság december 5-i ülésén a négy pályamővet áttekintette, azok 
színvonalát kiválónak minısítette. 

A Bíráló Bizottság végiggondolva a tervek értékeit és hiányosságait, azt a 
pályamővet gondolta továbbtervezésre legalkalmasabbnak, amelyik a helyi és a 
helyszíni sajátosságokat a leginkább figyelembe vette. 

Ennek eredményeképpen a Bíráló Bizottság egyhangúlag Vizér Péter 

építész tervezı úrral való további együttmőködést javasolja a Pátyi 
Egyházközség részére. A jövıre vonatkozóan a szakmai zsőri tagjai 
felajánlották együttmőködésüket az elfogadott pályamő továbbfejlesztése 
érdekében. 

Az egyháztanács képviselı-testülete soron következı ülésén, figyelembe 
véve a Bíráló Bizottság javaslatát, dönteni fog e kérdésben, vagyis 
meghatározza a továbbtervezéssel járó feladatokat és költségeket, valamint ez 
utóbbinak Püspök atya jóváhagyásával megjelöli forrását. Célunk 2003-ban az 
építési engedélyek megszerzése és a terveknek megfelelı közmő csatlakozások 
kiépítése. 

Az adományok győjtése terén is lényeges áttörést fog jelenteni a 2003. év, 
mert a 

Pátyi R.K. Templomért Alapítvány 

adószáma: 18687996-2-13 
jogosulttá válik a magánszemély felajánlása esetén jövedelemadójának 1%-ára. 

Kérjük Önöket ezzel is támogassák közös céljaink megvalósítását! 
Dr. Sal Béla
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Elkövetkezendı számainkban a  „Család” témakörét szeretnénk 
körüljárni.  Ez egy igen átfogó terület, sok minden tartozik ide a 
házastársi kapcsolattól a gyereknevelésig, fiatalkortól az idısebbig 
mindig mást és mást jelent. Apránként, mindig egy –egy kis szeletéhez 
kívánunk hozzányúlni. S tesszük ezt azért is, mert az idei évben a 
püspöki kar kommunikációs programja is ezzel a címmel jelent meg: 
„Holtomiglan, holtodiglan”. A házastársi hőség értékét állítja 
középpontba a Magyar Katolikus Egyház. A férfi és a nı  egész életre 
szóló, esküvel megerısített házasságát egyházunk szentségnek vallja, a 
házasságot Istentıl megáldott életformának tekinti. A házastársi 
szeretet és összetartozás Istent, az ı szeretetét teszi jelenvalóvá ezen a 
világon. A családi élet és a házasság intézményét ért ártalmas 
hatásokra válaszolva a Magyar Katolikus Egyház arra hív 
mindnyájunkat, hogy hirdessük a házastársi elkötelezıdés gyermekeink 
jövıjét is meghatározó erejét. Bevezetésnek álljon itt két ima a 
házasfelektıl, s egy rövid elgondolkodtató írás a gyermekrıl a 
betlehemi Szent Család fényében.  

(Forrás: Új Ember 2oo2. dec. 1-jei száma) 

A férj imája 

Istenem, segíts, hogy szerepemben helyt állhassak, hogy feleségem 
szükségleteivel szemben figyelmes legyek! Segíts, hogy egységünket 
hőség és támogatás által erısítsem! Segíts, hogy ıszinte érzelmeimet ki 
tudjam fejezni, s ezt az elıjogot neki is megadjam! Segíts, hogy több 
lehessek, mint jó szeretı, azáltal hogy körültekintı módon kivegyem 
részem a kötelességbıl! Segíts, hogy ne csak szavait, hanem érzelmeit 
is felfogjam! Segíts, hogy a múlt gyengeségeit elfelejtsem, s a jelenével 
szemben türelmes legyek! Segíts barátságunk ápolásában közös 
döntések által! Segíts, hogy saját hibáimat beismerjem és az övéi felett 
soha ne ítéljek keményen! Segíts, hogy határozott legyek, és 
feleségemnek szabadságot biztosítsak személyiségének kialakításához! 
Segíts emlékeznem a különös napokra, melyek sokat jelentenek az ı
számára! Segíts a dolgokat értékelni, melyek sokszor magától 
értetıdınek hatnak! Segíts, hogy nyilvánosan soha ne kritizáljam, s 
meg ne sértsem! Segíts, hogy ne terheljem meg anyagi gondokkal! 
Segíts, hogy ne várjak el többet, mint magam is nyújthatok! Segíts, 
hogy felé irányuló gondjaimat mindennap imámba foglaljam!                   
Amen 



A feleség imája 

Uram, segíts elfogadnom a szerepet, mit rám bíztál! Segíts férjem 
támogatnom, hiszen ı a család feje! Segíts, hogy soha ne vegyem 
természetesnek a „kis dolgokat”, miket értem tesz! Segíts legyıznöm 
szeretettel a hírvágyat és féltékenységet! Segíts soha fel nem hoznom 
férjem múltbeli hibáit! Segíts ıt úgy szeretnem, hogy ne csak kapjak, 
adjak is! Segíts magam elfogadnom, ahogy teremtettél engem! Segíts 
érzékenynek lennem arra a teherre, mely férjemre nehezedik mialatt a 
családról gondoskodik! Segíts megértınek lennem fontos döntések 
idején! Segíts kedvesnek lennem hozzá, miként magamra gondot 
fordítok! Segíts soha el nem titkolnom elıle fájdalmam és kívánságom! 
Segíts olyan figyelmesnek lennem hozzá egész nap, miként én elvárom 
tıle! Segíts nem elfelejteni, hogy férjemet Te adtad nekem! Amen. 

A gyermek Isten ajándéka 

Régi nyelvünk ezt szépen ki tudta fejezni: áldás a gyermek, az 
édesanya pedig, aki gyermeket várt? Áldott állapotban volt. Isten áldotta 
meg ıt, hogy gyermeke születhessen. 

Késıbb már csak azt mondták: más állapotban van, vagy állapotos. 
Elkopott a kifejezés mellıl, hogy ez az állapot: áldás, hogy Isten 
ajándéka. 

Nem sokkal késıbb egy negatív jelzıt kezdtek el használni: terhes 
anyuka. Jellemzı kifejezés! Ami korábban áldás volt: az teherré lett még 
akkor is, ha továbbra is sok-sok édesanya ezt szent tehernek gondolta. 
Mégis teherré vált, ami ıt úgymond „önmegvalósításában”, 
„karrierjében” hátráltatta. 

Majd végezetül a TV és a rádió vált hangossá a „veszélyeztetett 
terhességtıl”. Márpedig ami veszély, az rossz, attól óvakodni kell, jól 
vigyázni! 

Nem csak egyszerő szójátékról vagy változásról vall mindez, hanem e 
szavak tanúskodnak a gondolkodásmód átalakulásáról! Isten népének 
történelme mutatja, hogy az Úr legnagyobb áldásai mindig egy-egy 
gyermek életével kezdıdtek el. 

Lehet az így, ma is, a mi családunkban is! Talán Isten éppen a 
gyermekeken át akarja megújítani az egész család hitét, Istenhez való 
hőségét! 
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Az üres kező király 

A külvárosi plébánia fiataljai elhatározták, hogy modern misztériumjátékban 
elıadják karácsony történetét, vagyis Jézus születését, az angyalok és a 
pásztorok jelenetét, valamint a három királyok látogatását. Nagy odaadással 
készültek a játékra, régi ruhákból korhő jelmezeket varrtak a szereplıknek, és 
még az elıadás szövegébe is friss ötleteket toldottak, hogy a mai tanulságokat 
mindenki megértse karácsony történetébıl. A három királyok szerepére tisztes, 
idısebb férfiakat választottak ki a plébánia hívei közül. 

Minden nagy rendben és igazán méltó felkészülésben folyt egészen 
karácsony estig, amikor telefonon jelentették a rendezıségnek, hogy a három 
király influenzás beteg lett, a dühöngı járvány ágynak döntötte ıket. Na, most 
mit csináljanak? Nem volt sok gondolkodási idı, mert az elsı elıadás karácsony 
délutánján lett volna. Igen szomorúak voltak, mert a három királyok szerepe volt 
a legmodernebb része a darabnak, egyben a legtanulságosabb is, nekik egyéni 
eseteikbıl kiindulva azt kellett eljátszaniuk, miért tartoznak hálával az isteni 
Kisdednek. Nem aranyat, tömjént és mirhát kellett vinniük Jézus elé, hanem 
saját ajándékaikat, hálaadásaikat. 

A fırendezı felhívott telefonon három embert a baráti körbıl, és 
szorultságában arra kérte ıket, hozzanak három ajándékot, három olyan jelképes 
tárgyat, ami legjobban kifejezi, miért is kell nekik hálát adniuk térden állva a 
betlehemi Gyermek elıtt. Persze saját szavaikkal kell megfogalmazniuk a 
hálaadó imádságot is. Ennyi az egész szerep, nem könnyő, de nem is túl nehéz-
mondta nekik a fırendezı. İk elvállalták. 

Elérkezett karácsony délutánja, az elsı elıadás ideje. Az egész csoport 
rettenetesen izgult a játék sikeréért. Fıleg a rendezık igyekeztek lázas 
tevékenységgel palástolni izgalmukat. A három király új szereplıi voltak a 
legnyugodtabbak…

Amikor sor került rá, elılépett a homályból a három bölcs király, az elsı
letérdelt és egy pár mankót hozott Jézus jászolához. Így imádkozott: 

- Szívem háláját hoztam el néked, Jézusom, emlékeztetıül ezeket a 
mankókat. Három éve már, hogy autóbalesetet szenvedtem a legforgalmasabb 
fıúton. Súlyos törésekkel, vérzésekkel szállítottak kórházba a mentık. Az 
orvosok napokig kétségesnek tartották életben maradásomat. Neked 
köszönhetem, Uram, hogy életben maradtam, s így felnevelhetem öt 
gyermekemet. Hónapokon keresztül ezek a mankók segítettek járnom, ezek a 
mankók, amelyeket most ajándékul elhoztam eléd…

A második király nem is király volt, hanem királynı. Kétgyermekes 
édesanya, aki a szíve alatt hordozta harmadik gyermekét. Mindenki 
csodálkozására egy nagy háromszög vonalzót húzott elı, és azt ajándékozta 
Jézusnak, miközben így imádkozott: 

- Tudod, Jézusom, házasságom elıtt mőszaki rajzoló voltam. Jó fizetéssel, 
jutalmakkal, megbecsülten dolgoztam munkatársaim között. Férjem nem akarta, 
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hogy dolgozzam, de én nagy kitartással küzdöttem munkám érdekében. Aztán a 
második gyermekem születésekor rádöbbentem, hogy az én igazi hivatásom az, 
hogy édesanya legyek. Nincs szebb dolog a világon, mint gyermekeket szülni, 
és felnevelni ıket. Most már nem akarok visszamenni régi foglalkozásomba…

A harmadik király egy gimnazista fiú volt. Nem hozott magával semmi 
különös ajándékot, csak egy üres papírlapot, azt tette oda Jézus jászolához. 
Aztán így imádkozott: 

- Uram, Királyom, látod, én nem hoztam semmi ajándékot. Sokáig 
küzdöttem magammal, idejárulhatok-e színed elé. Mert üres az én kezem. 
Szívem is csak vágyakkal van teli, várakozással és nyugtalansággal , mert –
ıszintén szólva – kilátástalan a jövım. Csak benned bízhatok, egyedül benned 
remélhetek. Reménnyel telt a kezem és a szívem, jöjj, töltsd meg ürességemet 
gazdag ajándékaiddal…

Ezzel ért véget a játék, s hatalmas tapsviharral…
 (Bruno Dörig nyomán)

♦♦♦

A történet elolvasása után egy kis játékra hívnánk az olvasót. Játsszunk el a 
gondolattal: ha mi térdelnénk a betlehemi jászol elıtt, ahol a Világ Ura fekszik 
kisdedként, mi hogyan köszöntenénk, milyen ajándékot adnánk át neki? Ha 
valakinek lenne olyan története, megköszönni valója, mint a történetben 
szereplı „három királynak”, s ezt szívesen megosztaná velünk, kérjük röviden 
írja le és juttassa el a szerkesztıséghez. Az így összegyőlt írásokkal szeretnénk a 
következı számot gazdagítani.   

A szerk.
♦♦♦

Urunk, segíts, 
hogy úgy ünnepelhessük születésedet,  
- mint a pásztorok: 

hogy riadjunk fel magányos 
sötétségünkbıl, amibe önfejőségünk 
és rövidlátásunk taszított; 

- mint a bölcsek: 
hogy emeljük szemőnket a csillag felé, 
amelyet csak azok látnak, 
akik rátermettségők bölcsességéhez 
mindig hozzáfőzik alázatos imájukat is; 

- mint Mária: 
hogy mi is szeretni tudjuk 
a titokzatos, gyenge Gyermeket, 
amennyiben az Egyházat szeretjük 
megmagyarázhatatlan és sokszor 
elesettnek látszó valóságában. 
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Karácsonyi himnusz 

Világ váltsága, Krisztusunk, 
Atyának egyszülött Fia, 
szent születésed mily csoda, 
megelız minden kezdetet. 

Atyádnak fényessége vagy, 
e földön egyetlen remény: 
e nagyvilág hozzád kiált, 
hallgasd meg szolgáid szavát. 

Ó, Üdvözítı, ne feledd, 
hogy szőz Anyától testedet 
magadra öltve közülünk, 
egy lettél egykor mivelünk. 

Így tanúsítja ez a nap, 
mely minden évben visszatér: 
az Atya küldött el közénk, 
a világ üdvösségeként. 
İt áldja ég, föld, tengerek, 
mindaz, mi bennük létezik, 
jöttöd szerzıjét áldva most 
dicsérı dalban zengenek. 

Mi is, kiknek kicsorduló 
szent véred adott életet, 
ma születésed ünnepén 
új dallal hódolunk neked. 

Jézus, magasztal énekünk, 
ki Szőztıl születtél nekünk: 
Atyádat és Szentlelkedet 
örökre dicsérjük veled. 

(a karácsonyi idı vecsernyébıl)

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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