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Szentséges Atyánk! 
 
 

Kérjük, engedje meg, hogy a Magyarországról, közelebbrıl is Páty 
községbıl érkezı zarándokok nevében tisztelettel köszöntsük Önt! 

Örömmel tudatjuk, hogy nehéz, de áldásos, a nehézségek ellenére is sok 
örömet adó munkába fogtunk: 

 
A pátyi katolikus közösség templomot épít! 

 
 A templom névadója Szent 
Imre, az ifjúság védıszentje, 
egyúttal emléket kíván állítani II. 
János Pál pápa emlékének is. Az 
új templom bronzkapujának eddig 
elkészült kazettáit Ozsvári Csaba 
egyházi ötvösmővész készítette, 
akinek munkái és munkássága Ön 
elıtt sem ismeretlen. A mővész 
2009-ben, 46 esztendıs korában, 
a Schönstatt mozgalom 
magyarországi központjában, 
Óbudaváron hunyt el. 
  

 
Páty 6800 lelkes település Budapest közelében és máig nincs katolikus 

temploma. A kilencvenes években a Budapest környéki agglomeráció 
ugrásszerően benépesült, fıként nagycsaládosok, sok kisgyermekkel költöztek 
Pátyra. Egyre növekedett a pátyi katolikus közösség lélekszáma. Létrehoztuk 
önálló egyházközségünk énekkarát - a több, mint „teltházas” szentmiséken 
sokszor 8-10 gyermek is ministrál.  

 
A szentmisék jelenleg a régi pátyi mozi épületében zajlanak. 
  
Mőködik a korcsoportos hitoktatás elsı osztályos kortól egészen a felnıtt 

katekézisig. Rendszeres családakadémiai elıadásokat szervezünk értékes 



elıadókkal, valamint gyermekeink tagjai olyan lelkiségi mozgalmaknak, mint a 
regnum és a cserkészet. Nyáron és télen nagycsaládos táborokat szervezünk 
3-4 napra, melyek még jobban összekovácsolják közösségünket. 

A hívek elkötelezettsége 
érthetı, hiszen Pátyon sok a 
gyermek. A római katolikus 
egyházközségi képviselıtestület 13 
világi tagjának összesen 45 
gyermeke van. 

A hittantermek hiánya, 
közösségi alkalmaink az iskolai 
tornatermekben, és a kultúrházban – 
mind-mind azt jelzik, hogy a jelenlegi 
kereteket kinıttük. Az ezredfordulón 
történt szimbolikus alapkıletételt 2007. október 24-én az elsı kapavágás és az 
építési terület megáldása, majd pedig a tényleges építkezés megkezdése 
követte. 

 
Templomot csak az épít, aki 

hisz a jövıben, hisz a katolikus 
hívık lélekszámának 
gyarapodásában. Rendületlenül 
hisszük és valljuk, hogy a 
templomot mindnyájunknak elıször 
saját lelkében kell felépítenie, csak 
ezt követıen építhetjük fel Isten 
házát. 

 
Az elsı építési ütem 2008. 

májusában zárult le. Ebben a 
fázisban a monolit vasbeton vázszerkezet készült el az alappal. A költségek 
fedezéséhez egyházközségünk értékesítette valamennyi ingatlanát.  

A második ütem a tetıszerkezet elkészítése volt, mely 2009 tavaszán 
készült el. Ezt követıen a hívek felajánlásaiból és közös munkájával épült 
tovább a templom a mai állapotig.  

Idısek és fiatalok 
hétvégeken együtt dolgoznak a 
templomon, hogy a májusi 
ünnepi szentmisére elkészüljön a 
templom épített kerítése, 
harangtornya és minél több 
külsı és közfal.  

Igazi öröm volt számunkra 
és Spányi Antal Püspök atya 
pártfogó szeretetét is jelzi, hogy 
már a félig kész templomban is 
bemutatott számunkra két 
ünnepi szentmisét, sıt bérmált is 



az új templomban! Hisszük, hogy 
hamarosan az elkészült templomban 
köszönthetjük ıt, Harkai Gábor plébános 
atyával közösen, a Székesfehérvári 
Egyházmegye új templomának 
szentelése alkalmával. 

Addig is közös könyörgésünket minden 
közös alkalommal elimádkozzuk: 
"Urunk! Kérünk adj tehetséget, lelki és 
testi erıt, hogy közösségünket és 
templomunkat a Te dicsıségedre 

felépíthessük!" (Unser Herr, wir bitten Dich: 
schenke uns Kraft und Talente, damit wir 
unsere Gemeinde und Kirche zur größeren 
Ehre Gottes aufbauen können!) 

Saját honlapot mőködtetünk 
(www.ude.hu), ahol naprakész információk és 
fotók találhatók épülı templomunkról, 
közösségi programjainkról. 

 

Szentséges Atyánk! 

 Kérjük, segítse imáival templomépítı szándékainkat, hogy hívei 
mindenkor újabb erıt meríthessenek közös hitünkbıl a folytatáshoz! Kérjük, 
áldja meg Antal püspökünket, hogy szándékai szerint támogathassa továbbra 
is templomunk építését!  

Köszönjük érettünk teendı erıfeszítéseit és imáit.  

Kérjük az Úr áldását Szentatya életére és fıpásztori szolgálatára! 

İszinte tisztelettel a pátyi római katolikus hívek nevében: 

 

Harkai Gábor plébános   


