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„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,

2009. Húsvét

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, MÉGIS ÉPÍTS! (Calcuttai Boldog Teréz)

„Gondolj közösségedre,
amelyet ősidők óta kiválasztottál,
a népre, amelyet sajátodul lefoglaltál;
gondolj Sion hegyére,
amelyet lakóhelyül kiszemeltél!“
(Zsolt 74,2)
„Ezért ti is, ha egyszer törekedtek a lelki adományok elnyerésére,
igyekezzetek a közösség épülésére bővelkedni bennük.“
(1Kor 14,12)
„tőle származik minden közösség az égben és a földön.“
(Ef 3,15)
„A hitben való közösség legyen benned hatékony mindannak a jónak
felismerésére, amit Krisztusért kaptatok.“
(Filem 1,6)
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„URUNK! KÉRÜNK, ADJ TEHETSÉGET,

LELKI ÉS TESTI ERŐT,
HOGY KÖZÖSSÉGÜNKET ÉS TEMPLOMUNKAT A
TE DICSŐSÉGEDRE FELÉPÍTHESSÜK.“

mikor templomunk építésének
nemcsak a gondolata, hanem a
megvalósítása is elkezdődött, kialakult
egy kis csapat, akik igyekeztek, igyekeznek idejükkel, szakmai tudásukkal
és akár pénzzel is előremozdítani a
templom felépítését. Hamar megfogalmazódott bennünk, hogy a templomépítésnek valójában akkor van értelme, ha a közösséget is építjük,
erősítjük. Ezért fogalmaztuk meg ezt a
rövid imádságot, amelyet minden
szentmise könyörgésében elmondunk,
és sokan naponta is elimádkozzák.
Ez a rövid könyörgés indított arra,
hogy a benne megfogalmazottakon kicsit elgondolkozzam.
A templom építése egyértelmű dolog.
Ha épül, azt mindenki látja. Akár néhány ember is tudja csinálni, csak legyen hozzá pénz. A pénzt is elő lehet
teremteni, ha az a pár ember kellően
ügyesen kezeli az egyházközség vagyonkáját, ha sikerül jól értékesíteni,
jól pályázni, jól alkudni a kivitelezőkkel, ha sikerül meggyőzni embereket,
vállalkozókat részmunkák ingyenes
elvégzésére.
A templomot, ha kellően ügyes és fanatikus az ember, akár egyedül is fel
lehet építeni. A kérdés csak az, mennyi
fizikai és szellemi munkát, mennyi
anyagit tud a sajátjából, és mennyi időt
a szabadidejéből rászánni. De Isten áldása lesz-e az épületen? Hiszen a
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templomnak az őt megtöltő, Istent dicsőítő közösség ad értelmet.
Hogy is áll a helyzet a közösséggel?

1996-ban Pátyon nem igazán volt katolikus közösség a szó igazi értelmében.
Voltak néhányan, akik működtették az
egyházközséget, de hívő közösségi élet
nem volt. Ekkor költözött a faluba néhány olyan család, akik megtapasztalták már valahol, milyen is közösségbe
tartozni (egymással Jézusban). Megszületett bennük az igény, hogy közösséggé formálódjanak. Mindegyiküknek
könnyebb lett volna visszajárni Budapestre a megszokott jól működő közösségükbe, ahol voltak papok is. Azonban feladatuknak érezték lakóhelyükön
is megteremteni azt, aminek pozitív
hatását, életet szépítő, hitet építő erejét
már megtapasztalták. Így került Pátyra
újra pap sok- sok év után Kertész Imre
atya személyében, mint nyugdíjas
helyben lakó plébános, és kezdte el a
közösség építésének szolgálatát. Ez a
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folyamat Lénárd atyával és Béla atyával folytatódott. Sokat köszönhetünk
ezeknek az atyáknak, de a hívek folyamatos, kitartó lelki és gyakorlati
munkája is nagyban hozzájárult a közösség megerősödéséhez, egészen odáig, hogy a templomot is elkezdhettük
építeni.

Ebbe a helzetbe érkezett Gábor atya,
akinek először 2 faluja volt (Budajenő
és Telki), majd Páttyal 3, később Perbállal és Tinnyével 5 lett.
A napokban elgondolkoztam imádságunk közösségre vonatkozó részén.
Mit is jelent ez? Miben nyilvánul meg?
Hogyan tudom én építeni a közösséget? Mit kell ehhez tennem? Voltak
olyan események a közelmúltban, amikor nem tapasztaltam meg a közösségi
erőt, és ez kicsit elkeserített. A közösség ereje a templom építéséhez is erőt
ad, de ha az hiányzik, akkor az amúgy
is nehéz munka kétszer olyan nehéz
lesz. A közösség attól lesz számomra
fontos, hogyha elhatározom, hogy tartozni akarok hozzá. Ez áldozatokkal
jár. (De aki már próbálta, az tudja,
hogy jobb adni, mint kapni!) A mai rohanó életben természetesen mindig lehet kifogást találni, miben miért nem

veszek részt. A hamis mammonok
igyekeznek fontosabbnak mutatkozni
számunkra, nehogy erősödjünk. Egy
erős közösség „veszélyes“ a fogyasztói
világot befolyásolni szándékozó erők
számára.
És újabb kérdések merültek fel bennem. Ha valaki közösségi programot
szervez, jelentkezek-e rá, félretéve
minden egyéb elfoglaltságot, főleg ha
az időben tervezhető? (Ezért vannak
előre meghatározott éves programok,
hogy hónapokkal előre szabaddá tehessük magunkat.) Ha elfoglalt papunk
lelkigyakorlatot szervez nekünk évente
1-2-szer, elmegyünk-e rá, vagy fontosabb a tavaszi kerti munka, mint lelkünk gyomlálása, trágyázása? Ha nyári
tábort szervez valaki, igyekszünk-e
idejében jelentkezni, hogy megkönynyítsük szervező munkáját, és megpróbáljuk-e többi nyári programunkat ehhez igazítani? Hivatkozunk-e arra,
hogy nem tudunk menni, mert nem tud
az egész család részt venni? (Ez nagyobb családoknál egyre valószínűbb.)
A csonkán résztvevők is tudják a közösséget építeni, számítunk rájuk!

Gyermekeinkben erősítjük-e a ministrálás és egyéb szolgálatok felelősségét,
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vagy „hadd aludjon szegény“, majd
elmegy máshová később? (A vasárnap
reggel 8 óra mindenkinek korán van!)
Erősítjük-e magunkban és gyermekeinkben az egyetlen hétköznapi szentmise és igeliturgia fontosságát, különösen az első péntekieket, mely nálunk
mindig meg van tartva? Erősítjük-e
papunkat jelenlétünkkel, hogy mi nem
csak templomot, hanem közösségünket
is építjük azzal, hogy igényünk van a
lelkiekre? A papnak is fontos a visszajelzés! Ha nem tudjuk időnket erre
szánni, megakadhat a közösség fejlődése. Ha testvérünk az éves programban kirándulást szervez, olyan fontosnak tartjuk-e, mint a PáKICs, regnum,
cserkész vagy egyéb kötelező programokat? Onnan nem hiányozhat a
gyermek, innen igen? Le tudunk-e
mondani egy színházról, koncertről
vagy egyébről egy számunkra szervezett esti lelki program érdekében? A
közösség attól lesz erős, ha ezeket kötelezettség nélkül is kötelességnek tartjuk. Fontosnak tartjuk-e, hogy az általunk vállalt feladatokat lelkesen, tűzönvízen át elvégezzük? Egyházközségi
tanácsban, kórusban, karitászban, oltár
körüli szolgálatban, temetőgondozásában, rózsafüzér-társulatban, épületek
karbantartásában?.......
Megszólítjuk-e az újonan érkezett híveket és bevonjuk-e őket a közösségbe,
meghívjuk-e őket egy-egy beszélgetésre, közösségi programra, ami egy kívülálló újnak nem olyan egyértelmű?
Elfogadjuk és befogadjuk-e azokat is,

akiket nem olyan könnyű, mert mások,
mint mi? (Ők is az Isten gyermekei!)
Ezek a gondolatok forognak bennem.

Az egyház mi vagyunk! Közösségünk
olyan lesz, amennyi időt Istenre és
egymásra szánunk. Nem a paptól kell
elvárnunk közösségünk építését, nekünk kell egymást erősíteni és egymásra igent mondani. A pap tud minket segíteni szolgálatával, de helyettünk nem
tud építeni, főleg úgy, hogy jelenleg 5
település közösségével is kell törődnie.
Segítsük Gábor atyát is azáltal, hogy
mi igyekszünk közösséggé válni! Neki
csak csatlakozni kelljen hozzánk
örömmel, legyünk számára „oázis“!
Én hiszek abban, hogy „a Gondviselésbe vetett gyakorlati hit“, mely legnagyobb csodáit a szívekben viszi végbe, megsegít minket, és közösségünk
törtelenül épülni fog. Erősítsük egymást, és ezzel közösségünket is! Hordozzuk egymást imáinkban! „Kérünk,
Urunk, segíts ne csak templomunkat,
de közösségünket is tovább építeni!“
Schumicky András
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BETLEHEM KIS FALUCSKÁBAN…

Bethlehem kis falucskában
Karácsonykor éjfél tájban
Fiú Isten született
Aki érettünk emberré lett
Őtet hívták Jézuskának
Édesanyját Máriának
Aki őt pólyába tette
És jászolba fektette
Pásztorok a falu mellett
Báránykákat legeltettek
Hallották az éneket
Jézuskához siettek
Jézuska jászola mellett
Ájtatosan letérdeltek
Hogy őt szépen imádják
Imádták a kis Jézuskát
Égnek földnek királyát
Köszöntötték Szűz Máriát
Ajándékot is adtak neki
Aranyat tömjént és mirhát
Később Jézus növekedett
Napról napra kedvesebb lett
Tanított, hogy én is legyek

Szófogadó, jámbor gyermek
Elérvén a harminc évet
A felnőttek közé lépett
Sok jót tett az emberekkel
Akik hozzá sereglettek
Egy éjjel meg elfogták
Iszonyúan kínozták
Náddal verték szent fejét
Véres arcát köpdösték
Majd meghalt sok kín után
Levették a keresztfáról
Sírt csináltak kősziklából
Testét oda temették
Katonák őrizték
Majd elküldte a Szentlelket
Aki megszentelt minden lelket
Pünkösd napján szállott le
Itt is maradt örökre.

Lejegyezte: Jaksa Dezsőné
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MARGIT NÉNI, VAGY AHOGYAN KEVESEBBEN ISMERJÜK:
JAKSA DEZSŐNÉ, SZÜLETETT NAGYISTÓK MARGIT
hitünk rövid foglalatát adó vers lejegyzője ő. A versé, amelyet még a
harmincas évek elemi iskolájában tanult
egy karácsonyon és amelyet azóta őrzött
szívében és fejében – számunkra is.
Ő az, akit vasárnaponként templomunk
hátsó tömbjében úgy középtájon jobb oldalon szélről hétről hétre láthatunk, akit –
tán a téli csúszós, sötét estéket leszámítva
– a hétköznapi alkalmakon is ott találunk.
Sokszor ő az, aki elsőként érkezve a templomot nyitja számunkra.
Mi, fiatalabbak, 5-10-15 éve érkezettek
azt gondolnánk, mindig is itt volt ő. Pedig,
mint annyian egyházközségünk jelenlegi
tagjai közül, férjével együtt ő is betelepülőként vert gyökeret Pátyon.
1925-ben Kecskeméten, öt gyermek közül
a középsőként látta meg a napvilágot. Az
Alföldön, mezőgazdaságból élő család
gyermekeként nőtt fel megtapasztalva a
tanyasi és a mezővárosi életet is. Járt tanyasi és városi iskolába, egészen 13 éves
koráig, mikor is a család megélhetését segítendő szolgálni állt. Férjével a háború
évei alatt Kiskunfélegyházán ismerkedett
meg, 1945 elején házasodtak össze.
Az ő közös életüket másként áldotta meg
Isten, mint az elmúlt számunkban bemutatott Ella néniét és Frici bácsiét. Nem adatott meg számukra a saját gyermek öröme
és az sem, hogy itt e földön együtt ünnepelhessék aranylakodalmukat. Dezső bácsi 77 évesen néhány nappal a 49. házassági évfordulójuk után hunyt el. Voltak
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viszont keresztgyermekeik testvéreik és
földieik révén, és olyan gyermekek, akikre
elfoglalt szüleik helyett vigyáztak és akiket így unokáikként szerethettek. Hosszú
évtizedeken át egymást és rászoruló barátaikat és családtagjaikat is segítve keresték
a megélhetést és teremtettek maguknak
lakhelyet, ahol otthon érezhették magukat.
Így kerültek annak idején 1947-ben először Budapestre, majd onnan egy kolléga
révén Pátyra.
Akkoriban talán még nem volt természetes, hogy a nagyvárosban munkát kereső
vidéki férfiembert párja is követi, de Margit néni úgy érezte, ura mellett a helye. S
míg Dezső bácsi gyári munkásként, szállítóként kereste kenyerüket, ő maga házfelügyelőként, majd itt Pátyon TSZ tagként,
később pedig a Korányi kórházban konyhásként vállalt munkát. A Mélyárok után a
„gatyaülepben” találtak igazi otthonra, a –
földmérők adatai szerint 1700-as évek beli
– alapok és a tető között szinte tégláról
téglára újjáépítve a házat, ahol Margit néni
ma is lakik.
Ha Margit néni Pátyon születik, még járhatott volna a Temetőkápolnába szentmisére, s talán a mára már elbontott katolikus
iskolában tanulta volna a betűvetést, de
mivel csak 1950-ben kerültek Pátyra, ő is
mai templomunkra emlékszik vissza mint
misézőhelyre. Nem állt viszont akkoriban
még a mostani plébániaépület. Így ő már
egy építkezést megért itt a faluban, a jelenlegi plébánia padlásáról még a férje is
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takarította a sittet. Az új templomot –
ahogy azt tette a régivel – valószínűleg
már Margit néninek sem lesz ereje takarítani, de bízunk benne, hogy ott lesz közöttünk és mesél nekünk, ahogy most mesélt
nekem egy áprilisi délután
- olyan időkről, amikor az ember természetesnek érezte, hogy ingujját, gatyaszárát feltűrve menti a más vánkosát a
tavaszi árból,
- olyan időkről, amikor a lelkiismeret
azt diktálta, hogy még akár másnap is
visszamenjen az ember a boltba, azért,

hogy a saját kárára tévedő eladón segítsen,
- olyan időkről, amikor szívesen vitt egy
marék friss petrezselymet a kórházi
konyhára, nem azért, mert ott szükség
volt rá, hanem csak azért, hogy kárba
ne vesszen és hogy jobban essen az
étel a betegeknek…
A Margit nénivel folytatott beszélgetés
alapján készítette:
Reményi Judit

2008 SZILVESZTER
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TEMPLOMÉPÍTÉS
áty község növekvő lélekszáma, és
azon belül is a katolikus hívek
számának növekedése azt eredményezte, hogy az eredetileg református községet ma már többségében katolikusok
lakják. Az építkezés gondolatának
megszületésekor a település kevesebb,
mint 4000 lakosú volt ma több, mint
6500 fő a bejelentett lakos, ami várhatóan 10.000 főig fog bővülni az elkövetkező 10 évben. Ez a növekvő közösség kinőtte a hajdani katolikus
iskola tornaterméből moziteremmé átalakított, ma templomként használt
épületet. Ezért Kertész Imre atya vezetésével, aki hoszzú idő után az első
helyben lakó pap volt, 1997-ben a közösség úgy döntött, hogy elindul a
templomépítés rögös útján, miközben a
lelki közösséget is építeni kívánja.
Mindezt a szándékot tovább erősíti az
a tény, hogy térségünkben jelenleg öt
falunak van egy plébánosa, és 2007
végétől nincs Pátyon lakó pap sem, és
egyetlen olyan hely sincs, ahol ezen
térségből a hívek egyszerre jelen tudnának lenni négy-ötszázan szentmisét
ünnepelni.

P

Az eddigi lépéseink
Első lépésként a hajdani katolikus iskola államosítása miatti kárpótlás
ügyében tettünk lépéseket, melyek
1998 júniusában sikeresen zárultak. Az
eredetileg megítélt kárpótlási összeget

a Kormány 1040/2006 (IV.10.) határozata alapján a Nemzeti Kulturális
Örökség
Minisztériuma
10.3.1/110.086/2/2006 ügyiratszámon
2006-os értéken valorizálta 54 millió
forinban, mely az egyházmegye számlájára meg is érkezett.
2000 év elején Zsolnay Béla atya megalakította a Római Katolikus Templomért Alapítványt azzal a céllal, hogy a
templomépítéshez anyagi forrásokat
teremtsen. Ugyanebben az évben a
pátyi önkormányzattól megvásároltuk
a templom építési telkét.
2000. június 17-én Takács Nándor
püspök atya a frissen megvásárolt
templomdombon, számos egyházi, állami és önkormányzati személy jelenlétében lerakta a leendő Szent Imre
Templom, Plébánia és Közösségi Ház
alapkövét.
2001 és 2005 között közösségünk az
Egyházmegyei Hivatal által elfogadott
tervezési program és pályázati kiírás
alapján összesen hat építész templomépítési pályázatát vizsgálta meg, két
meghívásos pályázat keretében. Ezekből Gutowski Robert -születésétől fogva Pátyon élő, lengyel származású építésztervező- koncepciótervét fogadta el
az egyházközség.
Az egyházmegyei főépítésszel és vagyonkezelővel
történt
többszörös
egyeztetések után először a tervezési
szerződésre került rá a hivatalos egyházmegyei engedélyezés
04-259-
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07/2005 számon, majd 2005. október
20-án a templom építési engedélyezési
tervdokumentáció jóváhagyott példányait megkaptuk az Egyházmegyei Hivataltól.
2005. október 24-én Spányi Antal püspök atya Brezina Károly atyát nevezte
ki a templomépítés építési biztosává.
2006 márciusában egyházmegyei jóváhagyással megkötöttük a szaktervezőkkel a kiviteli tervezési szerződéseket, illetve a kivitelezési pályáztatással
és lebonyolítással kapcsolatos szerződést. A kiviteli tervek azóta elkészültek.
Egy pátyi önkormányzati rendelet módosítása és a templomépítés elleni
fellebezés folyományaként csak 2006.
október 25-én vettük kézhez az építési
engedélyt, melynek jogerőre emelkedését a Közép-magyarországi Közigazgatási Hivatal 2007. január 25-i
dátumú, 81-156/1/2007 számú határozata jelentette.
2007. január 5-én támogatási kérelmet
nyújtottunk be a leendő templomépítés
első fázisa kapcsán a Székesfehérvári
Egyházmegyei Hivatalhoz, melyre az
illetékes gazdasági tanács 30 millió forintos támogatást ítélt meg.
2007. február 24-én a leendő templom
telkét közel száz testvérünk és a társ
egyházközségek tagjai segítségével,
többek között Gábor atya, a pátyi polgármester és pátyi önkormányzati képviselők fizikai munkájával, valamint
Béla atya személyes jelenlétében és
áldásával mintegy 3 óra alatt bekerítettük.

Ezt követően megkezdtük a többlépcsős kivitelezői pályáztatást, melynek
eredményeképpen 2007. szeptember
27-én a templomépítés első fázisára az
egyházközségi képviselő-testület kiválasztotta a generálkivitelezőt.
2007. október 12-én püspök atyánál
személyesen is kérelmeztük, hogy a
fenti előzmények után engedélyezze a
kivitelezés megkezdését. A kivitelezési
szerződést 2007. október 17-én az
Egyházmegyei Hivatal 780/2007 számon jóváhagyta.
2007. október 24-én megtörtént a kivitelezés első ünnepélyes kapavágása.
2007. november 10-én közösségünk
összefogásának köszönhetően megépült az építési munkákhoz elengedhetetlen ideiglenes út.
2008. január 4-én a Magyar Televízió
MTV1-es csatornájának Regionális
Műsora nyolc perces élő műsorban
mutatta be az építkezést.
2008 szeptemberében készült el a közel 130 milliós összköltségű első fázis,
a leendő templom szentélyének, közösségi tereinek, a plébánia hivatalnak és
a paplaknak az alapjai, és vasbeton
szerkezete.
2008. szeptember 20-án az elkészült
szerkezetben az első hálaadó szentmisét Hajdú Ferenc atya celebrálásával,
több, mint 400 fő jelenlétében ünnepeltük.
Az új templomban napokon belül elkészül az új tető, az ács- és bádogos
munkákkal, valamint a polikarbonát
felülvilágítókkal egyetemben. A tetőépítés utolsó részszámláinak kifizetéséhez az Egyházmegyei Hivatal segít-
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ségét kértük, abban bízva, hogy az idei
évre tervezett támogatásból megkapjuk
e számlák fedezetét. Ebben az esztendőben összességében 80 millió forintra
pályáztunk az egyházmegyénél, melyből a napokban kézhezvett határozat
értelmében mindössze 7 millió forintot
kapunk meg az idén.
A tetőépítés befejezése után kezdődik
az épületben a szerelőbeton elkészítése, melyet a vállalkozó Monotop Kft
felajánlásként valósít meg.
Cél

Kifizetett

Halad a templomtorony építése is. Az
alapozási munkák már befejeződtek.
Szintén felajánlás a zsámbéki premontrei kőműves szakmunkás tanulók részéről a kitöltő falazat felhúzása. A
munkát Holnapy Dénes Márton atya
segítségével és szervezésében végzik
majd.
Eddigi pénzügyi források (Ft):

Adomány

forrás

Telek megvásárlása

6.000.000

saját erő

Engedélyezési és kiveteli tervek elkészíttetése

10.000.000

Templom első ütemének elkészítése
2007-2008 évben

130.000.000

30 millió egyházmegyei pályázaton
elnyert összeg, 30 millió adomány, 60
millió ingatlan értékesítés, 10 millió
kölcsön

Templom tető ácsszerkezet és bádog
fedése

38.000.000

plébánia értékesítés 2. részlet 15 millió, 15 millió adomány, 10 millió
egyházmegyei pályázaton elnyert
összeg

12.000.000

adományok

Templom felülvilágító elkészítése

15.000.000

adományozó

Templom torony és garázs szerkezetének elkészítése

16.000.000

adományozó

Harangok elkészítése

3.500.000

adományozó

Műszaki ellenőrzés és lebonyolítás

4.000.000

Hansa Kft. ingyenes felajánlása

Földszinti rész aljzatbetonjának és ipari
padlóval való elkészítése

5.000.000

Monotop Kft. adománya

Bronzkapu készítése

7.400.000

adományozók, pályázati pénzek
ÉRME alapítványtól

Templomépítésre természetbeni
adomány

kb. 18.000.000

magánszemélyek, cégek munkája,
adományai

Összesen
Mindösszesen

184.000.000

80.900.000
264.900.000

Összeállította: ReL@
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AKTUÁLIS
Temetőüzemeltetés
A képviselő-testület 2009. március 27-i ülésén arról döntött, hogy a jelenleg az
egyházközség által üzemeltetett római katolikus temetőt üzemeltetésbe adja. Az
üzemeltetéshez hirdetés útján keres vállalkozót. Az alábbi hirdetés az, amelyet az
egyházközség a helyi és a regionális lapokban, illetve az interneten közzétesz.

Felhívás
A Pátyi Római Katolikus Egyházközség, a tulajdonában lévő temető üzemeltetését szerződéses viszonyban vállalkozónak, vállalkozásnak kívánja átadni.
Mindazon vállalkozók, vállalkozások jelentkezését várjuk, akik a 145/1999. (X.
1.) Korm. Rendelet 54. és 55. §-ban foglaltaknak eleget téve az üzemeltetést el
tudják és el kívánják vállalni.
Érdeklődés, jelentkezés:
Karvázy Szabolcs temetőgondnok
szkarvazy@mac.com
+36 20 520 66 04
Téglajegyek
A templomépítés jelen szakaszában esedékes falazási munkákat a zsámbéki premontrei szakiskola kőműves tanulói szakoktatójuk és Márton atya vezetésével
felajánlásként elvégzik. A munkát szakmai gyakorlatuk keretében a tanév végéig
tudnák elvégezni. A falazáshoz mintegy 1 millió forint értékű tégla szükséges.
Ezért most különösen is jó alkalom kínálkozik arra, hogy aki teheti és szívesen
teszi téglajegyek vásárlásával támogassa a templomépítést, hiszen így nemcsak
képletesen, de ténylegesen is néhány téglát ajándékoz az építkezéshez. A segítség
az építkezés jelenlegi fázisában azért is nagyon elkél, mert az idén a pályázott 80
millió forint helyett az egyházmegyétől csupán 7 millió forint támogatást kapunk,
illetve a már elvégzett munkákra esedékessé váló számlák kifizetése és tervezett
bevételeink beérkezése közötti időben jelentkező folyamatos költségek, beszerzések kiegyenlítését nagyban megkönnyíti.
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Jordán László egyházközségi pénztáros kéri, hogy ha esetleg van olyan testvérünk, aki az egyházközség pénztárába fizetett be téglajegyre, de azt még nem
kapta kézhez, jelezze neki a hiányt és kiállítjuk az elmaradt téglajegyeket.
Vannak olyan téglajegyek is, amelyek elkészültek ugyan, de tulajdonosaik nem
vettek át. Ezekért Dr. Kővágó István egyházközségi jegyzőnél lehet jelentkezni.
Téglajegyek ügyében elérhetőségek:
Jordán László telefon:06-23-344-417 (este), email: penztaros@ude.hu
Dr. Kővágó István telefon: 06-30-991-4121, email: titkar@ude.hu
Reményi László telefon: 06-30-989-1375, email: webmaster@ude.hu
Karitász hírek
A Pátyi Karitász tagjai új munkába kezdtek 2008 őszén. Heti rendszerességgel
járnak be az általános iskolába, és ott négyen összesen 3 gyereket korrepetálnak
átlagosan heti 2-2 órában. Olyan gyerekekről van szó, akik nehéz családi körülményeik miatt nem képesek otthon tanulni. Nagyon fontos ezért számukra, hogy
melléjük áll egy olyan felnőtt, akinek elmondhatják, mi történt velük az iskolában, aki melléjük ül, és segíti őket az olvasás gyakorlásában, a matematika tudományának elsajátításában. Nagy örömeink, szép élményeink vannak ezekkel a
gyerekekkel kapcsolatban. Sokat jelent számukra, hogy „van emberük” – ahogy
Spányi Antal püspök atya fogalmazta meg találóan a Karitász munkatársak legfontosabb feladatát. Legyünk olyan ember rászoruló embertársunk számára, akire
lehet számítani!
Másik fontos tevékenységi területünk a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, ahol 3 tagunk látogat rendszeresen időseket, ill. egyik tagunk a faluban látogat egy idős nénit.
Nagy öröm, hogy a néhány héttel ezelőtti hirdetésünk hatására új taggal gyarapodott kis közösségünk. Továbbra is szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik ilyen
vagy hasonló munkában szívesen részt vennének heti rendszerességgel, ill. alkalmanként. Várjuk továbbá a jelzéseket, hogyha valaki olyan emberről tud, akinek nagy segítséget jelentene, ha hetente valaki meglátogatná, segítene bevásárolni, esetleg ezt-azt elvégezni a ház körül, vagy csupán beszélgetni, enyhítendő
magányát.
Schumicky Ildikó
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TAVASZI KIRÁNDULÁS
ementem 8-ra a templomhoz. Először csak ketten voltunk Bandival,
de később megjöttek Zoli bácsi és az
anyukám is. Vártunk még pár embert,
de nem jöttek, és végül elindultunk
Budakeszire. Eleinte vissza akartunk
fordulni, de a két felnőtt nem engedte
meg.

L

Később már nem is bántuk meg, hogy
nem fordultunk vissza. Jókat beszélgettünk, és láttunk őzeket is. Budakeszin
a buszmegállóban megálltunk enni, és
a Zoli bácsi lánya (Vera) csatlakozott
hozzánk.
Amint
felértünk
Makkosmáriára, Gábor atya is csatlakozott hozzánk. Itt ebédeltünk, és mentünk tovább. Egy hatalmas kősziklánál
megálltunk. Gábor atya azt mondta: Ez

a szikla nem fölülről jött, hanem egy
vakond túrta ki a földből. Annyira komolyan mondta, hogy én tisztára elhittem, aztán jót nevettünk rajta. Később
egy piktortégla bányába mentünk be.
Mi kijöttünk, de Gábor atya nem, és öt

perc múlva a hátunk mögött bukkant
fel, mert volt a bányának egy másik
járata is. Könyörögtünk, hogy menjünk
be még egy barlangba, és be is mentünk. Bent a közepén piktortéglát bányásztunk, és észrevettük, hogy a Vera
feje fölött lóg egy bőregér (kis denevér). Sikított egy óriásit. Kiértünk és
kértük Gábor atyát, hogy menjünk be
még egybe. Be is mentünk. A negyedikbe már nem mehettünk be. Kimentünk egy helyre, ahonnan lenéztünk
Budaörsre. Majd továbbmentünk, és
Budapesten lyukadtunk ki. Visszagyalogoltunk Budakeszire. A végére nagyon elfáradtunk. Gábor atya kocsival
hazavitt minket. Nagyon jól éreztük
magunkat. Sajnálhatják, akik nem jöttek el.
Schumicky Péter

14 - MÉGIS

FARSANG 2009

MÉGIS - 15

PÁTYI TAVASZ 2009 BEHARANGOZÓ
2009. május 1-jétől 3-ig immár negyedik alkalommal rendezzük meg a
most már hagyományosnak mondható
Pátyi Tavasz fesztivált. A programsorozatot idén is kiemelten támogatja
Páty Község Önkormányzata.
A megnyitó 2009. április 30-én 19 órakor lesz a Művelődési Házban (Kossuth L. u. 77.), meghívott vendégünk
Petrás Mária csángó énekes, kerámia művész. Ezt a programot néptáncos és zenés előadás egészíti ki.
Május elsején reggeltől a focipályán
lesz a 24 csapatos kispályás kupa,
mely évek óta nagy sikerrel zajlik, délután pedig a Zsámbéki-kanyarban, a
Forrási téren lesz a Kanyar majális,
főző- és sütőversennyel, gyerekprogramokkal, zenei előadásokkal.
A további kulturális és zenei programok május 1-től a Széchenyi téren és
környékén, a Kincsem közben zajlanak.
Az eseménysorozat alatt végig megtekinthető Petrás Mária és Alina kerámia
kiállítása a Közösségi Házban.
A megszokott kirakodó-, dísznövényés virágvásár mellett továbbra is egész
napos gyermek és felnőtt programok,
különleges finomságok, veterán autók
és motorok, sportbemutatók várják a
látogatókat.

Támogatóinknak köszönhetően a fesztiválon fellép a Fonogram díjátadón a
világzenei díj 2007. évi győztese a
Napra zenekar. Kiváló programnak
ígérkezik a már többedszer fellépő Budafoki Fúvósegylet és Vesztergán
Miklós tárogatós is.
Várhatóan a tavaly nagy sikerrel szerepelt Folt art-jazz formáció és a KiyoKito Taiko japándob-show is ismét ellátogat hozánk. A jazz műsorok sorát a
Jazz & More énekegyüttes bővíti.
Lesz bemutató boxmérkőzés, láthatjuk
a tavaly decemberben a Papp László
Sportarénénában nagy sikerrel szerepelt, fogyatékkal élőkből álló Nem
adom fel zenekart, a pátyi Rögtön Jövök zenekart, és sok-sok nép- és iparművészt. Bízunk benne, hogy a Budapesti Bábszínházban évek óta óriási
sikerrel futó Marcipáncica című bábelőadás Pátyra látogat.
Május 3-a anyák napja, így e jeles
esemény jegyében telik a vasárnap. A
búzaszentelő szentmisét idén Spányi
Antal székesfehérvári megyés püspök celebrálja az épülő új templom
falai közt, vasárnap 10 órakor, majd
kora délután a Széchenyi téren a pátyi
Pátyolgató óvoda óvodásai és a Bocskai István Általános Iskola tanulói köszöntik műsorukkal az édesanyákat.
Alapítvány Páty Fejlesztéséért
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LITURGIÁK RENDJE A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR
Április 9.

Nagycsütörtök

18.00 ünnepi szentmise
az utolsó vacsora emlékére

virrasztás este 22.00-ig
Április 10. Nagypéntek

15.00 keresztút
18.00 ünnepi istentisztelet
énekelt passió történettel

Április 11. Nagyszombat

18.00 ünnepi szentmise
feltámadási körmenettel

Április 12. Húsvétvasárnap

8.00 ünnepi szentmise
ételszenteléssel

Április 13. Húsvéthétfő

9.30 szentmise

A LITURGIÁK RENDJE TEMPLOMUNKBAN
Szentmise
vasárnap 8.00 óra
(havonta egy alkalommal igeliturgia
áldozási lehetőséggel)
péntek 18.00 óra
kedd 18.00 óra
igeliturgia áldozási lehetőséggel
Görögkatolikus szentmise
minden hónap 2. és 4. vasárnap 17.30

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen terjesztett időszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelős szerkesztő: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
www.ude.hu
Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen
közlünk

