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

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük!”

MÉGIS
2010. nyárutó

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS
a legjobbat add a világnak, amid csak van!” (Calcuttai Boldog Teréz)

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ TEMPLOM HARANGTORNYA

2 - MÉGIS

ELSİÁLDOZÁS, 2010. MÁJUS
2010. május 30-án a vasárnapi szentmise keretében egyházközségünkben
10 gyermek járult elıször a szentáldozáshoz. Az ı írásaikbıl idézünk.
„Az úgy kezdıdött, hogy elkezdtem
járni hittanra és aztán, amikor mindent
megtanultunk, akkor jött az elsıáldozás. Elıször nagyon meg voltam ijedve, mert a gyónási szöveget nem nagyon tanultam, de aztán jól sikerült.
Másnap jött az elsıáldozás.” (Dániel)
„Az elsıáldozás egy misén történik.
Amikor elıször vesszük magunkhoz
Jézus testét.” (István)
„Úgy kezdıdött, hogy reggel megjöttek a mamáék és felöltöztettek szép
ünneplı ruhába. Utána elindultunk a
plébániára. És felöltöztem az elsıáldozó ruhába, és elindultunk a templomba.” (Bogi)
„Bevonultunk a ministránsokkal, elmondtuk a köszöntıt, végül szüleink

jöttek. A helyünkön ülve hallgattuk
Gábor atya beszédét. Végül eljött az
áldozás ideje, én vezettem a sort,
mindnyájan kimentünk áldozni.”
(Villı)
„… és mentünk az ostyáért. És mikor
megvolt az ostya, leültünk. A nénik és
a bácsik is kimentek az ostyáért.”
(Anna)
„Kaptunk nyakláncot, amin egy kereszt
van. Fehér ruhánk volt.” (Viktória)
„Aztán kimentünk a plébánia kertjébe.
Ott jót ettünk és ittunk, jól mulattunk.”
(Kolos)
„Mikor hazamentem nagyon nagy
meglepetés várt … nagyon örültem az
értékes ajándékoknak, de mégis jobban
örültem a szeretetüknek… tudom,
hogy milyen sokan szeretnek… De
tudtam, hogy a legfontosabb, hogy Jézus szeret.” (Eszter)
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A KARITÁSZ NYÁRI TÁBORA
Ez évben elıször szerveztünk
szociálisan rászoruló gyermekek részére (Pátyi Karitász Csoport) gyermektábort a plébánia udvarán. „Karitász a
kisgyermekekért” címmel pályázatot
nyújtottunk be és 100.000,- forintot
nyertünk a tábor megrendezésére az
Alapítvány Páty Fejlesztéséérttıl.
A napközis gyermektáborunkat a
június 16-22. közötti idıszakban tartottuk. Czajlik Gabriella, a helyi iskola
tanárának segítségével megkerestük
azokat a szülıket, akiknek 6-9 év közötti kisgyermekeik vannak. Olyan
célcsoportot igyekeztünk lefedni, akiknek családi körülményei nem teszik
lehetıvé, hogy a nyár folyamán költségtérítéses táborokban vegyenek
részt. (Ez alatt értendı az anyagiak, a
mentális és más ehhez a tárgykörhöz
tartozó normák hiánya a családon belül.) Táborunkat kis létszámmal, 9-11
fıre szerveztük, mivel speciális igényő
gyermekekkel foglalkoztunk.
Szempontjaink közé tartozott a
kisgyermekek megfelelı ellátása (napi
négyszeri étkezés, melyrıl lelkes
karitasz tagjaink – Rózsa, Katalin és
Mária – gondoskodtak), a helyes szocializáció, a közösséghez való tartozás,
egymás segítése és más a társadalomban elvárható normák szerinti élet ki-

alakítása, majd alkalmazása, és nem
utolsó szempont volt még a nyár kezdetének tartalmas eltöltése. Sajnos
ezen rövid idı csak „ízelítı” lehetett a
gyerekek és magunk számára is, de
mindenképpen hasznos és szükséges a
többi más ismeret átadása mellett. A
foglalkozásokat speciálisan az érintett
korosztálynak, érdeklıdési körüknek
és tudásszintjüknek megfelelıen alakítottuk ki. Hasznos információkat kaptak a vallás alapjairól, diavetítéssel és
játékos formában. Ennek fontossága
kiemelt, mivel ezek a gyerekek nem
keresztény szellemben nevelkednek.
Továbbá a természetes környezetünkrıl, a szelektív hulladékgyőjtésrıl és
újrahasznosításról, a hüllık és a rovarok világáról is színes képet és tudásanyagot kaptak. Ennek hasznossága
beépül az iskolai keretek között oktatott természetismeret tantárgy anyagába. Emellett megismerték a gyöngyfőzés és a papírtégla készítés technikáját
is. A Jordán Ági fazekas tartotta kézmőves-foglalkozáson különféle tárgyakat készíthettek agyagból. Ügyességi,
készségfejlesztı
játékok
segítségével gyakorolták a különféle
módokon történı kommunikációt.
Látogatást tettünk egy helyi gazda kecskefarmján, rövid sétára men-
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tünk a faluban. A pátyi Bellandor lovarda vendégei voltunk egy napra: a
gyerekek lovagoltak és kis pónit simogattak. A tábor zárónapján ellátogattunk a Csodák Palotájába és újra felfedeztük a régmúlt és a jelenkor
technikai újdonságait. A szabadba tervezett programjaink nagy részét – túrákat, strandolást – sajnos az esıs idıjárás meghiúsította. Azonban jövı évre
is tervezzük a nyári tábor megrendezését, még színesebb és gazdagabb programot kínálva a gyermekeknek.
Táborunkat képi emlékekkel is
szeretnénk megırizni gyermekeink
számára. Így az ısz folyamán a gyerekeknek uzsonnás délutánt rendezünk
(tea, zsíros kenyér), ahol fotóalbumot
kapnak, megörökítve a „nyár hangulatát”! Remélhetıleg örök emlék lesz
számukra az elsı karitász tábor és várjuk vissza ıket jövıre is!
Mi, a táborban résztvevı felnıttek az öt együtt töltött nap folyamán
megismerkedtünk az anyagi kiszolgáltatottság, az ingerszegény lét, a mentális fejlıdési anomáliák különféle formáival. Ez mind arra késztet minket,
hogy a jövıben nagyobb figyelemmel
és nyitottsággal járjunk az elıttünk lévı úton. Legyen fülünk, szemünk és
szívünk észrevenni, ahol segítségért
„kiáltanak”! Talán a kiáltás nem lesz
túl hangos, talán néma lesz, esetleg egy

pillantás formájában érkezik. Nekünk
mindenképpen érzékelni kell, hogy
cselekedni tudjunk.
Kérjük az égiek áldását, hogy jövıre is
ugyanezzel a lélekkel, lelkesedéssel és
szeretettel tudjuk tervezni és elvégezni
feladatainkat.
Hájas Ágnes

A Karitász e helyen is megköszöni az áldozatos és odaadó munkát az 5 napos
gyermektábor lebonyolításában segítıknek, így köszönet illeti:
- a finom ételek elkészítéséért Pap Rózsát, Végházi Katalint, Füzesi Máriát
és Kálmánt;
- a gyerekekkel való foglalkozásért Jordán Ágit, Végházi Patríciát, Bálint
Erikát, Tihanyi Pétert, Zsarnóczay
Istvánt, Gábor atyát és különösen is
Czajlik Gabriellát és Sima Mária Rózát, akik az egész hetüket a gyerekeknek szentelték.
Külön köszönet az adományozóknak – a
pátyi CBA-nak, a Krén zöldségesnek, a
pátyi Lángososnak, Szeitz Zsoltnak, a
Bellandor Lovardának és a Gilán Kft-nek
– a finomságokért és a programokért, melyeket a táborozóknak biztosítottak.
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İRSÉGI KATOLIKUS CSALÁDI TÁBOR 2010
Ez évi családos táborozásunk az
idıjárás jegyében telt el. Azaz elıtte és
alatta is az eget néztük, de kegyes volt
hozzánk, mert minden a tervezetteknek
megfelelıen alakult.
Június 23-án érkeztünk meg Csörötnekre, ahol a helyi cserkésztáborban
volt a szállásunk. Több különálló épület és nagy szabad füves tér volt a táborban, ahol játszani, illetve sátrazni is
lehetett. Ez a Rába-parti falu volt a kiindulópontja minden utunknak.
Az elsı nap a beköltözéssel, kipakolással kezdıdött, majd a kicsit lassan készülıdı bográcsgulyással oltottuk egyre nagyobb éhségünket. Mivel
kerékpáron mindenbıl többet látunk,
ezért ezzel mentünk át a közeli Rönökre, amely különleges történető templomával mutatja meg magát.

A gyakorlatilag az osztrák határon álló
templomot közösen használták a környékbeli osztrák és magyar falvak,
majd az ötvenes évektıl a hatóságok
megtiltották a látogatását. A határırség
magaslati megfigyelıpontnak használta, ezért a 80-as évekre gyakorlatilag
romokban hevert. Újjáépítésére csak a

rendszerváltás után kerülhetett sor, a
népek összefogása keretében.

Második napunk intenzívebb kerékpározással telt el. Megnéztük az İrség
gyönyörő erdıségeit és falvait, megkóstoltuk ízeit, és magunkba szívtuk
illatait. Mindezt megkoronáztuk egy
fürdéssel a Hársas-tóban, mely az İrség egyik legszebb tava, hogy 40 kilométer tekerés után kellemesen elfáradva érjünk haza. Mindezt 6 év körüli
gyerekekkel együtt. Az igazi elismerés
az övék, akik zokszó nélkül tették ezt
meg!
Harmadik nap már pihentünk, így
a közeli, 45 kilométerre levı Lenti élményfürdıjét látogattuk meg. Ekkor
már felhısebb idınk volt, de szerencsénkre az esı kivárta hazatértünket.
Egyedül az utat kerékpárral oda-vissza
megtévı társaink kaptak egy kis zuhanyt, de csak az utolsó öt percben.
Remélem, hogy ez a hely, a maga
szépségeivel, mindnyájunknak segített
elfelejteni kicsit a mindennapok fáradalmait, és feltöltıdve tértünk haza.
Polgár András
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SZENT JAKAB ZARÁNDOKLAT – PÁTYON KERESZTÜL
Kedves Havas Vince!

Kedves Vince!

Simon Dóra vagyok a Szent Jakab zarándoklat egyik zarándoka. Tavaly caminot megjárt barátainkkal úgy
döntöttünk, hogy Magyarországon is
szervezünk Szent Jakab tiszteletére zarándoklatot Budapest-Lébény útvonalon.
Idén én vállaltam magamra, hogy
megszervezem a zarándoklat alatt a zarándok miséket, ill. azokon a településeken, ahol áthaladunk, a nyitott templomokat, hogy be tudjunk térni egy
rövid imádságra, és a zarándok útlevelünkbe pecsételési lehetıségeket.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy
tavaly ott volt a kápolnában, és szeretettel várt minket. Jó volt ott megállni,
megpihenni. Köszönjük a frissítı vizet,
amivel kedveskedtek a nagy hıségben.
Zarándok utunk legszebb pecsétjét öntıl kaptuk a zarándokigazolványunkba.
Hálásak vagyunk érte.
Idén is arra visz az utunk. 2010.
július 17-én, szombaton indulnánk a
Normafától, és aznap Zsámbékig megyünk.
Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy lehetséges lenne-e az idén is,
hogy betérhessünk a kápolnába egy rövid idıre?
Segítségét, lehetıséget elıre is
köszönjük!
Áldott, szép napot!
Tisztelettel: Simon Dóra

Szeretném még egyszer megköszönni, hogy szeretettel várt minket a
pátyi kápolnában. Az a nap volt a leghosszabb napunk a "0" kilométerkıtıl.
Jó volt megpihenni, kifújni magunkat.
A víztartály nagyon nagy ötlet volt!
A Pátytól Zsámbékig tartó út a
nagy hıség miatt rettentı nehéz volt.
Sokan rosszul viselték.
Sok szeretettel és hálával: Simon Dóra
Az idézett levelek a bizonyítékai annak, hogy településünk immár második
éve a nyár derekán egy napra a magyarországi Szent Jakab zarándoklat egyik
kedves állomásává válik.
Az eredeti El Camino, a Szent Jakab zarándokút több lehetséges útvonalon, több száz kilométeren keresztül a
spanyolországi
Santiago
de
Compostelába, Szent Jakab apostol sírjához vezet. A magyarországi zarándoklat
az eredeti szellemiségét követve szervezıdik. Kiindulópontja Budapest, célja pedig
a lébényi Szent Jakab templom, ahova az
apostol ünnepére, július 25-re érkeznek
meg a zarándokok. Így Páty – útban az
aznap esti végállomás, Zsámbék felé, bı
félúton – az elsı jelentısebb testi és lelki
felüdülést adó pihenıhely – köszönhetıen
a Temetıkápolnával szemben lakó Havas
család gondoskodásának és Polgár Andris hős vizet „köpı” víztartályainak.
(szerk.)
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SZENT ISTVÁN JOBBJÁT VIHETTEM
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a budapesti Szent István
bazilika nagy búcsúján a szentmise végi körmenetben Szent István jobbját
vihettem. Ennek a cikknek a megírására az indított, hogy a következı napokban, hetekben sokan megszólítottak, és
megkérdezték, hogy tényleg engem láttak-e a tv-ben. Micsoda megtiszteltetés! – mondták.
Valóban az. Eddig is éreztem.
Nagy ajándék volt számomra továbbá,
hogy 21 éves fiammal együtt végezhettük ezt a szolgálatot. De hogy mit is
jelent ez számomra? Ezen gondolkodtam el mélyebben.
A Máltai Lovagrend tagja vagyok, és mint ilyen, felesküdtem arra,
hogy római katolikus hitemet és annak
tisztaságát védelmezni fogom, és a felebaráti szeretetet különösen is gyakorolom a szegények és a betegek iránt.
Mindennapi imámban kérem az Úrtól a
szükséges erıt ahhoz, hogy az Evangélium szellemét követve, önzetlenül,
igazán keresztényi módon valósíthassam meg e szent szándékaimat, Isten
nagyobb dicsıségére, a világ békességére és Szent János Máltai Lovagrendje javára.
Szent István ezért mindenképpen
nagyon közel áll a szívemhez. És nem
elsısorban azért, mert nagy király volt,

nem is azért, mert ı alapította meg a
magyar államot - persze természetesen
ezek nagyon fontosak! -, hanem azért,
mert keresztény hite, melyet a római
katolikus egyházban élt meg, és Istenszeretete példamutató számomra. Azt
írja Szent Imréhez intézett intelmeiben:
„Ha a királyi koronát meg akarod
becsülni, legelıször azt hagyom meg,
tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus hitet akkora buzgalommal és éberséggel
ırizd, hogy minden Istentıl rendelt
alattvalódnak példát mutass.”

A királyi koronát tehát meg kell becsülni. Miért? Mert az nem más, mint
annak jelképe, hogy valakit az Isten
méltónak talált arra, hogy szeretettel
szolgálja népét, vezesse az igazság útján, azért, hogy eljusson hozzá. Számomra valami hasonlót jelent a máltai
rend ruhája, melyet felöltöttem akkor,
amikor a rend tagjai közé fogadott.
Igyekszem alázattal elfogadni, hogy az
Isten méltónak talált arra, hogy – amint
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a rend céljai között meg van fogalmazva -, az apostoli hitet védelmezzem, és
igyekszem ezt a szolgálatot legjobb tudásom szerint végezni.
Másik fı célunk, illetve hivatásunk nekünk, máltai lovagoknak a
gyengék védelme. Erre vonatkozóan is
iránymutatóak számomra Szent István
király szavai: „Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse… Ennek okából, hát, szerelmetes fiam,
…mindenütt és mindenekben a szeretetre
támaszkodva
…légy
kegyes…mindazokhoz, akik hozzád járulnak.
Légy
irgalmas
minden
erıszakot szenvedıhöz, ırizd szíved-

ben mindig az isteni intést: ’Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.’” (Szt.
István király intelmei)
Meggyızıdésem, hogy Szent István király ezer éve folyamatosan esedezik értünk a mennyben. Itt van ma is
velünk, rajtunk múlik, hogy észreveszszük-e, és tudunk-e erıt meríteni ebbıl
a jelenlétbıl. Szentségének itt, a földön, látható jele épen maradt jobb keze. Hálát adok az Istennek, hogy ez által az ereklye által még közelebb
kerülhettem Magyarország elsı nagy,
szent királyának szelleméhez.
Schumicky András

HOGYAN TOVÁBB, TEMPLOMÉPÍTÉS?
Apró lépésekben bár, de haladunk elıre a templomépítéssel. A jelenleg folyó fázis a templom külsı
burkolása az udvar felıli oldalon. Hiszen ennek elvégzése nélkül maradnának helyek, ahol nem tudnánk betenni
a nyílászárókat, így ha az anyagiak engednék sem tudnánk bezárni a templomot.
Azért, hogy ezt a fontos munkát
el tudjuk végeztetni, az építési bizottság javaslatára minimalizált programot
fogadott el az egyházközségi tanács
augusztus 15-én. Kiválasztottuk a kivitelezıt, aki árban, valamint minıség-

ben a legjobb ajánlatot tette, és vállalta, hogy akár részletekben is folytatja a
munkát. Az anyagiak elıteremtéséhez
kérvényt nyújtottunk be még július folyamán az egyházmegyei hivatalhoz,
kérve a püspök atyát, hogy támogassa
építkezésünket.
A kivitelezıvel kötött szerzıdést,
melyet az egyházközségi tanács egyhangúlag elfogadott, felküldtük az
egyházmegyei hivatalhoz. Nagy örömünkre még augusztus 20. elıtt megérkezett a számlánkra a kért 7 milliós
összeg, így egyértelmővé vált, hogy a
beruházás folytatódhat. Püspök atyával
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személyesen találkoztam a Szent Jobb
körmenet után, és megköszöntem neki
a támogatást. İ akkor megerısítette,
hogy tudja, a pénz jó kezekbe érkezett,
és megpróbálnak minket lépésrıl lépésre támogatni, hogy a templomot be
tudjuk fejezni. Így aztán hideg zuhanyként ért mindannyiunkat, amikor
néhány nappal késıbb Gábor atya
olyan szerzıdést kapott levélben kézhez, mely szerint ez a 7 millió forint
nem támogatás, hanem kölcsön, amit
2011. április 1-ig vissza kell fizetnünk
az egyházmegyének. A külsı burkolást
viszont elkezdtük, most ezzel a kölcsönnel tudunk elırehaladni.
Ezen események mellett közel két
éve húzódik az a telekajándékozási
ügy, mellyel az önkormányzat kívánja
támogatni egyházközségünket. Mára
az is megoldódni látszik, már csak az
egyházmegye jóváhagyása kell ahhoz,
hogy telekkönyvileg az egyházközség
tulajdonába kerülhessen a 24 millió forint értékő ingatlan.
Nagy segítség lenne, ha további
17 millió forintot tudnánk kapni, így
akár a nyílászárók egy részét is be tudnánk helyezni, ezzel zárhatóvá téve a
templomot még ebben az évben. Az
összes külsı nyílászáróhoz az eddigi
ajánlatok alapján kb. 16 millió forintra
van szükségünk.
Természetesen a mai ingatlanválság idején még komoly próbatétel

lesz az ajándék telek értékesítése,
amelyhez mindenkinek a segítségét
fogjuk kérni.
Amint azt sokan már látták, a
díszburkolatot csodálatos minıségben
rakták fel. Aki nem volt ott nap, mint
nap, az nem tudja, mekkora felelısséggel jár ez a munka, és hány nehézséget
megoldva tudták csak a kivitelezık
ilyen szépen elvégezni, hiszen itt már
nem lehetett tévedni, mint ahogyan a
betonszerkezetnél. A burkolást két
csapat végezte. Az egyik csapatban 810 cigányember dolgozott, élükön Lakatos úrral. Sokat beszélgettem vele.
Elmondta, mit is jelent számukra, hogy
egy templom építésében mőködhetnek
közre. Lelkileg (noha nem hívınek
vallotta magát) nagyon megérintette ez
a feladat. Mikor megtudta, mennyire
nincsen pénzünk a folytatáshoz, neki is
azon járt a feje, hogyan tudnának segíteni. Azt mondta, akár hitelbe dolgozhatnának, amikor nincsen másutt munkájuk, ha az anyagot a rendelkezésükre
tudnánk bocsátani. Nekik is fontos
lenne ez a feladat, mert ma az építıiparban kevés a munka, és jön a tél is,
amikor minden ilyen jellegő munka
leáll.
Gondolkoztam ezen a kérdésen.
Mindenkihez fordultunk már segítségért, még az egyházi ügyekért felelıs
államtitkárhoz is. Sajnos azt a választ
kaptuk, ebben az évben nem tudnak
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támogatást adni, de talán jövıre. (lsd.
késıbb)
A templomépítı bizottság úgy
gondolta, hogy a november 7-i Szent
Imre napi torony- és harangszentelési
ünnepünkre az állami, kormányzati
berkekbıl mindenkit meghívunk, akivel valamilyen módon kapcsolatban
állunk, vagy akár álltunk az alapkı letételénél, és az ünnepi szentmise után
eléjük tárjuk küzdelmeinket. Azt látjuk, hogy a megálmodott minıségben
kb. 150 millió forintból be tudnánk fejezni az építkezést annyira, hogy használni tudjuk a templomot és a közösségi tereket.
Lakatos úrral folytatott beszélgetéseimben tovább főztem a gondolatokat. Ma rengeteg program van az Unión és hazánkon belül is a cigányság
felzárkóztatására, integrációjára. Mi
lenne, ha ez egy minta értékő projekt
lenne, melyet akár állami segítséggel
megvalósítanánk. Azzal a céllal kaphatnánk támogatást, hogy a burkolást
cigány vállalkozóval, illetve a maradék
kımőves, festı és egyéb szakipari
munkákat is legalább 50%-ban cigányok bevonásával tennénk. Ez szerintem is és Lakatos úr szerint is minta
értékő lenne, hiszen meggyızıdésünk,
hogy a cigányságot elsısorban munkalehetıséggel kell támogatni.

Reméljük, ezek a gondolatok nyitott fülekre fognak találni, a kormányzat, valamint az egyházmegyei hivatal
és a püspök atya támogatásával az
anyagi forrásokat elı tudjuk teremteni
a szenteléshez szükséges állapot eléréséhez.
Hisszük és valljuk, hogy erıs
templomot csak erıs közösség tud építeni! Olyan közösség, mely hisz abban,
hogy a katolikus magyarság lélekszámának gyarapodása a nemzet fennmaradásának záloga. A templom nem
csak “találkozóhely” – Isten és ember,
ember és ember Istenben való találkozásának helye, hanem jel is a világ
számára. Hiszünk abban, hogy sokakat
megérint elkötelezettségünk, hitünk,
reményünk, szeretetünk. Mindenki tapasztalhatja, hogy Isten házának épülésével párhuzamosan közösségünk folyamatosan törekszik arra, hogy a
lelkek templomát is építsük.
Hisszük és valljuk, hogy aki a
forrás felé igyekszik, az mindig ár ellen kell, hogy ússzon. De ezáltal válunk erısebbé, és ha nem hátrálunk
meg a nehézségektıl, akkor elıbbutóbb el kell, hogy érjük a célt.
Imádkozzunk mindnyájan, és hiszem, hogy imáink meghallgatásra találnak!
Schumicky András
Templomépítı Koordinációs Bizottság
elnöke
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Vatikán, 2010. július 6.
Fıtisztelendı Harkai Plébános Úr!
Ez év március 17-én, az általános pápai audencián való részvételük alkalmával Önök eljuttattak a Szentatyának egy Pátyról szóló könyvet, valamint egy
beszámolót közösségük egyházi életérıl és plébániatemplomuk építésérıl.
Felsıbb megbízásból köszönöm Önöknek ezt a figyelmes gesztust és kedves soraikat, melyekkel kifejezésre juttatják összetartozásukat Péter utódával.
A háromszemélyő egy Isten formálja Önt és híveit – akik lelkipásztori
munkálkodására vannak bízva – élı plébániai közösséggé, továbbá segítse Önöket abban, hogy plébániatemplomuk és plébániaközpontjuk megkezdett építését
sikeresen befejezhessék. Ehhez adja Önökre teljes szívébıl apostoli áldását a
Szentatya.

Msgr. Peter B. WELLS
Assessor
_________________________
Tiszteletre méltó
Harkai Gábor Plébános Úr
Szent Imre Plébánia
Liget u. 15.
H-2071 PÁTY
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KARITÁSZ HÍREK
Nyáron néhány nehéz körülmények között élı gyermeknek karitász
tábort szerveztünk. Errıl külön cikkben olvashatnak.
Az iskolai korrepetálás folytatódik. Várjuk azok jelentkezését, akik
ebben részt tudnának venni. Délutánonként 3 és 4 óra között kerül erre
sor, heti rendszerességgel. Aki jobban
ráér délelıtt, esetleg 5. órában is megoldható. Nagyon nagy szükség van a
munkánkra! Egyre több az olyan gyerek, aki egyéni foglalkozást igényel, de
erre a jelenlegi iskolai keretek között
nincs mód. A tanítónık egybehangzó
visszajelzése szerint komolyan meglátszik azokon a gyerekeken a változás,
akik mellé így hetente egyszer oda tudunk ülni. Számunkra is nagy öröm

látni ezeknek a gyerekeknek a fejlıdését, és a szemük csillogását, amikor
érzik, hogy számunkra nem mindegy,
mi van velük. A leglényegesebb ebben
a kapcsolatban az, hogy ezt rendszeresen kimondatlanul közöljük velük:
„Fontos vagy számomra”.
A Máltai Gondviselés Házában
vannak olyan idısek, akiket nagyon
ritkán, vagy egyáltalán nem látogatnak.
Ha valaki szívesen vállalná egy-egy
ilyen idıs látogatását, szintén heti
rendszerességgel, kérem, keressen
meg!
Szeretettel: Schumicky Ildikó
Tel: +36 20 343 10 66
E-mail: schumicky.ildi@sch-ps.hu

SZENT IMRE NAPI TEMPLOMBÚCSÚ ÉS HARANGSZENTELÉS
2010. november 7. (vasárnap)
Templomunk búcsúnapján, a Szent Imre ünnepét követı vasárnapon délelıtt 10 órakor Spányi Antal püspök atya mutat be ünnepi szentmisét az épülı
új templomban. A szentmise keretében megszenteli a templom már elkészült új
harangjait. A szertartást szerény agapé követi. Az alkalomra nagy szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk híveit!
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AKTUÁLIS PROGRAMELİZETES
Zarándoklat Mátravrebély-Szentkútra
2010. október 8. (péntek)
A Rózsafüzér Társulat október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén
zarándoklatot szervez Mátraverebély-Szentkútra. A zarándoklatot Gábor atya vezeti. Október a rózsafüzér hónapja. Ilyenkor több idıt szentelünk arra, hogy égi
Édesanyánkat ezzel a szép imádsággal köszöntsük nap mint nap, szemléljük
szent Fiának, Jézusnak életét a titkokon keresztül, és kérjük a Szőzanyát, hogy
imádkozzon értünk és velünk. A zarándoklat célja is ez. Köszöntjük a Szőzanyát,
és kötényébe tesszük örömeinket és bánatainkat, eredményeinket és nehézségeinket, s hisszük azt, hogy İ komolyan vesz bennünket. Mi pedig
megnyugohatunk afelıl, hogy bármi történjék is, az javunkat fogja szolgálni.
Szeretettel várunk hát mindenkit a zarándoklatra. Jelentkezni Schumicky Ildikónál lehet a 06 20 343 10 66-os telefonszámon, a schumicky.ildi@sch-ps.hu email címen és személyesen a szentmisék után október 5-ig.
Családos-kisgyerekes kirándulás
2010. október 17. (vasárnap)
Október 17-én családos-kisgyerekes kirándulásra indulunk a szentmise
után, célunk a Csergezán Pál kilátó (Nagy-Kopasz). Hazaérkezés sötétedéskor.
Börzsöny-túra haladóknak
2010. október 23. (szombat)
A gimnázista korosztályt és a velük lépést tartani képes náluk ifjabb vagy
korosabb nem kezdı túrázókat hívjuk egy „alapos ıszi átmozgatásra”. Indulás
korán, érkezés késın – várhatóan reggel, illetve este 7 óra körül.
Családos. kisgyerekes barlangtúra
2010. november 20. (szombat)
Irány – a Szemlıhegyi-barlang! Sisakot, lámpát hozzatok!
Barlangtúra gimnazistáknak
2010. november 27. (szombat)
Minden (helyszín, felszerelés, utazás, útiköltség) bizonytalan.
Ami biztos, hogy izgalmas túra lesz és LESZ!
A kirándulásokról és a barlangtúrákról további felvilágosítást Czajlik Zoltán tud
adni. Zoli a 343-131-es vagy 06 20 5437 627-es telefonszámon , illetve a
czajlik@aerophoto.hu e-mail címen érhetı el.

MÉGIS - 15
„Újuljatok meg gondolkodástok szellemében,
s öltsétek magatokra az új embert.”
(Ef. 4,23)

„ÉLET A LÉLEKBEN” LELKIGYAKORLAT
Olyan korban élünk, melyben
rengeteg hatásnak vagyunk kitéve. Különbözı csatornákon özönlenek felénk
az információk, és ember legyen a talpán, aki ezek közül ki tudja választani
azokat, amelyek valóban fontosak
számára. Inkább az a helyzet, hogy
többet „eszünk meg”, mint amire valóban szükségünk van, és aztán jön a
gyomorrontás – természetesen lelki értelemben. Egyszer csak azt vesszük
észre, hogy elvesztettük a tájékozódási
pontunkat, vagy csak azt, hogy egyszerően kedvetlenek vagyunk, semmire
nincs idınk, az emberi kapcsolataink
felszínessé váltak.
Közhelynek számít, sokszor hallottuk, hogy a lelkünket is ápolni kell.
Hiszen egész életünk lelkünk egészségétıl függ. Erre pedig idıt kell szakítanunk.
A boldogság forrása belülrıl fakad. Akkor érezzük magunkat boldognak, ha a lelkünkben béke van. Béke
pedig akkor van a lelkünkben, ha úgy
érezzük, hogy ott vagyunk, ahol lennünk kell, azt tesszük, amit tennünk
kell, úgy cselekszünk, ahogy cselekednünk kell. De hogyan találjuk meg a

helyünket, honnan tudjuk, hogy mit és
hogyan kell cselekednünk? Isten szól
hozzánk. Csak hallgatnunk kell a hangjára: a lelkünk mélyén, a szentírás által, és a körülmények által, vagyis a
világ által szól hozzánk. Ezeket a jeleket viszont nekünk kell értelmeznünk.
Ez nem könnyő, ezért sok-sok gyakorlásra van hozzá szükségünk. És mint
minden tanuláshoz, elsısorban eltökélt
akaratra. Ahogyan a házassági eskü
szövegében is megfogalmazzuk: „akarom feleségül venni – akarom szeretni”.
Ehhez segít bennünket az a lelkigyakorlat, ami október 5-én kezdıdik.
Nem véletlen a címe: „Élet a Lélekben”. Olyan életre hív, és olyan gyakorlatokkal segít ezt megvalósítani,
ami képessé tesz bennünket arra, hogy
meghalljuk az Isten hangját – a Szentlélek szavát a bennünk és a körülöttünk
lévı zőrzavarban, hogy képessé váljunk arra, hogy lelkünket lecsendesítsük, és megtaláljuk a lelki békénket.
Nekünk, keresztényeknek tulajdonképpen könnyő dolgunk van. Az örök élet
reményében éljük földi életünket, tudjuk, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk
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nagyon szeret bennünket, olyan csodálatos szeretettel, melyrıl itt, a földön
legfeljebb csak egy-egy pillanatra alkothatunk fogalmat. És mindenki megtapasztalta már, hogy igazán boldog
akkor lehet, ha ezt fölfogja, és viszontszeret – viszontszereti közvetlenül az
Istent, amely kifejezıdhet egy áldozás
utáni pillanatban, vagy viszontszereti
İt valakiben: a házastársában, a gyermekében, a szüleiben. De hogyan leszünk képesek ilyen szeretetre? Amely
nem valamiért szeret, hanem azért,
mert megsejti az Isten hatalmas szeretetét, és ez annyira átjárja, hogy túlcsordul a szívén, tehát tovább kell adnia. Hogyan leszünk képesek így
szeretni? És akarunk-e így szeretni?

Ahogyan Assisi Szent Ferenc vagy
Boldog Teréz Anya szeretett?
Az Istennek semmi sem lehetetlen. Képessé tud tenni bennünket ilyen
szeretetre. A Szentlélek által.
Kérjük a Szentlelket! Jöjjünk el a lelkigyakorlatra!
Szent Pál így buzdít az
efezusiakhoz írt levelében: „Úgy éljetek, mint a világosság fiai! Keressétek,
ami kedves az Úrnak. Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr
akarata. Adjatok hálát mindenkor,
mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.” (Ef. 4,9-20)
Schumicky Ildikó

A LITURGIÁK RENDJE

szentmise
vasárnap

8.00

szombat – elıesti szentmise

16.30

minden hónap utolsó szombatján

péntek

18.00
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A 2010/2011-ES TANÉVRE TERVEZETT PROGRAMJAINK
2010. szeptember - december
idıpont
szeptember 5. (szombat)
szeptember 25. (szombat)
szeptember 26. (vasárnap)

program

vízitúra
gyermek- és ifjúsági mise
nyárbúcsúztató-(tan)évadnyitó
Szentlélek lelkigyakorlat
október 5. (kedd)
elsı alkalma
zarándoklat
október 8. (péntek)
Mátraverebély-Szentkútra
október 17. (vasárnap)
családos-kisgyerekes kirándulás
október 23. (szombat)
„hajszoló” túra
október 30. (szombat)
gyermek- és ifjúsági mise
november 7. (vasárnap)
templombúcsú, harangszentelés
november 20. (szombat)
családos-kisgyerekes barlangtúra
„haladó” barlangtúra
november 27. (szombat)
gyermek- és ifjúsági mise
I. adventi gyertyagyújtás
december 4. (szombat)
II. adventi gyertyagyújtás
december 5. (vasárnap)
Mikulás, Mikulás-túra
december 11. (szombat)
III. adventi gyertyagyújtás
december 15-24. (szerda-péntek) „Szállást keres a Szent Család”
adventi lelkinap
december 18. (szombat)
gyermek- és ifjúsági mise
IV. adventi gyertyagyújtás
december 24. (péntek)
pásztorjáték
december 29 – január 2.
szögligeti téli tábor, Szilveszter
(szerda-vasárnap)
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2011. január – június
idıpont
január harmadik hete
január 29. (szombat)
február 5. (szombat)
február 26. (szombat)
március
március 26. (szombat)
március 26. v. április 2. v. 9.
(szombat)
április 29 – május 1.
(péntek-vasárnap)
május
május 28. (szombat)
június 13. (pünkösdhétfı)
június második fele

program
ökumenikus imahét
családos-kisgyerekes kirándulás
gyermek- és ifjúsági mise
„hajszoló túra”
gyermek- és ifjúsági mise
családos farsang
tavaszi kirándulás(ok)
nagyböjti keresztutak
gyermek- és ifjúsági mise
nagyböjti lelkigyakorlat
Pátyi Tavasz, búzaszentelés
elsıáldozás
vízitúra
gyermek- és ifjúsági mise
egyházmegyei családi nap
egyházközségi családos tábor

PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Plébánia címe: 2071 Páty, Rákóczi u. 46.
PLÉBÁNOS: Harkai Gábor
Telefon: (06-26) 371-468
Mobil: +36 30 931 6530
Cím: 2093 Budajenı, Kossuth Lajos u. 25.
plébániai fogadóórák
egyeztetés szerint

- elızetes telefonos

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen terjesztett idıszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelıs szerkesztı: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
Szerkeszti a szerkesztıbizottság.
www.ude.hu
Közösségünket érintı értékes írásokat szívesen
közlünk
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A HITTANÓRÁK RENDJE
iskolások

hitoktató
idıpont
helyszín

1-2.o.
Vázsonyi
Bernadett
Péntek
12.45-13.30

4-5.o.
Ribényi
Orsolya
szerda
17.00-18.00

öreg iskola
(Iskola u.)

plébánia

6-8.o
középiskola
Ribényi
Szloboda Lajos
Orsolya
kedd
csütörtök
17.30-18.30
18.00-19.00
plébánia

plébánia

óvodások

hitoktatók
nap
idıpont

ÚJ és CSIBE óvoda
RÉGI óvoda
(Rákóczi u.)
(Iskola u.)
Czajlik Rita
Czajlik Nóra
Miczinger Zsófia
Csernenszky Júlia
hétfı
csütörtök
16.00 – 16.30

szentségi katekézis
elsıáldozási
elıkészítı,
3. osztály
bérmálkozási
elıkészítı

helyszín

idıpont

Páty
plébánia

kedd
16.30-17.15

Budajenı

a 18.00 órakor kezdıdı
szentmisét követıen

szombat este

hitoktató
Gábor atya
Gábor atya
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KÉPVISELİTESTÜLETI TAGOK ELÉRHETİSÉGEI
NÉV

TELEFON

E-MAIL

Budavári Zoltán

+36 20 934 8614

zoltanbuda@freemail.hu

Czajlik Gabriella

23 343 131

gczajlik@freemail.hu

Gutowski Robert

+36 20 972 4592

robert@gutowski.hu

Havas Vince

+36 30 991 0615

havasv@freemail.hu

-

hnorbert2@gmail.com

23 344 417

laszlo.jordan@t-online.hu

+36 20 520 66 04

szkarvazy@mac.com

-

kecskes.geza@hotmail.com

+36 30 991 4121

kovidr@t-online.hu

-

emesde@freemail.hu

Megtért Mária Magdolna

+36 70 431 8686

-

Michels Gábor

+36 30 9412 600

-

Reményi Judit

+36 30 292 4001

judit@remenyicsalad.hu

Ribényi Orsolya

+36 70 426 7362

ribenyi.orsolya@gmail.com

Schumicky András

+36 20 922 8095

schumicky@t-online.hu

Szloboda Lajos

+36 20 217 9271

dentus@freemail.hu

Tankó Ernı

+36 30 313 8386

tankoerno@gmail.com

Horváth Norbert
Jordán László
Karvázy Szabolcs
Kecskés Géza
Dr Kıvágó István
Lantosné Megyesi Schwartz Dóra

KÉPVISELİTESTÜLETI PÓTTAGOK ELÉRHETİSÉGEI
NÉV

TELEFON

E-MAIL

Király Endre

-

ekiraly@gp-soft.hu

Polgár András

+36 30 399 8666

polgar.andris@gmail.com

Bilik Mária

+36 30 457 9431

mbilik@nagykanyar.hu

-

miczinger@t-online.hu

23 343 357

-

Miczinger Andrea
Dalmadi Rudolf

