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

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”
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TEMPLOMÉPÍTÉS
LASSAN „ÉLETRE KEL” AZ ÚJ TEMPLOM…
A tavalyi esztendő első fele nem
adott okot az optimizmusra, a bizakodásra. Sok, addig bizakodó, sőt optimista társunkon is úrrá lett a lehangoltság és a pesszimizmus. Ahogyan az
ilyenkor lenni szokott, felerősödtek
azok a hangok, amelyek szerint templomunk „úgysem” készül el, vagyis
befejezetlen marad. Szerintük a templom túl nagy, túl drága, túl hivalkodó,
túl grandiózus – és egyáltalán: „túlon
túl” és „úgysem”…
Nos, az idei esztendő eseményei
alaposan rácáfoltak a kétkedőkre: az
általam több ízben is sorsfordítónak
nevezett tavalyi harangszentelés óta
valóban nagyot fordult a világ! Az ünnepen felfigyelt Pátyra a média és a
„nagypolitika” világa. Magas rangú
állami és egyházi vezetők jöttek el,
hogy együtt ünnepeljenek velünk. Ellátogatott Pátyra Schmittné Makray Katalin, Schmitt Pál köztársasági elnök
felesége is. Magyarország első számú
közjogi méltóságának felesége a részére átadott Klebelsberg Kunó díjjal járó
pénzösszeget ajánlotta fel a templom
építéséhez. Meghívtuk Szászfalvi
László, egyházi ügyekért felelős államtitkárt is, aki – elfoglaltsága miatt –
egy vezető beosztású munkatársa által
képviseltette magát.
A kapcsolatfelvételnek volt köszönhető, hogy idén jó eséllyel nyújthattunk be támogatási kérelmet az államtitkárságra. Államtitkár úr 14 millió

forinttal támogatja idén az új templom
építését. Év elején – egy személyes találkozó alkalmával – Spányi Antal
megyés püspök is támogatásáról biztosított bennünket, majd bejelentette:
idén 30 millió forinttal támogatja a
munkálatokat.
Bár a helyi önkormányzat az utóbbi
1 évben nem nyújtott anyagi támogatást a templomépítéshez, a megígért
állami és egyházi pénzek, valamint a
hívek nagylelkű adományai jelentős
előre haladást tettek lehetővé. Szeptemberben pedig vendégül láthattuk az
új templom falai között Szászfalvi államtitkár urat, aki további támogatást
ígért a következő esztendőre.

Szándékaink szerint és az időjárás
függvényében már az idén zárhatóvá
tesszük az épületet, hiszen helyükre
kerülnének a külső nyílászárók. Államtitkár úr látogatását megelőzően Pátyon járt az egyházmegye főépítésze és
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vagyonkezelője is. Mindketten elégedettek voltak a látottakkal és javasolták, hogy időtálló, jó minőségű nyílászáró profilt válasszunk. Ezen kritériumoknak maradéktalanul az alumínium
profil felel meg.
Államtitkár úr külön is kiemelte,
hogy célszerű és helyes az épület többfunkciós (templom, plébánia, közösségi ház és paplak) jellege, hiszen ezzel
az építési és az üzemeltetési költségek
is alacsonyabbak. Megerősítette ezzel,
hogy helyes úton járunk.
Az építkezés jelen szakaszában pedig már az épület is szemet gyönyörködtető! Ismét bebizonyosodott, ha
mindenki teszi a dolgát, a HÁZ elkészül! A HÁZ, mely Isten háza.

Október közepén jótékonysági koncert
is igyekezett a közfigyelmet az építkezés felé irányítani. Lévai Mária, Biatorbágyon élő hárfaművész adott koncertet a régi templomban. A már hagyományosan gyér érdeklődés ellenére, a jelenlévőknek leírhatatlan zenei
élményben volt részük. Az előadást a
közönség vastapssal honorálta.
A
koncert előtt Gábor atya mondott rövid
bevezetőt, a végén pedig Budavári
Zoltán, templomépítő alapítványunk

társelnöke mondott köszönetet a művésznőnek. A szervezésért Kollár Tamást illeti köszönet.
Közben befejeződött a temetőben álló kőkereszt felújítása is, mely egy
bronztáblával is gazdagodott – impozáns fogadtatást nyújtva ezzel az idelátogatóknak.

Szeptember elején térségi regnumi
tanévnyitó is zajlott az új templomban,
ahonnan Szűcs Balázs atyának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészének gondolatait vihették magukkal
az ifjak.
Szeptember 16-án pedig útjára indult
– a tavalyi Szentlélek szeminárium
folytatásának szánt – családos lelkigyakorlat, melynek nyitóelőadásán 15
család képviseltette magát! Többen is
jelezték, hogy később csatlakoznak
hozzánk. A meghívott Vértesaljai házaspár előadása igazi élményt nyújtott
valamennyiünk számára. A kései időpont és számos elfoglaltsága ellenére
az alkalmon Gábor atya is velünk volt.
Azt hiszem, bátran kijelenthetjük valami megmozdult…
Kővágó István
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MIT IS JELENT NEKÜNK BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA, AVAGY
SZERETNÉNK-E TEMPLOMUNKAT AZ Ő TISZTELETÉRE SZENTELNI?
Amikor 2000. június 17-én az új
templom alapkövét leraktuk, akkor
mindenki arra gondolt, hogy a jövendő
Szent Imre templom alapkövét tesszük
le. Akkor II. János Pál volt a pápa.
Menet közben sok minden változott.
Először is, Szentatyánk 2006. május 2án belépett a mennyek örömébe. Ekkor
Havas Vince fejében megszületett a
gondolat, hogy necsak Szent Imre tiszteletére szenteljük templomunkat, hanem valamiképpen II. János Pál pápa
tiszteletére is, mivel mindketten az ifjúság szentjei és példaképei voltak.
Aztán a szent életű és mindannyiunk
által szeretett pápát ebben az évben
boldoggá avatta utóda, XVI. Benedek.
Többünkben felmerült a vágy, hogy ha
immár boldog, akkor ő legyen új templomunk védőszentje. (Azért ez nem
jelentené azt, hogy Szent Imrétől elszakadunk, hiszen a temetői kápolna
védőszentje Szent Imre.) Ezért Gábor
atya azt javasolta, hogy írjunk gondolatokat, ki hogyan vélekedik erről a
kérdésről, és esetleg egy zsinaton döntsünk minél előbb, mert ha valóban így
akarjuk, akkor azt kérvényezni kell
Rómától, és a megvalósítás a döntésünk után még hosszú időbe telhet.
Kinek mit jelent Boldog II. János
Pál pápa, milyen élményeink fűződnek

hozzá személyesen? Nekem kalandos
találkozásaim voltak a Szentatyával,
szinte véletlenszerűen.
Amikor az ember fiatal, akkor gyakran fel sem fogja, milyen kegyelmeket
kap. 1985-ben a Zugligeti Szent Család Plébánia közösségének voltunk
tagjai. Ildi akkor már a menyasszonyom volt. Kozma Imre atya plébánossága alatt alakult itt meg a
neokatekumen közösség. Ezzel a közösséggel nyílt lehetőségünk arra,
hogy tízen részt vegyünk az első katolikus világifjúsági találkozón Rómában
virágvasárnap. Két kocsival (Zsigulik)
Bécsig kellett kijutnunk, onnan bécsi
neokatekumenekkel egy 70 személyes
busszal mentünk Rómába. Nagy izgalom volt, mert akkoriban még nem volt
olyan szabad az utazás, mint manapság. Egyikünk sem volt még Rómában.
Este 10-kor indultunk Bécsből, reggel
7-kor megpihentünk Firenzében, majd
dél körül megérkeztünk Rómába. Családoknál helyeztek el minket. A télből
a nyárba érkeztünk. Szívtuk magunkba
Rómát, alig vártuk, hogy a pápával találkozhassunk. Szombat délután 4 órakor volt az első találkozó a lateráni bazilika előtt. Mi, magyarok, talán már 2
órával korábban kimentünk a szinte
még üres térre, elöl álltunk a kordo-
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noknál. Amikor a pápa megjelent, ott
ment el egy kéznyújtásnyira előttünk,
mosolyogva osztotta az áldást. Ennek a
pillanatnak a kegyelmét csak évekkel
később értettem meg. Aztán az egész
éjszakát végigvirrasztottuk a Szent Pál
bazilikában, majd hajnalban pálmaágakkal indultunk gyalog a Szent Péter
bazilikához a virágvasárnapi szentmisére. Olyan tömeggel addig életemben
nem találkoztam. Ekkor ismét találkozhattunk a Szentatyával, ekkor egy
kicsit távolabbról. Az egész út péntektől hétfőig tartott, szinte alvás nélkül,
de egy életre meghatározó élmény
volt. Akkor azt hittem, ez volt az utolsó találkozásom szent életű pápánkkal.
Ám ez még csak az első volt.
1989-ben a pápa elfogadta a Magyar
Katolikus Egyház meghívását 1991-re.
Emlékszem, ezt az augusztus 20-i
Szent Jobb Körmenet előtt jelentette be
Paskai László bíboros úr. Nagy volt az
öröm. Akkor még nem tudtam, hogy
nekem komoly feladatom lesz az
1991-es pápalátogatás lebonyolításában. 1990 nyarán a Máltai Szeretetszolgálat kiküldött Nyugat-Berlinbe a
Deutsche Katholikentag előkészítésére,
hogy megtanuljam, hogyan kell egy
ilyen nagy rendezvény egészségügyi és
mozgássérült részét megszervezni. A
berlini máltaiaktól sokat tanultam.
1991-ben a MMSz főtitkáraként a feladatom volt, hogy az egészségügyi

biztosítást és a mozgássérültek szállítását a szentmisék különböző helyszíneire megszervezzem. Ebben a német
máltaiak nagy segítségünkre voltak
mind technikailag, mind pedig szakmailag. Ott lehettem Esztergomban, a
Szent István Bazilikában, amikor a betegeket áldotta meg a Szentatya, és a
Hősök terén. A többi helyszínen sajnos
nem lehettem ott személyesen, mert a
logisztikát kellett biztosítanom. De háromszor ismét találkozhattam a pápával egészen közelről. Lelkileg mélyen
megérintett Krisztus földi helytartójának közelsége, és az ő kicsinysége,
szerénysége, jóságos atyai tekintete.
Ekkor megint azt hittem, hogy ilyen
lehetőségem nem lesz még egyszer. De
lett. 1996-ban ismét eljött János Pál
pápa Magyarországra, Győrbe. Akkor
különleges kegyelemnek éltem meg,
hogy Csepregi Laci barátom mellett
Rom Szilvesztert is elvihettem magammal a győri szentmisére, ahol
megint csak szinte karnyújtásnyira áldott meg bennünket a pápa.
1991-es apostoli látogatása alkalmával ezt mondta nekünk a Szentatya: „A
szabadság felé vezető út nem mentes
kockázatoktól, és olyan ára van, amely
gyakran nagyon súlyos tud lenni. A
szabadság légköre önmagában nem
oldja meg életetek összes problémáját.“ Aztán 5 év elteltével, 1996-ban
ezt véste szívünkbe: „A Föld külső va-
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lóságának alakulása az emberek szívében végbemenő változásokban gyökerezik.“ Azt hiszem, ez a két mondat
kulcsmondat. Az első mondat igazságát a bőrünkön tapasztaljuk. A második pedig felszólítás, feladat. A mi felelősségünk, hogy hogyan teljesítjük,
és ezáltal mennyiben és milyen irányban járulunk hozzá a változáshoz.
2003. március 23-án újabb ajándékot
kaptam a Jóistentől. Feleségemmel
együtt részt vehettem Batthyány
Strattmann László boldoggá avatásán
Rómában. A Máltai Lovagrend tagjaként egészen közel az oltárhoz, a
Szentatya közelében ünnepelhettem a
boldoggá avatást. Ráadásul az ereklyetartót Ozsvári Csaba ötvösművész barátom alkotta, aki a pátyi bronzkapunkat tervezte és készítette haláláig. Az
ereklyetartót ott vitték el mellettem, és
közvetlen közelről láthattam, amikor a
pápa elé vitték.
1990-ben pedig másféleképpen kerültünk kapcsolatba. Ez alkalommal
szolgálatot teljesítettem: a pápának a
romániai forradalmi események sújtotta vidékre, Csíkszeredába küldött
adományát személyesen kísérhettem és
adhattam át a ferences testvéreknek.
Nagy megtiszteltetés volt ez számomra.
II. János Pál a mi ifjúságunk pápája
volt. Ő volt „A“ pápa. És jó pápa volt,
mindannyiunk atyja – Szent Atya. Aki

találkozott vele, akár személyesen,
akár a tévén keresztül, aki hallhatta a
hangját vagy olvasta az enciklikáit,
érezhette ezt. Sugárzott a tekintetéből,
a szavaiból a jó pásztor szeretete, akinek fontos minden báránykája, fontos,
hogy egy se vesszen el közülük. Sok
könyv és film jelent meg életéről,
munkásságáról. Fontos lenne megismerni életén túl különböző enciklikáit,
írásait, melyek életre váltása által egyházunk és életünk megújulhatna.
Ismerjük meg minél jobban, keressük az ívet közte és Szent Imre között!
Nekem János Pál közelebb áll a szívemhez, mert személyes élmények is
kötnek hozzá, és a mi időnk szentje.
Szép lenne a falunkban egy Szent Imre
templom a temetőben és egy Boldog
János Pál pápa templom a falu szívében.
Egyes források szerint Szent Imre
1000-ben született, mi pedig 2000-ben
tettük le az alpkövet. Talán nem „sértődne meg“ nemzetünk örökös közbenjárója, ha ilyen „társat“ hívnánk meg
mellé. Tőlünk függ a kapcsolat.
Schumicky András
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A BRONZKAPU EDDIGI TÁMOGATÓI
A kapu jelképe és lelke is templomunknak. Sok embert megfogott az
elkészült elemek szépsége és mély
mondanivalója. Tekintsünk egy kicsit
vissza, hogyan és kik is gondolták ki a
kaput, és kik támogatták eddigi elkészültét!
2006 szeptemberében a Schumicky
család szerződést kötött Ozsvári Csabával, hogy tervezze meg a bronzkaput
a templomhoz, és kezdje el annak kivitelezését. Gutowski Robival sokat törték a fejüket, többször is áttervezték,
mire a végső tervek elkészültek.
Az első kazettára a pénzt az ÉRME
klub (keresztény üzletemberek klubja)
2006. évi karácsonyi jótékonysági árverésén nyertük meg. A „Jákob harca
az angyallal“ jelenetet készítette el
Csaba számukra, Jákob övén az ÉRME jelvénye látható.
2007-ben az első kapavágás ünnepségén két nagyszerű felajánlást kapott
egyházközségünk a „Kiűzetés a paradicsomból“ jelenetre. Dr. Bognár András akkori polgármester és Sági
György alpolgármester előre kifizette a
két kazettát, mely 2009. júniusában
nem sokkal Csaba halála előtt készült
el. Az összeállítást és a kígyó nyelvét
halála után már tanítványa, Szilágyi
Özséb fejezte be.
Csaba elkészítette az „Izsák feláldozása“ c. jelenetet, melynek nem volt
szponzora. Csaba halála után ez a
Schumicky családnak jutott, az előre
kifizetett, de el nem készült kapudíszítés helyett.

2007-ben a „Krisztus a kereszten“
jelenetre Havas Vince kötött szerződést, és az volt a kérése, hogy a kereszt
alatt térdeplő Szent János apostolt
Szent Imre ábrázolással oldja meg a
művész. Ez a terv el is készült, de nem
valósult meg. 2008-ban Ramocsai Pál
és a Schumicky család kifizette a „Három királyok“ és a „Szent Család“ jelenetet. A „Három királyok“ különlegessége, hogy az egyik király Szent
Istvánként van ábrázolva, aki a magyar
szent koronát felajálnja a kis Jézusnak
és Szűz Máriának. A király arca a
megrendelő édesapját ábrázolja.
Ozsvári Csaba halála miatt a kapu
kivitelezése félbemaradt. A hogyan
tovább még várat magára, van időnk.
A „Szent Család“ jelenet Varga János
atyának annyira megtetszett, hogy annak mecenatúráját a Schumicky család
átengedte neki, így a folytatáshoz is
van már anyagi forrás. A kérdés csak
az, hogy mikor és kivel? 2009-ben az
ÉRME klub a karácsonyi árverésén a
kapu faszerkezetét újabb 500 ezer forinttal támogatta.
Ez akár a szentelés után is lehet, közösségünknek meg kell találnia azt,
akivel a hármas egységet Nemeskürty
István szavai szerint megélheti: „ egy
liturgikus ötvösmunka hármas, mondhatni lelki kapcsolat terméke: a megrendelő, a kivitelező ötvös és az Egyház tanítása, melyet mind az ötvös,
mind a megrendelő vallott.“
Schumicky András
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„OH TE VÁNDOR LÉLEK, TEKINTSD MEG JÉZUS KERESZTJÉT!”
Az idézet a kiegyezés évében,
1867-ben készült kőkereszt tábláján
olvasható, mely a pátyi katolikus
temetőben a kápolna jobb oldalán
áll. Az év elején a katolikus közösség
felhívást tett közzé a helyi sajtóban,
a lakosságot kérve az összefogásra a
kereszt felújítása érdekében. A megvalósításra a nyár elején került sor.
Havas Vince egyházi gondnok elmondta: „Nagyot álmodtunk, templomot építünk, de a kisebb dolgokra is
gondot fordítunk. Így ez évben került
sor a kereszt restaurálására, mely a
plébános, Gábor atya elképzeléseivel is
egyezett. A nyár elején, részben közadakozásból, egy helyi mesterember,
Vanyek Béla felújította a már düledező, életveszélyessé vált keresztet.”
Az egyszerű faragású mészkő kereszt
stabilan áll, felülete
is egyenletes a csiszolásnak köszönhetően. Korábban a kereszt tövében boltíves bemélyedés volt
látható, ami kis tábla vagy dombormű
helye lehetett. Havas Vince felkérésére
Szilágyi Özséb ötvös, a két éve fiatalon elhunyt Ozsvári Csaba ötvösművész tanítványa készítette az ott most
látható bronztáblát.
A dombormű a Havas-család adományaként került a temetői keresztre.
„A kérés az volt, hogy egy olyan kis
fém domborművet készítsek ide,
amely mindenkinek kedves. Így olyat

szándékoztam alkotni,
ami minden ember
számára, minden életkori helyzetben aktuális.” - mondta az alkotó. „A dombormű egy
életutat
szimbolizál,
ami a Szentlelket jelképező galamb
kegyelmei által az Atyához vezet minket. Egyetlen út létezik az emberek
számára, amely Krisztushoz vezet, és
ez a tanításai szerinti élet. Jézus földi
élete során megmutatta nekünk, hogy
melyik ez az út, amin érdemes járni, ha
a Mennyországba szeretnénk eljutni.
Az út két oldalán ábrázolt 7-7 szőlőfürt
a hét szentséget jelképezi, amely által
sokkal könnyebben juthatunk a menynyei hazába. Termő szőlőtőként kell
élni napjainkat és cselekedeteink is
gyümölcsözőek kell, hogy legyenek.”
A kút környéke
is megújult, megközelítése
és
használata biztonságossá vált. A
korábban földdel feltöltött lejtős és folyamatosan felázott káva környékét
lebetonozták és murvával felszórták, a
kút káváját is megerősítették. A kút
környezetét betonlap mellvéd keretezi
L-alakban, így a síroktól elkülönítve,
rendezettebbé vált. A felújítási munkákat szintén Vanyek Béla végezte.
Hájas
(Megjelent a Budakeszi Iránytű 2011.
szeptemberi számában)
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CSALÁDCSOPORT
Szeptember 16-án tartotta plébániánk
közössége az első családcsoport napját.
Az alkalom egy hosszabb sorozat első
állomása volt. A sorozat azt célozza,
hogy egy-egy este során, a közösség valamelyik családjánál elhelyezkedve
együtt elmélkedjünk egy számunkra
fontos téma körül.
Az indító találkozó helyszíne a
Michels-ház volt, ahol olyan népes csoport gyűlt össze, hogy nemcsak a nappalit, de a verandát, az előszobát is elleptük.
A találkozó gerincét az idén májusi,
óbudavári hétvégét is nagy sikerrel vezénylő Vértesaljai házaspár, Vali és János előadása adta. Gondolataikat Szent
Pál Szeretet himnusza köré fonták. A
korintusiakhoz írt I. levél 13. fejezet 113-ban elhelyezkedő vallás- és irodalomtörténeti mestermű minden mondatát, sőt, gyakorlatilag minden szavát a
mai házasélet örömeivel-gondjaival hívták elő. Ahogy Óbudaváron, úgy ez alkalommal is kézzelfogható eseteket, saját példákat hallottunk és a sok mosolygás, olykor izgatott mocorgás igazolta,
hogy vezetőink érzékeny pontokat találtak.
Az elmélkedést könnyeddé tette, hogy
az elején ki lett mondva: nem kötelező a
feszült figyelem, a mindenáron odafigyelés. Aki akart elmélkedett, volt, aki
jegyzetelt, de akár el is kalandozhattunk,
sőt, a fáradtak bizton elbóbiskolhattak,
mert a jelszó az, hogy úgyis az marad
meg az egyénben, ami őt megfogja, ami
számára igazán fontos. Úgy érzem, nem
tudom elégszer hangsúlyozni, hogy ez
az alapvetés mennyire értékessé, elfogadóvá tesz egy ilyen estét.

Élmény volt hallgatni, ahogy a sok
egybegyűlt pár mondatban megosztotta
a benne fennmaradt gondolatokat. Mindenkitől hallottunk valami újat, valami
olyat, ami elmélyítette a hallottakat. Sokat mosolyogtunk és buzgón bólogattunk, hogy a „rend” milyen sok férfiúban (úgy ám, férfiúban!) jelenik meg
kritikus pontként.
A jóleső eszmecsere után házigazdáink a veranda felé tereltek, ahol roskadásig terített asztal fogadott a ki-ki által
hozott csemegékből, itókákból, amik
mellett kötetlen ismerkedés, beszélgetés
kezdődött, lelki és mindennapi világi
ügyekről.
A hét vége felé, a hétvége előtt hallatlanul jólesett együtt lenni. Jó volt
Valiékat hallgatni, nagy örömöt okozott
testvéreink elmélkedését nyomon követni, a megragadó gondolatokat újra
meghallgatni. Jót tettek a lakoma mellett
eltelt percek, a mosolygás, a másik megismerése. Találkozzunk legközelebb!
„Addig megmarad a hit, a remény és
a szeretet; ez a három. De közülük legnagyobb a szeretet!”
Temesszentandrási Gábor

Plébániánk családcsoportjának következő találkozója 2011. november 18án, pénteken este 8 órakor lesz a
Schumicky család otthonában. Minden
érdeklődő házaspárt szeretettel hívunk
és várunk!
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KARITÁSZ HÍREK
Adni jó
A nyári karitász táborban 6 napon
át 8-12 gyermeket táboroztattunk. A
program részletes ismertetése és a teljesség igénye nélkül szeretném megosztani gondolataimat a tábor kapcsán. Úgy érzem, hogy ami elsősorban fontos egy ilyen helyzetben, az a
jó légkör megteremtése. Olyan kapcsolat létrehozása, amelyben a gyermekek megérzik, hogy szeretjük, elfogadjuk őket, és e mellet megpróbálunk nekik valami olyat átadni, ami
számunkra nagyon fontos. Azért,
mert értékesnek tartjuk őket, azért,
mert számon tartjuk őket, és azt akarjuk, hogy „nagyra nőjenek” – nemcsak fizikai, hanem lelki és szellemi
értelemben is. Ezért minden, amit velük közösen csinálunk, akár kirándulunk, akár kézműveskedünk, elsősorban ezt a célt szolgálja. Nagyon sok
felnőtt vett részt a tábor megszervezésében és megrendezésében, ez pedig azt jelenti, hogy az emberek szeretnek adni. Ez jó dolog. A munka
oroszlánrészét azonban Czajlik Gabi
és Hájas Ági végezte, akiknek ezúton
is köszönetet mondunk.
Új tanévet kezdtünk, új feladatokat
vállaltunk. Az iskolai korrepetálás
folytatódik, erre a feladatra várjuk további vállalkozók jelentkezését!!!
Főzőcske tanfolyam indult a plébánián heti rendszerességgel Végházi Kati
vezetésével 8. osztályos lányok számára. A karitász délutánokat ebben a
tanévben havi rendszerességgel sze-

retnénk megtartani. Szintén havonta
egyszer, csütörtök esténként összejövünk a templomban közös imádságra.
Erre a kb. félóra időtartamú imádságra mindenkit szeretettel várunk.
Ilyenkor együtt ajánljuk Isten kegyelmébe és a Szűzanya oltalmába
mind családunkat, mind gondozottjainkat, a ránk bízottakat, betegeinket,
papjainkat, közösségünk és lakóhelyünk, sőt nemzetünk minden tagját.
Várjuk továbbá azok jelentkezését,
akik egy-egy idős ember rendszeres
(hetenkénti – kéthetenkénti) látogatását el tudják vállalni.
Jelentkezni lehet Schumicky Ildikónál
- személyesen a szentmisék után,
- telefonon (06 20 343 10 66),
- vagy e-mail-ben:
schumicky.ildi@sch-ps.hu
Schumicky Ildikó
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A KIRÁLYLÁNY BÁLI RUHÁJA ÉS PÉTER UTAZÁSA
Ezt a mesét a kisfiamnak írtam. Szeretettel
nyújtom át eme kis közösségnek!

Élt valahol a kietlen pusztaságon egy
szürke tollú, hosszú nyakú, rövid lábú,
énekes torkú madár. Párja nem volt ezen a
világon, bánatában énekelt. Hangját nem
hallotta senki e világon, csak bánatában
énekelt. Hangját nem hallotta még senki
ezen a világon, csak tolláról meséltek.
A világnak innenső sarkán pedig élt egy
csúnya királylány üvegpalotába zárva. Rég
elfeledett hazájába vágyott, de valami bezárta. Vágyai börtönében ő is csak énekelt.
Nem volt sem herceg, sem király ki kezére
illett volna. Mindenki kerülte szomorúsága
miatt. Szíve pedig tele volt szeretettel, és
mindenki tudta, hogy ő az utolsó királylány
kerek e világon. Egyszer aztán történt,
hogy egy rettentő bátor szívű kisfiú meghívóval kezében érkezett az üvegpalota bejáratához. Sokáig hiába kopogott annak ajtaján, mert ajtót nem nyitott eme királylány.
Megunva a kopogtatást, megfogta a hideg
üvegkilincset és benyitott egy hatalmas
terembe, melynek jobb oldalán, egy mélyedésben hatalmas üvegkandallóban égett
a meleget adó tűz. A csúnya királylány éppen egy csöppnyi kiskutyát fésülgetett a
trónszéken elmélyülten. A kisfiú a meghívóval a kezében a térdeplő királylány háta
mögé lépett, míg az mit sem sejtve ápolta a
büszke kutyust. A kisfiút Péternek hívták,
és olyan tizenegy éves körül lehetett. Péter
bátran megérintette a királylány vállát, aki
ijedten nézett hátra. A kutyus csodálkozva
meredt a bátor kisfiúra, aki arccal a földre
borulva üdvözölte a királylányt. Kezét a
magasba tartva fogta a meghívót és nyújtotta át a Rebeka nevű királylánynak. A
csúnya Rebeka mosolyra húzta finom ívű
száját és olyan csodálatos arcvonásai lettek, hogy amikor Péter felnézett, szemei

kerekre tágultak. A lány elvette tőle az
Írást. Könnyekre fakadva olvasta a meghívót, mely egy bálra szólt az utolsó el nem
kelt herceg országában, aki félelmében Pétert küdte el a meghívóval. A fiúcska ránézett Rebekára, és mintha csak sejtette volna
mi a baj, könnyes szemmel először rá,
majd az ég felé nézett. Rebeka kopott ruhájára gondolt. A fiúcska megfogta ruhája
szegélyét, majd a királylány szemébe nézve ezt mondta:
- Neked lesz a legszebb ruhád a bálon!
A királylány hálás tekintettel a fiúcska
barna szemébe nézett, s megadóan lehajtotta fejét. Búcsúzásul a királylány meghajtotta finom derekát, Péter pedig földig hajlással viszonozta a meghajlást. Rebeka visszafordult az ódon falak között élő egyetlen
társához. Az eb hálásan fogadta gazdája
nyaggatását.
A kisfiú mivel hallott a csodálatos madárról, mely az Óhazában élt, nyugat felé
fordult. A nap narancsszínű lemenő sugarait követve indult aprócska sarujában a madár nyomára. Hosszú út állt előtte. Az úton
át kellett vágnia egy tamariszkusz és egy
góferfa erdőn, egy hatalmas tengeren és a
kietlen pusztaságon. Nekivágott hát annak
az útnak, melyet hívő lévén, Isten jelölt ki
számára. Az égre emelte bátor tekintetét és
elmondva egy imát, belépett a sűrűnek és
sötétnek látszó erdőbe. Jócskán sötétedett
már és megvillant két apró fény az erdő
mélyén. A fiúcska Istentől kapott bátorságával közelebb lépett. Hangos morgás fogadta az idegen betolakodót. Péter Isten
teremtményével, egy farkassal találta
szembe magát. A fiúcska úgy gondolta, az
ég küldte ezt a teremtményt, hogy mutassa
neki az utat.Az ordas hátat fordított, és jelezve, hogy segítő szándékkal jött, elindult
ki a tamariszkuszfa erdőből. A sűrű lombok közt az őszi szél lágy hullámai szelték
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át a falevelek dús egymásutánját. A kisfiú
felemelte fejét, hogy a szellő érinthesse
arcát. A hold világította és farkas mutatta
út végére ért. Köszönetképpen megvakargatta az ordas fejét és tovább ment.Az erdőből kiérve a hold fényében egy virágokkal teli rétre érkezett, ahol vadnyulacskák
ugrándoztak. A meleg szélben szaladni támadt kedve, így nekiiramodott. A rét közepén egy diófa állt. Megéhezve letelepedett
a fa alá, és egyik diót törte kicsi kezével a
másik után. Egyet zsebre téve útravalónak,
hálát adott Istennek, felállt és tovább indult. A góferfa erdőbe érve megérintette
egynek a törzsét és eszébe jutott egy történet, melyet édesanyja mesélt neki. Egy
emberről szólt, akit Nóénak hívtak. Emlékezetében akkor ugyan az emberek együtt
éltek az állatokkal, de csak növényeket ettek. Elengedte a fa törzsét, miután egyszer
végighúzta rajta apró kezét, melybe egy
szálka akadt. Szisszenés nélkül tűrve ment
tovább a kijelölt úton. Sarujába por került,
de lába meg sem érezte a porszemek karcolását. Már hajnalodott – vagyis elvált a boltozat alatt levő víz a boltozat felett levő
víztől és látszani kezdett a száraz. Péter
csodálkozó szemmel nézett a tengerre, de
mintha már látta volna. Kicsi kezével kaparni kezdte a földet és giliszta után kutatott, mert halat szeretett volna fogni –
méghozzá egy fűrészfogú halat. Hitt benne,
hogy annak és Istennek a segítségével képes kivágni egy akkora góferfát, mely éppen elég egy akkora kenunak, amiben ő
maga egyedül elfér. Fogott egy botot, mely
egy fűzfa alatt hevert. Szakított egy szálat a
góferfáról lelógó liánról, úgy hogy jobb
öklére tekerte a lián egyetlen szálát. Így
csinált magának egy halfogásra megfelelő
eszközt. Zsebében talált az udvarukban élő
kacsák lábáról való körmöt, ezt a zsineg,
vagyis a lián végére csomózta, másik végét
pedig a botra kötötte. Nagy lendülettel a
tengerbe dobta. Igaz órákat várt a hal kifogására, de türelme meghozta a várt ered-

ményt. Kifogott egy fűrészfogú halat! A
hal partra húzásánál azonban csalódnia kellett, mert az nekicsapódott egy sziklának és
feje leszakadt. Kicsit búsult miatta, de tudta, hogy a dió ott lapul a másik zsebében.
Saruját levéve a vízbe gázolt és partra
emelte a hal fejét. Pontosan erre volt szüksége, hogy kivágjon egy góferfát. Mivel
elfáradt, leült megpihenni az erdő avarjában és egyetlen pillanat alatt elaludt. A
csillagok vigyáztak álmára. A harmadik
nap reggelén gyönyörű világosságra ébredt.
Megdörzsölte kicsi szemét, átvágott a tisztáson, hogy megmossa lábát és arcocskáját.
Aztán nagy munkába kezdett. Hitte, mert
édesanyja megtanította neki vasárnaponként a templom után, hogy a hite segítségével képes kivágni a fűrészfogú hal segítségével a neki megfelelő fát. Így hát nekiállt. Kicsi izmos keze, melyet édesapjától
örökölt, megfeszült a hal fején és izzadtságcseppek hullottak örömtől csillogó
szemébe. Délben megpihenve megtörte
dióját és, ahogy édesanyjától tanulta, elmondott egy imát beteg testvéréért, akire
haragudott és könnyek kezdtek folyni szeméből. Végül megbocsátott önmagának,
amiért haragudott édesanyjára, hogy beteg
testvérét ápolja ahelyett, hogy vele foglalkozna. Dühös lett és így állt neki újra a favágásnak. Könnyei között észre sem vette,
hogy a fa váratlanul kidőlt. Leült a tengerpart porába és azon gondolkodott – marokba fogva a port, hogy mivel fogja kivájni
kenuját. Hirtelen ismét dühös lett és kezében tartva a marék homokot a kidöntött
fához ment és dörzsölni kezdte a fát a porral. Amikor felnézett látta, hogy a por lepergette a fatörzs egy részét. Kicsi kezecskéjével, rohanva homokot hordott a fa mellé, és újra nekilátott a hatalmas munkának.
Mire felragyogott az első csillag – az Esthajnal – elvégezte munkáját. Befeküdt a
csónakba és mély álomra hajtotta fejét. Mielőtt azonban elaludt, gondolatban ezek
futottak át a fején:
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Édes Jézus, adjál nékem szép álmokat,
félek, így ne takard el a vigyázó csillagokat!
Köszönöm, mit adtál nékem,
S bocsásd meg az összes vétkem!
A következő pillanatban elaludt. A negyedik nap hajnalán az ég alja vörös fényben ragyogott. Rettenetes szél támadt, így
Péter úgy döntött, el sem indul a maga készítette kenuval. Helyette kitalált valami
mást. A fákról alá csüngő liánokból annyit
tépett, hogy fonjon magának egy zsákot. A
liánok szálait egyesével húzkodta szét és
tette a tenger sós vizébe, hogy utána a napra kiterítve, annak felkelő sugarai átszárítsák és erősebbek legyenek. Amíg azok száradtak, a mezőre sétált. Amint mentmendegélt majdnem beleesett egy mogyoróbokorba, amikor egy mezei nyúl olyan
magasra ugrott előtte, mint ő maga. A nyuszi is a mogyoróbokorhoz igyekezett, de
megijedt Péter láttán, aki még toppantott is
egyet a nyuszinak – az csodálkozva rámeredt, aztán tovaiszkolt. A fiúcska leült a
mogyoróbokor alá, jóllakva elaludt alatta.
A nap már elkerülte a delet, amikor felébredt és visszaballagott a partra, hogy összeszedje madzagjait. Tenyerébe rakta merőlegesen a szálakat és minden másodikon
átfűzött egyet-egyet. Amikor elkészült, köveket rakott bele és visszacsúsztatta a vízbe. Amíg azok áztak, nézte a vízből felfelbukó halakat. Egyik-egyik még repülni
is tudott. Amikor megunta, kisétált a mezőre és hanyatt feküdt a fűben, a kéklő eget
nézte. A kéklő égen madarak jelentek meg.
A sasok vadászatát figyelve eszébe jutott,
hogy édesanyja mesélt neki egy vadászról,
akit Nimródnak hívtak. Váratlanul elaludt.
Álmában megjelent egy angyal és ezt
mondta neki: - Amit összegyűjtöttél, vidd
magaddal, szükséged lesz rá az úton! Találsz egy bokrot a mezőn – csipkebogyóbokornak hívják. Vigyél a bogyójából annak a madárnak, s meglásd hasznodra lesz!

Péter meglepődött ugyan, de álmában
így mondott köszönetet az angyalnak:
Isten küldötte áldott angyal,
Áldj meg minket emberi alakkal!
Hazaküldlek testvéremhez
Beteg, szegény kicsikéhez
Köszönöm a jó tanácsot,
S elmondok egy imát rátok!
Felébredve tudta mit kell tennie, és azt is
tudta, hogyha hazaér elmeséli szóról-szóra
mi történt vele. Visszament a sós vízzel
átitatott zsákhoz, lehajolt és kivette. Elindult vele az erdő felé, és erre emlékezett
édesanyja szavaiból: „Hatalmas vadász
volt ő az Úr előtt. Ezért mondják: Hatalmas
vadász az Úr előtt, mint Nimród.” Fogta a
maga készítette parittyát és kilesett az ágak
között egy mókust. Meglendítette parittyáját, és egy laza mozdulattal elengedte,
amely a mókus fején landolt. Odament,
lehajolt érte, megnyúzta. Húsát a farkasoknak hagyta, bőréből zsákot csinált. Viszszament oda, ahol a kenut csinálta, és tett
egy kis fűrészport a bőrtarisznyába, melylyel otthon majd begyújthatnak. Leheveredett a kenu mellé és imával a száján elaludt. Közben Isten az angyal segítségével
fagyot hozott a csipkebogyóra. Pirkadni
kezdett az ötödik nap reggelén, amikor Péter a mezőn már a csipkebogyót szedte,
melyet az angyal mondott neki. Zsákjába
rakva visszament a kenuhoz. A vízre tolta
és elindult a tengeren. A víz sima és háborítatlan volt. Kezével evezve ért a kietlen
pusztaságba. Sokáig kereste a madarat, mire meghallott egy gyönyörű éneket: - Biztosan a szürke tollú madár az – gondolta.
Órákat sétált, amire meglátta – a madár
azonban megijedt. Péter felnézett az égre,
és eszébe jutott az angyal tanácsa. Fogta a
bogyókat és egyesével a kenuig szórta
őket. A kenuban lapulva várta a madarat.
Az utolsó szem csipkebogyót a tarisznya
füléből készített kötélhurokba tette. A madár nemsokára megjelent, amit Péter a kenu oldalán felemelkedve látott. Amikor az
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utolsó szemhez ért a madár, megrántotta a
kezében lévő kötél végét, és a madár lába
benne maradt. Megfogta és ölébe tette, a
madár fejét a szárnya alá dugva elaludt.
Péter a következőket mondta:
Köszönöm Istenem neked e nemes állatot,
Melyet a te értelmed nekem adott!
Kérlek, könnyítsd meg az utamat haza,
Vár a királylány, édesanyám és annak
kisebbik fia.
Ebben a pillanatban megjelent egy hatalmas cápa és felső uszonyát a vízből kivetve vezette Pétert ugyanazon az úton haza, amelyen jött. Baj nélkül a góferfa erdőhöz értek. Ezért is mondják ma: „Járt utat a
járatlanért el ne hagyj!”A fiú köszönetet
mondott a halnak és Istennek: - Köszönöm
Uram!- és kiszállt a kenuból. Majd kikötötte egy sziklához és hazaindult.
Eközben a királylány hímzésével foglalta el magát és egyszerre csak elaludt. Álmában gyönyörű angyalt látott. Az angyal
ezt mondta neki: - Rebeka! Amikor Péter
megjön, magával hozza a kötelet és a madarat, azzal a kötéllel kösd fel a madár lábát és lógasd fejjel lefelé a madarat négy
teljes napig. Ha tolla lehullt, varrjál ruhát
belőle magadnak. Rebeka hálát adott az
Úrnak, hogy elküldte angyalát és álmában
elmondott egy „Üdvözlégy Máriát”. Mire
felébredt, Péter megérkezett. A királylány
megkínálta egy pohár vízzel, mely tisztavizű forrás mellett csörgedezett. Péter elfogadta és mindent úgy mesélt el a királylánynak, ahogy volt, majd összeszedte maradék holmiját és hazaindult. De mielőtt
elindult volna, Rebeka elhívta magával a
bálba, azonban a fiú nemet mondott, mert
elmesélte beteg testvére történetét. A királylány megfogta a fiú imára kulcsolt kezét és útjára engedte. Megígérte, hogy
meglátogatja őket és ajándékot visz nekik.
Még nem tudta mi lesz az, de megfogadta
és tudta, hogy teljesítenie kell. Így hát várt
négy napot, és mire a kamrába ért csodála-

tos meglepetés várta. A madár tolla lepotyogott és bőre aranyból volt. Tollából
hímzett ruhájára külső burkot készített és
olyan csodálatos ruhája lett, mint soha a
világon senkinek. A királyfi a bál napjára
hintót küldetett érte: négy fehér lóval, de
egyszerű fa kerettel, kalocsai mintával kifestve. A királylány, vagyis Rebeka beült a
hintóba, de előtte szólt a bakosnak, hogy
álljon meg Péterék házánál. Ígéretéhez híven bevitte a madár bőrét, amiből felgyógyulhatott Péter testvére.
Az Úr angyala közben járt Péter édesanyjánál és ezt mondta neki: - Az ajándékot fogadd el, jó szívvel adják, és fordítsd
gyermeked gyógyulására! Száraj, az erős,
az Úr által áldott asszony megköszönte
emígyen:
Köszönöm angyal, kit Isten küldött
Az út közben fiam felnőtt,
Lehozott Isten téged a mennyből
Add át, hogy köszönöm szívemből!
Péter és Száraj örömmel fogadták az
ajándékot, és megkínálták Rebekát egy pohár tiszta vízzel és cukor nélkül sütött diós
süteménnyel. Ő örömmel elfogadta és vitt
belőle a királyfinak is, aki amikor meglátta,
hálát adott az Úrnak, hogy ilyen feleséget
rendelt mellé. Rebeka, amikor a bálterembe
lépett, tollruhája pompázatos csillogásán
elámult mindenki. Aki kérdezte, annak
őszíntén elmesélte történetét, de az irígység
nem ütötte föl a fejét. A bál után nászt tartottak és a templomban igent mondtak. Az
Úr megáldotta őket, és itt sajnos vége a
mesének.
Kövérné Oláh Beatrix
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VOLT IS…
NYÁRI TÁBOR
• a Mecsekben, Pécsváradon, a
Dombay-tó mellett
• 2011. június 30-tól július 4-ig, csütörtöktől hétfőig
• 51 fő részvételével – 13 család
képviseletében – a pár hónapostól a
majd 80 éves korig
• önellátással – mesterszakácsaink:
Frici bácsi, Havas Vince és Polgár
Andris közreműködésével – olyan
ínyencségekkel, mint például a kemencében sült flekken vagy a hideg
tejszínes gyümölcsleves
• sok-sok színes és tartalmas programmal:
° első este hangulatos – fagyizással
összekötött – pécsi sétával
° másnap reggel a táborhelyen a
Gábor atya celebrálta közös
szentmisével
° majd egy rövid és hosszú helyett
kismaratonnal is felérő közepes
túrával a Zengőre
° harmadnap a Jakab-hegy – egy
avar-kori földvár és halomsírok,
az első magyarországi pálos kolostor romjainak, valamint néhány mészkő barlangnak – a felfedezésével
° utána hűsítő strandolással a siklósi élményfürdőben

° vasárnap
közösen
ünnepelt
szentmisével a Pécs főterén álló
Dzsámiban
° újabb pécsi sétával – amelyből
nem maradhatott ki az ókeresztény sírkamrák megtekintése sem
° és végül utolsó nap egy önfeledt
csúszkálással – óriás csúszdákon
és vízi focipályán – kinek-kinek
kedve és bátorsága szerint – az
orfűi strandon
° esténként közös játékkal és éjszakába nyúló beszélgetésekkel
Köszönet mindezekért a Pécsről elszármazott Lantos családnak, akik
immár közösségünk tagjaiként a környék jó ismerői lévén igazi „házigazdáink” voltak, különösen is Lantos
Andrisnak, aki a program főszervezőjeként olyan szakavatott idegenvezetőnek bizonyult, akinek nemcsak
helyismerete, hanem a környék iránti
szeretete is lenyűgözött bennünket.
A programokról sok-sok fotó készült, melyek megtekinthetők a képgalériánkban: http://kepgaleria.ude.hu
webcímen.
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LESZ IS…?
TÉLI TÁBOR
• Pannonhalmán, a Cseider-völgyben
• 2011. december 29-től 2012. január
1-ig, csütörtöktől vasárnapig
• a Szent Jakab Házban - a Pannonhalmi Főapátság vendégházában,
melyben a férőhelyek száma 67
(3db 16 ágyas, 3db 2 ágyas, 2 db 6
ágyas, 1db 1 ágyas szoba - a szobák
mindegyikéhez külön vizesblokk
tartozik)
• önellátással - az előző szilvesztereken és a nyáron már megtapasztalt
színvonalon, rendkívüli ünnepi fogásokkal vagy befizetett menüvel a
gimnázium menzáján, illetve az
apátság éttermében
• változatos programkínálattal:
° a Pannonhalmi Főapátság megtekintése
° liturgikus alkalmak, újévi szentmise a Bazilikában
° téli túra a Bakonyban
° síelés Eplényben
° autós és gyalogos tájékozódási
túraverseny kicsiknek és nagyoknak a környéken
° sok-sok közös játék
° szilveszteri mulatság: játékok és
tánc-zene
A tavalyi közös szilveszterről néhány
kép kedvcsinálónak:
http://kepgaleria.ude.hu

A nyári tábor rövid krónikáját lejegyezte, a téli tábor helyszínére ráakadt és így annak tervezésébe kezdett:
a Reményi házaspár
A téli táborral kapcsolatos további
részletekről, a költségekről szívesen
adunk felvilágosítást és várjuk a jelentkezéseket is, hogy a szálláshely
foglalását mielőbb véglegesíteni tudjuk:
László - 06 30 9891 375 v.
laci@remenyicsalad.hu
Judit - 06 30 292 4001 v.
judit@remenyicsalad.hu

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 Budajenő, Kossuth Lajos u. 25.
plébániai fogadóórák - előzetes telefonos
egyeztetés szerint
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LITURGIÁK RENDJE
szentmise
vasárnap
szombat – előesti
gyermek- és ifjúsági szentmise
minden hónap utolsó szombatján
péntek

8.00
16.30
18.00

A HITTANÓRÁK RENDJE
iskolások
hitoktató
időpont
helyszín

1-2.o.
Vázsonyi Bernadett
péntek
12.45-13.30
új iskola
(Bocskai u.)

4-5.o.
Ribényi Orsolya
csütörtök
16.00-17.00

6-8.o
Ribényi Orsolya
kedd
17.30-18.30

középiskola
Szloboda Lajos
csütörtök
18.30-19.30

plébánia

plébánia

plébánia

óvodások
hitoktatók
nap
időpont
helyszín

ÚJ-CSIBE-CSICSERGŐ óvoda
Czajlik Rita
Miczinger Zsófia
Ribényi Krisztina
szerda
16.00 – 16.30
ÚJ óvoda (Rákóczi u. 19.)

RÉGI óvoda
Reményi Lilla
péntek
13.00 – 13.30
plébánia (Rákóczi u. 46.)

szentségi katekézis
elsőáldozási előkészítő, 3. osztály
bérmálkozási előkészítő

helyszín
plébánia
templom

időpont
kedd 16.30-17.15
péntek 18.30-19.30

hitoktató
Gábor atya
Gábor atya

RENDSZERES PROGRAMOK
PROGRAM
gyermek- és ifjúsági mise

HELYSZÍN
templom

engesztelő imaóra

templom

rózsafüzér-társulat titokcsere,
közös rózsafüzér imádság
ének- és zenekari próba

templom

asszonykör
családcsoport
felnőtt katekézis

családoknál
családoknál
Perbál

templom

IDŐPONT
minden hónap utolsó szombatján 16.30;
XI. 26., XII. 17.!, I. 28., II. 25., III. 24., IV. 28.
minden hónap első csütörtök
este 19.00
első péntekenként a szentmise előtt ½ órával
csütörtök esténként,
vasárnap a szentmise előtt
havonta egy hétköznap délelőtt
havonta egy péntek este 20.00
első hétfőnként az este 6 órai szentmise után
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EGYHÁZKÖZSÉGI PROGRAMNAPTÁR 2011 ŐSZ - 2012 NYÁR
PROGRAM

HELYSZÍN

Szent Imre napi
templombúcsú
barlangtúra
kisgyermekes családoknak
„haladó” barlangtúra

templom,
Művelődési Ház
Szemlőhegyi-barlang

Mikulás
+ Mikulás túra
adventi gyertyagyújtások

templom,
Páty és környéke
templom

adventi lelkinap
„Szállást keres a Szent Család…”

templom, plébánia,
Közösségi Ház
családok otthonai

betlehemes

templom

Szilveszter, téli túra

Pannonhalma

ökumenikus imahét
családos farsang

templom
Művelődési Ház

nagyböjti keresztutak

templom

tavaszi kirándulások
apák napja

templom

nagyböjti lelkigyakorlat

templom, plébánia,
Közösségi Ház

búzaszentelés
anyák napja

templom

elsőáldozás
Csíksomlyói zarándoklat

templom
Erdély

egyházmegyei családi nap

Balinka

karitász tábor

plébánia

családos tábor

Horány???

„hajszoló” tábor

IDŐPONT
november 6.
vasárnap
november 12.
szombat
november 19.
szombat
december 4.
vasárnap
adventi szombat esték
november 26.,
december 3., 10., 17.
17.30
december 10.
szombat
december 15-24.
csütörtök-szombat
esténként
december 24.
szombat
16.00
december 29 - január 1.
csütörtök-vasárnap
január harmadik hete
február 19. ?
vasárnap
február 24.
március 2., 9., 16., 23., 30.
április 6.
március
március 18.
vasárnap
március
április 29. v.
május 6.
vasárnap
május 6.
vasárnap
május
május 24-28.
csütörtök-hétfő
május 28..
pünkösdhétfő
június 18-22.
hétfő-péntek
június 28-július 1.
csütörtök-vasárnap
augusztus 27-31.
hétfő-péntek
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HOGYAN KAPTAM ÉRTÉKET OZSVÁRI CSABÁTÓL ÉS
BOLDOG JÁNOS PÁL PÁPÁTÓL?
Október vége felé egyik nap a Ferenciek terén volt üzleti megbeszélésem.
Ha már ott voltam, betértem az Új Ember és a Szent István kiadóba, hogy
megnézzem milyen könyvek kaphatóak
II. János Pál pápával kapcsolatban.
Mindkét könyvesboltban nekiláttam
összeszedni az enciklikáit és egyéb kiadványokat. Ahogy keresgélek, nem
hagytam-e ki valamit, szemet szúr egy
könyv, amelynek borítóján egy Ozsvári
Csaba stílusú kereszt van. A könyv címe
nem is érdekelt, megvettem. Otthon alaposabban megnéztem ezt a könyvet, és a
következők álltak a címlapfotóval kapcsolatban benne:
„A Boldog Aviánói
Márk által Magyarországon használt, s
később
Kollonich
Lipót bíboros, esztergomi érsek birtokába került feszület
utánzata. A magyar
hívek ajándéka a
Szentatyának, a boldoggá avatás alkalmából, 2003 április 28-án. Ozsvári
Csaba alkotása – fotó: Mudrák Attila“
Erről a szentről én sohasem hallottam,
de ha már számomra két fontos ember is
közvetítette, hogy megvegyem, azonnal
nekiláttam elolvasni.
A könyv egy nagyszerű életet tár
elénk, akinek mi, magyarok is köszönhetjük a törökök kiűzetését Magyarországról is. Neki sikerült összefogni az
európai hatalmakat, hogy először Bécs-

ből, majd Magyarországról is kiűzzék a
törököket.
1682. szeptember 12-én hajnalban a
Bécs melletti Kahlenbergben misét
mond, bátorítja és megáldja a csapatokat, majd a keresztény csapatok Sobieski lengyel hadvezér és a császár vezetésével győzelmet aratnak, ezzel elindítva
Magyarország felszabadítását is, amely
azért néhány évig még eltartott.
Kahlenberg nekünk, schönstattiaknak
azért is különleges hely, mert itt van az
ausztriai Schönstatt központ. Ez most
még jobban összeköt minket. (Talán a
kahlenbergieknek kellene egy Aviánói
Márk által használt kereszt-másolatot
ajándékozni, ezzel is kifejezve összetartozásunkat)
Aviánói Márkot a történelem viharainak köszönhetően, noha életében szentként tisztelték, csak 2003-ban avatta
boldoggá az egyház. Szép, hogy az az
ember készíthette a magyar egyház
ajándékát erre az ünnepre a ma már boldoggá avatott János Pálnak, aki a mi
pátyi bronzkapunkat megtervezte és elkezdte, és sok egyéb más egyházi ötvös
tárgyat is készített személyesen családunknak is.
Hálát adok Boldog Aviánói Márk,
Boldog János Pál és Ozsvári Csaba életéért.
Schumicky András
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