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

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”
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„Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT!” (Calcuttai Boldog Teréz)

Ozsvári Csaba: Utolsó vacsora
(részlet a tervezett bronzkapu rajzaiból)
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GÁBOR ATYA HÚSVÉTI LEVELE
Páty, 2012. március 28.
Kedves Testvéreink!
Közeledik a húsvét. Jézus Krisztus
feltámadását ünnepeljük.
A böjti időben azonban még a kereszt áldozatára emlékezünk. Az áldozatra, a szenvedésre, mely mégis magában hordozza a feltámadás reményét
és lehetőségét. Jézus feltámadt, és
megkapott minden hatalmat az égen és
a földön. Ez a hatalom azonban hatalma ellenére- kér minket és nem
kényszerít. Arra kér, hogy mondjuk el
örömünket másoknak! Arra kér, hogy
merjünk örülni, a jóban hinni még akkor is, amikor nagyon rossznak néz ki
a helyzet. Hogy merjünk jót tenni, akkor is, amikor körülöttünk mindenki

törődés nélkül néz másokra.
Az örömünket szeretném megosztani és szeretném megköszönni, hogy
Önök közül nagyon sokan áldozatot
hoztak azért, hogy örülhetünk, Pátyon
épül a katolikus templom.
Örömmel jelezhetem, hogy a Székesfehérvári
Egyházmegye
és
Spányi Antal püspök atya pénzügyi

és lelki elkötelezettségének köszönhető támogatáson túl a tavalyi évben
már állami pályázaton is tudtunk indulni, és az ott elnyert támogatást - az
elszámolás óriási adminisztrációs útvesztőin keresztül - sikerült teljes mértékben elszámolni és utólag lehívni.
2011-ben összesen 1 304 719 forint
támogatás érkezett a megfizetett
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából alapítványunkhoz, melyet
ezúton is köszönünk.
A támogatásoknak köszönhetően sikerül lépésről-lépésre előrébb haladnunk. Kicsit a tervezetthez képest később ugyan, de az új templom külső
nyílászáróinak első üteme elkészült,
elemeit, ha kicsiben is, de a képen láthatják. Szintén a képről érzékelhető,
hogy a templom külső téglaburkolásával is jelentősen haladtunk. Célunk,
hogy minél hamarabb – akár idén év
végére – ha nem is készre, de használhatóvá varázsoljuk a ma még igencsak
félkész állapotú templomot. Ezért elkezdődtek a belső villanyszerelési
munkák, és az anyagi lehetőségeinkhez
mérten minél előbb elkezdjük a gépészeti szereléseket is. Igyekszünk a támogatásokat a lehető legjobban felhasználni, így az optimális ár-érték
arány elérése érdekében minden részfeladatnál a lehetséges kivitelezőket
versenyeztetjük.
Még egy szép momentumot szeretnék felidézni. Felmerült, hogy a Pátyon épülő új templom, plébánia és közösségi ház boldog II. János Pál pápa
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nevére legyen szentelve, mely gondolat sokak egyetértésével találkozott,
így ezt a lehetőséget is forgatjuk magunkban.
Sokszor érzem úgy, hogy nemcsak a
közösség építi, alakítja a templomot,
hanem ez fordítva is működik. Most,
amikor áldozatvállalásra, adakozásra
kérem Önöket, ezt abban a meggyőződésben teszem, hogy új templomunk
állapota, készültségi foka elsősorban
rajtunk múlik, és ha mindent megteszünk, a többit a Jóisten kegyelméből
megkapjuk hozzá.
A mellékelt csekken – vagy még
egyszerűbben – banki átutalás útján
küldött adományukkal járulhatnak
hozzá templomunk építéséhez.

A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítványhoz beérkező adományaik fejében - amennyiben ezt a
csekken vagy az átutalás során jelzik –
módjuk van 10.000, 5.000 és 1.000 Ft
névértékű, névre szóló téglajegyeket is
vásárolni, mely életre szóló emlék családjaik, gyermekeik, unokáik részére.
Téglajegy igényük esetén kérjük, hogy
a titkar@ude.hu email címen jelezzék,
milyen módon tudják azt átvenni.
Jó szándékú segítségüket köszönve
kérem családjukra, munkájukra Isten
áldását, egyben kívánok Önöknek áldott húsvétot!
Tisztelettel:
Harkai Gábor atya
plébános

A „MEGVÁLTÁS” AZ EMBER SZEMÉVEL
Almásy Tamás atya, a budapesti
Bosnyák téri Páduai Szent Antal plébánia káplánja vezette egyházközségünk rövid, egy estés nagyböjti lelkigyakorlatát idén a Közösségi Házban.
A közös elmélkedést és beszélgetést a
hagyományoknak megfelelően szentmise és – nagyböjthöz kapcsolódóan közös keresztút vezette be.
Már a szentmise alatt magával ragadta a hallgatóságot az atya – testi
akadályai ellenére (vagy talán éppen
azért?) – sugárzó egyénisége, vidámsága. A lelkigyakorlat végén távozóban mondta egyik sok tavaszt megélt
barátunk, hogy ő voltaképpen nem tervezte a lelkigyakorlaton való megjele-

nést, csupán a szentmisére készült. Ám
látva az atyát és meghallgatva a szentmisét, úgy döntött, nem hagyja ki a kínálkozó alkalmat. Eljött és „nagy élménynek” nevezte a találkozást.
Minden hívő ember számára örök
kérdés Isten és ember, illetve Krisztus
és ember viszonya. Ez a kapcsolat elválaszthatatlan a Megváltás misztériumától. Ennek megértése nélkül viszont hiányzik az a „bizonyos láncszem”. Nos, mi huszonketten, akik
ezen az estén összegyűltünk, választ
kaphattunk ezekre a kérdésekre.
Tamás atya, akihez felnőtt kora delén érkezett Isten meghívása a papi
szolgálatra, egyszerűen és magától ér-
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tetődően magyarázta meg, hogy Krisztus bevont minket a Megváltásba. Azzal, hogy Máriát Krisztus, a második
isteni személy édesanyjává tette, mi
emberek is részesei lettünk ennek a
szent misztériumnak. Az ember Szűz
Mária által részese lett Krisztus szenvedésének és talán ennek a részt vállalásnak lehet a jelképe a Golgotán - az
ártatlanul keresztre feszített Krisztus
mellett - a kereszten lakoló két lator is.
Tamás atya feltette a kérdést, vajon
mi szüksége volt Istennek ránk, emberekre, hiszen kicsinységünk eleve kizárja, hogy érdemben átvállaljuk „feladatait”? Isten által Krisztus úgy hajtja
végre tetteit, hogy közben fogja kezünket és kezeink által Ő viszi véghez
a csodát. Példaként azt a kisgyermeket
említette, akinek cipőfűzőjét édesatyja
a kezeit fogva köti meg. A végén pedig
a gyermek mégis úgy örül, mintha
egyedül – segítség nélkül – sikerült
volna neki a feladatot véghezvinni. Isten így szeret bennünket, és szereteté-

ért cserébe csupán ilyen szerény részvételt vár el tőlünk a mindennapokban.
Tamás atya – aki korábban fizikamatematika szakos tanárként szolgálta
Istent - megosztotta velünk súlyos balesetének körülményeit és az azt követő
esztendő rövid történetét. A négy végtagú bénulás állapotából épült fel testileg és lelkileg egyaránt, és jutott el
odáig, hogy „Isten hívását meghallva –
két mankóval a hóna alatt, jártányi erejével küszködve – bekopogtatott Erdő
Péter püspök ajtaján”.
Elmélkedését, előadását végigkísérte
a derű és a vidámság, mely egész lényét jellemezte. Sokszor éreztem azt,
ami fogyatékkal élők között már máskor is megfogalmazódott bennem: a
testi akadályok lelki tartással párosulva
képesek a látszólagos hátrányból
előnyt kovácsolni.
Köszönjük, hogy Tamás atya eljött
közénk és remélem, legközelebb még a
mostaninál is többen hallgathatjuk őt.
Kővágó István

A SZENVEDÉS AZ ÉLET VELEJÁRÓJA
Így kezdte elmélkedését Almásy
Tamás atya. Ő, aki tudja, mi a szenvedés, olyan mélységes szeretettel beszélt „Róla”, mint elválaszthatatlan
társáról. Megdöbbentő volt a nyíltság,
ahogyan a szenvedésről beszélt. Mert
ez „szemérmes” világunkban nem szokás. Miért? Mert nem tudunk vele mit
kezdeni. Márpedig szenvedés minden
ember életében van – „ha nem volt
még, akkor majd lesz” – mondta derű-

sen. Ezért aztán jó, ha szembenézünk
vele, és megértjük, hogy mire is lehet
jó.
A szenvedés az eredeti bűn következménye. Miért engedi az Isten?
„Bocsánat! Szabad akaratunk van!”
Szóval, a szenvedést nem Isten akarta,
hanem a mi bűnbe esésünk következménye. Lehet erről filozofálni, de nem
biztos, hogy érdemes. Hanem inkább
találjuk meg az értelmét, mit is kezd-
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jünk vele! Jézus szenvedett értünk, és
azóta tudhatjuk, hogy a szenvedésnek
van értelme. Isten nem tud szenvedni,
de tud „együtt szenvedni”. Mert szeret.
A szenvedés tragikuma a kereszten oldódik föl. Isten bevonja az embereket
az ő megváltó művébe.
Az egyház kincstára az a mennyei
trezor, amelybe az alaptőkét Jézus tette
be, és szorgalmasan gyarapították a
szentek, de mi is hozzájárulhatunk
minden felajánlott áldozatunkkal,
szenvedésünkkel. Tudomásul kell vennünk, hogy „maszek mennyország”
nincs. Aki egyedül akar üdvözülni, az

nem fog. Isten egymásra bízott bennünket. Össze vagyunk kötve. Boldog
II. János Pál pápa szerint a Krisztussal
megélt szenvedés Isten szemében nagy
érték. A nagy pápa mindig a betegek
imáit kérte egy-egy apostoli útja sikeréért. A hívők áldozata által növekszik
Krisztus teste.
Nagy érték tehát a szenvedés. Tulajdonképpen ilyenkor van hozzánk a
legközelebb az Isten. Imádunk Téged,
Krisztus és áldunk Téged, mert szent
kereszted által megváltottad a világot.
Schumicky Ildikó

TEMPLOMÉPÍTÉS
dött összeget csak hibátlan, teljes körű
teljesítést követően fizetjük ki.

A kivitelező által meghatározott határidőre (február 28) nem készült el a
külső nyílászárók beépítése. Az első
ütem – a burkolt falfelületeken található nyílászárók behelyezése – végül
március 12-én került átadásra 95%-os
készültséggel. A hiányosságokra tekintettel az első ütem számláját 85%-os
összeghatárig fogadtuk be és egyenlítettük ki. A folytatásról és az esetleges
szerződésmódosítás feltételeiről még
folynak a tárgyalások. A teljes szerző-

A késedelem hátráltatta a 2011. évre
megítélt egyházmegyei támogatás lehívását is, így az idei évi támogatás
összege is elmaradhat az általunk pályázott összegtől. Természetesen reméljük, hogy ez nem így lesz. A tervezett gépészeti szerelési munkák is csak
az épület zárhatóvá tételét követően
kezdhetők meg, így az említett késedelem itt is „csúszáshoz” vezethet.
Szerencsére az állami támogatási kérelem elbírálását fentiek nem befolyásolják, így az ott remélt összeg lehívását és felhasználását az említett késedelem nem hátráltatja. Az állami támogatás elbírálásáról legkorábban április hónap folyamán kapunk tájékoztatást.
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Ha tervezett (egyházmegyei és állami) pénzügyi forrásaink a számított
módon alakulnak – vagyis a lehető legkedvezőbb esetet figyelembe véve –,
az idei évben befejeződhet az épülő
templom, a harangtorony, valamint a
betonkerítés külső burkolása, megkezdődhetnek a belső tér gépészeti szerelési (fűtés, világítás, víz és csatorna)
munkái, elkészülhet egy önálló hittanterem és a karitász céljait szolgáló helyiség - a szükséges vizesblokkokkal.

A szerelőbetonra felkerülhet az aljzatbeton és megvalósulhat a karitász és a
hitoktatás céljait szolgáló helyiségek
festése, valamint a minimálisan szükséges számú belső nyílászáró beszerzése. Eközben folytatódik a templom
elektromos védőcsövezése, majd megkezdődnek az elektromos szerelési
részmunkák. Megkezdjük a templom
bronz kazettákkal borított kapuja faszerkezetének elkészíttetését és tárgyalunk a belső tér használatához szükséges bútorzat elkészítéséről is. Mindezek megvalósulása után – vagyis, ha a
templom zárható, részlegesen fűthető,
világítható és célszerűen használható –
kerülhet sor az épület használatba vételére. Ehhez kérjük Isten áldását és
Testvérek imáit!
Kővágó István

KEDVES PÁTYI TESTVÉREK, KEDVES TEMPLOMÉPÍTŐK!
Kívülállóként írok, de mégis lelkem
legmélyéig – ne vegyétek tolakodásnak – helybeliként, mint akinek szíve
az első ünnepélyes kapavágáskor odakerült az alapkő mellé, mint aki – a korábbinál távolabbról mégis – nagyon
sokat időzik gondolataiban, imáiban
Nálatok, az új templomban.

bet. S közben az is mindig eszembe
jut, hogy nem minden nemzedéknek
jut ki ez a csodálatos lehetőség, hogy
templomot építsen. Végtelenül hálás
vagyok a magam kicsike részesedéséért, miközben bennem zeng: "Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget!" (Zsolt 115, 1)

Mindemellett mivel nem tartozom a
belső körbe, megtiszteltetés a számomra, hogy leírhatom Nektek meglátásaimat a templomépítés jelen szakaszában. Nehéz talán ez az időszak, mint a
maratoni futás utolsó harmada, negyede (?!?), de csodálatos, a közeli győzelem öröméből hordoz(hat) egyre töb-

Előrebocsátom: a témában, a konkrét ügyekben teljesen elfogulatlan és
pártatlan vagyok. Három dolog, amiben nem: óriási örömmel töltött el
kezdettől fogva a gondolat, hogy az
általam és sokak által nagyon tisztelt immár boldog - II. János Pál legyen az
épülő templom védőszentje. Végtele-
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nül tisztelem és nagyra értékelem
Ozsvári Csaba személyét, művészetét.
A bécsi Pázmáneum oltárán lévő fekvő
kereszt, amelynél misézem, szintén
Csaba alkotása - összekapcsol és emlékeztet. S utolsóként, de nem utolsó
sorban végtelenül lelkesít, amit Ti eddig tettetek Pátyon, ahogyan a templom az élő kövek hite, tevékeny szeretete által "magától" kezdődött épülni.
A kapu maga Krisztus, Őt szimbolizálja, főként egy templomnál. Csak
rajta keresztül van bejutásunk az Üdvösségre. Ezért különösen fontos eleme Isten házának. A kapuval kapcsolatos egység Krisztusban való összetartozásunk jele lehet, és kell legyen. Ide
kívánkozik, hogy csak egyetlen egység
létezik: ha Krisztussal, akkor egymással, az Egyházzal, a felelős lelkipásztorral, a Plébánossal, Püspök atyával, a
mindenkori Pápával, a Szentekkel. Egy
ilyen csodálatos kapu nincs minden
templomon. Nagy ajándék, hogy készen van, bár nincsen befejezve, azaz
kivitelezve. De Csaba megtervezte, s
ránk hagyta egyértelmű szándékával
együtt. Semmi okunk nincs változtatni
az eddigieken, azon, amit közös álomként kaptunk, kaptatok, amit a szívetekbe zártatok, ami lelkesítette az építésen fáradozókat és a mecénásokat is,
ami erőt, egységet adott, eddig is a Teremtő munkatársaivá tett Benneteket,
Bennünket. Érdemes elolvasni a templom honlapján a "Az új templom
bronzkapuja" című részt, amelyet Csaba 2008 októberében fogalmazott meg.
"...itt a lehetőség és én hitetlenkedem!?" - írta. (S ha ő nem akart hitet-

lenkedni és nem is tette, akkor mi miért?!?) Ne feledjük: a legkrisztusibb
kapcsolati forma a földön a tanítványság! Ő, a Mester nem könyveket, naplót, szabályzatot hagyott hátra, hanem
tanítványokat. S azt mondta: "Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit,
nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s
az örök élet lesz az öröksége." (Mt.
19,29.) Csaba pedig - amennyire ismertem - mindenen felül és túl csak
Krisztust akarta követni. Nem a jutalomért fáradozott, hanem az örök életért, a miénkért is, a későbbi nemzedékekért is, akik be fognak térni a templomba... Éppen ez életművének, az ő
kapujának a nagy ajándéka. Az örökséggel - és különösen így van ez egy
művészeti örökséggel - nem rendelkezni kell, hanem minél teljesebben
továbbadni. Az apostolok így fogalmaztak: "...ki látta át Isten gondolatait,
hogy oktatná őt? Mi azonban birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak."
(1Kor 2,16.) Legyünk jó tanítványok,
ne érzések vezéreljenek bennünket,
hanem Jézus gondolatai, amelyek egyértelmű eligazodást adnak.
Egy félig kész művet, ha nem akarunk torzóként az utókorra hagyni,
csak szétrombolni vagy befejezni lehet... Így van ez a kapuval is. Gondolom, nem kétséges, mit kell tennünk.
Meglátásom szerint Páty és az ország büszkesége lehet, ha Boldog II.
János Pál pápa templomként kerül
szentelésre az elkészült templom. A
XX. század egyik nagy csodája, aho-
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gyan Isten kegyelme túláradóan működött benne, a "mi Pápánkban", valamilyen - kiemelt - módon itt (mármint ott) Pátyon folytatódhatna. Adja
az Úr!
Hálával idézem, ismétlem Vince
imáját, imátokat, imánkat: "Urunk!
Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi
erőt, hogy közösségünket és templo-

munkat a Te dicsőségedre felépíthessük!"
Olvassátok soraimat olyan szeretettel, ahogyan írtam! Hiszem, hogy az
Úr áldása van rajtatok, s az ügyön. Adjon hozzá az Úr erőt és állhatatosságot,
ha lehet, örömöt is!
Szeretettel:
Varga János

TEMETŐI ÜGYEINK
Egyházközségünk vezetése nevében
elérkezettnek látjuk az időt, hogy a
csaknem másfél éve, az önkormányzat
által kezdeményezett tárgyalásokról
beszámoljunk.

forrásokra szorulunk. Ebben a helyzetben az egyházközség és hívei – elődeitől megörökölt – ingatlan vagyonát elajándékozni nincs sem jogunk, sem
pedig lehetőségünk.

A helyhatóság még 2010-ben vételi
szándékot jelzett a katolikus temető
egy pontosan meg nem határozott, de
üresen álló területére, mely a ravatalozó épületet is magában foglalta. Több
tárgyalási fordulót követően az önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy a
területhez mégsem vásárlás útján, hanem ingyenesen szeretne hozzájutni,
mivel a fennálló köztemetési kötelezettségének ezúton kíván megfelelni.

Ugyanakkor felajánlottuk, hogy
minden lehető segítséget megadunk az
önkormányzat vezetőjének a település
– köztemetéssel kapcsolatos – törvényi
kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Felajánlottuk együttműködésünket egy temetői közszolgáltatási szerződés mielőbbi aláírása tárgyában. Hasonló együttműködés számos önkormányzat területén köttetett a temető
tulajdonosával. Ennek mi sem láttuk
volna akadályát.

Tárgyaló delegációnk elmondta,
hogy egyházközségünk nem hozhat
végrehajtható döntést ingatlan vagyon
átruházásáról vagy ajándékozásáról,
mivel ilyen joga csak az Egyházmegyei Hivatalnak van, melynek élén
Spányi püspök atya áll. Elmondtuk továbbá, hogy templomot építünk, melynek költségeit nehezen viseljük és
ezért – a hívek adományain felül –
rendszeresen egyházmegyei és állami

Az önkormányzat ezt követően felajánlotta, hogy egy, a rendelkezésünkre bocsátott ingatlan kataszterből választhatunk csereingatlant annak érdekében, hogy az önkormányzat mégis
tulajdonhoz jusson. A katasztert azonban nem kaptuk meg, csupán konkrét
javaslatok érkeztek csereingatlanokra.

MÉGIS 9

Ezt követően a már Gábor atya és
Polgármester úr vezette tárgyaló delegációk folytatták az egyeztetéseket.
Világossá tettük, hogy a felajánlott
mezőgazdasági művelés alatt álló külterület – mely csupán nagyságában
összemérhető a megszerezni kívánt
temetői belterülettel – nem megfelelő
cserealap, mivel egyházközségünk
nem tudja megművelni az ingatlant és
azon mezőgazdasági termelést nem tud
folytatni.
Javaslatként hangzott el az önkormányzat részéről, hogy kössünk üzemeltetési szerződést az önkormányzattal a katolikus temetőben található ravatalozó működtetésére. Ezzel mi is
egyetértettünk, hiszen a mi célkitűzésünk is rendezett viszonyok teremtése

a ravatalozó működtetésével kapcsolatban. A szerződéstervezetet megkaptuk, annak egyházközség általi megbeszélése megtörtént, és ügyvéd által
végső formába öntött javaslatainkat
Polgármester úr részére megküldtük.
Ebben – egyebek mellett – azt is jeleztük, hogy készek vagyunk – minden
ellenszolgáltatás nélkül – temetési közszolgáltatási szerződést kötni az önkormányzattal, mely által a helyhatóság köztemetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek mindenben eleget tehetne.
Várjuk az önkormányzat válaszát.
Harkai Gábor plébános, Budavári
Zoltán világi elnök, Schumicky András
gazdasági felügyelő, Dr. Kővágó Isván
jegyző

AZ EVANGELIZÁCIÓ ÚJ LEHETŐSÉGEI
Idén már második alkalommal volt
Pátyon új evangelizációs esemény.
Szombaton, március 17-én a Pincehegyre Lukácsi Tamás invitálta a pátyi
motorosakat egy tavaszi együttlétre és
egy kis motorozásra. Gábor atyát is ő
hívta meg, hogy tartson egy kis beszédet, és áldja meg a motorokat. Közel
120 motoros gyűlt össze. A köszöntő
után Gábor atya az utazók védőszentjéről, Szent Kristófról beszélt, melyet a
„zord” motorosok nagy érdeklődéssel
hallgattak. A beszéd és ima után Gábor
atya megáldotta a motorokat és a motorosokat. (Sokan reklamáltak, hogy a
szenteltvíz nem érte el a motorjukat.)
Úgy érzem, hogy fontos dolgok ezek,
mert megszólíthatunk olyan embere-

ket, akik az egyházzal szimpatizálnak,
de idegennek érzik a templomot, így
távol maradnak az egyházi eseményektől. (Érdemes végiggondolnunk, hogy
elég befogadóak, elfogadóak vagyunke ezekkel az emberekkel szemben.)

Néhány ministráns is eljött megcsodálni a motorosokat. Nekünk nemcsak
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a templomunkat, hanem a közösségünket is építenünk kell. Ehhez pedig
hozzátartozik, hogy megszólítsunk
olyan embereket, akik keresik az útjukat, és megpróbáljuk segíteni őket. Keresnünk kell az alkalmakat motorosokkal, cigányokkal, elváltakkal, útkeresőkkel való kapcsolatteremtésre.
Ez a rendezvény is ilyen volt. Gábor
atya az ünnepség után levetette albáját,
és „átvedlett” motorossá. Veterán korú
Pannóniája egy kicsit rendetlenkedett.
De a túrát megtette velünk. Rendőri
felvezetéssel Pátyról Biatorbágyon keresztül Zsámbékra mentünk a régi
templomhoz, ahol egy kis pihenőt tartottunk, és közös fényképet készítettünk. Közben a pannóniások komoly
szakmai konzíliumot tartottak, hogy mi
lehet Gábor atya motorjának a baja.
Sok jó tanács hangzott el, de a legjobb
az volt, hogy hagyja Gábor atya a motort Pátyon, ahol majd megjavítják neki. Nem templomba járó emberek, papot legfeljebb egy-egy keresztelőn, esküvőn, temetésen látnak, de szinte soha nem kerülnek vele közelebbi kapcsolatba. Egy ilyen szituációban viszont megérezhetik, hogy a pap is ember, és ilyen „földi” beszélgetések és
emberi gesztusok, az ő emberi példája
nyomán esetleg rajta keresztül fölfelé
is tekintenek. De az szerintem egészen
biztos, hogy felmerülnek bennük kérdések.
Sajnos Gábor atyának Zsámbékon el
kellett búcsúznia, és gyorsan átszáguldottunk Pátyra a motort leadni, mert
több helyen is várták misézni.

Délután, a túra végén a Pincehegyen folytatódott az együttlét evéssel-ivással, beszélgetéssel. Sok embert
érdekelt a templom építése, kérdezték,
hogy mikor lehet megnézni, miben lehet segíteni. Fontos, hogy tudjunk és
merjünk ilyen környezetben is hitünkről, céljainkról, életvitelünkről beszélni. Biztos, hogy el tudunk indítani embereket, hogy Istenhez közelebb kerüljenek.
A motorosokról a legtöbb embernek,
aki nem motorozik, főleg előítéletes
gondolatai vannak. „Száguldoznak, ész
nélkül közlekednek, élő donorok”, és
egyéb nem túl pozitív gondolatok,
megjegyzések hangzanak el velük
kapcsolatban. Én magam is motorozom 16 éves korom óta, és éppen március 13-án közlekedési balesetet szenvedtem motorkerékpárral az Árpád
hídnál. Egy autó keresztbe jött a piroson, és elcsapott. Az őrangyalom dolgozott, így lábzúzódásokkal megúsztam a balesetet, a motor és az autó kevésbé.

Érdekes volt számomra, hogy a baleset után azonnal egy pátyi ember jött
oda hozzám, hogy miben tud segíteni.
(Szintén szokott motorozni) A hír
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gyorsan terjedt, és szombatra szinte
minden pátyi motoros tudott a balesetemről, aggódtak, hogy hogy vagyok,
kérdezték, miben tudnak segíteni. Jól
esett a törődésük.

jelek vagyunk mi magunk is. (Persze
ez nagy felelősség!) Keressük az új
utakat, hogyan lehet közösségünk kapuit szélesebbre tárni!
Schumicky András

A templomot Isten dicsőségére építjük. Jel a templom, jel a közösség, és

MÉGIS TEDD A JÓT
Valamelyik nap ezt az evangéliumot
hallhattuk a szentmisén:
A húsvéti ünnepekre Jézus fölment
Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol
nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta,
ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy
már régóta beteg. Megszólította:
„Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg
azt felelte: „Uram! Nincs emberem,
aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más
lép be előttem.” Jézus erre azt mondta
neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!”
Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett. (Jn 5,1-16)
Miért olyan érdekes ez számunkra?
Azért, mert amikor 2007-ben Spányi
Antal megyéspüspök kérésére a székesfehérvári egyházmegye minden településén, köztük Pátyon is megalakult
a karitász helyi csoportja, a püspök
atya kifejezetten ezzel a kéréssel fordult hozzánk: „azért van erre szükség,
hogy ne legyen olyan ember a környe-

zetünkben, ’akinek nincs embere’”.
Megalakulásunk óta igyekszünk hát
nyitott szemmel járni, és megtalálni
azokat az embertársainkat, akiknek segítségre van szükségük. Ez persze nem
is mindig olyan egyszerű. Nem csöngethetünk be minden házba, hogy „kérem szépen, itt vagyunk, jöttünk segíteni”. Állandóan keressük az utakat és
lehetőségeket. A probléma kettős: nem
mindig találnak meg minket azok,
akiknek segítségre van szükségük.
Másrészt lehet, hogy megtalálnak, de
mi mégsem tudunk az adott helyzetben
segíteni. Anyagi lehetőségeink igen
szűkösek, és nem is vagyunk sokan.
Amit adni tudunk, az elsősorban az
időnk és a szeretetünk.
Mi az, amiben segítettünk az elmúlt
5 év során?
Több idős magányos embert látogattunk heti rendszerességgel. Több rászoruló gyermek mellé álltunk oda az
iskolában vagy azon kívül szintén heti
rendszerességgel. Néhány rászoruló
testvérünknek segítettünk abban, hogy
naponta meleg ebédhez jusson – ezúton is köszönjük az adományozónak a
felajánlást. Egy nehéz sorsú családdal
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rendszeres kapcsolatot tartunk fenn,
igyekszünk segíteni őket életvitelükben. Több alkalommal végeztünk
gyűjtést alkalmi nehézségbe került
embertársaink számára, és segítettünk
anyagilag is a nehézség elhárításában.
Több alkalommal végeztünk célzott
gyűjtést. Immár harmadszor gyűjtöttünk idén húsvét előtt élelmiszert, és
hordtuk ki rászoruló családoknak, az
idén mintegy 30 családnak. Ezúton is
köszönjük a testvérek nagylelkű adományait. Karácsony előtt szintén már
két alkalommal vittünk ajándékcsomagot azoknak a családoknak, akikkel
rendszeres a kapcsolatunk – elsősorban
a gyerekeiken keresztül, akik számára
idén nyáron készülünk megrendezni
harmadszor egy hetes napközis táborunkat. Ennek szerevezésében és lebonyolításában az elmúlt két évben 8-10
testvérünk vett részt, amelyet köszönünk szépen. A tanév folyamán ezeknek a gyerekeknek a számára több alkalommal játszódélutánt szerveztünk.
Az idei tanév során egyik tagunk több
alakommal hívta főzőcskézni a nagyobb lányokat a plébániára. Szeptember óta karitász csoportunk tagjai első
csütörtökönként imaórára gyűlnek öszsze, melynek alkalmával hozzátartozóinkért és a ránk bízottakért, valamint
egész közösségünkért imádkozunk.
Szeretettel várunk mindenkit erre az
imaórára is.
A legtöbb embernek a karitászról az
jut eszébe, hogy ruhát és élelmiszert
oszt, alkalmanként segélycsomagot
juttat el rászorulóknak. Mi komolyan
vettük püspök atyánk szavait, aki azt

mondta, hogy a karitász nem „csomagküldő szolgálat”. Hanem az a hivatása, hogy „mindenkinek legyen
embere”. Úgy érzem, őszinte szívvel
mondhatom, hogy igyekszünk megtenni mindazt, ami tőlünk telik – legjobb tudásunk, ismereteink és lehetőségeink szerint. Böjte Csaba atyával
valljuk: „Meg vagyunk győződve róla, hogy sem mi, sem az egyház, sem
az állam nem tudja megoldani a szociális problémákat. Amit mi szeretnénk: megmutatni, hogy jó dolog
kereszténynek lenni, jó dolog szeretetben élni, jó dolog egy elesett, bajban lévő emberhez lehajolni. Az lenne jó, hogy mindenki ott, ahol él, a
maga utcájában, falujában, városában, lépcsőházában lehajolna a
bajban lévő emberhez. Akkor fog
megváltozni a világ. Nem akkor, ha
egy-két ember vagy az állam megfeszül és mindent felvállal. Mi igazából
csak reklámozni szeretnénk ezt a
fajta életet.”(Böjte Csaba – Magyar
Kurír 2012. ápr. 1.)
Sajnos előfordul, hogy szándékainkat félreértik és félremagyarázzák.
Azonban Teréz anyával valljuk,
hogy
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis
szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy
önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót!
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Ha sikeres vagy, hamis barátokat és
igazi ellenségeket szerzel, mégis érj
célt!
A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és
nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!

A legjobbat add a világnak, amid
csak van, s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid
csak van!
(Felirat az egyik kalkuttai, a Szeretet
Misszionáriusai
által
fenntartott
gyermekotthon falán.)
Schumicky Ildikó
(a karitász pátyi csoportjának vezetője)

II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL…
A héten hétfőn, április 2-án volt Boldog II. János Pál pápa halálának 7. évfordulója. Itt következő összeállításunkkal az ő – templomépítő közösségünk számára különösen is fontos – személyét szeretnénk megidézni az évforduló alkalmából

TOTUS TUUS EGO SUM (EGÉSZEN A TIÉD VAGYOK)
Boldog II. János Pál pápa végrendelete
(részletek)
Totus Tuus ego sum
A Legszentebb Szentháromság nevében.
Ámen.
„Virrasszatok, ...mert nem tudjátok, mely
napon jön el Uratok” (vö.Mt 24,42) – ezek a
szavak arra a legutolsó hívásra emlékeztetnek, amely abban a pillanatban következik
be, amikor az Úr akarja. Ezt a hívást kívánom követni, és azt kívánom, hogy mindaz,
ami földi életem része, erre a pillanatra készítsen fel. Nem tudom, hogy ez mikor következik be, de mint mindent, ezt a pillanatot
is Mesterem Anyjának kezébe helyezem:
Totus Tuus. Szintén anyai Kezére bízok
mindent és Mindazokat, akikkel életem és
hivatásom során kapcsolatba kerültem.
Ezekre a Kezekre bízom mindenek előtt az

Egyházat, nemzetemet is és az egész emberiséget. Hálát adok mindenkinek. Mindenkitől
bocsánatot kérek. Imát is kérek, hogy Isten
Irgalmassága nagyobbnak mutatkozzon
gyengeségemnél és méltatlanságomnál.
Az ettől a világtól való búcsúzásnak –
hogy a másik, a jövő világ számára megszülessünk – döntő, sokatmondó jele számunkra
Krisztus Feltámadása.
Mindenkinek gondolnia kell a halál távlatára. Készen kell állnia, hogy megjelenjen az
Úr és az Ítélőbíró előtt – aki egyidejűleg
Megváltó és Atya. Én is szüntelenül szemem
előtt tartom ezt, Krisztus és az Egyház Anyjának, reményem Anyjának oltalmába ajánlva ezt a döntő pillanatot. Az idő, amelyben
élünk, kimondhatatlanul nehéz és nyugtalan.
Az Egyház az üldöztetésnek olyan korszakát
éli, amely nem kisebb, mint az első százado-
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ké, sőt, azokat felülmúlja a kegyetlenség és a
gyűlölet mértékét illetően. Még egyszer szeretnék teljesen ráhagyatkozni az Úr Akaratára. Ő Maga dönti majd el, hogy mikor és
hogyan kell befejeznem földi életemet és
pásztori szolgálatomat. Életemben, halálomban, Totus Tuus, a Szeplőtelen által.
„Apud Dominum Misericordia et
copiosa
apud
Eum
redemptio”.

(„Istennél az irgalom, és bőségben a megváltás nála”)
(Boldog II. János Pál pápa a végrendeletét
több részletben írta, s ezt mindig lelkigyakorlat előzte meg. Az első részlet 1979.
márc. 6-án, az utolsó 2000. márc. 17-én keletkezett.
–
forrás:
http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.as
p?c=477528)

KÖNYVKÜLÖNLEGESSÉG II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL
A Heti Válasz és a Mission is Possible közös kiadásában jelenik meg Alfonso Aguilar atya
könyve II. János Pálról “Egy pápa arcai – pillantások II. János Pál szemébe” címmel. A spanyol
származású atya a Szentszékhez akkreditált újságíróként kerülhetett II. János Pál közelébe. Egy
tengerentúli katolikus hetilapnak cikksorozatot írt, amelyben emberközelien mutatta be a pápa
egyes reflexióit különböző szituációkban. A magyarul hatezer példányban megjelenő kötet nem
adathalmaz, nem a közismert tényeket közli az olvasókkal a pápáról, hanem ezeket a korábban
megjelent publikációkat gyűjti egybe, így tisztelegve a pápa emléke előtt. A mintegy tíz fejezetbe összegyűjtött írások a pápa egy-egy arckifejezéséhez kapcsolódva írnak le érdekes történeteket „a vidám, aktív, szent életű pápáról”.
A könyvet Arturo Mari, 6 pápa fotósa és a nagy sikerű “Találkozunk a paradicsomban” c.
könyv szerzője előszavával és fotóival bocsátják az olvasó rendelkezésére.

II. JÁNOS PÁL PÁPÁRÓL SZÓLÓ FILM AZ INTERNETEN
Az egyedülálló, korabeli képsorokat tartalmazó 38 perces dokumentumfilm magyar szinkronnal is megtekinthető a Net For God TV internetes oldalán.
A filmen többek között Roger Etchegaray és Jean-Louis Tauran bíborosok, valamint
Sławomir Oder, II. János Pál szenttéavatási ügyének posztulátora emlékeznek a szentéletű pápára. A legtöbbet azonban maga II. János Pál beszél, történelmi jelentőségű felvételeken.
Forrás: Magyar Kurír
II. János Pál pápa életéről és személyéhez kapcsolódó hírekről olvashatunk még az alábbi
linkeken az interneten:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/jo-harcot-megharcoltam-palyat-vegigfutottam-ii-janos-pal-papasaganak-fobb-esemenyei

http://www.magyarkurir.hu/node/36922
http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?id=482187
http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?id=478649

http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?id=534378
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HÍREK
Kedves Testvérek!
2011. november 25-én lemondtam képviselőtestületi mandátumomról.
Ezt a legutóbbi képviselőtestületi ülésen Gábor atya és a képviselőtestület - az egyház képviselőtestületekre vonatkozó szabályainak megfelelően - elfogadta.
Ezúton szeretném megköszönni azt a bizalmat, amellyel korábban e képviselettel megbíztak,
megbíztatok!
Úgy vélem tartozom annyival a közösségnek, hogy lemondásom okát röviden megismerjék,
megismerjétek.
Az elmúlt időszakban több olyan döntés született, illetve szűkebb, tágabb környezetünkkel
több olyan párbeszéd, levelezés folyt, amellyel nem tudtam, nem tudok azonosulni. Emellett a
testületen belüli levél és szóváltások számomra olykor érthetetlen tónusban, stílusban zajlanak,
amire e lépésemmel is szeretném felhívni a testület tagjainak figyelmét.
A közös határozatok egyszerű többségi volta okán nem tudom kifejezésre juttatni másként
egyet nem értésem, mint így, mert az egyszerű többség által hozott döntések mögött megjelenő
eltérő vélemény nem kerül a közösség elé.
Kívánom a testületnek, hogy áldás kísérje munkájukat, maradjanak meg együtt szeretetben!
Dicsértessék a Jézus Krisztus
Páty, 2012. március 23.

Karvázy Szabolcs
Kedves Szabolcs!
Úgy éreztem, hogy a szólás szabadságát tiszteletben tartandó és a békesség kedvéért, levelednek helye van az újságban.
Ugyanakkor soraidat olvasva kétségek támadtak bennem, hogy megjelenése valóban a békességet szolgálja-e vagy inkább indulatokat, “hangulatot” fog, esetleg akar kelteni:
• Akár szándékaid ellenére is, nem ad-e okot arra, hogy gyanútlan és teljesen ártatlan volt
képviselőtársaid tisztességére és becsületes igyekezetére árnyékot vessen?
• A konkrétumokat nélkülöző általánosítás nem inkább csak az érzelmek felkorbácsolására alkalmas-e, mint a vitás kérdésekben a konkrét és konstruktív megoldás megtalálására?

• Ha Winston Churchillel úgy tapasztaljuk, hogy “a demokrácia a kormányzat rossz formája”,
elgondolkodunk-e mondata másik felének értelmén is, azaz, hogy “azonban még mindig
jobb az összes többinél”?
Ahogy Te fontosnak tartottad, hogy lemondásod kapcsán gondolataidat a közösség nyilvánossága elé tárjad, úgy jómagam felelős szerkesztőként és egyben az általad elhagyott képviselőtestület tagjaként is a közlés ürügyén e néhány kérdést nem tudtan nem nyilvánosan feltenni Neked,
önmagamnak és egyben mindnyájunknak – azért, hogy őszintén megválaszoljuk, magunknak.
Páty, 2012. március 31.

Reményi Judit
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BÖJTE CSABA: VAN ÚT A SEMMIBŐL A VÉGTELEN FELÉ!
„Elérkezett az idő!" – mondja Jézus
Krisztus – Döntened kell! Szembenézni a gondokkal, kihívásokkal, a
szükséges, célravezető lépéseket körvonalazni, majd bölcs alázattal közülük a legjobbat kiválasztani és határozott kitartással azt bátran elérni, kemény munkával álmodat valóra váltani, Isten gyermekéhez – az emberhez – egyedüli méltó dolog!
Döntened kell, döntések előtt állsz,
újból és újból el kell engedned a biztos trapézt melyen mostanig jól elvoltál, és bátran bele kell vessed magad
az ismeretlen új világba, halálugrások
sora vár reád. Ég és föld között suhansz, forogsz a semmiben, csak
azért, hogy újból elkapj egy felkínálkozó fogást, mely tovább lendít, de
melyről tudnod kell, hogy csak egy
lendületvevésig a tied, mert ezen a
földön nincs megállás.
A mozgás, a kibontakozás, a töretlen szárnyú repülés a tiéd, hisz arra
születtél, hogy úton legyél a semmiből a végtelen felé. Isten szeretete,
bölcsessége végtelen, te vándora vagy
a mindenségnek, célod bebarangolni,
megismerni és megszeretni ezt a határtalan jóságot, szelíd világot formáló végtelen erőt. Arra születtél, hogy
társa légy Teremtődnek, beléd álmodott álmát tovább álmodd, és életet
adj aranyos gyermekeidnek, hegyeket
mozgató, erős motoroknak, bölcsességed megsokszorozó csodálatos
számítógépeknek vagy szép világod
csodáit hirdető művészi alkotásoknak.

Ne állj meg! A lustaság, a kishitű
zárkózottság vagy a sértődött duzzogás zsákutca. Céltalan sodródásod
vagy csökönyös, merev konokságod a
mindent tagadó ős-ellenségnek a diadalmaskodása! A sátán a kezdetektől
fogva ugyanazt mondja: nem érdemes, nem lehet, te képtelen vagy rá,
és amúgy is ez a világ semmit sem ér!
Ő a helyben topogás, a megfeneklett
semmittevés hírnöke!
Ne állj meg! Van út a semmiből a
végtelen felé! Képes az ember felnőni
oda, hogy Istennel egy asztalhoz üljön, társa legyen a vele mindent megosztani akaró Teremtőjének! „Azt
akarom, hogy az én örömöm a ti
örömötök legyen” – mondja az Úr!
Igen, Isten meg akarja osztani velünk
a világ továbbteremtésének az örömét. Azt akarja, hogy az éhezőknek
mi adjunk enni, bölcsen megalkotott
eszközeinkkel, mezőgazdasági tudásunkkal szaporítsuk meg a búzaszemet, hogy kenyér jusson mindannyiunk asztalára. Ő küld ma is, hogy vigasztaljuk a szomorúakat, hogy gyógyítsuk kórházainkban a betegeket,
hogy bölcs iskolákban, egyetemeken
tanítsuk a tudatlanokat.... Sikereinkből fakadó örömeink láttán ma is felujjong Jézus, áldja az Atyát, aki megosztotta szeretettel velünk a jóságból,
az irgalomból, a bölcsességből fakadó
tiszta isteni örömöt. Jó úton járunk,
ne add fel testvér az álmodat!
A nagyböjti csendes szent idő a kiérlelt döntések időszaka! A kudarca-
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inkból felállva, félelmeinken átlépve,
tiszta vágyainktól vezetve merjük
megfogni az Istenünk által bizalommal felkínált trapézt. Bátran lendüljünk tovább, töretlen szárnyú repülésünkkel, kibontakozó alkotásainkkal
dicsérjük az élet Urát. Merjük meghozni döntéseinket, melyek az úton
tovább visznek, melyek kitárnak
olyan ajtókat, ablakokat, melyek csodás távlatokat nyitnak nemcsak előt-

ted, hanem mindannyiunk előtt.
Nagyböjt van, tudatos előrelépésed
legyen az igazi bűnbánatod!
Hozd meg a döntéseidet, mert elérkezett az idő!
Szeretettel, Csaba testvér, 2012.
február 29.
Forrás: devaigyerekek.hu
Magyar Kurír

A HÁZASSÁG LEGALATTOMOSABB ELLENSÉGE
Házassági tanácsadók szerint a konfliktusok
és a válások egyik fő oka a nyaggatás. A süket
fülekre találó kérések ismételgetése éppoly
romboló lehet, mint a hűtlenség vagy az anyagi
problémák.

H. Markman házassági tanácsadó szerint a
nyaggatás akkor válik komoly szétválasztó erővé, amikor a házaspár nem az alapproblémát
próbálja kezelni, hanem magáról a követelőzésről kezd vitatkozni.

Minden házaspár számára ismerős helyzet,
amikor az egyik fél ismételten kér valamit, a
másik ismételten nem reagál, és mindketten
egyre ingerültebbek lesznek. Scott Wetzler New
York-i pszichológus, magatartáskutató szerint a
kérések ismételgetése ördögi kör: az egyik unja
a követelőzést és visszahúzódik, mire a másik
még inkább mondja a magáét.

A legfontosabb, hogy a házaspár felismerje:
ha magáról a követelőzésről kezdenek vitatkozni, egy helyben járnak. Inkább arra igyekezzenek rájönni, mitől ideges a másik. Lehet, hogy a
férj nem lusta és szeretetlen, hanem túlterhelt és
kimerült? Lehet, hogy a feleség nem bizalmatlan, hanem túl sok feladatot igyekszik kezelni?

Szakértők szerint a nők hajlamosabbak a
nyaggatásra, mert természettől fogva jobban
szívükön viselik az otthont, a családi életet. A
feleség általában érzékenyebb is; úgy véli, ha a
kérése nem fontos a férjének, bizonyára ő maga
sem az. Persze ha ilyenkor nyaggatni kezdi, azzal csak tetézi a bajt. A férfiak viszont sokszor
abban hibáznak, hogy nem válaszolnak világosan a feleségüknek. A férfi gyakran azért nem
vesz tudomást felesége noszogatásáról, mert
még nem tudja a választ, vagy mert tudja, hogy
az kedvezőtlen. De előfordul, hogy azért nem
felel, mert nem tartja annyira sürgősnek a feladat
elvégzését, vagy mert bosszantja, hogy olyan a
helyzet, mintha kisfiú lenne, akit szid az anyukája.

Íme néhány további ötlet:
• Keressétek a kérések kifejezésének nem
bántó, kedves vagy humoros módját! Egy
feleség sokszor cetlikre írja a kéréseit, mosolygós fejjel illusztrálva; máskor a megjavítandó háztartási eszköz nevében ír levelet:
„Nagy szükségem van a segítségedre. Teljesen eldugultam. Hűséges kádlefolyód.” A
leírt kérés nem nyomasztja a másikat; elkerülhető vele az idegeskedés, a követelőzés, a
szóváltás.
• Mindketten higgadjatok le! Mondjátok ki,
hogy az állandó noszogatás a probléma, és
keressetek rá közösen megoldást! Lehet,
hogy változtatni kell a viselkedéseteken;
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hasznos lehet, ha megfogalmaztok néhány
új szabályt.
• Próbáld a másik szemszögéből nézni a dolgot: ne gondold, hogy segíted azzal, hogy
ismételten figyelmezteted az elvégzendő
feladatokra! Talán inkább úgy érzi, nem értékeled kellően, amit már megtett vagy amit
éppen tesz.
• Ha kérésed van a másikkal szemben, mindig egyes szám első személyben beszélj:
„(Én) Kérlek, fizesd be a számlát!”, nem
pedig: „(Te) Sosem fizeted be időben a
számlát!”
• Indokold meg a kérést! Pl.: „Amikor későn
fizeted be a számlát, mindig annyira idegeskedem, hogy marad-e elég pénz a hónap
végén.”

• Csak reális, igazán szükséges dolgot kérj!
Tényleg most azonnal ki kell cserélni azt a
villanykörtét?
• Adj időt! Kérd meg a társadat, hogy végezzen el valamit pl. vasárnap estig, de hadd
döntse el ő, hogy számára mikor a legalkalmasabb!
• Ha a társad nyaggat, válaszolj világosan!
Mondd meg neki őszintén, meg tudod-e
tenni, amit kér, és mikor; azután tégy úgy,
ahogy megígérted!
• Gondolkozz más megoldáson! Lehet, hogy
érdemesebb szakembert hívni, mint követelőzéssel, vitatkozással terhelni a kapcsolatotokat!
Forrás: wsj.com
Magyar Kurír

KÖNYÖRGÉS MAGYAR HAZÁNKÉRT
Interneten érkezett felhívás, hogy ebben
a mai vészes helyzetben imádkozzunk
Magyarországért, viharban hánykódó hazánkért: naponta mondjunk el érte egy miatyánkot úgy, hogy minden szavára ügyelünk és minden sorát mai állapotunkra alkalmazzuk. Emberi tulajdonság, hogy a
körülöttünk való világot, és abban a magunk helyzetét folyamatosan értékeljük, s
ami több: terveket szövünk a megváltoztatására. Hogyne szőnénk hát terveket,
hogyne alkotnánk jövőképet, hogyne foglalnánk össze reményeinket ebben a mai
nagyon-nagyon bizonytalan, vészterhes
helyzetben? S kitől várhatnánk támogatást
ennek megvalósulásához, ha nem a Menynyei Atyától? Még a legváratlanabb pillanatunkban is fel-felsóhajtunk: Uram segíts!
vagy csak annyi szakad ki belőlünk: Istenem!
Mondjuk el hát az illő és üdvös köszöntést, s hozzá hitünk foglalatát, vágyaink
eszenciáját:

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te
országod, legyen meg a Te akaratod, amint
a mennyben, úgy itt a földön is!
Mert ott a mennyben valóban az Úr
uralkodik. De itt a földön a mi emberi szabad akaratunk zűrzavart és küzdelmet terem. A jóakaratú ember ugyan az isteni
harmóniára vágyik, de egyedül nem képes
békét teremteni sem a világban, sem a maga lelkében. Jézus születésekor az angyalok békét hirdettek, s Jézus maga is a béke
igéjével köszöntötte tanítványait. Mennyei
Atyánk akaratának megvalósulásától ezt a
békét reméljük itt a földön, s majdan a
mennyben is.
Mi magyarok is erre a békére vágyunk.
Harcos, vad népként érkeztünk ezer évvel ezelőtt a Duna partjára. Itt tanultuk
meg, hogy milyen törékeny a harccal szerzett dicsőség. Körülöttünk Európa és Ázsia
népei szüntelen háborúságban álltak-éltek
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egymással, s ebből bizony mi is kivettük a
részünket. De az eltelt ezer év alatt sosem
voltunk hódítók. Harcaink többnyire csak a
saját határainkat, családunkat védték.
Ám itt a földön békében sem csak igével
él az ember. Anyagból formált élőlény vagyunk, a föld anyagából, akár a többi élőlény. S bár nekünk lelket is adott a Teremtő, életünkhöz, megélhetésünkhöz kenyérre
és még sok minden egyébre is szükségünk
van. Jézus jól tudta ezt. Ezért mondta tanítványainak: Ti adjatok nekik enni! S erről
szól az imádság következő sora is:
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Urunk nekünk adta ezt a földet, búzatermő talajával, áldott Napjával, pirosító
levegőjével. De mi nem tudtuk megbecsülni a hazát. Bűneink miatt, haj, hányszor
hívtuk ki Urunk haragját? Vétkeztünk az
Úr ellen, egymás ellen és a természet ellen.
Vajon van-e elég mély bánat, amivel bocsánat nyerhető a sok-sok viszályra, önzésre, szeretetlenségre?
Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!
És ha mi megbánjuk bűneinket, magunknak reméljük a bocsánatot, hisszük,
hogy az Úr megbocsátja, amivel őt, a végtelenül jót és tökéleteset megbántottuk,
hogyne lennénk kész mi is megbocsátani
az ellenünk elkövetett bűnöket, erőszakot,
csalárdságokat, hiszen mindez össze sem
hasonlítható az istengyilkossággal, amit mi
emberek, oly gyakran elkövetünk.
Uram, mi megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, de szabadíts meg minket a
gonosztól!

Magyarországért imádkozunk, Urunk,
Mennyei Atyánk. Áldd meg a magyart,
jókedvvel, bőséggel! Nyújts feléje védő
kart, ha küzd ellenséggel! Számold össze
Urunk csak az utolsó száz év megpróbáltatásait. Elvesztettünk két világháborút, holott egyiket sem mi kerestük. Magyarok
millióit vesztettük el és országunk kétharmadát. Elszenvedtük utána az egyiptomi
fogságot, s megszabadulás helyett immár
húsz éve vándorlunk a pusztában, s kerülünk egyre mélyebbre a sivatag reménytelenségébe. Uram, nem mi jelöltük ki ezt az
ösvényt! Erre engedtek mennünk a külső
hatalmak, s erre vezettek bennünket az ő
zsoldjukba szegődött árulóink. Igaz, ötvenhatban sikerült Dávidként halálos sebet
ütnünk a Góliáton, de sikerül-e ez most
újra? Sikerülhet-e? Körül pogány ellenség,
köztünk árulók. Megbocsássunk-e nekik is,
akik nemhogy megbánást mutatnának, de
egyre hevesebben uszúlnak, miközben a
tőlünk és értünk kapott sarcot ma is vidáman élvezik? És mégis, Uram, ha elnyerjük a békét, mi kész vagyunk nekik is
megbocsátani. Te vagy a bíró, nálad az ítélet.
Uram, töltsd el szívünket hittel, reménynyel, szeretettel! Ne vígy minket a kísértésbe! Őrizz meg tisztának minket, hogy itt
a földön fölépíthessük a Te országodat.
Ámen.
2012. január
Molnár László Aurél
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A LITURGIÁK RENDJE
A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR

Április 5.

Nagycsütörtök

18.00 ünnepi szentmise
az utolsó vacsora emlékére

Április 6.

Nagypéntek

virrasztás este 22.00-ig
14.30 keresztút
15.00 irgalmasság rózsafüzére
18.00 ünnepi istentisztelet
énekelt passió történettel

Április 7.

Nagyszombat

20.00 ünnepi szentmise
feltámadási körmenettel

Április 8.

Húsvétvasárnap

9.00 ünnepi szentmise
ételszenteléssel

Április 9.

Húsvéthétfő

9.00 szentmise
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