
 

MÉGIS 
„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,  hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!” 

2013. húsvét 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)

Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket!  
Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! 
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MENNYEI ATYÁNK, MINDENHATÓ ÖRÖK ISTEN! 
 

 

Te Szent Fiad megváltó küldetése által úgy rendelted, hogy né-
pedet kiválasztott Pásztorod legeltesse földi vándorútján. Szent-
atyánk, egyházad mindenkori feje gondoskodik lelki táplálékunk-
ról és oltalmat nyújt nekünk a Gonosz kísértései ellen. Legyen ál-
dott a Te akaratod, és legyen áldott a pásztor, aki akaratodból 
gondoskodik rólunk és oltalmaz bennünket! 

Mennyei Atyánk, te úgy akartad, hogy amikor a Gonosz a vö-
rös diktatúra képében kísértett bennünket és küzdött a lelkünkért, 
boldog emlékű II. János Pál, akit épülő templomunk mennyei 
közbenjárójául választottunk, áldásra emelhesse karját, és így bá-
torítson bennünket: Ne féljetek! Benedek pápánk ennek nyomán a 
szeretet, a remény és a valóság köveivel erősítette hitünket.  

De a Gonosz most újra, új köntösben lendül támadásba. Az ate-
izmus, a globalizmus és a liberalizmus ideológiájának ötvözetével 
kísérti az esendő embert. A jézusi főparancsok torzképeként azt 
sugalmazza, hogy Isten nem létezik, nincs is miért szeretni, s csak 
magad szeresd, másokra ne légy tekintettel. 

Mennyei Atyánk! Erősítsd meg és küldd el Ferenc Főpásztoro-
dat, hogy Szent Ferenc irgalmas szeretetével és boldog emlékű II. 
János Pál bátorságával felvértezve útját tudja állni a Gonosznak, 
és meg tudja védeni a Te nyájadat! Tedd őt békéd eszközévé, 
hogy a szeretet melegét árassza, ahol a gyűlölet pusztít, hogy 
megbocsásson, ahol a bűn tombol, hogy egyesítsen, ahol széthú-
zás van, hogy igazságot vigyen oda, ahol tévedés van, hitet a sö-
tétségbe és örömet a szenvedés helyébe! 

Ámen! 

 

2013. március 13. 

MLA 
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JORGE MARIO BERGOGLIO SJ – FERENC  PÁPA 

Krisztus 266. 
helytartója – az ed-
digi Buenos Aires-i 
érsek 76 éves. Az 
első latin-amerikai 
és az első jezsuita 
pápa. Az új pápa a 
Ferenc nevet vá-

lasztotta - először az egyház kétezer 
éves történetében. 

Jorge Mario Bergoglio 1936. dec-
ember 17-én született Buenos Aires-
ben, olasz bevándorló munkáscsalád-
ban. Ötgyermekes családban nőtt fel, 
édesapja Olaszországból vándorolt ki 
Argentínába, és a vasútnál dolgozott. 
Vegyészipari középiskolát végzett, 
majd a papi hivatást választotta. A 
szeminárium elvégzése után, 1958-ban 
belépett a jezsuita rendbe. Chilében 
végezte humán tanulmányait, majd 
1963-ban visszatért Buenos Aires-be, 
ahol filozófiából szerzett diplomát a 
San José egyetemen. 1964 és 65 között 
irodalmat és pszichológiát tanított San-
ta Fe-ben a Szeplőtelen Szűzanya inté-
zetben, majd Buenos Aires-ben. 1969-
ben szentelték pappá. 

1973. július 31-én megválasztották 
Argentína jezsuita provinciálisának. 
Ezt a tisztségét hat éven át töltötte be. 
1980-tól annak a szemináriumnak a 
rektora volt, amelyben végzett. 1986-
ban Németországban fejezte be doktori 
tézisét. 

1997-ben Buenos Aires koadjutor 
érsekévé nevezték ki, majd 1998-ban, 
Antonio Quarracino bíboros halálakor, 
az argentin főváros érseke lett. 2001-
ben kreálta bíborossá II. János Pál pá-
pa. Három vatikáni kongregációnak is 
tagja. 

Bergoglio teológiai gondolkodásá-
ban inkább mértékletes, kész a párbe-
szédre. Küzd a társadalmi igazságta-
lanságok ellen, határozottan kiáll a 
szegények mellett. Aszketikus hozzá-
állással viszonyul a világhoz: tömeg-
közlekedéssel jár, nem költözött be a 
főpapi rezidenciába, s állítólag még 
ételeit is maga készíti. Sokoldalú: jó 
szakács, szereti az operát, a görög mű-
veltség barátja, Shakespeare és Dosz-
tojevszkij a kedvenc írója. 

Több lelkiségi könyv szerzője. A 
2001-es rendes püspöki szinódus 
főrelátora volt, majd 2005 és 2011 kö-
zött az Argentin Püspöki Konferencia 
elnöki tisztségét töltötte be. 

 

Ferenc pápa  

első megnyilatkozásaiból 

„Most pedig induljunk el ezen az 
úton: a püspök és a nép közös útján. A 
római egyház útja ez, azé a városé, 
amely a szeretetben minden egyházat 
vezet. A testvériség, a szeretet, a köz-
tünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk 
mindig egymásért, kölcsönösen. Imád-
kozzunk az egész világért, azért, hogy 
széles körű testvériség valósuljon meg. 
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Azt kívánom, hogy ez az út, amit ma 
elkezdünk az Egyházban, és amelyben 
engem az itt jelenlévő bíboros helynö-
köm fog segíteni, gyümölcsöző legyen 
ennek a gyönyörű városnak az evange-
lizálásában! 

Most szeretnék áldást adni, de előbb, 
előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt 
a püspök megáldaná a népet, azt ké-
rem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, 
hogy Ő megáldjon engem: a nép imá-
ját kérem, amely áldást kér püspöke 
számára. Mondjuk el csendben ezt az 
imát, a ti imádságotokat értem.”  

Szent Péter tér, 2013. március 13. 

 

„Kedves barátaim, szívből mondok 
köszönetet nektek és kérem, hogy to-
vábbra is imádkozzatok értem. Ferenc 
pápa.”  

Twitter, 2013. március 17. 

 

„Ügyeljünk arra, hogy Krisztus je-
len maradjon életünkben! Figyeljünk 
egymásra, és legyünk oltalmazó őrzői 
a teremtésnek!” 

„Az igazi hatolom a szolgálatban 
van. A pápa feladata, hogy mindenki-
nek szolgáljon, szolgálja különösen a 
szegényeket, gyengéket és a kicsinye-
ket.” 

Twitter, 2013. március 19. 

 

 

 

 

„Elő kell mozdítani a különféle val-
lási hagyományokat képviselő emberek 
közötti barátságot és tiszteletet” 

Apostoli Palota Kelemen terme - a 
zsidó nép és a különböző vallások 
képviselőinek fogadása 2013. március 
20. 

 

„Amint tudjátok, családom olasz 
eredetű, így bennem mindig is élő ez a 
párbeszéd egymástól távol eső helyek 
és kultúrák között, a világ egyik és má-
sik vége között, amelyek ma egyre kö-
zelebb kerülnek egymáshoz, egymástól 
kölcsönösen függnek, szükségük van 
arra, hogy találkozzanak és kialakítsák 
a hiteles testvériség valódi térségeit.” 

„Az anyagi és spirituális szegénység 
elleni küzdelem, a béke építése és a hi-
dak építése – ezek annak az útnak a 
vonatkozási pontjai, amelyre szeretnék 
meghívni minden országot, amelyet 
képviseltek. Nehéz útról van szó, ha 
nem tanuljuk meg, hogy egyre jobban 
szeressük földünket. Ebben az esetben 
is segítségemre van Ferenc neve, aki 
mély tiszteletet tanít az egész teremtett 
világ irányában. Őrizzük meg környe-
zetünket, amelyet túlságosan gyakran 
nem a jóra használunk fel, hanem kap-
zsi módon kizsákmányolunk egymás 
kárára.” 

Apostoli Palota – a Szentszékhez 
akkreditált nagykövetek fogadása,  
2013. március 22. 
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„Arra kérlek titeket: ne hagyjátok, 
hogy ellopják reményeteket! Azt a re-
ményt, amit Jézus ad nekünk” 

„Ne legyetek soha szomorúak! Egy 
keresztény soha nem lehet szomorú! Ne 
engedjetek soha a bátortalanság érzé-
sének! A mi örömünk nem a birtoklás-
ból fakad, hanem abból, hogy találkoz-
tunk egy Személlyel: Jézussal, aki kö-
zöttünk van.” 

Szent Péter bazilika,  
2013. március 24. 

 

„Ne higgyünk a gonosznak, amikor 
azt mondja, hogy nem tehetünk semmit 
az erőszak, az igazságtalanság és a 
bűn ellen.” 

Twitter, 2013. március 24. 

 

Pápaválasztó bíborosok 
megnyilatkozásaiból 

„Azt kívánom Jorge barátomnak, 
hogy személyisége mindig maradjon 
meg ilyennek, mint most: alázatos, mo-
solygós és olyan ember, aki a földön 
jár, és aki sírni is tud. Azért fogok 
imádkozni, hogy mindig ilyen tudjon 
maradni, egyszerű és alázatos. Olyan 
tulajdonságok ezek, amelyeket a világ 
egy jó pásztorban keres.” 

Luis Antonio Gokim Tagle bíboros, 
manilai érsek 

 

„…a jezsuita rend valósította meg a 
trentói zsinat nagy reformjait. A mai 
korban ez a választás Isten Szentlelke 

vezetésének egyértelmű jele. Szent-
atyánk Szent Ferenc mintájára való-
ban az evangéliumot fogja élni.” 

Rainer Maria Woelki bíboros,  
berlini érsek 

 

„A múlt héten a Szentlélek a bíboro-
si testület választása révén új pápát 
ajándékozott az Egyháznak Jorge Ma-
rio Bergoglio személyében, aki a Fe-
renc nevet választotta Assisi Szent Fe-
renc iránti tiszteletből. Assisi Szent Fe-
renc a maga korában új, elevenítő, hi-
tet és életet megújító lelkiség és moz-
galom alapítója volt. Nem éppen nagy 
szervező, nem is sokat író tudós, ha-
nem a Krisztus iránti teljes szeretetnek 
az átszellemült prófétája, aki a szere-
tetnek ezt a teljességét a szegénység-
ben is ki akarta fejezni. Ferenc pápa 
első tanításai figyelemreméltóan egy-
szerűek, ugyanakkor alapvetőek, lé-
nyegre törőek.” 

Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek 

 

Összeállításunk a Magyar Kurír 
 híreinek felhasználásával készült. 

 

 

 

 

 

  

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal. 
Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 
www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 
közlünk 

Nyomda: SCH-ps Kft. 
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XVI. BENEDEK PÁPA UTOLSÓ, HAMVAZÓSZERDAI PRÉDIKÁCIÓJA A 

SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN 

Történelmi napok, történelmi pilla-
nat, történelmi szavak. A böjti idő kez-
detén, hamvazószerdán tartotta XVI. 
Benedek pápasága utolsó szentbe-
szédét. A Szentatya szavainak figyel-
mes olvasása megkönnyíti nekünk, 
hogy behatoljunk annak a döntésnek 
mélységébe, hogy elhagyja Szent Péter 
székét, és visszavonul az imádság 
csendjébe. Ezzel a lépéssel az Egyház 
egyik legnagyobb tanítóját és prédiká-
torát veszíti el, aki a történelemben 
csak Nagy Szent Gergelyhez és Nagy 
Szent Leóhoz hasonlítható. 

(Armin Schwibach) 

 

Kedves Testvéreim! 

 

Ma, hamvazószerdán új útját kezd-
jük a böjti időnek … 

A felolvasott igék arra biztatnak 
minket, hogy ebben a böjti időszakban 
Isten kegyelmét tartásban és konkrét 
viselkedésben mutassuk meg. Az Egy-
ház újra mindenekelőtt azt a nyomaté-
kos figyelmeztetést állítja a szemünk 
elé, amit Joel próféta mondott Izrael 
népének: „Térjetek vissza Hozzám tel-
jes szívetekből, … ez azt jelenti: gon-
dolataink és érzelmeink központjából, 
elhatározásaink, döntéseink és csele-
kedeteink gyökeréből, egy teljes és ra-
dikális szabadság tetteiből kell megtér-
nünk. De lehet-e ilyen megtérés Isten-

hez? … Ez az Ő kegyelmének ereje. 
… Az Istenhez való megtérés „kegye-
lemből” lehetséges, mivel ez Isten mű-
ve és irgalmasságába vetett hitünk 
gyümölcse. …„A szíveteket szaggas-
sátok meg, ne a ruhátokat”. Valójában 
ma is sokan készek arra, hogy a botrá-
nyok és igazságtalanságok miatt –amit 
természetesen mások követnek el –  
„megszaggassák ruhájukat”, de keve-
sen készek arra, hogy hatni engedjenek 
„szívükre”, lelkiismeretükre, szándéka-
ikra, és hogy engedjék azt, hogy az Úr 
átváltoztassa, megújítsa és megtérítse 
őket.          

Ez a „térjetek hozzám teljes szíve-
tekből” olyan felhívás, amely nemcsak 
az egyes emberre vonatkozik, hanem a 
közösségre is. … A közösségi szem-
pont a hitnek és a keresztény életnek 
fontos eleme. Krisztus azért jött el, 
„hogy Isten szétszórt gyermekeit újra 
összegyűjtse”. Az Egyházban a „mi” 
azt a közösséget jelenti, amelyben Jé-
zus egyesít minket. … És fontos, hogy 
ebben a böjti időben ezt emlékeze-
tünkbe idézzük, és aszerint is éljünk: 
mindenki legyen tudatában annak, 
hogy nem egyedül lép a bűnbánat útjá-
ra, hanem sok testvérével együtt, az 
Egyház keretében.  

… A böjti idő intenzívebb és látha-
tóbb közösségi életet jelent az Egyház-
zal, amelyben legyőzzük az individua-
lizmust és a rivalizálást, ami alázatos 
és értékes jel azok számára, akik távol 
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vannak az Egyháztól, vagy éppen kö-
zömbösek az Egyházzal szemben. 

„Most van itt az idő, a kegyelem ide-
je, a megmentésed ideje” (2 Kor 6,2). 
Pál apostolnak ezek a szavai a 
korintusi hívekhez számunkra is sürge-
tően hangzanak, és nem tűrnek távol-
maradást vagy tétlenséget. … A meg-
békélést, amit felajánl nekünk, nagyon 
drágán vásárolta meg nekünk: a Gol-
gotán felállított keresztfa volt az ár, 
amelyre az emberré lett Istenfiát felfe-
szítették…. A böjti idő útját a kereszt 
jellemzi, és ennek nagyobb figyelmet 
szenteljünk, és állhatatosan hallgassuk 
az Úr szavát, ami a mi utunkat megvi-
lágító fény. 

A Máté evangélium… Jézus három 
alapvető gyakorlatra hivatkozik, amit 
Mózes törvénye előír: az alamizsnál-

kodás, ima és a böjt. … Jézus azonban 
hangsúlyozza, hogy minden vallási te-
vékenység valódiságát az Istennel való 
kapcsolat minősége és valóságossága 
bizonyítja. … Az igazi tanítvány nem 
önmagát vagy a nyilvánosságot szol-
gálja, hanem az Urat, egyszerűségben 
és irgalmasságban: „És az Atya, Aki a 
rejtett dolgokat is látja, megfizet ne-
ked”. Tanúságunk annál hatásosabb 
lesz, minél kevésbé keressük a saját 
dicsőségünket, és minél inkább tudatá-
ban vagyunk annak, hogy az igazságos 
Isten Önmagát adja ezért nekünk aján-
dékul, a Vele való egyesülést itt a föl-
dön a hit útján, és az élet végén a bol-
dogságban és a fényben való szemtől-
szemben való találkozást Vele mind-
örökre.  

Kedves testvéreim, kezdjük meg 
most ezt a böjtidőben folytatott utat 
telve bizalommal és örömmel. Han-
gozzék bennünk hangosan a megtérés-
re való felhívás: „teljes szívünkből Is-
tenhez térni” úgy, hogy elfogadjuk ke-
gyelmét, ami minket új emberré tesz, 
azzal a meglepő újdonsággal, ami ma-
gának Jézusnak életében megnyilvá-
nult. Kísérjen minket utunkon ebben 
az időben is Szűz Mária, az Egyház 
édesanyja és az Úr minden igazi tanít-
ványának példaképe. Amen.  

 

Forrás: Magyar Kurír 
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A HÉTBAZILIKA ZARÁNDOKLAT 

Nem először készültünk Rómába. 
Tudtuk, mi vár ránk: sok-sok csoda, 
lépten-nyomon ismerős szentek, vérta-
núk üzenete. Korábbi útjaink során 
megtapasztaltuk, hogy ez a város iga-
zán szent hely. Aki ide hittel érkezik, 
nem fog csalódni: valóban szinte kéz-
zel foghatóan megtapasztalhatja Isten 
jelenlétét, sőt belekóstolhat a menny-
ország boldogságába a szentek közös-
ségének mélyen érzékelhető jelenléte 
folytán. Ez a város a vértanúk áldoza-
tán épült. Mélységesen meg vagyunk 
győződve arról, hogy az, ahogyan mi 
ma élhetünk, ahogy megélhetjük hi-
tünket, mint teremtményei, egyszer-
smind gyermekei a Mennyei Atyának, 
mint a Római Katolikus Egyház tagjai 
és egymásnak testvérei, nagy mérték-
ben köszönhető azoknak az ismerős és 
ismeretlen szenteknek, akik ezen a he-
lyen életüket adták – akár a szó szoros, 
akár átvitt értelmében – keresztény hi-
tükért, megvallván, hogy Krisztus az 
élő Isten fia, aki az Atya akaratából, a 
Szentlélek közreműködésével, kereszt-
halála által életre keltette a világot.  

Nem volt azonban időnk előre külö-
nösebben készülni arra, hogy a rendel-
kezésünkre álló szabadidőt mivel fog-
juk tölteni, ezért nagy ajándék volt 
számunkra, hogy egyik testvérünk 
meghívott bennünket mindjárt az első 
napon egy zarándoklatra. 

A Hétbazilika zarándoklat eredete a 
hagyomány szerint 313-ba, Nagy 

Konstantin türelmi rendeletének meg-
jelenési, illetve a Lateráni bazilika fel-
szentelésének idejébe nyúlik vissza. 
Később azonban ez a zarándoklat fele-
désbe merült, egészen a 16. század kö-
zepéig, amikor is Róma második apos-
tola, Néri Szent Fülöp újra felelevení-
tette. Ez a tavaszi zarándoklat egész 
Róma számára nagy jelentőségű vallá-
si eseménnyé nőtte ki magát, amely 
vagy húsvét közeledtével, vagy még a 
farsang idején zajlott, és ezzel mintegy 
ellensúlyt képezett a számos kocsmai 
kicsapongással szemben, melyek eb-
ben az időben, III. Gyula pápasága 
alatt egész Rómában nagyon elfajultak. 

Úgy gondoltuk, hogy  nekünk is na-
gyon jót fog tenni egy kicsit elmélyül-
ni, és némi áldozatot is hozni, hiszen a 
zarándoklat mintegy 30 km gyaloglást 
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jelent, amihez egyikünk sincs hozzá-
szokva.  

Kis aggodalommal tehát amiatt, 
hogy fogjuk-e bírni, a reggeli szentmi-
se után elindultunk a szemerkélő eső-
ben, ami azonban egyre jobban esett. 
Első állomásunk a Szent Péter bazilika 
volt. Innen a falakon kívüli Szent Pál-
ba,  onnan a Szent Sebestyénbe, aztán 
vissza a Laterániba, a Szent Kereszt 
bazilikába, a Szent Lőrincbe, majd vé-
gül a Santa Maria Maggioreba men-
tünk. A Szent Péter bazilika szentségi 
kápolnájában reggel éppen szentség-
imádás volt, ahol egy pár percre letér-
delhettünk. Amikor a Szent Pál felé 
mentünk, elállt az eső, s még a nap is 
kisütött. Azokon az utakon, sőt néhol 
azokon a köveken jártunk, ahol sok 
száz, sőt kétezer éven át sok-sok ke-
resztény testvérünk járt. Amikor pedig 
utolsó állomásunkra, Szűz Mária temp-
lomába értünk, ott éppen véget ért egy 
szentmise, amelynek végén a hívek a 
Salve Reginát énekelték. Ebbe mi is be 
tudtunk kapcsolódni.  

Szépen keretbe foglalta zarándokla-
tunkat a reggeli szentségimádás és ez a 

szép Mária-ének. Amellett, hogy saját 
szándékainkért: gyermekeinkért, csa-
ládtagjainkért, barátainkért, betegein-
kért, hazánkért, nehézségeink megol-
dódásáért, ill. türelmes hordozásáért 
imádkoztunk, minden „állomáson” 
imádkoztunk a Szentatya szándékára 
is. Amikor február 11-én még Rómá-
ban időzvén meghallottuk a hírt, hogy 
XVI. Benedek pápa lemondott, jól 
esett visszagondolni erre. Tényleg, mi-
lyen gyakran tesszük meg ezt? Egy-
egy búcsú alkalmával, azon kívül na-
gyon ritkán. Pedig milyen nagyon-
nagyon fontos! Imádkozunk érte to-
vábbra is, mint ahogyan az eljövendő 
pápáért és egész egyházunkért.  

A zarándoklat során sok-sok lelki 
ajándékot kaptunk, és jó néhány vízhó-
lyagot is a talpunkra, hogy még napo-
kig eszünkbe juttassa az átélt élménye-
ket. E nélkül nem is lett volna igazi ál-
dozat. Deo gratias! És végül kérjük, 
hogy  

Áldd meg, Isten, Szent atyánkat, 
Krisztusnak helytartóját! 

 

Schumicky Ildikó és András 

 

Ui: A cikk Ferenc pápa megválasz-
tása előtt született. Azóta ujjong a szí-
vünk az Isten irgalmán és jóságán, és 
hálásak vagyunk, hogy ilyen kézzel 
foghatóan engedi megtapasztalni a 
Bölcsesség Lelkének valóságos jelen-
létét. 
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„ISTEN VELÜNK VAN MINDEN ÉLETKORBAN – Ő AKARJA ÍGY…”  

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT, 2013. MÁRCIUS 20. 

Nagyhét előtti szerdán este a Leven-
dula idősek otthona kápolnájának min-
den széke foglalt volt. A templomi kö-
zösség tagjai mellé az otthon lakói is 
szép számmal csatlakoztak, hogy eu-
charisztikus keresztúttal kezdjük meg a 
lelkigyakorlatot. Az oltáron a monst-
ranciában ott ragyogott az Oltáriszent-
ség. És belőle „megszólalt” Jézus: 
„Nézd, Szeretetemnek nem volt elég a 
kereszthalál! Mindig veletek akartam 
maradni, hisz „gyönyörűségem az em-
berek fiai közt lenni”. Táplálékotok 
akartam lenni. A szívetekben akartam 
lakni! Látod, ezért ÉN magam ítéltem  
magamat örökös fogságra Szeretetem 
börtönében, a Tabernákulumban. Éjjel-
nappal be vagyok zárva! Várok… - 
Rád várok.” – És én? Hányszor gondo-
lok erre? Jézus rám vár. És boldog, ha 
„benézek hozzá”. 

Megdöbbentő arra gondolni, hogy 
Jézus  „ma is Eucharisztikus áldozati 
Bárány a világ bűneiért. Minden oltá-
ron mindig megújítja áldozatát. Szün-
telenül folyik a Vére! A mi üdvössé-
günkre, bűneink bocsánatára, vagy íté-
letünkre, ha nem különböztetjük meg 
közönséges tápláléktól.” – Gondoljunk 
erre minél többször! Hisz így szeret 
minket Krisztus, a Testvérünk, a Meg-
váltónk, Urunk és Királyunk¸és áhítja 
azt, hogy mi viszontszeressük! 

Jó volt nekünk ezt az órát Vele töl-
teni. 

Ezután az egy évvel ezelőtti alka-
lomról már ismerős Almásy  Tamás 
atya az otthon kellemes környezetet 
biztosító könyvtárában arról beszélt, 
hogy miként lehet és miért érdemes 
szépen öregedni. Az Ószövetség a 
nagy családot, a szépen megélt öreg-
kort és a – mai szavainkkal – jólétet 
tekinti értéknek. Ezzel szemben a mai 
világ már csak az utóbbit hangsúlyoz-
za, bármilyen életkorban. Kultúránk-
ban a kor tisztelete, az öregedés érték-
ként kezelése egyre ritkább. A reklá-
mok azt sulykolják, hogy mindenki 
maradjon bármi áron fiatal(os) és sike-
res. Pedig nem a test szépsége adja egy 
élet értékét! Azt sehol sem hirdetik, 
hogy „ékes korona az ősz haj” (Péld 
16.31). A nyugdíjas korúak Istennek 
hála a legtöbbször olyan aktívak, hogy 
eddigi tevékenységeik mellé akarják 
beszorítani mindazt, amire eddig nem 
volt idejük. Így aztán olyan elfoglaltak, 
mint még soha. Pedig az idős ember 
az, aki élete tapasztalatával képes elvá-
lasztani a búzát a konkolytól, az érté-
kest a talmitól. Mikor ereje már csök-
kenőben van, már csak azzal kell(ene) 
foglalkoznia, ami tényleg fontos. Ne-
héz döntés mindenki számára, hogy mi 
lényeges, és mitől kell idővel elkö-
szönni. Érdemes-e még egészségünk 
kockáztatásával ünnep előtti nagytaka-
rításba fogni és lakodalmi ebédet főzni, 
vagy van, amiben már át kell, hogy ad-
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juk a stafétabotot másnak. Nagy kér-
dés, hogy meddig küzdjünk, meddig 
akarjuk elvégezni mindazokat a felada-
tokat, amikre régen képesek voltunk. 
Fontossági sorrendet kell felállítani, 
amelyben első helyre az imádság ke-
rül, másodikra a szeretetcselekedetek, 
és ezután jöhet, ami még belefér 
időnkbe és energiánkba. Tamás atya 
mosolyogva mondta, hogy a fiatalok-
nak nincs idejük imádkozni, mert ész 
nélkül rohannak ide-oda. Az időseb-
beknek kell tehát még értük is imád-
kozni. Ezért egy ágyhoz kötött élet is 
értékessé tud válni, ha azt szelíd derű-
vel, imádságosan éljük. Én a hallgató-
ság fiatalabb tagjaként úgy érzem, 
hogy mindezek nemcsak a kor 
előrehaladtával válnak szemponttá. Is-
tennel való kapcsolatunk előtérbe he-
lyezése, a lényegest a lényegtelentől 
való elválasztás, a fontossági-
sürgősségi sorrend felállítása minden 
generációnak fontos. Nekünk is dönte-
nünk kell arról, hogy az összes ruhát 
kivasaljuk-e vagy csak a legszüksége-
sebbet, de így több és minőségi időnk 
jut szeretteinkre. Velünk is előfordul-
hat, hogy ágynak dönt egy betegség, 
vagy a hó tart fogva sok órán át. Ilyen-
kor ne azon járjon a fejünk, hogy mi 
mindent nem tudunk megcsinálni, ha-
nem engedjük a vers szavaival „hogy 
szeressen az Isten”. 

A beszélgetés végén a legtöbben 
megosztottuk egymással a legfonto-
sabb gondolatot, amit az este számunk-
ra nyújtott. Biztos vagyok benne, hogy 
a Tamás atya sajátos humorával fűsze-

rezett gondolatok mindannyiunk szá-
mára hasznos útitárssá válnak. 

Balló Zsófi 

 

 

Túrmezei Erzsébet:  

Ha nem teszek semmit sem 

  
Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
Most megnyugszom, 
most elpihenek 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
 
S míg ölel a fény 
és ölel a csend, 
és árad belém, 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten, 
 
új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem... 
ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 
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NYÁRI TÁBOR 2013 

Nagy szeretettel hívunk és várunk min-
denkit, aki szívesen töltene közösségünk tag-
jaként együtt néhány napot kirándulással, 
strandolással, pihenéssel, sok közös játékkal, 
beszélgetéssel és lelki feltöltődéssel. A tá-
borban szeretnénk a Hit éve jegyében egy 
kicsit kiszakadva a hétköznapokból együtt 
megélni Krisztusba vetett hitünk örömét és 
békéjét, (még) jobban megismerni egymást, 
sokat nevetni és nem utolsó sorban igazán 
kikapcsolódni.  

Helyszín:  
Tar község – a Mátra nyugati lábánál, Mát-
raverebély-Szentkúttól 10 kilométerre 

Elhelyezés:  
Mária mosolya kulcsosház – két ház nagy 
szobákkal és hatalmas kerttel, ahol sátorozni 
is lehet és bőven van hely a játékra 

Időpont:  
2013. június 22-25. (szombat – kedd) 

Ellátás:  
közös főzés és étkezések 

Várható költségek:  
egy négytagú család számára max. 20 000,- 
forint (szállás + ellátás) 

Utazás:  
autóval egyénileg, illetve egymással egyez-
tetve  közös autókkal 

A táborral kapcsolatos további részletek-
ről szívesen ad felvilágosítást Schumicky 
Ildikó és Polgár András (E-mail cím: 
schumicky.ildi@sch-ps.hu vagy 
polgar.andris@gmail.com).  

A jelentkezéseket is ők várják – azért, 
hogy a végleges programot a résztvevők ösz-
szetételének megfelelően alakíthassuk ki – 
lehetőleg március végéig. 

 

KARITÁSZ HÍREK 

A nagyböjti karitászgyűjtés eredménye mintegy 2,5 mázsa tartósélelmiszer volt. Ezt mintegy 
20 családnak, ill. nyugdíjasnak osztottuk ki. Ezúton is köszönjük az adományokat. 

Köszönjük továbbá azt a készséget, ahogyan a Testvérek egy-egy konkrét kérésünkre szinte 
azonnal reagálnak. Így tudtunk nemrégiben egy nehéz helyzetben élő családnak centrifugát adni. 
Köszönjük szépen a felajánlást. 

A PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA 

1% az új templomért 
Kérjük, támogassák az új templom építését már megfizetett személyi jövedelemadójuk 1%-

ának felajánlásával! A felajánlás és a templom építésének ilyen módon történő támogatása külön 
pénzeszközt nem igényel! A nyilatkozatok május 20-ig juttathatók el az Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalhoz, akár az adóbevallástól függetlenül is. 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1 %-ÁRÓL nyomtatványnak 

„A kedvezményezett adószáma:” rovatába a következő adószámot írja: 

18687996–2–13 
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NE AKARJ A KERESZTEDEN KÖNNYÍTENI 
Vándor roskad le az útszél kövére. 
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne! 
De nem megy tovább! Hogyan érje el, 
ha olyan nehéz terheket cipel? 
 
Amikor indult, erős volt és boldog. 
Azóta annyi minden összeomlott. 
Magára maradt. Szép napoknak vége. 
Keserves, árva lesz az öregsége. 
Szívében ott a kérdés szüntelen: 
Mért lett ilyen az út, én Istenem?! 
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye, 
és leperdül az útszéli göröngyre. 
 
Aztán elcsendesedik. Lehet-e 
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke? 
Magasba emeli tekintetét. 
Ott majd megérti, amit itt nem ért. 
Fogja botját, és indul vánszorogva. 
Mintha a domboldalon kunyhó volna! 
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik. 
Elég volt már a vándorlásból estig. 
Soká eltöpreng még bajon, hiányon, 
míg végre lassan elnyomja az álom. 

 
S magát álmában is vándornak látja, 
útban a távol mennyei hazába. 
A mennyei város ragyog feléje. 
Oda igyekszik, siet, hogy elérje. 
Kezében vándorbot, vállán keresztje. 
Vállára azt maga Isten helyezte. 
 
Siet örömmel. Föl! Előre! Föl! 
A messzi cél, mint csillag, tündököl. 
 
Hőség tikkasztja. Keresztje teher. 
Útközben néha pihennie kell. 
Kedves ház kínál pihenést neki. 
Súlyos keresztjét ott leteheti. 

S ahogy tovább - indulna, mit vesz 
észre? 
Tekintete ráesik egy fűrészre. 
Olyan súlyos keresztet cipelek. 
Jobb, ha belőle lefűrészelek 
- mondja magában. 
De jó, hogy megtettem! 
Sokkal könnyebb! sóhajt elégedetten. 
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Siet tovább. Mindjárt elfogy az út, 
s eléri a ragyogó gyöngykaput. 
Ó, már csak egy patak választja el! 
Jön-megy a partján, hídra mégse lel. 
De hirtelen eszébe jut keresztje: 

 
A túlsó partra az most híd lehetne. 
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja: 
Hiányzik a lefűrészelt darabja. 
Mit tettem! kiált kétségbeesetten. 
Most a cél közelében kell elvesznem, 
mert keresztemet nehéznek találtam! 
S ott áll a parton keserű önvádban. 
Azután új vándort lát közeledni, 
s mert keresztjéből nem hiányzik 
semmi, 
mint hídon, boldogan indulhat rajta, 
hogy átjusson békén a túlsó partra. 
 
Rálépek én is! Reménykedni kezd: 
az ismeretlen, idegen kereszt 
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen 
lába alatt. Jaj, Istenem, elvesztem! 
Uram, segíts! Így sikolt, és felébred. 
 
Még a földön van. Előtte az élet. 

Csak álom volt a kín, a döbbenet. 
 
Megváltó Uram, köszönöm Neked! 
Keresztemet Te adtad, ó ne engedd, 
hogy egy darabot is lefűrészeljek! 
Amilyennek adtad, olyan legyen! 
Te vezetsz át a szenvedéseken. 
A Te kereszted szerzett üdvösséget, 
de mivel az enyémet is kimérted, 
Te adj erőt és kegyelmet nekem, 
hordozni mindhalálig csendesen! 
 
Kemény a harc nehéz a kereszt terhe, 
Nem bírom már! 
- Sóhajtod csüggedezve. 
De tarts ki! Egyszer meglátod,  
megérted, 
hogy a keresztre miért volt szükséged. 
 

(ismeretlen szerző) 
 
 
Vasárnap van s én büszkén templomba 
megyek. 
Boldog vagyok, mert eléd járulok és 
ezt már nem egyedül teszem. 
Belépvén házadba, fogom kezét, letér-
delek, hálát mondok neked. 
A kórusra felérvén dicsőítő szép éne-
ket zengek. 
Oltárod elé lépve én is már újra  
áldozom. 
Uram, egyet még hadd kérjek, bár  
bűnös és gyarló vagyok, 
Ha lehet Szent fiad feltámadásában én 
is részt vegyek! 
        
Páty, 2013 húsvétjára    

cscs 
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LEGYEN A HÚSVÉT MINDNYÁJUNKÉ! 

Március végével véget ér a nagyhét. 
A böjti idő Krisztus feltámadásának 
ünnepével, húsvéttal zárul, ám a hús-
véti ünnepkör majd csak 7 héttel ez-
után, pünkösd ünnepével ér véget. 
Szívből kívánom, hogy ez a hosszú 
ünnepi időszak, a húsvét öröme ara-
nyozza be valamennyiünk életét! A 
megváltás öröme – mely Krisztus ha-
lálból való feltámadásával válik teljes-
sé – kísérjen el bennünket Jézus 
mennybemenetelének ünnepéig és 
pünkösdig!  

Hitünk szerint valamennyi ember Is-
ten gyermeke, teremtménye – egymás-
nak testvére. Mindnyájan törekszünk 
arra, hogy amint Atyánkat, testvérein-
ket – egymást – is szeressük. A legfon-
tosabb parancsolatok ugyanis: „Sze-
resd Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből.” és 
„Szeresd felebarátodat, mint saját ma-
gadat.” Ha a szeretet megvalósul, a 
többi  intelem is automatikusan telje-
sülni fog. 

A Korintusiakhoz írott első levél így 
vall a szeretetről: „A szeretet türelmes, 
a szeretet jóságos, a szeretet nem félté-
keny, nem kérkedik, nem is kevély. 
Nem tapintatlan, nem keresi a maga 
javát, nem gerjed haragra, a rosszat 
nem rója fel. Nem örül a gonoszság-
nak, örömét az igazság győzelmében 
leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, 
mindent remél, mindent elvisel. S a 
szeretet nem szűnik meg soha.” 

Szent Lukács így ír evangéliumában: 
„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek 
jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. 
Áldjátok azokat, akik átkoznak benne-
teket, és imádkozzatok azokért, akik 
gyaláznak titeket.” 

Emberként nehéz úgy élnünk, hogy 
valóban feltételek nélkül szeressük 
embertársainkat. Sokkal könnyebb sze-
retni azt, aki bennünket is szeret, ne-
künk is juttat némi alamizsnát. Igazi 
lelki tartás azonban ahhoz kell, hogy 
azt az embert (szomszédot, munkatár-
sat, haragost, stb.) is szeretni tudjuk, 
aki nem így tesz. 

Húsvét ünnepe, a Megváltás, erre a 
szeretetre hív meg bennünket, hiszen 
Jézus búcsúbeszédében „új parancsot” 
adott nekünk: "Úgy szeressétek egy-
mást, amint én szerettelek titeket!" és 
még a kereszten is kínzóiért imádko-
zott, mondván: „Nem tudják, mit cse-
lekszenek…” 

Hadd zárjam soraimat gróf Széche-
nyi István szavaival, melyek az e sze-
retet jegyében megvalósítható közös 
célok eléréséhez nyújtanak segítséget: 
„Egynek minden nehéz; soknak semmi 
sem lehetetlen.” Ennek jegyében ké-
rem Valamennyiünkre a Jóisten áldá-
sát! Szívből kívánom, hogy a feltámadt 
Krisztus szeretete hassa át Mindnyá-
junk lelkét! 

Páty, 2013. március     

Gábor atya 
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A  LITURGIÁK  RENDJE A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR AZ 

ÚJ TEMPLOMBAN 

 

 

Március 28.  Nagycsütörtök 

 18:00 ünnepi szentmise 
  az utolsó vacsora emlékére 

  virrasztás este 22.00-ig 

Március 29.  Nagypéntek 

 15:00 keresztút 

 18:00 ünnepi istentisztelet 
  énekelt passió történettel 

Március 30.  Nagyszombat 

 19:00 ünnepi szentmise 
  feltámadási körmenettel 

Március 31.  Húsvétvasárnap 

 10:00 ünnepi szentmise 
  ételszenteléssel 

Április 1.      Húsvéthétfő 

   9:00 szentmise 


