
 

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

2013. nyárelő A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu 

„Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt,
 MÉGIS ÉPÍTS!” (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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LÁTSZIK MÁR A FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN! 

Épülő új templomunkban ünnepel-
hettük idén először a húsvéti szent 
napokat. Azt hiszem, mindannyiunk 
számára felemelő ünnepi napok vol-
tak. Különleges élmény volt az új 
környezetben együtt ünnepelni, noha 
még erősen építési körülmények vol-
tak. Ekkor az fogalmazódott meg 
bennünk: maradunk. A kiköltöztetett 
régi templom nem volt már az új te-
rek után perspektíva, Gábor atya elha-
tározta átadását az Önkormányzatnak. 
Egyeztettünk a Máltai Szeretetszolgá-
lattal, hogy addig, amíg nem kapjuk 
meg a használatbavételi engedélyt, a 
közösség használhatja jóval tágasabb 
kápolnájukat. Ez egy átmeneti idő, ez 
is serkent minket, hogy minél előbb 
az új templomba költözhessünk.  

Látszik az alagút vége.  

A használatbavételi engedély fel-
tételeit tisztáztuk a Budakeszi Járási 
Hivatal szakemberével, annak megfe-
lelően igyekszünk mindent megtenni. 
Soós Gábor pátyi lakos elvállalta a 
felelős műszaki vezetői feladatot egy 
jelképes összegért, és mindent meg-
tesz, hogy az engedélykérelmet minél 
előbb beadhassuk. Ennek legfonto-
sabb része a tűzjelző rendszer elké-
szülte, mely június végéig lesz meg. 
Menet közben nagyon sok kis apró-
ság merül fel, amit az üres kasszából 
elég nehéz kifizetni, de mindig kerül 
egy-egy szponzor, aki azt a néhány-
százezer forintos „apróságot“ kifizeti. 
Gábor atya ragaszkodik ahhoz, hogy 
a templomtér legyen kifestve, mire 

beköltözünk. Ennek ára az összes 
szükséges feladattal együtt kb. 8-9 
millió forint. Ebből a Gábor atyához 
tartozó plébániáktól a felét kölcsön 
kaphatjuk, reméljük, a másik felét is 
valahonnan megoldjuk. Elkészültek a 
vizesblokkok, férfi és női WC-k, a 
virágelőkészítő, a szellőző berendezé-
sek, a mozgássérült WC, a konyha 
bútorok nélkül. Az összes helyiség 
festése elkészült, csak a folyosói 
mennyezet és a folyosófalak vannak 
hátra. A villanyszerelők nagy tempó-
val haladnak előre a kábelezésekkel 
és a szerelvényezéssel. Adományból 
elkészült szinte minden helyiségre az 
ideiglenes ajtók beszerelése, amit - ha 
lesz kb. 8 millió forintja az egyház-
községnek - ki lehet cserélni majd a 
tervek szerinti végleges ajtókra. El 
fog készülni a vendéglakás, amit lelki 
beszélgetésekre is lehet majd hasz-
nálni. Az emeleten két közösségi hely 
hidegburkolattal lesz ellátva, kezdőd-
het a pinpong- és csocsó-élet a fiata-
loknak. Várhatóan ez is adományból 
valósul meg.  

Elkészült az udvar füvezése, ami 
szintén közösségi összefogásnak kö-
szönhető. Van, aki a pénzt, van, aki a 
földet, van, aki a munkáját és szakér-
telmét adta hozzá.  

A fűtésrendszer is lassan beindul-
hat, csak a gázórára várunk.  

A templomtér festése is megkezdő-
dött, a látványos munka akkor indul-
hat meg, ha Gutowski Robert tervező 
a felülvilágítók áttervezésével elké-
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szült, és annak alapján a kivitelezőt 
kiválasztjuk. A festésnek és a felülvi-
lágítóknak egyszerre kell elkészülni-
ük, hogy egyszer kelljen csak állvá-
nyozni. Reményeink szerint augusz-
tus végére beköltözhető lesz új temp-
lomunk. Sajnos még nagyon sok 
munka lesz hátra, de az már benn 
lakva is elvégezhető. A plébániai rész 
ideiglenesen le lesz választva, azzal 
most nem tudunk egy darabig foglal-
kozni, arra még sokat kell gyűjteni.  

Az idén is nyertünk az államtól 10 
millió forintot a külső burkolat folyta-
tására, amivel a hátsó bejárat közelé-
be érünk el, azaz a jelenleg haszná-
latba veendő terület hőszigetelése és 
burkolása meglesz.  

A rövidtávú cél kb. 10 millió forint 
összegyűjtése, hogy beköltözhessünk, 
a hosszútávú cél pedig minimum 100 
millió forint, hogy a templomot nagy-
jából befejezhessük.  

Köszönjük mindenkinek az eddigi 
segítségét, amivel hozzájárult, hogy 
idáig is eljuthattunk, és köszönjük azt 
a sok imát, amit a templom épüléséért 
elmondtak. Külön kérjük, hogy a 

templomépítőkért imádkozzanak, 
hogy legyen erejük és tehetségük 
folytatni és befejezni a munkát.  

Aki ebben nincs benne, az nem tud-
ja, milyen emberfeletti erőre van 
szükség ahhoz, hogy azt a sok-sok 
akadályt, ami nap mint nap felmerül, 
naponta leküzdjék. Gyakorlatilag 7 
éve néhány ember nap mint nap fog-
lalkozik a templom építésével, na-
gyon sok mindenről lemondva, gyak-
ran napi több órát is szabadidejéből 
áldozva. Sokszor kilástalannak és ér-
telmetlennek tűnő bürokratikus aka-
dályokkal is meg kell küzdeni. Sok-
szor elkeserítő a pénz hiánya, de 
mindig akkor és annyi segítség jön, 
amennyi éppen kell. A Gondviselőbe 
vetett hit nélkül az építkezés már ré-
gen megállt volna. De tudjuk, hogy 
Isten velünk van, ő adja a tehetséget, 
a lelki és testi erőt közösségünk és 
templomunk építéséhez. 

 

Schumicky András 

a Templomépítést Koordináló  

Bizottság elnöke 

TEMETŐI ÜGYEINK 2012 – 2013 

Az elmúlt hónapokban a helyi önkor-
mányzat lapjában megjelent, egyházköz-
ségünket és plébánosunkat támadó írá-
sok és „civil vitaindító röpiratok” borzol-
ták a jóérzésű pátyiak kedélyét. Húsvét-
kor, a kereszténység legnagyobb ünne-
pén, amikor a támadások felerősödtek, 
válasz nélkül hagytuk a vádakat. Az ün-

nep emelkedettségét a katolikus keresz-
tényeknek illő tiszteletben tartaniuk, 
hogy szívükben békével fogadják Krisz-
tus áldozatát – halálát és feltámadását. 

A Kurír májusi számában megjelente-
tett polgármesteri levél és a benne foglalt 
„szerződés töredék” azonban – úgy vél-
jük – szükségessé teszi, hogy röviden, 
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tényszerűen összefoglaljuk az elmúlt 
esztendő történéseit. 

A MÉGIS 2012 tavaszi számában 
azonos cím alatt számoltunk be a katoli-
kus temető és ravatalozó üzemeltetése 
témában zajlott tárgyalásokról, a két fél 
(önkormányzat és egyházközség) állás-
pontjáról. A beszámolót akkor azzal zár-
tuk, hogy a Polgármester úrral és az ön-
kormányzati ügyvéddel is egyeztetett 
üzemeltetési szerződés tervezetet a helyi 
önkormányzat képviselőtestülete tárgyal-
ja. A döntés akkor még nem volt ismert. 
Nemsokára kiderült, hogy a testület el-
utasította az előkészített tervezetet és a 
kinevezett két új tárgyaló, Szeitz Zsolt és 
Gábor Ákos azt tanácsolta, szerződjünk 
mi is külső üzemeltetővel, ahogyan ezt a 
református testvérek is tették (Rex-Salus 
Kft). Az önkormányzat ebben nem kíván 
részt vállalni. 

Fontos megjegyezni, hogy az említett 
szerződés tervezetben egyházközségünk 
a ravatalozó üzemeltetésének önkor-
mányzati kézbe adásáért cserébe nem-
csak a katolikus, hanem a református 
temető rendben tartását is kérte. Gábor 
atya és delegációnk tagjai igyekeztek 
szem előtt tartani a másik felekezet érde-
keit is. 

Ezt követően nem sokkal, 2012 októ-
berében – egy meghívásos pályázat 
eredményeként – egyházközségünk 
szerződést kötött a Rex Salus Kft-vel, 
mely időponttól kezdve a katolikus te-
mető képe sokkal rendezettebbé, a teme-
tések átlagos díja pedig sokkal olcsóbbá 
vált. Ezzel egy évek óta jogos igény tel-
jesült Pátyon. 

A Gyertyaláng Kft átadta részünkre a 
ravatalozó kulcsát és kiürítette az épüle-
tet. Lényeges szempont, hogy a Gyertya-
láng Kft egyházközségünkkel semmiféle 
szerződésben nem állt – sem a ravatalo-
zó használatát illetően, sem más célból. 
A ravatalozó használat bevételeiből egy-
házközségünk nem részesült. A ravata-
lozóban szükségessé váló felújítási mun-
kálatok (közművesítés, pincébe lépcső 
építése, építési törmelékkel betemetett 
kút kitisztítása, stb.) sem történtek meg. 

Az üzemeltetési szerződés megkötte-
tett ugyan, ám az önkormányzat tovább-
ra is tett lépéseket a ravatalozó megszer-
zése érdekében. 2013 év során - önkor-
mányzati kezdeményezésre - három al-
kalommal került sor személyes találko-
zóra a két fél tárgyaló delegációi között, 
melyeket egyházközségi oldalról Gábor 
atya, önkormányzati oldalról Polgármes-
ter úr vezetett.  

Mivel egyezség nem jött létre, idén 
áprilisban Polgármester úr levelet írt Gá-
bor atyának, melyben intézkedést kért a 
ravatalozó elektromos és víz fogyasz-
tásmérő óráinak mielőbbi átíratása érde-
kében. Megtért Magdi, egyházközsé-
günk temetőgondnoka kezdte meg az 
ügyintézést, ám a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodáján dolgozó ügyintéző 
megtagadta az átíráshoz szükséges hoz-
zájárulás kiadását azzal, hogy Gábor atya 
keresse meg a polgármestert, mivel is-
mét beszélniük kell egymással. 

Az idei harmadik és egyben utolsó ta-
lálkozón Polgármester úr indítványozta 
egy, immár érvénytelen 2005. évi szer-
ződés újrakötését, mely pillanatnyilag 
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nem időszerű, hiszen a katolikus temető, 
így a ravatalozó üzemeltetésének kérdé-
se részünkről már megoldódott. 

Előzményként fontos ismerni a Pátyi 
Kurír legutóbbi, májusi számában citált 
hajdani szerződés egy másik pontját is, 
mely az újságból kimaradt, és mely a 
2005 júliusában kötött szerződés önkor-
mányzat által teljesítendő kötelmeit és a 
végrehajtás határidejét (2005. december 
31.) sorolta (ld. lent). A szerződést még 
Zsolnay Béla apátplébános atya írta alá 
és püspök atya ellenjegyezte. Mivel 
azonban az önkormányzat szerződésben 
foglalt kötelezettségeit határidőig (és a 
mai napig) nem teljesítette, a szerződés 
érvényét vesztette, vagyis semmis.  

A régi szerződés újrakötésének visz-
szautasítását követően látott napvilágot a 
bevezetőben említett polgármesteri írás. 
Ebben utalás történik arra, hogy Polgár-
mester úr elszámolást kíván kezdemé-
nyezni, hogy a ravatalozóra költött ön-
kormányzati pénzt a „falu lakosságának 
megelégedésére, közös célok megvalósí-
tására fordíthassa”. 

Az események végén érdemes elgon-
dolkodni arról, van-e olyan beruházás a 
faluban, mely ennyire”közös célt” szol-
gálna, mint a ravatalozó épülete, mely 
sajnos máig nem készült el teljes egészé-
ben. Ráadásul az építkezéssel összefüg-
gő dokumentumok sem állnak rendelke-
zésre (pl. statikai vélemény, felelősmű-
szaki vezetői nyilatkozat, stb.). 

Végezetül azt gondoljuk, az összeg, 
melyet a hajdani önkormányzat a ravata-
lozó épületére fordított, közérdekű célt 
támogatott, csakúgy, mint a Pátyon köz-
pénzből épülő református óvoda beruhá-
zás. A támogatások összegszerűsége 
azonban, csakúgy, mint a hivatalos meg-
ítélés, a két beruházás esetében mégis 
merőben eltérő. 

Páty, 2013. június 4.   

Harkai Gábor plébános,  

Budavári Zoltán világi elnök, 

Schumicky András gazdasági felügyelő, 

Dr.Kővágó István jegyző 
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KARITÁSZ HÍREK

Amikor a nagyböjt során az ado-
mányokat hordtuk ki a családoknak, 
éppen zuhogott az eső. Az egyik csa-
ládnál nemcsak a házon kívül, hanem 
a házon belül is, mindenhol lavórok 
álltak, hogy a tetőn több helyen be-
csorgó vizet összegyűjtsék. Nagy csa-
lád, így élnek már évek óta, munká-
juk régebben volt, de most évek óta 
nincs. A foglalkoztatás-helyettesítő 
támogatás 22 800,- Ft havonta. Nap-
ról napra élnek, nem tudnak félretenni 
arra, hogy a tetőt megjavíttassák. Már 
vagy tíz éve szenvedtek a beázások-
tól, és a károk miatt már félő volt, 
hogy az egész szerkezet rájuk szakad. 

Mit tehetnénk? Megkértem egy jó 
problémamegoldó képességgel meg-
áldott ismerősömet, hogy nézze meg 
a házat, mert egy szakember csak va-
karná a fejét: tulajdonképpen le kel-
lene dózerolni az egészet. Ennek az 
ismerősömnek az az ötlete támadt, 
hogy kérdezzük meg az ÉRME szak-
ember klubjának vezetőjét. Ő egy hé-
ten belül kijött, kitalálta a megoldást: 
a cserepet le kell szedni, hiszen ez az 
alapprobléma (túl kicsi a tető dőlés-
szöge), és aláfóliázva tegolával újra-
fedni.  

Ők a munkaerejüket ingyen adják, 
valamennyi bontott anyaguk is van, 
összesen 53 000,- Ft kellene az 
anyagra. Ezt egy felajánló hat havi 
részletben kifizeti, egy másik jótevő 

előre meghitelezte. Az új tető fél nap 
alatt elkészült több munkás közremű-
ködésével. Minden jó, ha a vége jó! 
Sok kicsi sokra megy, s ez érvényes 
az egyes emberekre is. Összekapasz-
kodva jobban tudunk egymáson, 
egymásnak segíteni.  

Ezen a helyen köszönjük meg a 
Boldog II. János Pál karitász csoport 
nevében az adományozók és Jávori 
Dávid közreműködését. 

Köszönjük továbbá Miczinger Vik-
tor szakmunkáját, aki egy másik há-
romgyerekes család otthonának élet-
veszélyes villamoshálózatát újítja fel 
szintén karitatív munkával. 

Schumicky Ildikó 

a Boldog II. János Pál karitász 

csoport vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

A nyomtatást támogatta:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  

(NEA-KK-12-M-0979) 
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AZ IDEI MAJÁLIS

Sűrű a program, mindenki elfoglalt, 
rohan a feladatok után. Minden na-
gyon fontos, nehéz megfelelő időpon-
tot találni egy közös programhoz. 
MÉGIS voltak, akik eljöttek a meg-
hirdetett eseményre. Köszönet érte !  

De nem ezért írok. 

Május 11-én nemcsak majális volt 
az új templom kertjében. 

Valaki megállt a rohanásban, már 
nem volt fontos semmi! 

Akik nem tudtak elmenni testvé-
rünk, képviselőtársunk temetésére, ott 
a majálison hajtottunk fejet az emlé-
kezés koszorúja mellett. (Köszönet 
érte Gizusnak) 

Mi így búcsúztunk tőled kedves 
Rudi bácsi!  

 

A majálisozók nevében -  

egy képviselőtársad 

 

 

HÁZASPÁROS HÉTVÉGE ÓBUDAVÁRON

Községünkben több olyan család él, 
akik tagjai a Magyar Schönstatt Csa-
ládmozgalomnak, melynek magyaror-
szági központja a festői szépségű Óbu-
daváron van. 

Óbudavár a Balatontól 8 km-re, a 
festői Nivegy-völgy bejáratánál fek-
szik. Tapolcától illetve Balatonfüredtől 
25–25 km választja el. A település első 
említése 1413-ból ismert, akkor az 
óbudai káptalan birtoka volt. A Mosó-
ház, a közeli Mosó-forrás fölé épített 
boltív népi építészeti emlék. Valami-
kor idejártak mosni az asszonyok.  

A falu Szent Márton tiszteletére 
szentelt katolikus templomának építése 

1836-ban fejeződött be. A templom a 
Balaton-felvidéki népi építészet szép 
példája, ezért pontos mását a Szentend-
rei Néprajzi Múzeum Bakony-Balaton 
tájegység részeként felépítették. 

Néhány gondolat a mozgalom lé-
nyegéről és elindulásáról: 

„A nemzetközi apostoli Schönstatt 
mozgalom egy megújulási mozgalom 
a katolikus egyházon belül, amelyet 
1914-ben alapított P. Kentenich József 
és fiúközössége Németországban, a 
Rajna menti Vallendar város 
Schönstatt nevű kollégiumában. 
Kentenich atya palottinus szerzetes és 
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a schönstatti diákotthon spirituálisa, 
lelkivezetője volt. 

Alapításuk célja önnevelésük művé-
nek felgyorsítása és az új korszak szá-
mára egy új keresztény embertípus és 
közösség kinevelése. A mozgalomban 
központi helyet foglal el a Máriával 
kötött Szeretetszövetség, melyet 
Kentenich atya és közössége kötött 
1914. október 18-án. Minden új tag és 
közösség azáltal lép be a mozgalomba, 
hogy bekapcsolódik a szeretetszövet-
ségbe. A Szeretetszövetség kölcsönö-
sen ígéreteket és elvárásokat fogalmaz 
meg. Schönstatt nem egy új tanítás 
vagy módszer, hanem elsősorban új 
kegyelmi erőforrás, mely a Szeretet-
szövetségből és Mária Schönstatti 
szentélyéből árad ki. 

A Schönstatt lelkiségi mozgalom ős-
szentélye, zarándokhelye és hozzákap-
csolódó intézményei Németországban, 
a Rajna melléki Vallendar város hatá-
rában található. Schönstatt nemzetközi 
kiterjedése hozta magával, hogy világ-
szerte az egyes országokban meghono-
sodott schönstatti közösségek saját 
nemzeti szentélyt építettek és építenek 
maguknak, ami az eredeti szentély 
pontos mása.”  

(Forrás: www.schoenstatt.hu) 

Mi a férjemmel nem vagyunk ennek 
a mozgalomnak tagjai, viszont már 
másodszor vettünk részt az egyházköz-
ség szervezésében megrendezett hét-
végén. Két évvel ezelőtt már megta-
pasztaltuk, hogy milyen sokat ad ez a 
péntek délutántól vasárnapig délutánig 
tartó együttlét. Akik gyermekeikkel 

együtt érkeznek sincsenek akadályozva 
abban, hogy a programon részt vegye-
nek, mert nagy kamasz lányok segítsé-
gével a felügyeletük mindig megoldott. 

Sajnos az idén kevesen érdeklődtek a 
lehetőség iránt a faluból, így a széle-
sebb körben is meghirdetett programon 
végül az ország különböző pontjairól 
verbuválódott 13 házaspár vett részt. 

Péntek este, szombaton és vasárnap 
nagy szeretettel, őszinteséggel megál-
dott előadókat hallgathattunk és ismét 
megtapasztalhattuk, hogy más csalá-
dok, házasságok is küzdenek számta-
lan problémával, nehézséggel, de leg-
alább ugyanennyi örömük és sikerük is 
van. Rajtunk múlik, hogy miként ál-
lunk ezen élethelyzetek elé, és hogyan 
tudjuk befogadni Isten a Szentlélek ál-
tal hozzánk küldött üzeneteit. Az elő-
adások között mindig lehetőség adódik 
egymással megbeszélni a hallottakat, 
kettesben elmenni a környéken egy 
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nagy sétára és befogadni, a mi éle-
tünkbe áthelyezni az új tapasztalatokat.  

Szombat délután a házaspárok útján 
jártunk. 

Maga az út a kápolnától induló és 
ide visszavezető másfél km hosszú er-
dőn-mezőn vezető ösvény, mely 15 
állomást érint. Az egyes állomások a 
házasság fontos eseményeit, feladatait, 
nehézségeit és korszakait jelenítik 
meg.  

A rajtuk látható, Ozsvári Imri grafi-
kusművésznő által festett képek, a 
szentírási idézetek, feladatok ösztön-
zést adnak arra, hogy a párok életük 
egyes mérföldkövein elgondolkodja-
nak és beszélgessenek egymással. 

Már negyedszer jártuk ezt az utat, de 
minden alkalommal mást és mást ka-

punk, más érint meg, mert az adott 
élethelyzetünk is mindig különböző. 

Vasárnap ebéd után valóban feltöl-
tődve, megújulva indultunk haza nagy 
elhatározásokkal, amiből persze csak 
keveset sikerül majd megtartani, de az 
emberi természet már csak ilyen. Min-
denesetre törekedni kell arra, hogy ké-
szen álljunk a jóra, ne álljunk ellen a 
változásnak, amely akár 20, 30, 50 
vagy még több együtt eltöltött év után 
megújíthatja kapcsolatunkat. 

Remélem, ez a lehetőség nem az utolsó 
volt, hanem egy sorozat része és a kö-
vetkező részben még több közeli isme-
rős házaspár indul el, mert közössé-
günk csak így fejlődhet, kovácsolódhat 
még erősebb egységgé. 

Miczinger Andrea 
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VENDÉGÜNK VOLT A FILI

Június 2-től 4-ig, három napra ven-
dégségbe érkezett egyházközségünkbe a 
Magyar Örökség díjas Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia kórusának és ze-
nekarának 15 tagja.  

Mint ismert, a Haáz tanár úr vezette 
kórus épülő templomunkban is fellép 
majd ez év karácsonya előtt és jóté-
konysági koncerttel segíti számunkra a 
karácsonyi felkészülést, egyben segítsé-
get kíván nyújtani az építkezés mielőbbi 
befejezéséhez.  

A mára Európa szerte ismert - és méltán 
elismert - ifjú művészeket a Parlament 
nevében Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke, a Komány nevében Németh 
Zsolt államtitkár hívta meg, hogy június 
4-én, a Magyar Összetartozás Napja al-
kalmából koncertet adjanak az Ország-
ház Kupolatermében a Magyarországra 
akkreditált külföldi nagykövetek előtt. 

Haáz tanár úr növendékei azonban 
nemcsak ott, hanem még érkezésük 
napján, vasárnap este a Pestszenterzsé-
beti Árpádházi Szent Erzsébet főplébá-
nia templomban, másnap pedig Halász-
telken léptek fel. Közben ellátogattak a 

Vidámparkba is, ahol a székely gyere-
kek még sohasem jártak. 

 A székely kórus és zenekar évti-
zedek óta kapocs az anyaországban élők 
és a külhoni magyarok, a székelyek kö-
zött. Minden esztendőben két alkalom-
mal turnéznak külföldön és a koncert 
sorozatok mindegyike tartalmaz buda-
pesti vagy pestkörnyéki helyszíneket. 
Ilyenkor a gyermekeket és kísérőiket 
immár hagyományosan budapesti és 
budakeszi családok szállásolják el. Az 
idén ehhez csatlakoztunk mi, pátyiak is. 

Örömmel vettünk részt a gyermekek 
és kísérőik fogadásában és – őszintén 
szólva – a bőség zavarával küzdöttünk, 
hiszen jóval többen szerettek volna ven-
dégül látni kettő vagy több gyermeket 
családjuknál, mint ahány gyermek ré-
szére szállást kerestünk. A szálláshelyek 
elosztását koordináló Berlinger Gábor-
tól, a budakeszi Szentegyházi 
Gyermekfilharmónikusokért Alapítvány 
kurátorától ígéretet kaptunk arra, hogy 
karácsony előtt még több gyermeket tu-
dunk majd befogadni. 

 Köszönjük a jelentkező családok 
felajánlását és segítségét, a gyerekek és 
a kórus programjai iránt tanúsított - 
időnként határtalan - rugalmasságát! 

A mellékelt csoportképet – mely nem 
a teljesség igényével készült – Irsai Eni-
kő készítette a zárónapi búcsú alkalmá-
val. Köszönet érte! 

Kővágó István
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MINISTRÁNSTÁBOR

 
 

A Don Bosco Szalézi Társasága 
1993 óta minden évben megrendezi az 
országos szalézi ministránstábort, ame-
lyen ministráns fiúk vesznek részt az 
ország különböző plébániáiról, temp-
lomi közösségeiből. Különösen fon-
tosnak érezzük ezt 2013 -ban, a 
szaléziak magyarországi megtelepedé-
sének centenáriumi évében, a HIT 
évében, Sándor István szalézi testvér 
boldoggá avatásának évében. 

A tábort mindig az intenzív, de ba-
rátságos versengés lelkülete jellemzi. 
Programjában szerepelnek a közös 
imákon és miséken való részvétel mel-
lett a liturgikus vetélkedők, színdarab-

ok, erőnléti játékok. Mindezek kereté-
ben a csoportok a Savio Domonkos 
kupáért folytatnak nemes és vidám 
küzdelmet. A tábor öt napján – ha-
gyományunk szerint – csak fiúk vesz-
nek részt a 10-16 éves korosztályból. 

A HIT Évében említésre érdemes, 
hogy Bosco Szent János példájára, a 
vele való személyes találkozások 
nyomán bontakozott ki sokak papi és 
szerzetes papi hivatása. Mi is szeret-
nénk őt követni és ihletet adni a mi-
nistránsoknak a nyári tábori élménye-
ken keresztül a papi, szerzetesi hivatás 
követésére. Ez azért is lehetséges, mert 
atyákon kívül több kispap és szerze-
tesnövendék is részt szokott venni a 
táborban. 

Az idén megrendezendő Szalézi Mi-
nistránstáborunkba szeretettel hívjuk 
minden plébánia ministránsait. Külö-
nösen onnan, ahol a Főtisztelendő Plé-
bános Úrnak ezzel lelkipásztori segít-
séget tudunk nyújtani a ministránsok 
nevelésében, nyár i közösségi és lelki 
élmény nyújtásával. 

 

Egyházközségünkben a ministráns-

táborra Schumicky Andrásnál lehet 

jelentkezni. 

 Elérhetőségei:  

344-231 

06-20-922-8095 

andras.schumicky@sch-ps.hu  
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KEDVES TESTVÉREK!
A Szent István Könyvhétre megje-

lent magyarul a YouCat! (The Youth 
Catechism of the Catholic Church) 
Fiatalok számára készült, de időseb-
bek is megvehetik!!! A Hit éve kap-
csán igen aktuális. 

(Kiadásának évében, 2011-ben 
Madridban 70 000 példányban osztot-
ták ki a XXVI. Katolikus Ifjúsági Ta-
lálkozó résztvevőinek.) 

XVI. Benedek pápa ezt írja elősza-
vában: „Kedves fiatal barátaim!... 
Remélem, hogy ez a könyv sokakat 
fog lenyűgözni. Számosan mondják 
nekem: ez nem érdekli a mai fiatalo-
kat. Ezt kétségbe vonom, és bizonyos 
vagyok abban, hogy nekem van iga-
zam. A mai fiatalok nem olyan felüle-
tesek, amint azt föltételezik róluk. 
Tudni akarják, hogy voltaképpen mi 
is az élet értelme. Egy bűnügyi re-
gény érdekfeszítő, mert beavat min-

ket más emberek sorsába, amely a 
mienk is lehetne. Ez a könyv azért 
érdekfeszítő, mert a saját sorsunkról 
szól, és ezért mindegyikünket igen 
mélyrehatóan érint.” 

A YOUCAT alapja a Katolikus 
Egyház Katekizmusa, amelyet II. Já-
nos Pál pápa 1992-ben hirdetett ki, és 
magyarul a Szent István Társulat ki-
adásában 1994-ben jelent meg. Az 
ifjúsági katekizmus megalkotásában 
két nagy nyári tábor keretében kb. 50 
fiatal is részt vett. A YOUCAT-ot a 
Hittani Kongregáció jóváhagyta. 

A kötet eredeti ára 3500,- Ft, amely 
10 kötet rendelése esetén 2100,- Ft-ra 
csökken. 

 

A megrendeléseket Schumicky Ildikó 

várja személyesen a szentmisék után, ill. a 

schumicky.ildi@sch-ps.hu e-mail címen. 

BÖJTE CSABA A HIT ÉVÉRŐL

Böjte Csaba ferences testvér sok 
kereszténynek és jóakaratú embernek 
szerez örömet gondolataival, lendüle-
tes buzdításaival. Ezúttal a hit évére 
írott szavait közöljük. 

Az Egyház meghirdette a hit évét. 
Sokan kérdezik, hogy ez mit is jelent? 
Mit jelent az élő hit, melynek megke-
resésére bátorít az Egyház? 

Érzékszerveink által kommuniká-
lunk a külvilággal: látunk, hallunk, 

tapintunk, ízlelünk, szagokat érzünk. 
Jó dolog érzékszerveink birtokában 
elindulni, élni, belevetni magunkat a 
mindennapok forgatagába. Ezek az 
érzékszervek örömmel, élményekkel 
töltik meg a napjainkat, általuk bon-
takozik ki a földi létünk! Nélkülük 
szegényebbek, fogyatékosok va-
gyunk, a létezés teljességét sajnos hi-
ányuk miatt nem tapasztalhatjuk meg! 
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Az emberiség egy részének szemé-
lyes, boldogító tapasztalata az, hogy 
birtokunkban van egy érzékszerve-
inkhez hasonló képesség, melyet hit-
nek nevezünk, mely által kommuni-
kálhatunk nagy szeretettel, alázattal 
Istenünkkel. A hitünk az az érzék-
szerv, mely által a természetfeletti vi-
lágot át tudjuk ölelni, s mely által ez a 
világ bennünket meg tud szólítani. 

Az élő hit, mely által Isten csoda-
szép arca a sötétben felragyog, engem 
örömmel, boldogsággal tölt el. Te-
remtőnk nagy ajándéka, melyet ki fel-
fedez, s kinek mindennapjainak élő 
részévé válik, az azt igen sokra tartja, 
hisz általa szépen rendezett, lakott 
földdé válik a világ. Vívódásunk töb-
bé nem tragikus monológ, hanem a 
holnapot tervező, építő párbeszéd a 
Végtelennel. Csodálatos megnyílni a 
hitből fakadó imában Teremtőnk 
előtt, kicsinységünk és minden bű-
nünk ellenére belekarolni abba, ki 
mindenkinél jobban szeret, hagyni, 
hogy szelíd, nyugtató szavakkal talp-
ra állítson, vezessen, biztos kézzel 
szép feladatok elvégzésére bátorítson. 
Az élő hit, – akárcsak a látás a festő-
nek – értelmet ad az ember bolyongá-
sának, létének itt a földön. 

Az imádkozó ember útja soha nem 
ér véget, mert a hit által nem tudjuk 
megfogni, bejárni a szelíd Végtelent, 
de e csodálatos érzékszervünk által 
sok – sok minden láthatóvá, érthetővé 
válik napról napra Teremtőnk titkai-
ból. E kibontakozásnak nincs felső 
korlátja. A halál csak egy újabb kapu, 

mert a végtelenre teremtett létünk cél-
ja bebarangolni a végtelen Szeretetet, 
a végtelen Jóságot, a végtelen Böl-
csességet, a végtelen Szépséget, az 
Istent, ki megosztotta velünk a létet! 
Így életünk a semmibe hulló zuha-
násból a hit fényénél az Istenbe tor-
kolló, kibontakozó, örömteli repülés-
sé válik. 

Semmihez nem fogható boldogság 
a hit fényénél bátran kibontani az 
ajándékba kapott életünk minden 
egyes percét. Olyan jó egymás után 
megcsodálni mindazt a gyönyörű 
ajándékot, mit Teremtőnk pajkos sze-
retettel létünkbe elrejtett, melyeket 
megtalálva, bölcsen használva gazda-
gabbakká válunk, általuk csodákat 
tehetünk szeretetből, szelíden testvé-
reinknek. Nagy öröm Isten ajándékai 
alatt roskadozva, élő hittel elindulni 
és látni, ahogyan szorgalmas kezünk 
alatt a dolgok szépen, egymásból 
bontakoznak, mint bimbóból a virág, 
mely felfakad. Nem te alkottál, te 
csak ott vagy, szorgoskodsz szelíden, 
gyönyörködsz benne. Csodálod a hi-
tedből, két kezed munkájából fakadó 
feltartóztathatatlan kibontakozást, 
némán állsz, mint édesanya gyermeke 
mellett, hisz ő szülte, s kinek léte, 
minden egyes mosolya, pici, puha ka-
csójának simogatása mégis Isten 
ajándéka. Álmélkodva leborulsz cso-
dáid előtt, hisz nem vagy varázsló, 
tudod, hogy nem te teremted kis vilá-
godat, és mégis oly sok minden a te 
botorkáló hitedből született. Olyan 
vagy, mint a kútásó, ki nem ura a víz-
nek, s mégis a víz a munkája által 
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született kútból fakadt. Áhítattal, 
örömmel leborulsz mindennapi cso-
dáid partjainál, és poharat véve ke-
zedbe magad is oltod szomjadat. 

A hit évét hirdette meg anyánk, az 
Egyház! Gazdasági krízisekben, er-
kölcsi válságokban, háborús konflik-
tusokban megfeneklett létünk egyet-
len kitörési módja élő hittel megfogni 
a bennünket teremtő és szeretettel ve-
zetni akaró Istenünk kezét. Én úgy 
születtem, hogy nem érzem a szago-
kat, vak vagyok az illatok világára, de 
elhiszem testvéreim őszinte örömét, 
mikor boldogan körbeállják a csoda-
szép rózsabokrot. Persze, hogy sze-
retnék részese lenni az örömüknek, 
ezért újból és újból nekifeszülök a ki-
bontakozásomat visszafogó korláta-
imnak, kérve Istentől, hogy nyissa 
meg ezt az érzékszervemet, hogy álta-
la befogadhassam ajándékait. Várom 
alázattal, hogy megnyíljon az illatok 
világa előttem, és addig is bizalom-
mal gyönyörködöm testvéreim örö-
mében. Te, ki nem hiszel, lehet, hogy 
még nem is próbáltad használni ezt a 

csodás képességedet. Bizalommal 
tedd össze kezed, szólítsd meg Meg-
váltódat, ki azt mondja a Szentírás-
ban: „az ajtóban állok, zörgetek, ki 
megnyitja az ajtót ahhoz beme-
gyünk......" Nyisd meg szíved ajtaját, 
tudatosan akarj hinni, lehet, hogy az 
Isten nem mint nagy folyók áradata 
tör be az életedbe, de biztos, hogy 
szelíden felfakad, s e életadó kis for-
rás vizénél mindaz, mi benned érték, 
az virágba borul! S ha netalán Iste-
nünk, ki bölcsen osztja ajándékait, 
téged még nem részesített volna e 
természetfeletti világra nyíló érzék-
szervvel, az élő hittel, ne keseredj el, 
hanem nagy alázattal kérjed e csoda-
szép ajándékot! 

Imádkozom, hogy a hit éve szá-
modra a hit megtalálásának az éve 
legyen! 

Kisebb testvéri szeretettel, 

Csaba testvér 

Forrás: Magyar Kurír 

KÖNYÖRGÉS ÁRVÍZ IDEJÉN

A Teremtés Könyvéből tudjuk, 
hogy amikor az Úr megteremtette a 
Földet, elválasztotta a világosságot a 
sötétségtől, külön választotta a bolto-
zat fölötti és alatti vizeket, a vizekből 
kiemelte a szárazat, majd a szárazat 
és a vizeket betelepítette élőlények-
kel, amikor már mindez készen állt, 
ebbe a teremtett környezetbe helyezte 
végül az emberpárt. „Töltsétek be a 

földet és vonjátok uralmatok alá” – 
mondta nekik. De tilalommal is meg-
terhelte őket, jelezve, hogy véges az ő 
uralmuk és hatalmuk a föld fölött. Az 
idősebbek sokan még jól emlékeznek 
rá, amint az ötvenes években a hata-
lom nagy lendülettel hirdette, hogy az 
ember úrrá lesz a természet erői fö-
lött. S mit látunk ma? Ha volna is 
igazság ebben a dicsekvésben, az 
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annyi csupán, hogy képesek vagyunk 
jelentősen befolyásolni a teremtett 
Világ rendjét, de ez a befolyásolás 
leginkább arra emlékeztet, mint ami-
kor a gyermek az okos, motoros játé-
kot első mozdulatával szétszedi és 
tönkreteszi.  

 

 
Fotó: kisalfold.hu 

 

Hogy valójában létezik-e fölmele-
gedés, s ha igen, mi is az, még nem 
tudjuk. De nem kétséges, hogy bele-
piszkáltunk a teremtés rendjébe. 
Hogy a szélsőséges időjárás büntetés-
e rajtunk ezért a felelőtlenségért és 
kapzsi bírvágyért, vagy csupán az Úr 
intése, amivel kicsinységünkre fi-
gyelmeztet, azt sem tudjuk. De ami-
kor a tavaszi ünnep idején minden 
emlékezetet felülmúló hózivatarokkal 
kell megküzdenünk, vagy amikor a 
Medárd időszaka szinte egész Közép-
Európát rekord-árvizekkel borítja el, 
észre kell vennünk, hogy milyen vé-
kony jégen járunk, s milyen érzékeny, 
számunkra felfoghatatlanul bonyolult 
rendszer a természet rendje, ez a tila-
lomfán pirosló gyönyörű gyümölcs. 

Imádkozzunk hát, hogy az Úr térít-
se el rólunk a tomboló természeti 
erőket, s ne sorakoztasson az áradó 
Duna mellé még egy kis földrengést, 
felhőszakadást vagy jégesőt is! En-
gedje meg nekünk, hogy elásva csa-
tabárdjainkat legalább ilyenkor együtt 
dolgozzunk, küzdjünk a gátakon! 
Akkor a közös erőfeszítés talán meg-
óv bennünket a legrosszabbaktól, s a 
közös veszedelem és közös munka 
talán közelebb hozza egymáshoz még 
az ádáz ellenfeleket is. 

 Urunk és Atyánk! Aki folyót 
fakasztottál az Édenkertben is, hogy 
aztán az négy ágra szakadva öntözze 
és tegye termékennyé a földeket, em-
lékezz meg róla, mit válaszoltál Noé 
áldozatára! Amíg a föld áll, mondot-
tad, nem szűnik meg a vetés és az 
aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a 
tél, a nappal és az éjszaka. Add meg 
hát nekünk, hogy vetésünkre aratás 
következzék, a hideg és meleg, a nyár 
és a tél annak rendje szerint kövesse 
egymást, nekünk és gyermekeinknek 
pedig legyen dolgos nappalunk és bé-
kés éjszakánk! 

 Leborulva és mély alázattal ké-
rünk Téged, hallgass meg minket! 
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