Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket!
Add, hogy Szent II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen!
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„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,

2014. nyárelő

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA
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„Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
MÉGIS SZERESD ŐKET” (Calcuttai Boldog Teréz)
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2014. ÁPRILIS 27., PÁTY
2014. április 27-én, Isteni Irgalmasság vasárnapján Ferenc pápa szentté
avatta Boldog XXIII. János pápát és
templomunk patrónusát, Boldog II.
János Pált. A napot a templomban
együtt ünnepeltük. Velünk volt egy
Pátyon élő lengyel származású testvérünk is, aki immár helyi közösségünk
tagjaként így mesélt:
„Walter Grazynanak hívnak. Krakkóban születtem, és érettségiig ott éltem, ahol Karol Wojtyla, a leendő II.
János Pál pápa teológiát végzett a
Jagello Egyetemen, és ahol utána papi
hivatását gyakorolta.
Emlékszem, hogy egy alkalommal
részt vettünk az egész családdal Úrnapján a nagy körmenetben, amelyet
ő vezetett Krakkó történelmi belvárosában. Ez nagyon szép élmény volt.
De ennél még emlékezetesebb volt,
amikor 1972 májusában krakkói püspökként Karol Wojtyla bérmált engem. Nagyon sokan voltunk, és csak
szórásszerűen tett föl pár kérdést nekünk. Nagyon izgultunk, de a püspök
úr olyan barátságos, mosolygós volt,
olyan megnyugtató kisugárzása volt,
hogy minden félelmünk elszállt, és
csak jó emlékünk maradt. Bár akkor
még fogalmunk sem volt, hogy milyen nagy kitüntetésben részesülünk.
Már egyetemista voltam Budapesten, és éppen pár napig volt itt egy
nagyon közeli ismerős krakkói házaspár, mikor kihirdették egy októberi
estén, hogy Karol Wojtylát választot-

ták pápának Elmentem gyorsan hozzájuk ezzel a jó hírrel. Akkor még
nem volt se mobil, se internet. Már
magyaráztak nekik németül a nagy
eseményt, de igazán csak tőlem tudták és értették meg, hogy milyen nagy
dolog történt. Olyan jó volt akkor közeli barátokkal lengyelül örülni, bár a
magyaroktól is rengeteg gratulációt
kaptam.

Mikor április 27-én a közösségünk
készült együtt ünnepelni II. János Pál
szentté avatását, eszembe jutott egy
jelenet, amikor a pápa szülővárosába,
Wadowicébe látogatott. 1999. június
16-án Wadowice főterén a szentmise
után a hatalmas tömeg előtt, amelyben a pápa barátai, szomszédai, volt
osztálytársai is ott voltak, többek között így emlékezett: "És volt ott egy
cukrászda. Érettségi után jártunk oda
krémesekre. Hogy mi ezt kibírtuk, ezt
a sok krémest érettségi után." Ezeket
a mondatokat emberek milliói hallották a televízión keresztül és emlékükbe rögződött. A híres sütemény "pápai krémes" néven ma már külön fogalom. A Wadowicébe érkező turisták és zarándokok mindig megkeresik
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ezt a cukrászdát. 2006-ban a férjemmel együtt mi is jártunk ott, és megkóstoltuk azt a finom süteményt.
Tényleg nagyon finom volt. Sikerült
szereznem receptet és megsütöttem,
hogy legalább néhányan kóstoljuk
meg
azt,
ami
templomunk
patronusának ilyen kedves emléket
jelentett.”
Ünneplésünknek hát – immár számunkra is feledhetetlen – része volt a
„pápai krémes”. És persze mindaz a
sok finomság, melyet a római közvetítés közös követése utáni hangulatos
ebéd részeként elfogyaszthattak a jelenlévők: Frici bácsi felülmúlhatlan
marhapörköltje és háziasszonyaink
sütemény remekei.

Egy emlékezetes napot töltöttünk
együtt – örömben, békében, szeretetben.
Köszönet érte minden szervezőnek
és közreműködőnek!
(szerk.)

2014. ÁPRILIS 27., RÓMA
Közösségünknek voltak olyan tagjai is, akik a szentté avatás emlékezetes napjára Rómába zarándokoltak. Ők gondolataikat, élményeiket így foglalták össze:
Szent helyen szent időben
Két szent életű pápa oltárra emelésére készültünk. XXIII. János és II.
János Pál – mindketten nagyon közel
állnak a szívünkhöz. Sokat olvastunk
az életükről, filmeket is megnéztünk
róluk. Szent II. János Pál templomunk védőszentje, őt különösen szeretjük. Tanulni akarunk tőle.
Ő, aki minden keresztény atyja volt
évtizedeken át, megtanított bennünket
arra, hogy az Isten igazi gyermeke a
legmélyebben tudatában van annak,

hogy ő Atyja házában, és csak ott van
otthon, a legkomolyabban megérti és
átéli azt, hogy Atyja a tenyerén hordozza őt, ezért nyugodt a nehézségekben és a megpróbáltatásokban,
nyugodt a szenvedésben. Elfogadja
Atyja kezéből a jót és a nehezet egyaránt. Mert tudja, hogy Atyja szereti
őt, mindenkinél jobban, és tudja,
hogy az Atya irgalmas. Mindig érezhető volt rajta, hogy ismeri a haza vezető utat, és segíteni akar bennünket
is, hogy hazataláljunk. Ezért először
is Máriához vezet bennünket. Tudjuk,
hogy milyen fontos volt számára a
rózsafüzér. Naponta imádkozta, és
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buzdított – apostoli levélben is –
imádkozására. Bevezette a negyedik
rózsafüzért a világosság titkaival. Oltárra emelte Faustyna nővért, és elrendelte az Isteni Irgalmasság tiszteletét. „Jézusom, bízom Benned!”

Nagyon sokat jelent számunkra ez az
útmutatás - a hagyományos rózsafüzér és az irgalmasság rózsafüzérének
imádkozása naponta erősít meg bennünket. Nehézségeink közepette
gyakran fordulunk Szent János Pál
pápához. Szentté avatására kilenc héten át napi imádsággal készültünk
egész közösségünkkel, közbejárását
kérve, gondolatain elmélkedve. Megrendítő számunkra mindenek feletti
szeretete Istennek minden gyermeke
iránt. Szeretnénk tőle megtanulni ezt
a mindenkor megbocsátó, a másikat
valóban Isten szemével látó feltétel
nélküli szeretetet.
Rómába indultunk tehát, és vittük
magunkkal a szívünkben gyermekeinket, szüleinket, testvéreinket, közösségeinket, betegeinket, a ránk bízottakat, egész nemzetünket és mindazokat, akik hozzánk tartoznak. Szent
helyre mentünk, szent időben. Rengetegen érkeztek velünk együtt Rómá-

ba, és ha mindenki úgy ment oda,
ahogyan mi – márpedig ezt nyugodtan feltételezhetjük –, akkor ott volt
az egész világ. Idősek és fiatalok,
egészségesek és betegek, fehérek, feketék és sárgák. Egy szívvel-lélekkel
vettünk részt a szentmisén, és jó volt
ott együtt lenni Isten egész népével.
Az Istennek is tetszett ez az együttlét,
az biztos, mert amikor Ferenc pápa
kijelentette, hogy XXIII. János pápa
és II. János Pál pápa szent, akkor a
teljesen szürke égen két kicsi nyílás
támadt a felhők között, melyeken át
beragyogott a nap. És mi éreztük,
hogy jó nekünk ott lennünk. Azután
hazatértünk, hogy új erővel lássunk
neki napi feladatainknak, amelyek
soha nem lehetnek számunkra hétköznapiak, mert mindig a lehetőséget
látjuk bennük a szeretet megélésére.
Schumicky Ildikó

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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2014. 04. 27., PÁTY – RÓMA
Templomunk patrónusának, II. János Pál pápának a szentté avatására közösségünk levelet juttatott el Ferenc pápának és XVI. Benedek emeritus pápának. Levelünkre XVI. Benedek pápától meleghangú válasz érkezett, melyet az alábbiakban fordításban és eredetiben is közlünk.
XVI. Benedek
emeritus pápa
Vatikánváros,
2014. május 19.
Főtisztelendő Harkai Gábor
plébános úr részére
H-2071 Páty
Rákóczi u. 46.
Mélyen Tisztelt Plébános Úr!
Csak most van alkalmam, hogy az általam 2014. április 30-án kézhez vett leveléért szívből jövő köszönetemet nyilvánítsam.
A felszentelésre váró templom bemutatása szavakban és képekben igen mély
benyomást gyakorolt rám. Biztos vagyok abban, hogy nagy ünnep és még nagyobb öröm volt, amikor Önök Irgalmasság Vasárnapján, II. János Pál pápa
szentté avatásának ünnepén Patrónusuk tiszteletére első ízben ünnepelhettek
szentmisét.
Az, hogy a levelet az egész közösség aláírta, számomra szívet melengető bizonyítéka annak a személyes kapcsolatnak, mely fennáll közöttünk - egyházközsége
hívei és közöttem, aki nyolc esztendőn át végezhettem a Péter utódi szolgálatot.
Kérem, továbbítsa a közösség tagjai felé szívből jövő köszönetemet, és biztosítsa őket értük mondott imáimról.
Plébános Úr számára küldöm Apostoli Áldásomat.
Az Úrban Önnel
XVI. Benedek
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2014. május 17., Székesfehérvár

MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ
Egy borongós májusi szombat délelőttön indultunk Székesfehérvárra,
hogy részt vehessünk az Egyházmegyei
Ministráns Találkozón. Több mint 140
fiatal érkezett az egész egyházmegye
területéről, köztük mi, pátyi ministránsok. Izgalmas programokkal és kreatív
játékokkal vártak a szervezők. A
lelkinapot Spányi Antal megyés főpásztor szentmisével nyitotta meg. A püspök atya köszönetét fejezte ki az oltár
melletti szolgálatért, a fiatalok buzgóságáért. A különböző plébániákról érkezett ministránsoknak elmondta: az
oltár körül szolgálni Istentől kapott
küldetés. „Akik egy helyről érkeztek,
megtapasztalhatták már, mennyire öszszeköti őket a szolgálat, a sok élmény, a
találkozás. Akik még nem ismerik
egymást, azok is tudják, mekkora öröm,
mennyire jó együtt lenni Jézussal a
szentmisében.” – mondta a püspök,
majd hozzátette: „Azért jöttünk össze,
mert Jézus kezdeményezte ezt a találkozást, úgy vagyunk itt, mint az apostolok, akik nagyon jól érezték magukat az
Úr mellett. Úgy vagyunk, mint Péter,
Jakab, János, akik ott voltak a hegyen,
akik látták Jézus megdicsőülését, színeváltozását, ezért mondták azt, jó nekünk itt lenni, maradjunk itt.” Végezetül a püspök atya arra buzdított, hogy
hálát kell adni elsősorban Jézusnak, aki
meghívott mindenkit az oltárszolgálatra, és hálát mondani mindazoknak a
hozzátartozóknak, papoknak, hitoktatóknak, barátoknak, akik bátorítottak és

hívtak a ministránsszolgálatra. „Legyünk mindig méltóak erre a meghívásra, bármerre járunk, vigyük, hordozzuk
Krisztust, akihez minden szentmisében
olyan közel kerülhetünk!”- hangzott el
a beszédben.

A szentmisét követően kezdődött meg a
játék, a városismereti versennyel, ahol
kicsik és nagyok egyaránt jól érezték
magukat. Majd folytatódott a programok sorozata. Az idősebb korosztály
számára Istenképek címmel tartott előadást Dóbiás Zalán, váci egyházmegyés
atya. A fiatalok megtudhatták, hogy az
életükből vett tapasztalok és élmények legyenek azok negatívak vagy pozitívak - milyen mértékben alakítják Istenről alkotott elképzelésüket.
Nagy-nagy örömmel képviseltük az
egész pátyi (ministráns)közösséget:
Balogh Márton, Jordán László, Polgár Balázs és Temesszentandrási Balázs
A beszámolót lejegyezte:
Balogh Zoltán
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2014. június 9., Balinka

EGYHÁZMEGYEI NAP
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg pünkösdhétfőn az árnyas
fák alatt a Székesfehérvári Egyházmegyei Napot.
Nagy várakozással indultunk útnak.
Én, mert tele voltam kérdésekkel, kételyekkel, gondokkal. Fiam, Balázs
pedig ismervén tavalyról a programokat nagyon várta a lovaglást.
Gábor atya segítségével jutottunk el
oda, amit ezúton is nagyon köszönök
neki.
Megnyitó beszédében Spányi Antal
megyés püspök atya elmondta, hogy
merjünk új utakat keresni, amin közeledhetünk embertársaink felé. A hit
belső gazdagság, amit merjünk megmutatni másoknak. Akik közömbösek
a hittel szemben, hol találnak reményt? Értük felelősek vagyunk. Legyünk mindnyájan készségesek, türelmesek a hozzánk fordulókhoz! Keressük, hol tudunk segíteni! Hagyjunk
jó benyomást abban, aki megszólít
bennünket! Nagyon fontos a példa.
Főként a gyermekek számára. Ez is
nagy felelősség. Beszélt a megbérmáltakról: hogy csak úgy maradnak
meg, ha bekapcsoljuk őket is a közösség életébe. Segítsünk a családoknak
Krisztushoz közeledni! Ki gyorsabban, ki lassabban halad ezen az úton.
Nagyon fontos, hogy ne utasítsuk el,
vagy oktassuk ki őket, hisz azzal eltaszítjuk magunktól és az egyháztól.
Akikett segítettünk az életük egy pil-

lanatában, azok közelebb érzik magukat Istenhez.
A beszéd után különféle szórakoztató programok közül lehetett választani – fajátékok, arcfestés, ugrálóvár,
trambulin, kosaras körhinta, lovaglás,
de volt lelki gondozás, segítő szolgálatok és gyóntatás is. Kicsik és nagyok is találtak megfelelő programot
maguknak.
A nagy meleg sajnos sokakat viszszatartott attól, hogy ellátogassanak
erre a nagyszerű rendezvényre, pedig
püspök atyával találkozni és őt hallgatni nagyon örömteli és megindító
érzés. Most ezen a találkozón választ
kaptam kérdéseimre. Utolsó gondolatként kiemelném, amit a közösségekről mondott:
Minden tagnak a legjobb tudásával és képességével kellene szolgálni
az Urat. Ne mástól várjuk, hogy majd
ő elintézi és megmondja, hanem segítsünk amiben csak tudunk, és kezdeményezzünk bátran!
Erre bátorítanám én is egyházközségünk valamennyi tagját.
Remélem, jövőre erre a találkozóra
többen el tudnak jönni, a mi közösségünkből is.
Szeretettel:
Polgár Gizi
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2014. június 5-9., Páty – Csíksomlyó

ZARÁNDOKLAT
Idén a Regnum Marianummal elzarándokoltunk Csíksomlyóra, erre az
1990 óta szerencsére egyre nagyobb
tömegeket vonzó nagybúcsúra.
A vezetőink munkája, a Székelyudvarhelyen szállást és elképesztő
szeretetet biztosító családok, az útközben kalácsot és teát osztogató idősek, a zarándoklat szervezői és még
sokan mások tették lehetővé és maradandó emlékké ezt a különleges alkalmat.
Csütörtök reggel 5 órakor indultunk
Zsámbékról különbusszal, majd 1112 óra buszút és gyönyörű tájak után
19 órára érkeztünk meg Székelyudvarhelyre, ahol a szállásadóink már
nagy szeretettel vártak.
Másnap reggel 5 órakor keltünk,
hogy időben odaérjünk a Kis Szent
Teréz kápolnába, ahol a zarándoklat
nyitó szentmiséje volt. Itt már hatalmas tömeg fogadott minket, és a teherautó, ami a nehezebb csomagjainkat szállította. Így egy könnyű táskával indultunk, és figyelhettünk arra,
ami igazán számít. A cél a 60 km-re
fekvő Csíksomlyó volt, ahova szombat délutánra kellett odaérnünk.
Az első nap gyönyörű tájakon vonultunk át a 438 zarándokkal és kísérőinkkel, akik a forgalmat irányították, hogy mi zavartalanul haladhassunk az aszfalton. A zarándoklás
imádkozással és főként katolikus dalok éneklésével telt. Erre a napra egy

40 km-es táv jutott, ami alatt többször
megálltunk feltöltődni mind szellemileg, mind testileg. Késő este értünk a
következő szálláshelyünkül szolgáló
lenkúti csűrökhöz. Itt megvacsoráztunk, majd eltettük magunkat másnapra.
A szombati napon 3 órakor keltünk,
és a csillagok alatt vonultunk, hogy 4
órára elérjünk a Hármas kereszthez,
ahonnan egy reggeli ima után 672-en
indultunk Csíksomlyóra a nagybúcsúra. Időben értünk oda, és átvágva
Csíkszeredán megérkeztünk Csíksomlyóra a Mária tiszteletére érkezett
százezrekkel együtt.
Pont az ünnepi mise előtt értünk
oda, elhelyezkedtünk a kijelölt helyeken, és kinyújtóztattuk magunkat.
Ami ezután következett, azt mindenkinek át kell élnie egyszer! A misén
az énekek gyönyörűek voltak, és
amikor az atya a prédikációt mondta,
a környező hegyek visszhangozták
azt, olyan áldott hangulatot adva a
zarándoklat csúcspontjának, hogy
mindenki érezhette a Szentlélek közelségét. És amikor a mise zárásaképpen a himnuszokat énekelték az
anyaországból jöttek és az elszakítottak, megint azt az Istenközelséget
éreztük, amit ez alatt a pár nap alatt
többször megtapasztalhattunk.
A mise után 5-6 óra táján indultunk
el vissza a csűrökhöz, már megfogyatkozva, mivel sokan az erre a cél-
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ra bérelt buszokon mentek vissza
vagy haza. Mivel késő volt már, mindenki leégett, felhólyagosodtak a lábak és még 20 km-t kellett volna
megtennünk, a stoppolás mellett döntöttünk. A nagybúcsúról hazafele tartó keresztényeknek köszönhetően
mind elég hamar visszajutottunk a
csűrökhöz, ahol megfürödhettünk a
hűvös patakban, és elmehettünk korán aludni, hogy másnap újult erővel
folytassuk utunkat.

mot, mind az előtte álló teret. Mi zarándokok, mintegy 300-an az oltárhoz
közel ültünk le a földre. A zárómisén
megint csak egy fantasztikus élmény
volt, amikor a telezsúfolt templom
pünkösdvasárnap együtt hívta a
Szentlelket.

Vasárnap már 4-5 körül kelhettünk,
és indulhattunk újra a tűző napon
vissza Székelyudvarhelyre. A visszafele úton már ismerős tájakat láttunk,
és nagyobb lendülettel haladtunk az
atyák és szent énekek kíséretében.
Körülbelül félúton – először nagy
örömünkre, később már szenvedésünkre – a napsütés után elkezdett esni az eső. Mint később kiderült ezért
Székelyudvarhelyi Gábor atya volt a
felelős, aki látván a napsütést, Máriához imádkozott, hogy a Mária úton
zarándoklóknak küldjön felhőket,
hogy elviselhetőbb legyen a hosszú
táv. Szóval Székelyudvarhelyre lelki
felüdültséggel, azonban megázva, tocsogó cipőben érkeztünk. Itt következett a kiindulási pontunkon a
zárómise, amire rengeteg ember öszszegyűlt, megtöltve mind a templo-

Hétfőn 5-kor keltünk, elbúcsúztunk
a vendéglátóinktól, kimentünk a
buszhoz és elindultunk hazafele. A
buszon kimerülten, de maradandó
élményekkel gazdagodva vitattuk
meg a velünk történteket, és arra az
elhatározásra jutottunk sokan, hogy
még vissza kell mennünk egyszer.

A két és fél órás mise után visszatértünk a szállásadóinkhoz, akik
megint meleg estebéddel vártak minket, és kíváncsian hallgatták az élménybeszámolóinkat.

Így visszagondolva kijelenthetem,
hogy egy percét sem bántam meg az
útnak a nagy meleg, az eső, a 120 km,
a fájó talp és egyéb nehézségek ellenére sem. És hogy meghatározó lelki
élményekkel gazdagodtam. Mindenkinek azt kívánom, hogy végigjárhassa a zarándoklatot, de ha az nem is
lehetséges, a Csíksomlyói misére legalább egyszer jusson el.
Polgár Barnabás

BENYÚJTOTT ÉS ELBÍRÁLT PÁLYÁZATAINK 2014-BEN
Évek óta nyújtunk be pályázatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz
új templomunk külső szigetelésének és burkolásának anyagi támogatása érdekében. Az idei évre 9 millió forint vissza nem térítendő forrást kaptunk előfinanszírozás formájában. Az összeg sajnos nem elegendő az épület templomtoronyig
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hátralévő részének teljes szigetelésére és burkolására, így az összeget várhatóan a
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány céltámogatásával sikerül majd
kiegészíteni. Ezzel azonban erre az évre alapítványunk anyagi kerete is kimerül.
Szintén évek óta pályázunk Páty Község Önkormányzatához támogatásért. Az
idei civil pályázók között is ott volt egyházközségünk és alapítványunk.
Kedvező hír, hogy egyházközségünk a maximálisan kérhető teljes összeget
(400 ezer forint) megkapta. A forrásból támogatni tudjuk a nyári karitász gyermektábort a szervezők által kért 70 ezer forinttal, valamint a maradék összeggel
a téli egyházközségi családos tábor költségeihez tudunk hozzájárulni. A téli tábornak már önrésze is lesz, hiszen a költségek fennmaradó részét a résztvevők
állják. A támogatás mértéke azonban – a résztvevők számától függően – várhatóan így is jóval 50% feletti.
Kedvezőtlen hír ugyanakkor, hogy a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány által kért ugyancsak 400 ezer forintból a pályázatokat elbíráló grémium
döntése nyomán csupán 200 ezer forinthoz juthatunk, amelyből az eredeti tervek
szerinti projektor (a templomban a mise alatti énekek szövegét a falra vetítő berendezés) nem vásárolható meg, illetve a pályázatban vállalt önrészünk 200 ezer
forinttal megnő. Ennek fedezete viszont jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A
projektorra ugyanakkor nagy szükségünk lenne, mivel az idősebbek és a gyengén
látók számára a készülék használata lehetővé tenné, hogy megfelelő fényerővel
és méretben váljék olvashatóvá az énekek szövege. Ennél kisebb teljesítményű
projektorunk jelenleg is van, ám ennek adottságai nem megfelelőek.
A Székesfehérvári Egyházmegye minden évben pályázatot ír ki egyházközségi
nyári táborok költségeinek támogatására. Mivel egyházközségünkben idén nem
lesz a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő nyári tábor, idén itt nem tudtunk
pályázni. A téli tábor támogatására a pályázati forrás nem használható fel.
2013 év őszén pályázatot nyújtottunk be a Székesfehérvári Egyházmegyéhez
az idei évre folyósítandó építési-felújítási munkálatokra. A kapott összegből szerettük volna folytatni új templomunk plébánia szárnyának kialakítását legalább
azzal a minimális műszaki tartalommal, mely a teljes épület végleges használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges. Írásbeli választ június közepéig nem kaptunk. Szóbeli információk szerint ugyanakkor idén az egyházmegye
nem rendelkezik elegendő anyagi forrással, így a legtöbb pályázatot el kell utasítaniuk.
Az állami pályázattal 2015 év tavaszán, az önkormányzati pályázatokkal 2015
januárjában kell elszámolnunk.
Dr. Kővágó István jegyző
Pátyi Római Katolikus Egyházközség
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KARITÁSZ HÍREK
Az idei tanévben folytattuk hagyományos programjainkat: idősek látogatását, kisiskolások korrepetálását.
Szent Erzsébet napkor és húsvét előtt
élelmiszert osztottunk, valamint tavasszal ruhát is. Egy nehéz helyzetben élő családnak segítünk egy ház
felújításában. Ez nagyon nagy dolog.
Minden szakmunkát önkéntesen végeztek szakembereink, amiért igen
hálásak vagyunk mi és a család is. A
beköltözés után szeretnénk részletesen beszámolni erről a nagy közös
munkáról.
A templom és a plébánia költöztetésében is igen aktívan részt vettek
tagjaink, amit ezúton is köszönünk.
Idén először közös lelkigyakorlatot
szerveztünk, amelyre meghívtuk társegyházközségeink karitász csoportjait
is. Ilyen találkozót máskor is szeretnénk, mindenki úgy érezte a visszajelzések alapján, hogy szép és hasznos volt az együttlét. Hálával tarto-

zunk Bindes Ferenc atyának, aki lelki
táplálékkal szolgált, valamint Szabóné dr. Kármán Judit romológusnak.
Idén is szervezünk tábort rászoruló
gyermekek részére. Mivel a költözködés elszívta energiáinkat, az idén
nem rendeztünk játékdélutánokat, de
volt egy hittanos délután, amit Czajlik
Gabi közösen szervezett Ribényi Orsolya hitoktatóval, és a csekély részvétel ellenére igen jól sikerült. Keressük a lehetőségeket, igyekszünk megszólítani minél többeket, hogy lépjenek be a templomba, csatlakozzanak
közösségünkhöz: érezzék meg, hogy
együtt lenni jó, és együtt többre vagyunk képesek. Várjuk a jelzéseket,
járjunk nyitott szemmel!
Mindenkinek köszönjük a munkáját és az adományait!
Schumicky Ildikó

ALAPÍTVÁNYUNK KÖZHASZNÚ MARADHAT
Az új civil törvény és a Polgári Törvénykönyv változásai miatt módosult a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány alapító okirata. Erre annak érdekében volt szükség, hogy alapítványunk megőrizhesse közhasznú státuszát, mely
alapvető feltétele a személyi jövedelemadó 1% fogadásának.
A Budapest Környéki Törvényszék a benyújtott közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet 2014. május 29-én átvette. Ezzel határidőn belül eleget tettünk benyújtási kötelezettségünknek. A törvényszék a kérelem, a benyújtott
és módosított alapító okirat, valamint az elmúlt évek egyszerűsített pénzügyi beszámolójában és közhasznú mellékletében szereplő adatok alapján hozza meg
döntését. Alapítványunk a fenti jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel,
így közhasznú státusza fennmaradásának érdekében mindent megtettünk.
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Az alapítvány májusi kuratóriumi ülése, melyen az alapító képviseletében jelen
volt Harkai Gábor plébános is, az alapító okirat módosításával egyetértett. Gábor
atya az alapító okiratban új kuratóriumi elnökként Reményi Lászlót jelölte meg,
őt előzetesen a kuratórium egyhangúlag javasolta vezetőnek. A kuratórium titkára
továbbra is Kővágó István maradt. A kurátorok személyében és számában változás nem történt, tagok továbbra is: Budavári Zoltán, Czajlik Zoltán, Karvázy
Szabolcs, Kollár Tamás és Dr. Sal Béla. A Felügyelő Testület 3 tagú: Horváth
Norbertné Németh Ágnes, Megtért Attila, Schumicky András.
Az alapító okirat szerint kiegészül az alapítvány tevékenységi köre (támogatható célok), hiszen a kulturális örökség védelme mellett az egyházközség jelenleg
fennálló műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek fenntartása, ápolása, belső
berendezéseinek beszerzése, valamint rövidebb-hosszabb tanulmányi képzések és
közösségi programok támogatása is bekerült a dokumentumba. Az alapító, Zsolnay Béla apátplébános által megfogalmazott szándék, az új templom épülésének
anyagi megsegítése természetesen tovább folytatódhat.
Fenti céljainkhoz szeretettel kérjük és várjuk a hívek nagylelkű adományait a
régi-új kuratórium nevében! Előre is köszönjük.
Reményi László elnök
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

KEDVES TESTVÉREK !
Tizenhét évig voltam a pátyi egyházközség gondnoka. Most ebben a minőségemben szeretnék elbúcsúzni.
• Amikor tizenhét évvel ezelőtt, negyvenhárom évesen vállaltam az egyházközség gondnoki feladatát, még nem fordult meg a fejemben, hogy egyszer
ennek is vége lesz.
• Szeretném megköszönni a Pátyi Egyházközösségnek és a Testületnek, hogy
befogadott és dolgozhattam a Közösség javára.
• Rengeteg örömöt, szeretet kaptam Mindenkitől – köszönöm.
• Ha hibát követtem el vagy bárkit megbántottam, kérem bocsássátok meg
nekem.
• Fantasztikus élmény és feladat egy ilyen erős, elkötelezett Közösség gondnokának lenni – nem mondom, hogy könnyű !
• Megajándékozott a Teremtő, hogy részese lehettem a templomépítés szervezésének és kivitelezésének.
• Mámorító történet, de mindig figyelembe kell venni : mire vagy felhatalmazva, mire érzed magad hivatottnak.
• Történelmi munkát végzett el a Közösség!
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•
•
•
•

Küzdelem, iszonyú sok munka, veríték, emberi nehézségek, anyagi szűkösség, harc és béke.
Köszönet Mindenkinek, aki csak egyetlen egyszer is a templomépítéssel
gondolt és bármit tett érte.
Szeretnék hálát adni a Teremtőnek, hogy részese lehettem a Templomépítő
Bizottságnak – köszönet Gábor atyának.
Köszönet Mindenkinek, mert elfogadtátok és közösen velem könyörögtetek:

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

Beköltöztünk a templomba.
Új időszámítás kezdődött.
Látva, érezve és megértve az új törekvéseket, arra az elhatározásra jutottam,
hogy jöjjön az új friss erő és akarat, így van rendjén.
A közös döntést is köszönöm: elfogadtuk, hogy az új templom II. János Pál
emlékére legyen szentelve.
Így imádkozzuk:

„Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Szent II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen!”
•
•
•
•
•
•

Mindenkinek köszönöm a derűs, közös, együtt töltött időket.
Vállalt feladataimat elvégeztem.
A templomot szigorú, erős lelki és erkölcsi alapokra építettük.
Külön köszönet minden asszonynak és leánynak, aki önzetlen segítséget
nyújtott a hosszú munka alatt!
Kérlek benneteket: mindig legyetek a közösséggel, szent egyházatokkal és
egymással önzetlenek, tapintatosak.
Javaslom: Templomunk és Közösségünk érdekében imádkozzátok (imádkozzuk) hittel közösen:

„Oltárra emelt Szentatya! Szent II. János Pál! Mi Téged választottunk. Fogadd
oltalmadba szeretettel épített templomunkat! Életed példája szentelje meg közösségünket, hogy derűs keresztényi életet élhessünk! Hallgasd imáinkat, és
ölelj át bennünket! Amen.”
•
•

Amíg tehetem, én is veletek fogom imádkozni.
Katona Puszta Sándor tanítványa voltam, tőle idézek egy verset:
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Gyorsfénykép
ilyen vagyok
ha elnagyoltan is
a mosoly rajta elhamarkodott
de sebeim íly nagyok
belőlük vers s vér szivárog

a vetkőző táj is én vagyok
a csillag és a jegenye
igaz a tenger kimaradt
a képből s életem fele

jól láthatod
kit csonttal leütöttek
se élő se halott
magam rácsaivá válva
lépdelek mögöttem
valami résen elfolyok

a felvétel itt elmozdult
hiába tartod a fénybe
egy vad angyal a homlok senkiföldjén
sodor folytonos életveszélybe
Havas Vince

BÉLA ATYA
Február 4-én lesz hat éve, hogy Béla atya
eltávozott közülünk. Elment már korábban
is.
Először Jászfalura, ahol a templomként
szolgáló ház olyan pici szobájában élt, hogy
még az íróasztala sem fért el benne. Hamarosan érte jöttek a pátyi képviselők, mert
nem volt papjuk. Kérték, jöjjön oda Béla
atya. Örömmel ment, de már nagyon fáradtan. Volt olyan idő, hogy tolószékben misézett, de a prédikációi miatt még mindig tele
volt a templom. Aztán utolsó erejével, az
örökké építkező Béla atya templomépítésbe
kezdett. Szerette a pátyiakat, de mindig azt
kérte, hogy végső nyughelye itt legyen. Ne
a kriptában, hanem a temetőben az ő hívei
között.
Mostanában gyakran járok a temetőbe.
Itt nyugszanak a szüleim, néhány barátom,
volt osztálytársam, és itt nyugszik Béla atya
is, lelki atyám, nevelőm, barátom, iránytűm

az életben. Bármikor jövök ide, találkozom
ismerősökkel. Beszélgetünk, megállunk
egy-egy sírnál, elemlegetjük az ott fekvőt, a
sok régi, közös emléket, aztán szaladunk a
boltba, patikába, vissza a ma világába.
Béla atya sírjánál mindig megállok. Elmondok egy fohászt, elmesélem neki, ha
éppen valami érdekes történt a faluban vagy
a családban, és mindig szemrehányást teszek azért, hogy csak úgy elment. Itt hagyott bennünket, akiknek ő volt a biztos
pont az életében, aki megkeresztelt, tanított,
megesketett, aztán megkeresztelte, tanította
és megeskette a gyerekeinket, megkeresztelte még az unokáinkat is, mert ötven évbe
ez is belefért. És eltemette a szüleinket, a
barátainkat. Aki együtt sírt velünk a bánatunkban, de mindig adott vigaszt, és együtt
örült velünk életünk minden szép eseményénél. Akihez elszaladhattunk Pátyra is, ha
valamiben elbizonytalanodtunk. Akivel beszélhettünk zenéről, irodalomról. Aki úgy
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szólt hozzánk vasárnap a szószékről, hogy
egész hétre megvolt a lelki tartalékunk.
Megkaptuk tőle az ünnep fényét, a karácsony nagy örömét, a nagypéntek fájdalmát
és a feltámadás végtelen boldogságát. Ő
volt a közösség kovásza, érezhettük, hogy
gazdája van ennek az egyházközségnek,
hogy ez az egyházközség egy élő közösség.
Ajtaja mindig nyitva volt a hívei előtt. Mehettünk hozzá gondjainkkal, elmondhattuk
tévedéseinket, ballépéseinket, soha nem
ítélkezett, nem volt kioktató. Szeretettel,
csendben segített. Hihetetlen puritánul élt,
de nagyon tudta élvezni a szépen terített
asztalt, a finom ételeket, egy csésze feketekávét, rajongott a zenéért, amit ő mindig
muzsikának mondott. Sokat tanultunk tőle
emberségben, hitben, hazaszeretetben, emberszeretetben. Megéreztette velünk, hogy
van isteni gondviselés, hogy nem kell félni,
mert ahol az emberi erőnek vége, nem a
természet törvényeinek vad hatalma következik, hanem Isten.
Kilencvenedik születésnapját 2006. június 10-én baráti körben nálunk ünnepeltük.
Arra gondoltam, meghívom a régi barátait,
akikkel fiatalon, amikor idejött Klotildligetre, gyakran összejárt. Ez kedves meglepetés
lesz! Persze én lepődtem meg, amikor végiggondoltam a névsort. Két ember él a régi
barátok közül – ma már csak egy. Ezért aztán a barátok gyerekeit hívtuk. Béla atya
ebédre érkezett, elegánsan. Öltöny, fehér
ing, nyakkendő, és – természetesen – kocsival jött át Pátyról. Lányom egy nagy szív
alakú tortát sütött, én leszaladtam a Pontba
kilencven színes gyertyáért, Marika egy
tűzijátékot is beletett a csomagba. Meggyújtottuk a gyertyákat és éppen, amikor Béla
atya belépett a szobába, a gyertyák melegé-

től belobbant a tűzijáték. Egy kicsit megijedt, de aztán látta, hogy nincs semmi baj,
és csak nevetett, nevetett, olyan boldogan,
mint a gyerekek.
Amikor rá gondolok, soha nem a megfáradt, beteg, öreg embert látom magam előtt,
hanem ezt a nevető, energikus, mindig valami újért lelkesedőt.
Kilencven évesen kezdett Pátyon új
templom építésébe. Halálakor a hívei úgy
kísérték ki a faluból, hogy megálltak az új
templom készülő alapjainál, bevitték a koporsót a majdani templomba, és itt imádsággal elköszöntek tőle.
Sík Sándor, akit barátjaként is tisztelhetett, volt a legkedvesebb költője. Az ő soraival köszönnék el Béla atyától.
„A templomtól az otthonig,
Otthontól a templomig,
Ahol e hűvös nyáridőben
Ballagó életem folyik,
Jár a sok jó falusi ember,
Gyerek szalad, szekér döcög.
El-elnézem és meg-megállok
És mindenkinek köszönök.
A templomtól az otthonig,
Otthontól a templomig
Minden kis házhoz nagy közöm van:
Minden házban ember lakik
S ha embert látok, Isten szólít,
Meg kell előtte állnom,
Mert szentségtartó minden ember
S minden ház tabernákulum.”
(Sík Sándor: Szentségtartók)
dr. Farkas Elekné

