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A TEMPLOMÉPÍTÉS HÍREI
Székesfehérvárott lezárult a közbeszerzési eljárás templomunk utcára
vezető főbejáratának, illetve az udvar
térkő burkolatának, valamint a templomkerítés külső burkolásának, a csapadékvíz elvezető rendszer utómunkálatainak (bádogos munka és bazaltzúzalék sáv elkészítése), a plébánia
felőli bejárat és a garázs lejárat térkövezésének, valamint a templom bejárat és kerengő térkövezésének eltervezett munkái tárgyában. A tender
győztese a székesfehérvári székhelyű
Integrál Kft lett. A beruházás része
továbbá a belső udvart lezáró kovácsoltvas kapu és a garázst lezáró motoros kapu beszerelése is. A vállalkozó várhatóan október végén kezdi
meg a munka kivitelezését. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az idei
évben nem közvetlenül, hanem a
Székesfehérvári Egyházmegyén keresztül nyújt támogatást a Szent II.
János Pál Templom, Plébánia és Közösségi Ház továbbépítéséhez. Az év
végén és a jövő esztendő elején megvalósuló beruházás összköltsége
mintegy 43 millió forint.
Elkészültek a templom előtti közterületen kialakítandó parkoló tervei. A
tervekről Macsinka Klára mérnök
asszony Polgármester úrral, valamint
Gutowski Robert, templomunk tervezője, Polgármester úrral és Tusnády
Zsolt főépítész úrral folytatott részletes egyeztetést az ügyben. A végleges
terv az elhangzottak figyelembevételével elkészült, engedélyeztetése

megkezdődött. Az eljárás időigényére
tekintettel a kivitelezés várhatóan már
csak jövő év elején kezdődhet meg.
Mint ismeretes, Páty Község Önkormányzata 5-5 millió forinttal támogatta mindkét történelmi egyház helyi
közösségét templomaik környékének
rendezése érdekében. A támogatás
összegét plébániánk teljes egészében
térkövezett parkolók megépítésére
fordítja.
Az összeg várhatóan nem fedezi
majd a teljes parkoló (parkolóhelyek
és járda) építésének költségeit, csakúgy, mint a templom emeletre vezető
lépcsőinek burkolása sem „fért bele”
a közbeszerzési költségkeretbe. A teljes 37 férőhelyes parkoló és a hozzátartozó járda megépítése, valamint a
lépcsők burkolása a rendelkezésünkre
álló saját anyagi forrás függvénye.
Ehhez is kérjük a Testvérek nagylelkű adományait.
Adományokat a templom továbbépítéséhez továbbra is hálás szívvel
fogadunk a következő számlaszámainkon is:
Pátyi Római Katolikus
Egyházközség – CIB Bank Zrt.
11103303-19835972-36000001
Pátyi Római Katolikus Templomért
Alapítvány – CIB Bank Zrt.
10701180-68899082-51100005
Kővágó István
egyházközségi jegyző
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AZ IRGALMASSÁG LÉGKÖRÉBEN
zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra az irgalmasság rendkívüli
szentévében, 2016. október 12-én
Hosszas tervezgetés és előkészítés
után végre elérkezett mátraverebélyszentkúti zarándoklatunk napja. Reggel 7 órakor a templomban Lajos felolvasott egy szép zarándokáldást, ennek kíséretében indultunk útnak 29en. Úgy számítottunk, hogy 10 órára
odaérünk, hogy a 11 órai szentmise
előtt még elvégezhesse a szentgyónását, aki akarja. A buszban hívtuk a
Szentlelket és elimádkoztunk egy tized rózsafüzért: „akit Te, Szent Szűz,
a Szentlélektől fogantál.” A sofőr sajnos rossz utat választott, teljesen bedugultunk Budapesten, pedig az eleje
nagyon sima volt, és „Wazé”-val
mentünk. Nem tehetett róla szegény.
Volt olyan pont, ahol az is kérdéses
volt, hogy a 11 órakor kezdődő misére odaérünk-e, a gyónásról persze szó
sem lehetett. A dugóban elimádkoztunk még egy tizedet a megérkezésért
azzal a titokkal, hogy „aki Kánában
megmutatta isteni erejét”. Végül kb.
¾ 10-kor értünk az autópályára. Útközben Ferenc pápa Misericordie
Vultus (Az Irgalmasság arca) c. bullájának alapján elmélkedtünk arról, mit
is jelent számunkra az Isten irgalmassága, és hogyan tudunk az Atya irgalmának megtapasztalása által saját
életünkben mi is irgalmasak lenni
másokhoz.
½ 11-kor a GPS már azt mutatta,
hogy odaérünk éppen a misére. A bu-

szon elmondtuk a lorettói litániát,
hogy így legalább lélekben készüljünk a megérkezésre. Mivel a miséző
atya még gyóntatott, a mise csúszott,
s ő azt mondta, hogy inkább mise
előtt meggyóntat mindenkit. Igen jó,
irgalmas szívű idősebb atya volt. A
templomban meleg félhomály, a
Szűzanya kegyszobra kivilágítva,
nemzeti szín ruhába öltöztetve, az orgona szólt, szép Mária-énekeket énekeltek a hívek közösen a kántor vezetésével. Mivel sokan voltak a gyónók,
páran mégis a mise utánra maradtak,
de szép volt megtapasztalni, hogy az
atya meleg szívvel rendelkezésünkre
állt.
A szép szentmise után röviden ismertette a kegyhely történetét. Nagyon szépen, élvezetesen beszélt az
atya a csaknem 1000 éve elkezdődött
eseményekről, s olyan dolgokat is
megtudtunk, amit még nem hallottunk, pedig többek többször is voltak
már Szentkúton. Kiemelte a Szűzanya
nyilvánvaló gondoskodását és azt,
hogy a hívőket sohasem lehetett elijeszteni. Voltak ugyanis hosszabbrövidebb időszakok a történelemben,
amikor az aktuális hatalom tiltotta a
kegyhely látogatását, sőt még fel is
akarták robbantani a templomot. Soksok testi és még több lelki gyógyulás
történt itt az évszázadok során. Nekünk is jó volt megállni, megpihenni,
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magunkba szívni a hely csendes,
nyugodt levegőjét, felfrissülni testileg-lelkileg. Nem volt most „nagybúcsú”, rajtunk kívül még egy másik
zarándokcsoport vett részt mindössze
a szentmisén. De talán éppen ez a
csendesség nyújtott lehetőséget a felfrissülésre. Volt idő kicsit körülnézni,
meg-megállva elgondolkozni, a lelkünket felemelni, s az Atya kezébe
tenni.
Az ebéd is finom volt, a légkör jó.
Ebéd után egy csoport felmászott a
remetebarlangokhoz, ahonnan az
egész Mátrát be lehet látni. A nap is
kisütött, és megható volt belépni a
kicsiny barlangokba, ahol évszázadokkal ezelőtt remeték élték életüket
imádságban és vezeklésben - értünk,
a távoli utókor hívőiért is. Akik nem
mentek föl, vizet töltöttek a kannákba
és flakonokba a szent kútból. 3 órakor
újra a templomban gyűltünk össze,
hogy elimádkozzuk az Irgalmasság
Rózsafüzérét. Utána énekelgettünk,
Veronka néni szép zengő hangján
csodálatos görögkatolikus Mária énekekkel örvendeztetett meg bennünket.
Jó volt a templom félhomályában a
kivilágított kegyszobor előtt beburkolva a Szűzanya palástjába, összebújva együtt imádkozni. Hálát adtunk
Istennek a tőle kapott ajándékokért.
Imádkoztunk közösségünkért, papjainkért, szeretteinkért, betegeinkért,
halottainkért. Szent II. János Pál pápánk közbenjárását is kértük.
Végül készítettünk egy közös képet
a szabadtéri oltár előtt.

Mély vágyunk volt, hogy erre a zarándokútra egész közösségünket magunkkal vigyük lélekben. Ajándékot
is hoztunk, hogy az ott kapott kegyelmekből a többiek is részesülhessenek: vizet a szent kútból. A kb. 50 l
vizet kisebb üvegekbe töltöttük, felcímkéztük, és kiosztjuk a híveknek.
Kívánjuk, hogy aki ezt a vizet issza,
megérezzen valamit abból a kegyelmi
légkörből, amit mi, zarándokok, a
szent helyen megérezhettünk.

A hazafelé út kicsit rövidebb volt,
hálából elimádkoztunk még egy tizedet: „Aki Téged, Szent Szűz, a
mennyben megkoronázott”. Csodálatos fények kísérték hazafelé utunkat,
a nap a felhők mögül biztatóan mosolygott ránk. Reggel borús időben,
szemerkélő esőben indultunk, hazafelé kisütött a nap. Szépen jelképezte ez
életünk zarándokútját is: a borúból a
homályon át a fénybe érkezünk. Hálásak vagyunk ezért a szép napért,
igazi ajándék, igazi feltöltődés volt,
ahogyan azt többen meg is fogalmaztuk.
Deo gratias!
Sch
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A KAKUKKFÜVES NYAKASON
Utólag visszatekintve elég nyakasak voltunk: felmásztunk a Nyakasra!

Az idei évben immár 7. alkalommal
szerveztünk katolikus karitász tábort.
Első napunkon Tabajdra utaztunk a
Mezítlábas Parkba. Jó bemelegítés
volt ez a másnapi komoly hegymászáshoz, a gyerekek fáradhatatlanul
mászták mezítláb a meredek domboldalt föl-le. A parki séta és foci után
ellátogattunk a tabajdi faluházba, ahol
Ági néni, a történész mesélt egy letűnt kor vidéki életének szépségeiről,
nehézségeiről. Sok érdekeset láttunk
és hallottunk, de amire leginkább felfigyeltünk, az az üvegből készült
légyfogó és a faszenes vasaLÓ voltak. Nagyon érdekes tárlatvezetésben
volt részünk, ha időnk is végtelen lett

volna, talán most is ott hallgatnánk a
kedves mosolygós hölgyet, aki saját
gyerekkori élményeit is átadta nekünk.

Ezek után következett az igazi LÓ!
A bélapátpusztai lovas központban
várt ránk Mogyoró és Kókusz, akik
igazi hősök. A gyerekzsivaj és a hőség ellenére négy lábon állták a sarat.
Minden gyerek felülhetett valamelyikükre, és ki körbesétált, ki futószáron ügetett is. Ezúton is köszönjük a
lehetőséget a Némethy Bertalan Alapítványnak és személy szerint Jármi
Katának.
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Másnap reggel különleges helyre
merészkedtünk. A biatorbágyi Nyakas-hegyet másztuk meg. Feltekintve
a sziklára kicsit megijedtünk a feladattól, de nem volt mit tenni, hiszen
vezetőnk már előre indult, nekilódultunk a hegynek… Mint hegyi kecskék
és gidák, úgy kapaszkodtunk fel
egymást követve a sziklaösvényen a
kakukkfűtől illatozó Nyakasra.
Férfiasan nagy teljesítmény volt
(még a lányoknak is), beleizzadtunk a
„gatyánkba”, de a látvány kárpótolt
bennünket a nehézségekért, és büszkék voltunk magunkra! Majd ösvényt
ösvény követett, és mi egymás után
ballagva hamarosan egy kicsi tisztásra értünk. A szép mezei virágokból
koszorút fontunk, és a lányok fejükön
a virágokkal erdei tündérekké változtak. Az út végén a Viadukt magaslatáról integettünk, és dalos kedvünk is
megérkezett.
Csasztuskánkat elolvasva kicsit beleélhetik magukat olvasóink is vidám
hangulatunkba:
„17 gyerek indult a Nyakasra,
Fel is másztak András bácsi nyomába.
Koszorú került a lányok fejére,
Visszafelé Viadukthoz leértek!”
A hét második felében ismét sziklamászásra került sor, no nem függőlegesen, hanem vízszintesen egy patak vájta szurdokban, ami Pilisszentkereszt mellett található, és Deraszurdok néven ismert. A szurdok végigjárása igazi élményt nyújtott
mindannyiunk számára. Túravezetőnk ismét Polgár Andris bácsi volt,

aki mesebeli tájra kalauzolt. A rekkenő hőséget csillapította a mély szurdok és az óriásként őrt álló fák árnyéka. A Dera-patak sajnos csak bokáig
ért, de így legalább belegázolhattunk
a jéghideg vízbe.

A délelőttjeink mindig kirándulással teltek, így jutottunk el a pátyi Főkút-forráshoz, ahol útközben degeszre
ettük magunkat szederrel. Majd felkapaszkodtunk a Fenyves csúcsára. A
hét utolsó napján a Körtés ösvényeit
is felfedeztük. Sőt magaslesről figyeltük a felettünk kőröző rétisas párt.
Vijjogó hangjukkal fiókájukat hívták
vitorlázni.
A zöld labirintusban a csapat vége
egy kicsit eltévedt, de végül aranyfonal nélkül is kijutott.
Délutánonként mesés dalokat és játékokat tanultunk Orsitól. Toti és
Zsófi megtanított minket agyagfigurákat készíteni, a legremekebb alkotás
a teknősbéka lett. Óriási siker övezte
az eddig számunkra ismeretlen papírtégla-készítést, melyet István bácsi
segítségével a templomkertben végeztünk. Volt utána bőven takarítás,
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mivel a ragacsos papírmassza nem
mutatott túl jól a kertben. A nap végén haza sem akartunk menni, mert
egyre csak gyártottuk a téglákat.
Megtanultunk még kartonlapot hímezni, azaz fonalgrafikázni, és számos kézműves foglalkozáson vettünk
részt.
Nyári táborunk igazi különlegessége azonban a szeretetteljes légkör
volt, melyben mindnyájan kicsit kipihenhettük magunkat lelkileg is. Gábor atya a tékozló fiú példázatát hozta
elénk, mely valójában a tékozló Atyáról szól, aki engedetlen gyerekeire
„pazarolja” határtalan, irgalmas szeretetét, mellyel nap mint nap hazavár
mindannyiunkat. A gyerekekkel közösen kielemeztük a történet tanulságát és hogy mit jelenthet ez számunkra és a hétköznapokban.
Reggelente azzal kezdtük a napunkat, hogy leültünk a templom szentélyében, és együtt imádkoztunk, mindenki megköszönte az előző nap
ajándékait: az élményeket és találkozásokat. Kértük mennyei Atyánkat,
hogy az előttünk álló napon is vigyázzon ránk. Voltak református és
katolikus gyerekek, voltak, akiket
még nem kereszteltek meg. Mivel
mindannyiunkat Isten küldött erre a
földre: Ő a mi mennyei Atyánk, mi
egymásnak így testvérei vagyunk.
Igyekeztünk így tekinteni egymásra,
és hálásak vagyunk, hogy mindahányan egy hétig együtt lehettünk.
Köszönetet mondunk ezen a helyen
a karitász önkénteseinek és mind-

azoknak, akik munkájukkal segítették
nyári táborunkat: Schumicky Ildikónak, Czajlik Gabinak, Finok Orsinak,
Jordán Totinak és Kara Zsófinak,
Zsarnóczay Istvánnak, Polgár Andrásnak, Harkai Gábor atyának.
Sadecky Ilának és Bólya Marcsinak
köszönjük a nap mint nap főzött kiváló ebédeket, Dalmadi Magdi néninek
a fenséges tortát és a sajtos pogácsát,
Tóth Tündének a kecsketej adományt
és az Ida Cukrászdának a finom fagyit.
Köszönjük nagylelkű testvéreinknek az adományokat, melyekkel lehetővé vált, hogy idén is megrendezhessük a tábort. Köszönjük a templomi
takarító csapat áldozatos munkáját,
hogy a tábor után hagyott romokat
már a péntek esti misére rohammunkával eltüntette!
Hájas Ági
A Pátyi Szent II. János Pál
Karitászcsoport önkéntese
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KARITÁSZ HÍREK
Karitászcsoportunk szeretne kapcsolatot létesíteni olyan idősekkel, akik teljesen
magányosak, illetve bár családban élnek, jól esne nekik valakivel időről időre elbeszélgetni. Fontos lenne számunkra azoknak az időseknek a látogatása, akik korábban
templomba járók voltak, ám lassan elmaradoztak testi gyengeségük folytán. Kérünk
mindenkit, hogy ha valaki ilyen idős testvérről tud, jelezze azt önkénteseinknek.
Heti fogadóóráinkra hétfőnként 10 és 11 óra között továbbra is várunk szeretettel
mindenkit, aki nehézségekkel küzd. Hátha tudunk segíteni.
Ha valakinek szüksége van rollátorra, illetve tolókocsira, azt tudunk kölcsönözni.
Esetleg egyéb olyan segédeszköz kölcsönzésében is tudunk segíteni, amely egy idős
beteg gondozását meg tudja könnyíteni.
Szent Erzsébet napi élelmiszergyűjtésünket idén is megtartjuk, s a szokásos tartós
élelmiszereket várjuk majd.
Akinek ruhára van szüksége, az a Vöröskereszt által üzemeltetett boltban a Tesco
mögött kérhet szerdán délutánonként és szombat délelőttönként. Mi is oda irányítjuk
a ruhaadományokat, és mivel vöröskeresztes testvéreink hetente kétszer rendszeresen
várják a rászorulókat, örülünk ennek az együttműködési lehetőségnek.
Ezen a helyen szeretnék köszönetet mondani Krausz Béla testvérünknek, aki rendszeresen segít nekünk a bútor és háztartási gép adományok szállításában, célba juttatásában.
Schumicky Ildikó karitászvezető
Karitász önkénteseink:
Bilik Marika, Czajlik Gabi, Cseh Zsuzsi, Füzes Marika, Havas Éva, Hájas Ági, Megtért Magdi, Monostori Emese, Sadecky Ila, Schumicky Ildikó, Tihanyi Péter, Végházi Kati.
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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-16-N-0053)

Páty
Római Katolikus Plébánia
Képviseli: Harkai Gábor plébános
Székhely: 2071 Páty, Munkás tér, hrsz.: 884/5.
Telefon: (06-26) 371-468
Adószám: 19835972-1-13
Bankszámlaszám:
CIB Bank: 11103303-19835972-36000001
Email: titkar@ude.hu
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ADVENTI KONCERTET AD TEMPLOMUNKBAN A VOX CAELESTIS
Folytatva a hagyományokat, az idei
adventben is lesz koncert templomunkban. Nagy megtiszteltetés egyházközségünknek, hogy december
10-én, szombaton, este 7 órakor a
Vox Caelestis vegyeskar lesz a vendégünk. A koncertet a Pátyi Római
Katolikus Templomért Alapítvány
szervezi saját forrásaiból.
A Vox Caelestis vegyeskar tagjai
először a Magnificat Gyermekkar 10
éves jubileumi koncertjén énekeltek
együtt, a gyermekkar régi tagjaiból
alakult alkalmi kórusban. A zene szeretete, összetartó ereje, a kialakult barátságok a vegyeskar megalapítására
késztették az egykori gyermekkari
kórustagokat. A Magnificat 15 éves
évfordulóján a kórus már a Vox
Caelestis név alatt énekelt, és az azóta
eltelt időszakban különböző alkalmakra felkészülve adott műsort. A
kórus jelenlegi összetételében 2009
óta énekel együtt.
Rendszeresen vállalnak különböző
fellépéseket: énekeltek a Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen,
Daróczi Bárdos Tamás születésnapi
koncertjén, valamint a szerzői estjén,
2013. október 23-án a nemzeti ünnep
alkalmából rendezett hangversenyen
a Mátyás templomban, 2014-ben a
Nemzetközi Zenepedagógiai Szimpózium nyitókoncertjén az Aviliai Nagy
Szent Teréz templomban és 2015-ben
a Magyar Kultúra Napján, Szegeden.

A kórus első megmérettetése a budapesti Nemzetközi Kórusverseny
volt, ahol a vegyeskari kategóriában
I. helyezést ért el.
Az egyházi szereplés gyakori a kórus életében: szentmisén közreműködtek az Egri Székesegyházban, a
Lehel téri Árpád-házi Szent Margit
templomban, koncertet adtak egyebek
mellet a budapesti Szent István Bazilikában, a kőbányai Szent László és a
józsefvárosi Jézus Szíve templomban.

Külföldön három alkalommal járt a
kórus: 2012-ben Ausztriában, 2014ben Romániában és 2015-ben Olaszországban koncerteztek.
A kórus vezetője Szebellédi Valéria
Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt és a
Köztársasági Elnöki Érdemérme kitüntetettje, kétszeres Artisjus-díjas,
nyolcszoros Nagydíj győztes, Kórusolimpia-győztes.
Szebellédi Valéria széles repertoárral neveli kórusát, koncertjeiken
rendszerint különböző korszakokból
való kórusművek hangzanak fel. Fon-
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tosnak tartja az ismert klasszikusok
mellett kortárs magyar szerzők műveinek előadását is, így több darab ősbemutatója fűződik nevéhez (Orbán
György, Kocsár Miklós, Mohay Mik-

lós, Reményi Attila, Gyöngyösi Levente szerzeményei).
A koncert tervezett programjában
ismert külföldi és hazai szerzők karácsonyi művei szerepelnek:

T. L. de Victoria: O magnum mysterium
C. Monteverdi: Cantate Domino
J. S. Bach: Szép csillag
J. M. Haydn: Weihnachts-Responsorien (Hodie nobis coelorum Rex)
J. C. Vodniansky: Rorando coeli
F. Mendelssohn-Bartholdy: Denn er hat seinen Engeln befohlen
M. Leontovics: Carol of the Belles
B. Rahmanyinov: Bogorógyice gyévo
Kodály Z.: Adventi ének
J. Busto: O magnum mysterium
Orbán Gy.: Ave Regina coelorum
E. Whitacre: Lux Aurumque
Farkas F.: Fényes angyal
Farkas F.: Áldott éj
Harmat A.: Csöndes éj
Les Anges dans nos campagnes
The first Nowel
Karai J.: Az angyal énekel
A koncertre a belépés díjtalan és a helyszínen mód lesz a kórus CD lemezeinek
megvásárlására is. Az alkalom segít az adventi lelki készületben, a közelgő karácsonyi ünnepre való felkészülésben. Kérjük a Testvéreket, jelezzék a lehetőséget
családtagjaiknak, barátaiknak és ismerőseiknek is!
Kővágó István
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SZÖGLIGET HATODSZOR…
Szilveszterezzünk együtt!
(A túra hossza: 9,2 km. A túra időtarÚgy tűnik, minden páros év Szögtama: 6-7 óra), majd ezt követően a
ligetről és a Szalamandra-házról szól!
Baradla-barlangban a HangversenyteA 2006-os nyári tábor óta minden páremben
az
Óévbúcsúztató
ros évben ott szilvesztereztünk és
Operettgála.
idén is ezt tervezzük.
Mint máskor, idén is szeretnénk
közös szilveszterezésünket rövid téli
táborozással összekötni.

December 31-én reggel kreatív feladatok és autós tájékozódási verseny
(georallye) vezeti be az esti közös játékokat, majd éjfél utántól táncparty
következik kifulladásig.
A téli tábor tehát így alakulna:
helyszín: Szalamandra-ház, Szögliget, Aggteleki-karszt
időpont: 2016. december 29 2017. január 1. (csütörtök-vasárnap)
programok: barlangászás, szilveszteri mulatság, síelés, szánkózás,
georallye…
várható költségek: szállás (kb.
3.500 Ft/fő/éj), étkezések (kb. 1000
Ft/főétkezés/fő), utazás (egyénileg)
A fenti költségek enyhítésére jelentős alapítványi (cél)támogatás is rendelkezésünkre áll!
Remek és egyedi programnak ígérkezik december 30-án a Baradlabarlangban a Retek-ági speciális túra.

Amennyiben az időjárás engedi, a
december 31-i délelőtti és esti program között az erőseknek és kitartóknak fel lehet „szaladni” Szádvárra,
ahonnan a környék lenyűgöző panorámájában gyönyörködhetünk.
Január elsején dél körül indulnánk
haza.
A főétkezések elkészítését a már
bevált főszakácsaink (Polgár család)
vállalták, az egyebekről magunknak
kell gondoskodni.
Akit érdekel a lehetőség, szívesen
részt venne a programon, minél előbb
keresse
Czajlik
Zoltánt
(czajlik@aerophoto.hu)!
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