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A LOURDES-I KERESZTÚT
Novemberben, mikor már benne
voltam a karácsonyi készületben, különös húsvéti élményben volt részem.
Székesfehérváron a Szent Istvánról
nevezett egyházmegyei kulturális
központban fotókiállítás nyílt Maria
de Faykod Lourdes-i keresztútjáról.
Későn értesültünk az eseményről, s
így csak a zárás előtti pillanatokban
tudtuk megnézni. Különleges és különös élmény volt.
A művész magyar, aki édesapja révén visel svéd nevet, de kora ifjúságától Franciaországban él. Már itthon
is szobrászkodott, de tanulmányait
Párizsban végezte. Művészetének
szinte kizárólagos anyaga a carrarai
fehér márvány. A kiállítás, ami most
Magyarország városait járja, s március 10-én érkezett Pannonhalmára, az
Apátsági Múzeum és Galéria termeibe, a művész saját fotóin mutatja be
legismertebb művét, a Lourdes-ban
felállított keresztút 17 (!) stációját.
Különleges is és különös is volt az
az élmény.
Már a belépés pillanatában tudtam,
hogy különleges, ritka élményben
lesz részem, de hogy ez mennyire különös, mennyire újszerű, az csak később sarjadt ki bennem. Amint beléptünk a terembe, elkápráztatott a fehér
márványnak a milói Vénuszt és Rodint idéző selymes-kristályos ragyogása, ahogy azt a nagyméretű fotók
szinte tapinthatóan, a mediterrán nap
erejével sugározták. Ebben a ragyogásban a szemlélőt valami otthonos

elragadtatás fogja el, ahogy sorra találkozik a keresztúti dráma szereplőivel. A szobrász tökéletesen természetelvű alakokat formált a klasszikus
szépségkánon jegyében, s ezeket az
alakokat a fotós hasonló művészi
igénnyel mutatja meg nekünk.
Amit látunk, kétlépcsős műalkotás.
A szobrász eredeti szándéka az volt,
hogy Lourdes, a híres kegyhely látogatóinak, elsődlegesen a gyógyulást
kereső beteg híveknek ezekkel a monumentális, közel másfél ember
nagyságú szobrokkal a keresztút
megváltó élményét tegye láthatóvá és
átélhetővé. Méghozzá a hagyományos
14 stáció helyett 17 állomással, hogy
a szenvedő nézőt így az istenanya
reménykedő fájdalmán és a feltámadás dicsőségén keresztül elvezethesse
egészen az emmauszi tanítványok
megvilágosodásáig. Paul Poupard bíboros így ír erről: „Lourdes új keresztútja beépül az évezred virágzó
szépségei közé. Sugárzó erejét Isten
megtestesülésének titkából meríti, és
a szobor érző nyelvén ábrázolja az
Ige megtestesülésének kimondhatatlan misztériumát.”
A szobrász másodlagos szándéka
pedig, hogy a fotográfiák révén azok
is részesülhessenek az élményben,
akik nem juthatnak el Lourdes-ba,
akiknek tehát „nincs emberük, hogy
levinné őket a fürdőbe, mikor fölkavarodik a víz (Jn 5,7)”.
- A Lourdes-i keresztút ötéves
munkám volt - mondta Maria de
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Faykod -, de a vele töltött idő elszaladt, visszatekintve mintha egy pillanat lett volna. Befejezésekor újra elkapott az az érzés, hogy megint
„nem csináltam semmit”. Egy idő
után aztán visszamentem Lourdesba, és immár „kívülről” látva a keresztutat rácsodálkoztam: ezt én csináltam? Láttam, hogy igazán hat az
emberekre. – Fotóival bizonyára ezt
a hatást szerette volna szétteríteni a
hívők minél nagyobb seregére.
Mert Maria de Faykod nem csupán szobrász, aki valamely tárgyat
vagy
gondolatot,
élményt
a
praxitelészi mesterség fogásaival
márványba farag. Az Új Ember tudósítójának így vallott: A művészet
csoda. Az evangélium, avagy egy
igaz műalkotás: a lényeg lenyomata.
A művészet, melynek forrása a spirituális szép, az út az Istenhez. Én nem
erőltetem, hogy Istenhez szóljak, hagyom, hogy ő szóljon hozzám. Szobrászkodás közben nem imádkozom,
hanem Vele vagyok és nézem. Nem a
szavakban keresem a kapcsolatot…
– azokon túl. Azért vagyok szobrász,
mert Krisztus bennem van… – és hiszek az emberekben, akikben szintén
ott van.
Vajon ez a csoda egyirányú áramlat-e, avagy váltóáram, együttrezgés,
párbeszéd? Nagyban múlik ez nyilván a közönségen is, de mégis…
Ahogy a Duna elkapja a fürdőzőt,
ezek a képek is megragadják és magukkal sodorják a nézőt. Hívőként
ugyan nem tudom, miként hatnak a

hitetlenekre, de a művészet csodáját
mindenki megtapasztalja. Így Isten a
művész által mindenkihez szól. „A
régiek úgy vélték – írja Raymond
Zambeli, a Lourdes-i kegyhely rektora –, hogy a szépség az igazság ragyogása, és hogy a szépség, igazság
és jóság folyamatosan társalog egymással. Ez a Keresztút mindezt a
maga teljességében kifejezi. Megerősít bennünket az evangéliumi írások és az egyház tradícióinak igazságában.”
És ahogyan Maria de Faykod hallja és közvetíti Isten szavait, abból
fakad a különleges élmény különös
hatása. Vagy pontosabban mondanivalója.
Ugyanis ahogy a keresztút stációin
sorszám szerint haladtunk előre, elragadtatva a márvány ragyogásától
és az ábrázolt szereplők szépségétől,
valami furcsa érzés kezdett bennem
erősödni. Valami hiány? Valami ismeretlen másság? A keresztúti
Krisztus arca? Szemének csillogása?
Mária és Veronika arca? Mi az
ezekben a stációkban, ami új, ami
szokatlan?
Meglepő volt a felismerés: ezekről
az arcokról hiányzik a fájdalom!
Mária, Jézus anyja valami földön
túli bizalommal nézi fiát, aki éppen
a szenvedés útját járja. Veronika
szintén. És maga Jézus! Egyik ábrázoláson sem találjuk a „miért hagytál el engem” kétségét és a testi
szenvedés jeleit. Jézus – fején töviskoronával – diadalmasan, szinte mo-
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solyogva halad előre a via
dolorosán. Ez ebben a keresztútban a
különös.

vassa ki, amit annak a szöveg szerint
mondania kell, akkor kinek van igaza?

A jeles evangélikus teológus,
Veöreös Imre írja: „Merészeljünk
megfogalmazni egy végső hitbéli következtetést: a földön járt Jézus húsvétig maga sem tudhatta »rejtett
Krisztus« mivoltát. Különben merő
látszat lenne az, ami feláldozhatatlan
központi vallástétele a kereszténységnek: a földi Jézusban Isten emberré lett.”

Másrészt viszont el kell fogadnom,
hogy – különösen egy ennyire kanonizált téma esetén – ha a művész valami újszerűt akar mondani, szabadjon arra tán célzottabban is felhívnia a
néző figyelmét, aki a kérdésben járatlanabb, és tán beidegzéseinek rabja.
Szüksége lehet az új művészi mondanivalónak a „beéneklésre”. Lássuk
hát, mit mond erről Maria de Faykod!

A húsvéti misztérium éppen ezt rejti: a fájdalmak útját, aminek dicsőséges vége a feltámadás.

- A kálvária a remény útja! –
mondja ő. – Az egyház legtöbbször a
„statikus” születés-halál-feltámadás
relációban szól Jézusról. De Jézus él!
Mindjobban kibontakozik. Ez egy dinamizmus, folyamat, amelyben nincs
megállás. Nem pusztán emlékezünk
Krisztusra, hanem bennünk él. A mostani arcát kell megmutatni.

Hazatérve sokáig tusakodtam ezzel
az ellentmondással. Nem a siralomvölgy évszázados sztereotípiáit kerestem, de tudjuk, hiszen naponta fájdalmas küzdelmekben tapasztaljuk,
hogy a legkisebb eredményeket is
munkával kell kiküzdenünk, s minden
nagy siker és győzelem verítéket és
vért követel. Újra meg újra feltettem
a kérdést, miért választotta a szobrász
ezt a megoldást, és vajon nem hamisítja-e meg ezzel a húsvét üzenetét.
Érdekes mellékága ennek a történetnek, hogy Maria de Faykod nem
ösztönösen tette, amit tett. Erről saját
tárlatvezetése tanúskodik. A stációk
alatt ott olvashatjuk saját jegyzeteit,
amikben rendre vallomást tesz, mit
akart művével és miért. Én ezt a módszert is megkérdőjeleztem, mert úgy
gondoltam, a szobrásznak a szobrok
által kell szólnia. Annál inkább, mert
ha a néző a szoborból mégsem azt ol-

Régi misztikusok jutottak eszembe.
Szent Margit, amint könnyezve térdel
a kereszt tövén, átélve Jézus kínjait.
De Maria de Faykod így folytatja:
- Nem elsősorban Jézus szenvedését szerettem volna megmutatni, hanem azt, hogy a krisztusi szeretet hogyan tudja átlényegíteni és felemelni
a szenvedést. Azt akartam, hogy a
Lourdes-ba zarándokló betegek a keresztút végén azt a tényt tudatosítsák
magukban, hogy minden pillanattal
átlényegülünk; és hogy a szenvedés, a
halál az átmenete a folytonos megújulásnak…
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Ennek jegyében tehát Lourdes-i
keresztútjának stációképeit a feltámadástól, az örömhír megvalósulásától
„visszatekintve”, a megadatott „evangéliumi tudás” birtokában érdemes
szemlélni… Mi már tudjuk, amit a
keresztút egykori szereplői nem tudhattak, hogy mi a szenvedés és az út
vége. Mi, még ha Szent Ferenc sebeit
viselnénk is, akkor sem titkolhatjuk el
magunk előtt sem, hogy Krisztus
szenvedése a feltámadás útja volt. Mi
tudjuk nagypénteken is, hogy húsvétvasárnap így fogjuk köszönteni egymást: Krisztus feltámadt! Az angol
nyelvtanból átfogalmazva: Past in the
future. Varázstánca ez az időnek: a
múlt-jelen-jövő kereng a szemünk
előtt.
Azt jelentené ez, hogy minden
mindegy, hiszen úgyis eljön a Feltámadás?
Ellenkezőleg! A fájdalmak útját
végig kell járni, a keserű poharat ki
kell üríteni mindannyiunknak. Végigjárta Jézus is. És szenvedett, mint
minden ember. Szenvedéséről az
evangélium részletesen tudósít, mégsem tudjuk, valójában mit érezhetett.
Sorsát tudta előre, hiszen többször
egyértelműen utalt is rá. Igaz, utalt
saját feltámadására is, de annak bizonyossága sem vehette el élét a félelemnek. Tudta, nagy árat kell fizetnie
a végső diadalért, s azt is tudta,
mennyire egyedül lesz a fájdalmak
útján, s hogy útközben nem lesz sem
segítség, sem enyhület. Ezért volt nehéz a lelke, ezért voltak véresek verí-

tékcseppjei. Majd elfogatása után
immár a maga testi valójában kellett
tapasztalnia a durvaságot, a szadizmusba hajló kegyetlenséget, a gúny
és megalázás lelki gyötrelmeit. Mindezt nem teszi elviselhetőbbé a „boldog vég” tudata sem. A legszörnyűbb
azonban, ami őt sem kerülte el, a teljes magára hagyatottság: „Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?” (Mk 15,34) Mi minden történhetett Jézus lelkében, míg eljutott az
utolsó sóhajig: „Atyám, kezedbe
ajánlom lelkemet.” (Lk 23,46)
Nekünk is végig kell járnunk a magunk keresztútját. Nekünk is el kell
viselnünk annak minden fájdalmát.
De Jézus példáját ismerve és feltámadásának bizonyosságával mi is megkaphatjuk a remény isteni ajándékát.
Ezt az ajándékot akarja Maria de
Faykod számunkra kézzel foghatóvá
tenni. Szinte fizikai kapaszkodót adni,
hogy reménykedve tudjuk bejárni ezt
az utat, s reménységgel emeljük szájunkhoz a keserű poharat. Az evangélium reménységével.
Üdvösségünk reménye ragyog Maria de Faykod Krisztus-arcain.
Molnár László Aurél
/A Béres Alapítvány támogatásával
megvalósult Jézus kínszenvedésétől a
feltámadásig című fotókiállítás április
17-ig, húsvéthétfőig tekinthető meg
Pannonhalmán./
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„ITT AZ ALKALMAS SZENT IDŐ”
Nagyböjti lelki gyakorlat Bán Zsolt Jónás atyával
2017. március 18.
ba, a LEHETŐSÉGBE. Meggyőző1. Szent idő
désem, hogy ezt a sátán tolja elénk
Nagyböjt van, ez az időszak előzi
nap mint nap. Alapkérdésünk: LEmeg legnagyobb ünnepünket, a húsHETŐSÉG vagy HŰSÉG? Istennel
vétot. Mitől szent ez az idő? Biztodöntök, vagy a magam kis dolgait
san mindenkinek vannak az életécsinálom, a magam kis álmait akaben olyan pillanatok, melyeket nem
rom megvalósítani? Mindenképpen
nevezne éppen szentnek. De honnan
élek a LEHETŐSÉGgel, vagy tutudjuk, hogy egy pillanat mégis
dok-e HŰSÉGes lenni inkább. Hoszent? Szent az, aminek részese az
gyan alakul a LEHETŐSÉG
Isten. Ha Istennek engedem, hogy
HŰSÉGgé? Alappélda: 1. adódik a
belépjen az életembe, hogy velem
LEHETŐSÉG; 2. hagyom veszni.
legyen, akkor nem én leszek jobb,
Mit mond Jézus? Az találja meg
mégis megszentül az idő.
az életét, aki elveszíti azt. Tudok-e
A Zsidókhoz írt levélben olvasveszíteni? Meg tudok-e tanulni vehatjuk:
szíteni? Merek-e veszíteni? Tudok-e
„Vigyázzatok, testvérek, hogy
engedni a másiknak, a másik miatt,
egyiktekben se legyen hitetlenségre
a másikért? Ha igen: sokkal jobban
hajló gonosz szív, s el ne szakadjon
szeretek. Érdemes az életben sokaz élő Istentől, hanem lelkesítsétek
szor veszíteni – ez hozza meg az
egymást nap mint nap, amíg az a
igazi nagy győzelmet!
„ma” tart, hogy meg ne keményítJézus azt mondja: „az az én eledesen a bűn csalárdsága. Hiszen
lem, hogy teljesítsem a mennyei
Krisztusnak lettünk sorstársai, de
Atya akaratát.” Jézus odaadja az
csak úgy, ha a kezdettől táplált sziakaratát az Atyának. Ez az engelárd bizalmunkban mindvégig állhadelmesség: odaadom az akaratomat.
tatosan kitartunk.” (Zsid 3,13-14)
Az ördög elénk tolja a „lehetőséMi is ez a „ma”? Ez nem más,
mint
a
mi
időnk,
amely
megszentülhet akkor, ha azt Istennel
töltöm. Nem csak akkor vagyok Istennel, amikor a Szentírást olvasom
vagy imádkozok. Akkor is Istennel
vagyok, amikor döntéseimet Isten
szándéka szerint hozom meg. Nem
megyek bele korunk nagy csapdájá-

get”, aztán hátralép: „én nem csináltam semmit!” LEHETŐSÉG vagy
HŰSÉG? Isten akaratát teljesítem –
Istennel döntök – akkor szent az
időm.
2. A bűnbánat
Haragudtunk-e már magunkra?
Éreztük-e már rosszul magunkat
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magunk miatt? Kellő alap-e ez a
bűnbánatra? Nem, ez kevés! A
bűnbánat nem önvád! Az önvádban
1. magam előtt állok, 2. magamnak
beszélek, 3. magamról. Ennek
semmi köze a bűnbánathoz! Ebből
hiányzik az Isten. Magunk körül
rójuk a köröket, és nincs kijárat. De
ez nem bűnbánat! A helyes bűnbánatban 1. Isten előtt állok, 2. Istennel beszélek, 3. magamról. Hiszek
abban, hogy az Isten szeret – e nélkül nincs bűnbánat! Az Isten utána
megy a bűnösnek – a bűnbeesés
után az ember elrejtőzött, az Isten
kereste: „Ádám, hol vagy?” Ha
nem kereste volna, az lenne a pokol
– akkor az ember magára maradt
volna, teljesen egyedül. Isten utánam jön, és én ez elé az Isten elé
állok oda. A bűnbe esett embert Isten keresi. Ez elé az Isten elé megyek oda, hálát adok azért, hogy
utánam jött, és ránézek a bűneimre
az Ő irgalmasságának fényében.
Nem vádlólag nézek magamra, hanem irgalommal – ez a jövőről is
szól. Ha megtanulok önmagamra
irgalmasan nézni, akkor irgalmasan
fogok nézni a másikra is. Hogyan
szeretem magamat? Nem úgy, hogy
elnézek magamnak dolgokat, mert
lám, mégis mennyivel jobb vagyok,
mint az a másik! Ha nem az Isten
előtt állok, akkor a másikhoz mérem magamat, és ez sehova nem
vezet. Ha azonban az irgalmas Isten
előtt állok, és irgalommal tekintek
magamra, akkor tudom, hogy mit
követtem el, ennek ellenére van jö-

vőm. Isten hisz bennünk – van jövőnk! De Uram, már hatvanhatszor
elestem! Nem baj, menni fog! Mint
az anya, aki járni tanuló gyermekét
biztatja, amikor újra és újra elesik:
„Nem baj, ne sírj, menni fog!” Kitárja karját feléje: „Gyere!” Így van
velünk az Isten. Isten hisz bennünk,
ezért van jövőnk! Itt van a „ma”, itt
van a megtérés ideje!
A helyes bűnbánat lépései: 1. Isten szeret, 2. Isten elfogad, 3. magamra tekintek az ő szeretetének
fényében. És nemcsak a rosszat veszem észre, hanem a jót is. Az is én
vagyok. Minden nap újra elindulok!
Az ördög az, aki minden nap a tegnap vétkeit tolja elém, és arra kényszerít, hogy cipeljem őket magammal tovább. Pedig az Isten minden
nap új lehetőséget ad. Az elvarázsolt kastély tükörterme az ördög
praktikája. Ő az, aki állandóan görbe tükröt tart elénk: „Na, tessék,
ilyen vagy!” Pedig nemcsak ez vagyok én. Igaz, hogy háromszor nem
sikerült valami, de tizennégyszer
igen! A győzelmeinket is meg kell
ünnepelnünk! Péter nem lett egy
életre depressziós attól, hogy megtagadta az Úr Jézust! Isten erőt ad a
változáshoz. Isten előtt állok, vele
beszélgetek magamról. A helyes
bűnbánat 4. lépése, hogy legyen jó
elhatározásom. A bűnbánati imában
ezt mondjuk: „A jóra törekszem…”Nem leszek jó egy csapásra. De nem megyek ki fürdés után
mezítláb a sáros utcára. Hanem
legalább egy cipőt felveszek. Mi ez
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a cipő? A jó elhatározás. Amikor a
kisgyerek a kicsi kezével megmarkolja az asztalterítő sarkát, bizony
az egészet le tudja rántani. Ilyen
lehet egy jó elhatározás. Nem kell
nagy dolognak lennie, amit elhatározok, de azt igyekeznem kell következetesen véghezvinni. És ha
valamit hűségesen jól csinálok, akkor a többi jön utána. (Ugyanígy
van a rosszal is. Ezért nem köthetünk kompromisszumokat. Ha van
valami megkötözöttségem, abból
nem tudok kimászni, és egy életen
át cipelhetem magammal azt a roszszat, amivel kiegyeztem, amit megengedtem magamnak, pedig tudtam, hogy rossz.) Az 5. lépés, hogy
elmegyek gyónni. Igen nagy lehetőségünk ez nekünk, katolikusoknak! A kimondott szó teremtő ereje: „Én feloldozlak téged az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében! Isten
megbocsátotta bűneidet, menj békével !” Szavaimnak teremtő ereje
van, ezekkel teremtem meg benső
világomat. Nem mindegy, hogy milyen szavakat használok, hogy mit
mondok, hogy mit gondolok!
A bűnbánattartás az Isten előtt
szent idő. Nem mindegy, hogy az
idő telik vagy múlik. Gondoljunk a
10 szűzről szóló példabeszédre. Ki
az okos és ki a balga? Ez a készületnél előre eldől, de csak a vőlegény megjelenésekor derül ki. Hogyan telik az életem? Rajtam múlik, hogy hogyan fogok az Isten elé
állni egykor.

3. A böjt
„Akkor a szemére vetették: „János
tanítványai böjtölnek és imádkoznak,
a farizeusok tanítványai is, de a tieid
csak esznek- isznak.” Jézus így felelt:
„Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele a vőlegény? Eljön
majd a nap, amikor elviszik a vőlegényt. Attól a naptól fogva majd böjtölnek.” A farizeusok hetente kétszer
böjtöltek. Le a kalappal! Mi a hiba
mégis? Hol tévednek a farizeusok? A
böjt mindenképpen emberi erőfeszítés. Közelítsük más szempontból a
kérdést! Ne lássák böjtölésteket, illatosítsátok be fejeteket! Számunkra a
böjt legyen ünnep! Miért? A szentmise 2. kánonjában imádkozzuk: „arra
méltattál minket, hogy színed előtt
állhatunk és szolgálhatunk Néked.”
Hálás lehetek azért, hogy adhatok valamit Istennek. A böjtben eljött az én
időm! Én is tehetek valamit Istenért.
De nem szabad aggályoskodnunk, ha
valami nem sikerül! Mint amikor egy
kisgyerek édesanyjához szalad egy
csokor tulipánnal, de útközben elesik,
és a tulipán szára eltörik, szirma esetleg lehullik. Édesanyja mégis átöleli.
Így van velünk az Isten. Tenni akarok
érte szeretetből. De nem sikerül teljesen. Odamegyek hozzá: „Látod,
Uram, nem teljesen sikerült!” – „Nem
baj, gyere, szeretlek!” A böjt azt jelenti, hogy végre én is adhatok valamit. Megadatik nekem, hogy viszontszerethetek.
Lejegyezte: Schumicky Ildikó
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SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK…
TALÁLKOZÁSOK SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA SZEMÉLYI TITKÁRÁVAL
Az idei nagyböjtben, március 11től 18-ig szentföldi zarándokúton jártunk. Az utat a dunaszigeti plébánia
szervezte Farkas István (Lupus) plébános, piarista pap (hittan, matematika és fizika szakos) tanár lelki vezetésével. Az úton velünk tartott a
dunaszigeti származású Varga András
atya is, aki jelenleg Salgótarjánban
szolgál, ahol 10 plébánia tartozik
hozzá. A 40 tagú zarándokcsapatban
négyen voltunk pátyiak: Reményi Laci és felesége, Judit, valamint feleségem, Ági és én. A zarándokút gondolata Laciék fejében a nyári egyházközségi evezős tábor során fordult
meg, egy vasárnapi szentmisét követően, és – mivel visszalépés miatt felszabadult további két hely – mi is
örömmel csatlakoztunk a csapathoz.

lomhoz érkezve, majd pedig ugyanaznap
néhány
órával
később
Kafarrnaumban, a Szent Péter apostol
háza fölé épített templomban (annak
a zsinagógának a romjai mellett,
melyben Jézus is tanított) bemutatott
szentmisénket követően, az autóbuszunk mellett elhaladva, találkoztunk
Stanislaw Dziwisz nyugalmazott
krakkói érsekkel, Szent II. János Pál
pápa személyi titkárával… Ezen a
szentmisén négyen együtt mondhattuk el a hívek könyörgései között közös könyörgésünket: „Urunk, kérünk,
adj tehetséget, lelki és testi erőt, hogy
közösségünket és templomunkat a Te
dicsőségedre felépíthessük!”

A zarándokutat személyes szándékok mellett közösségünkért és templomunk mielőbbi felépüléséért, az
építkezés mielőbbi befejezéséért ajánlottuk fel. Szándékainkról a két atyának is beszéltünk.

A harmadik napon reggel azután a
Nyolc Boldogság hegyén álló temp-

Másnap reggel azután a Színeváltozás
Templomba mentünk, a Táborhegyre. Esett aznap, de mikor felértünk, elállt az eső és kisütött a nap. A
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máskor oly zsúfolt templomhoz teljesen egyedül érkeztünk. Rajtunk kívül
a csodálatosan gondozott mediterrán
kertben sem voltak mások. A templom előtt álló ferences szerzetesek
mellett elhaladva azután a magas
templom félhomályában főpapi misének lehettünk tanúi. Aznapra nekünk
foglalták le a templomot, hiszen itt
lett volna a napi szentmisénk, de később lemondták.

De mi egyáltalán nem bántuk: az oltár
mögött megpillantottuk Dziwisz érsek atya arcát a koncelebránsok gyűrűjében. Kilépve a templomból még
sokáig az élmény hatása alatt voltunk,
miközben a napsütésből felhők kerekedtek, eleredt az eső és ködbe burkolózott a templom és környéke. Valódi színeváltozásnak lehettünk tanúi
valamennyien, akik ott voltunk…
Lupus atya és András atya is jelként értékelte a történteket.
Továbbhaladva Jerikó városa felé
beléptünk az „A” zónába. Ez Betlehemhez hasonlóan - olyan terület,
melybe a belépés izraeli állampolgárok számára tilos és életveszélyes.
A biztonságot itt a palesztin rendőrség garantálja, a zónát szinte kizáró-

lag arabok lakják, akiknek egy része
iszlámkövető, egy másik része keresztény.

Nem sokkal azután, hogy megérkeztünk a városba, Jézus pusztai böjtjét
követő megkísértései helyszínére,
lengyel zarándokbuszok tűntek fel,
közöttük
az
ottani
ferences
comissariatus küldöttségét szállító
autóbusszal, és ismét találkozhattunk
Dziwisz érsek atyával… Lupus atya
kezet is fogott vele és néhány szót
váltottak egymással.
A történtek óriási hatást gyakoroltak ránk, hiszen ember nem lett volna
képes mindezt így rendezni. Az eseményeket jelként kell értékelnünk.
Jelként, hogy Szentatyánk korábbi
első számú segítőjét küldte elénk,
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hogy biztosítson bennünket égi közbenjárásáról.

Lupus atya – aki korábbról ismerte
Dziwisz érseket – felajánlotta, hogy
közvetít majd annak érdekében, hogy
– Püspök atya támogatásával –

Dziwisz érsek atyát meghívjuk a
templomunk felszentelése alkalmából
bemutatandó ünnepi szentmisére!
Zarándoklatunk megerősítette hitünket Jézusban, Kánában megújítottuk házassági ígéreteinket, a Jordán
partján pedig keresztségi fogadalmunkat. Megerősödött hitünk, hogy
segítséget kapunk templomunk védőszentjén, Szent II. János Pál pápán
keresztül Istentől templomunk felépüléséhez és felszenteléséhez.
Kővágó és Reményi család

TEMPLOMÉPÍTÉS
Sokan érdeklődnek, kérdeznek arról, hogy hogyan folyik az építkezés,
mi hogyan lesz, mi a következő fázis,
stb. Jogos, hogy ezeket a kérdéseket
nekem teszik fel, hiszen a legtöbben
tudják, hogy több mint tíz éve én vezettem a templomépítést mint a közösség által felkért és felhatalmazott
templomépítő bizottság vezetője.
Nagy megtiszteltetésnek éreztem
mindig is ezt a feladatot, és igyekeztem legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint (karitatív) végezni a közösség érdekében és Isten dicsőségére. Hálás vagyok, hogy megengedte
az Isten, hogy részt vegyek ebben a
csodálatos munkában, hogy láthattam
napról napra, ahogyan lépésről lépésre épül az Isten háza, melyben az ember otthon érzi magát. Hiszen az építkezés aktív fázisaiban ott voltam
minden nap reggel és este, mielőtt
munkába indultam, egyeztettem az

emberekkel, akik éppen a templomon
dolgoztak, és amikor hazafelé tartottam, először mindig a templomhoz
vezetett az utam, megnézni, hogy
minden rendben van-e. És persze a
legszebb nem is az volt, ahogyan a
templom alakult, hanem a cél, mely
mindannyiunk szeme előtt lebegett:
hogy ez egy olyan „ház” lesz, ahol
majd talán több száz évig gyűlnek
össze az emberek az Isten dicséretére.
És én ennek a teremtő folyamatnak
részese lehetek.
A családi házunkat is úgy építtettük
annak idején, hogy minden nap ott
voltam az építkezésen. Azt tartja a
közmondás: „a gazda szeme hizlalja a
jószágot”. De azért egy templom nem
családi ház. Úgyhogy a sok szépség
mellett nem kevés nehézséggel is
szembe kellett néznem, és bizony
nem egyszer tartottam ott, hogy azt
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mondjam, nem tudom tovább végezni
a feladatot. Mégpedig elsősorban
azért, mert egy ilyen nagy „projekt”
annyira soktényezős, hogy gyakran
volt idegőrlő a hosszas egyeztetés: mi
legyen, hogy legyen, ki dönti el, mikor dönti el, a munkának haladni kell,
de van egy olyan kérdés, aminek a
megválaszolása nélkül nem lehet továbblépni. És eljött az a pont, amikor
úgy éreztem, hogy én már ezeket e
kérdéseket nem tudom kezelni. Úgyhogy meghoztam a döntést: leteszem
a lantot. Ez a templom nekem otthonom, ez a közösség nekem családom.
Jelenlegi élethelyzetemben nem tudom sajnos azonban tovább felvállalni a templomépítés vezetésével járó
idegfeszültséget.
Mindenképpen köszönetet kell
mondanom ezen a helyen mindenkinek, akivel együtt dolgoztunk. Nagyon sok ember részt vett a munkában, ha elkezdeném felsorolni, nehe-

zen érnék a végére. Köszönetet mondok Gábor atyának és az egész közösségnek, amiért belém vetette bizalmát.
Mint gazdasági gondnok természetesen továbbra is nyomon követem az
eseményeket, és legjobb tudásom szerint igyekszem vigyázni a templom
rendjére és működésének zökkenőmentességére. Isten áldását kérem a
templom építőire, az építkezés vezetőire és felügyelőire, valamint egész
közösségünkre.
Urunk! Kérlek, adj tehetséget, lelki
és testi erőt, hogy templomunkat a Te
dicsőségedre befejezhessük, közösségünknek mindig testi-lelki javára legyünk, és olyan tagjaivá válhassunk,
hogy joggal mondhassa, aki bennünket lát: nézzétek, hogy szeretik egymást! Szent II. János Pál pápa, könyörögj értünk! Amen.
Schumicky András

TEMPLOMÉPÍTÉS HÍREK
Az előző cikkből értesülhetett mindenki, hogy Szepi letette eddigi évtizedes munkáját, és nem vezeti tovább
a templomépítést koordináló bizottságot.
Természetesen ez azt jelenti, hogy
az eddigi munkamegosztást és feladatokat át kell alakítani, de erről egy kicsit később.
Mindenképpen szeretném a Mégis hasábjain is tolmácsolni Szepinek
a köszönetünket.

Sokan felmérni sem tudják azt a
mennyiségű időt, amit a templomépítés kapcsán értünk, nekünk, az épülő
templomért eltöltött. Nem mindig és
nem mindenben értettünk egyet, de
kétségtelen tény, hogy ő és a korábban a templomépítés közvetlen koordinálásában részt vevők - nem tévedés - több ezer órát dolgoztak mindenféle fizetség nélkül, sokszor a családjuktól „ellopva” ezt az időt.
Becsüljük ezt meg!
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Meggyőződésem, hogy a pátyi
templom felépülése sikertörténet,
minden látszólagos gondjával, bajával
együtt. Azok a kérdések, netán értetlenségek, amelyek mostanában is felvetődnek: miért ezt és miért így építünk, miért nem úgy, stb., ezek mindmind arról tanúskodnak, hogy a templom körüli közösség szívén viseli a
templom sorsát. Ez szép és felemelő,
ugyanakkor nem teszi könnyebbé az
építés operatív munkáját és feladatát.
De haladnunk kell tovább. Ahogy
azt a Mégis, illetve a Pátyi Kurír korábbi számaiban olvashatták, a tavalyi
évről - a közbeszerzés miatt - idénre
áthúzódott építési ütem tervezett befejezési határideje 2017. május 31.

A konkrét „felfordulás” most már a
szemünk előtt látható: feltúrva a plébánia oldalon a bejárat, gyakorlatilag
járhatatlan a templomudvar. Bízunk
benne, hogy a végeredmény mindenkit meggyőz majd, érdemes volt a felfordulást valahogy túlélni.
Jelen ütem végére a teljes plébániai
bejárat és a templom udvar megkapja
a végleges burkolatát, elkészül a
templom főbejáratának burkolata

egészen a leendő parkolókig, a bejárati kapu és az épület körüli
bazaltzuzalékos védősáv. Már elkészült a templomkerítés burkolata.
Adományból beépül a templomkertbe
egy öntözőrendszer is.
Ezektől a munkáktól független feladatként, de mégis jó esetben összefüggésben vele, szeretnénk megvalósítani a közterületi parkolók megépítését. Erre még pénzadományokat
gyűjtünk, de már látjuk, hogy nagy
eséllyel meglesz rá a szükséges öszszeg. A templom tervezőjével egyeztetve a parkoló terv elkészült, és a napokban kapjuk kézhez az építési engedélyt. Az lenne a cél, hogy őszre ez
is a végleges formáját öltse. Ezzel a
templom körüli esetleg még szükséges földmunkákat, földterítéseket kivéve a külső munkák elkészülnek és
lehet majd a belső térre összpontosítani, az ott még hiányzó vagy ideiglenes megoldásokat véglegesre építeni,
készíteni.
A belső munkákra is felállítottunk
egy prioritási sorrendet. Így elsősorban a belső aljzat burkolás, a világítás, illetve belső nyílászárók beépítése, megépítése a cél. Ezt követné a
végleges padok és a belső bútorzat
elkészítése. Mindezen munkák elvégzését meghatározza a használhatóság
fenntartása és bizonyos szükségszerű
műszaki sorrend is. A jelen állás szerint ezeket a munkákat kizárólag akkor tudjuk elkezdeni, ha állami
és/vagy egyházmegyei támogatást
kapunk. Ettől függetlenül az előkészí-
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tésük már megkezdődött. Igyekeztünk
támogatási, pályázati kéréseket is a
megfelelő időben leadni.
Visszatérve a templomépítést koordináló bizottságra: Gábor atya kérésének megfelelően és a bizottság
egyetértésével szakmai koordinátort
kerestünk. Így került képbe Osztie
Tamás Budajenőn lakó testvérünk,
akivel sikerült megegyeznünk. Tamásnak nyolc gyermeke van, okleveles építőmérnök, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, főállásban a
Strabagnál építésvezető. Nagy család-

ja mellett örömmel vállalta a felkérést
jelképes díjazásért. Legfontosabb feladata, hogy szakmai tapasztalatával
plébániánk érdekeit képviselje a kivitelezővel, az esetleges beszállítókkal,
illetve az egyházmegyei műszaki ellenőrrel történő egyeztetések során és
felügyelje, figyelemmel kísérje az
építkezés folyamatát. Megbízatása
jelenleg május végéig szól.
A templomépítést koordináló
bizottság és a Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány nevében:
Reményi László

FÉRFIAK EGYMÁS KÖZT
Egyházközségünk heti hirdetései
között rendre elhangzik: A férfikör
szokásos összejövetelét szombat reggel tartja. A kör tagjai tudják ezt, mások számára meg mit jelent ez a
mondat, ha azt sem tudják, miért is
jönnek össze?
Íme hát egy rövid tudósítás.
Egyházközségünk úgy lesz igazán közösség, ha katolikus keresztény
voltunk közegében, mint halak a vízben, együtt éljük meg mindennapi
életünket is. Ez a gondolat vezetett
oda, hogy ketten-hárman, akik amúgy
is kapcsolatban álltak egymással a
vasárnapi misék óráin túl is, elhatározták, hogy hetente egyszer összeülnek, hogy együtt imádkozzanak és
életük mindenféle hordalékából közösen kiválogassák, ami lelki épülésükre szolgálhat. Hívtak maguk közé másokat is, és a hirdetésekben is rendre
elhangzik a kissé tán hivatalos mon-

dat, hogy minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Így szombat reggelenként változó létszámmal, de most már két és fél
éve rendszeresen találkozik a kis csapat: lelki útitársak, akik között lassan
igazi barátság szövődik. Mikor hogyan adódik, van mikor négyen-öten,
máskor tízen-tizenketten ülik körül az
asztalt, miközben otthon a család még
csak ébredezik a hétvége nyugalmasabb tempójában.
A lelki tornagyakorlat rövid hálaadással kezdődik. Ebből már ki is tapintható, ki merre járt, mi foglalta el
az elmúlt héten. S elhangzik egy-egy
fohász is: Uram, segíts nekem mostani gondjaimban. Imádkozzunk a betegekért, a gyermekekért, vagy akár a
világ eseményeihez igazodva hazánkért, Európáért, a kereszténységért!
Egyházközségünk, lelkiatyánk és
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templomunk mindig helyet kap ezekben a könyörgésekben.
Ezután egy tized rózsafüzér következik. A titkot az egyházi év forgása
és a napi evangélium szerint választják meg. Majd mindenki beszámol
röviden, milyen lelki élményben részesült az elmúlt napokban. Olvasmányok, munkahelyi és utcai élmények kerülnek itt szóba, vallási vagy
más rendezvények. Megpróbálják kihámozni az élmények halmazából Isten országának híreit, jeleit. Boncolgatják és értelmezik a mindennapok
és az evangélium összefüggéseit.
Bízva Isten segítségében gyermeknevelésre, munkahelyi problémákra,
bármilyen gondra keresik közösen a
jó megoldást.

A sajátos liturgia utolsó fejezeteként együtt elolvassák a másnapi, a
vasárnapi szentírási igéket, s együtt
próbálják megfejteni azok összefüggéseit, tanulságait. Bizony sokszor
előfordul, hogy egy-egy példázat,
vagy akár csak egy-egy kifejezés értelmezésén hosszabban elvitatkozva
kifutnak az időből. De befejezésül
egy rövid taizei ének ilyenkor sem
maradhat el.
Aztán elfújják a gyertyát, helyre
rakják a székeket, s akiknek a családról, a munkáról vagy a kertről még
maradt megbeszélni valójuk, a templomkapuban még tovább is együtt
maradnak. Ez már nem a férfikör
rendezvénye, ez már a mindennapok
futásához tartozik.
G&M

VETÍTÉSEK
Kedves Testvérek!
Négy hónappal ezelőtt indítottuk
filmvetítési estéinket.
Szerettünk volna Nektek örömet
szerezni. Lehetőséget teremteni a film
után egy kis beszélgetésre, egymás
jobb megismerésére.
Mindenkit vártunk és várunk: időseket, középkorúakat, serdülő ifjakat,
iskolás gyerekek szüleit.
Célunk a szórakoztatás mellett,
hogy megerősödjünk a „jóban”, és
hogy egymás jobb megismerése által
közösségünk erősödjön.

Sajnos a nézettség létszáma nem
növekedett, hanem csökkent.
A fentiek ellenére változatlanul vetítünk és úti beszámolókat tartunk.
Következő tervezett alkalmaink:
április 28., péntek, a szentmise után
- filmvetítés: Az ember, akit Ovénak
hívnak
május 12., péntek, a szentmise után
- szentföldi beszámolók: Gábor atya,
Kővágó és Reményi házaspár
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, valamint további ötleteket is
szívesen fogadunk.
Szeretettel:Dr.Turáni Emese
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FILMVETÍTÉS
április 28-án, pénteken a szentmise után
18 óra 30 perckor
a templom közösségi termében

Ove mogorva, magának való ember. Nem igazán értékeli a
komputerizált világot, még kevésbé

azokat az embereket, akiknek nehezen megy az utánfutós tolatás, vagy
akiknek szakembert kell hívni ahhoz,
hogy légtelenítsék a radiátorukat. Ove
nem érti a szomszédokat sem: hogy
miért nem tudják betartani a szabályokat a parkolással, kutyasétáltatással, zajongással kapcsolatban egy
kertvárosi övezetben. Az 59 éves
Ovét csak a hétköznapi rutinja élteti,
és az, hogy Saabot vezessen. És megvan a sommás véleménye mindenkiről, akik képesek Volvót vagy bármilyen lehetetlen külföldi márkát vásárolni. De hirtelen minden a jelentőségét veszíti, amikor Ovét elküldik a
munkahelyéről. S ha mindez még
nem volna elég, még egy új család is
a szomszédságba költözik, akik annak
ellenére látják a férfi hatalmas szívét,
hogy Ove mindenkivel azt akarja elhitetni, neki igazából nincs is szíve.

KARITÁSZ HÍREK
Nagyböjti élelmiszergyűjtésünk eredménye mintegy 200 kg élelmiszer, kb. 70
ezer Ft. értékben. Ezt 22 családnak, illetve nyugdíjasnak osztottuk ki.
Köszönjük szépen az adományokat!
Schumicky Ildikó
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AMI GÁBOR ATYA SZÜLETÉSNAPI ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBÓL KIMARADT:
EGY IGAZ TÖRTÉNET

"Hű az, aki elhív erre titeket; és ő
meg is cselekszi azt." (1Tesz 5,24)
Sok évvel ezelőtt a Pécsi JPTE
Földrajz
Tanszéke
BoszniaHercegovinába szervezett csoportos
utat. Bár akkor már Pátyon laktunk,
örömmel csatlakoztunk a régi kollégákhoz.
Estefelé, nagyon zord időjárási viszonyok
között
érkeztünk
Medjugorjéba. Több mint harminc
évvel ezelőtt jártunk ott utoljára, így
ámulva néztük, hogy a csendes kis
falusi zarándokhelyből azóta mekkora
nagy és kiterjedt idegenforgalmi központ lett. Ránk sötétedett mire elfoglaltuk szálláshelyünket azzal, hogy
másnap közösen megyünk fel a hegyre és a templomba. Egyik barátunk
azonban nem akart várni reggelig, hiába intettük, elindult a messziről is
látszó, tíz perc sétányira lévő kivilágított templom felé.
Már aggódtunk, mi történhetett,
mert közben feltámadt a szél, vihar
kerekedett, leszakadt az eső is, ő pe-

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-16-N-0053)

dig sehol.Több mint két óra múlva
érkezett vissza, és a következőket
mesélte:
A templomot megtalálta, de az akkor már zárva volt. A sötétben rossz
irányba indult, eltévedt. Sokáig bolyongott, de mikor végképp reménytelenné vált számára, hogy visszatalál, kilátástalan helyzetében bement
egy szállodába eligazítást kérni. Nem
járt sikerrel.
Ekkor azonban a recepcióhoz odalépett egy pap. Magyar nyelven ajánlotta neki, hogy csatlakozik hozzá, és
addig kíséri, amíg meg nem találják a
szálláshelyét... És ezt is tette, valóban
vele maradt mindvégig, míg rá nem
találtak csoportunkra.
Kardos Lajos tanár úr - aki azóta is
hálával és végtelen tisztelettel emlékszik vissza rá - annyit tudott meg kísérőjéről, hogy Gábor atyának hívják,
és a pátyi plébánián szolgál.
A történetet velünk megosztotta:
Kiss Jenőné Péterffy Magda

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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A LITURGIÁK RENDJE
A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR
a Szent II. János Pál templomban
Április 13. Nagycsütörtök
18:00 ünnepi szentmise
az utolsó vacsora emlékére
virrasztás este 22:00-ig
Április 14. Nagypéntek
15:00 keresztút
18:00 ünnepi istentisztelet
énekelt passió történettel
Április 15. Nagyszombat
9:00-15:00 a szentsír őrzése
20:00 ünnepi szentmise
feltámadási körmenettel
Április 16. Húsvétvasárnap
10:00 ünnepi szentmise
ételszenteléssel
Április 17. Húsvéthétfő
9:00 szentmise
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Csanád Béla

FELTÁMADÁS
Ha semmi sincs,
amibe megkapaszkodj,
ha üres a levegő is,
ha napjaid sivatagok,
se teled, se nyarad,
ha valahol a világűr peremén élsz,
s talán meg sem születtél igazában,
keresd,
keresd a másik arcot,
a véreset, a megcsúfoltat,
aki felemel s megvigasztal.
Tekints reá,
és mondd ki bátran:
áldalak,
ki legyőzted a halált!
Győzzön bennem is
feltámadásod!

