MÉGIS

„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,

2017. október

Szent II. János Pál
emléknapja

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe,
MÉGIS a legjobbat add a világnak, amid csak van!” (Kalkuttai Szent Teréz)

SZENT II. JÁNOS PÁL IMÁDSÁGA EURÓPÁÉRT
Mária, reménység anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és az igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
segíts úgy munkálkodnunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében.
Új világnak Hajnala, mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy, és virrassz fölöttünk!
Virrassz az európai Egyház fölött:
legyen az Evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye;
teljesítse küldetését a remény Evangéliumának
hirdetésében, ünneplésében és szolgálatában
mindenki békéjére és örömére.
Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget
a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hűségesen az egység útját
a kontinens egységesítésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött, akik a jövendő reményei,
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.
Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
tekintsék feladatuknak a közös ház építését,
melyben megbecsülik minden egyes ember méltóságát és jogait.
Mária, ajándékozd nekünk Jézust!
Segíts, hogy Őt kövessük és Őt szeressük!
Ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye,
Ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk:
Jöjj el, Jézus!
A dicsőség reménye,
melyet Ő árasztott a szívünkbe,
teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!
Ámen.
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A REMÉNY PÁPÁJA VOLT
(Erdő Péter nekrológja nyomán)
„Krisztusra bíztuk életünket, aki
szeretett minket, és Jó Pásztorként
életét áldozta értünk.” – ezt írta II.
János Pál pápa 2004-ben megjelent
könyvében. Ő maga is huszonhét
éven keresztül jó pásztorként vezette
egyházát. Szolgálata nyomán a világban és az egyházban döntő változások mentek végbe. A II. Vatikáni
Zsinat nagyszabású pasztorális programja az élet sok területén konkrét
valósággá vált. Az ő munkásságának
is köszönhető egyházunk szabadságának kiterjedése. Vállalt küldetéséhez híven átvezette az egyházat a III.
évezredbe. Karizmatikus személyisége a pápai szolgálat egészen új stílusát valósította meg.
Mi, magyarok is, hívők és minden
jóakaratú ember, hálával és tisztelettel gondolunk rá. Ő volt az első pápa
a történelemben, aki Magyarországra látogatott. Különösen közel állt
hozzánk, Kelet-Közép-Európa népeihez. Sok szentet és boldogot adott
az egyháznak, köztük a XX. század
vértanúit és hitvallóit, így magyar
boldogokat is: Apor Vilmost, Batthyány-Strattmann Lászlót, Romzsa
Tódort. Nagy törvényhozói művet
hagyott hátra: a zsinat irányelvei
alapján törvénykönyvet adott ki a
latin egyház és a keleti katolikus
egyházak számára. Különösen a volt
szocialista országokban, de a világon másutt is újjászervezte a hierar-

chiát, sok új egyházmegyét és egyháztartományt alapított.
A mai magyar püspökök nagy része tőle kapta kinevezését. Néhányukat ő maga szentelte püspökké,
ami különlegesen szoros lelki kapcsolatot jelent számukra. (Veres
András például elérzékenyülve emlékszik erre.) Nem feledhetjük szeretetének azt a jelét, amelyet 2004
pünkösdjén adott, amikor apostoli
levélben és üzenetben köszöntötte és
áldotta meg a csíksomlyói búcsú zarándok résztvevőit, Erdély hívő népét.

fotó: Magyar Kurír
(http://www.magyarkurir.hu/kultura/boldog-iijanos-pal-papa)

Szent II. János Pál pápa különleges szeretettel és nyitottsággal folytatott párbeszédet a keresztény testvérekkel, és a többi vallás képviselőivel is. Felejthetetlen a római zsinagógában és a damaszkuszi Omajjád
mecsetben tett látogatása és találkozásai, közös imádságai a fiatalok
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százezres tömegeivel. 2005. április
1-én, amikor a Mátyás-templomban
mondtunk szentmisét érte, hogy
szenvedésében és betegségében is
erőt kapjon a tanúságtételhez, a
templom tele volt fiatalokkal. És
ugyanakkor Rómától Krakkón át
Washingtonig
fiatalok
tömegei
imádkoztak és virrasztottak a Szentatyáért. Ő a fiatalok pápája, a remény pápája volt, a jövő pápája,
akinek öröksége értékes reményforrás a mai és az eljövő nemzedékek
számára. Nemcsak tisztelet, de szívből jövő, őszinte szeretet övezte és
övezi őt.
Amikor egy alkalommal megkérdezték, ha egyetlen mondatot kellene kiemelnie a Szentírásból, melyik
lenne az, ő azt válaszolta: „Az igazság szabaddá tesz titeket.” Többször
idézte ezt az evangéliumi mondatot
beszédeiben is. És valóban, ebben a
két szóban: „igazság” és „szabad-
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ság” egész tanítását össze lehetne
foglalni. A Veritatis in splendor enciklikában az erkölcsi élet alapjairól
írt abban a korban, amikor eltűntek a
támpontok, és az értékek csillaghullásának lehetünk tanúi. Ebben a változó, szkeptikus, relativizmusra hajló világban a Szentatya a hitre és erkölcsre vonatkozó szilárd igazságokat, támpontokat adott az Evangélium fényében.
Szent II. János Pál útmutatás és
példakép számunkra: egy krisztusi
élet példája. Krisztus követése mindig nehéz volt, és a keresztény sohase mondhatja, hogy saját erejéből
megteheti, amit az Úr tőle vár. Mindig szükségünk van a kegyelemre. Ő
mégis elmondhatta Szent Pál apostollal: „A jó harcot megharcoltam, a
pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság
koszorúja, melyet azon a napon
megad nekem az Úr.”

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 TEMPLOMÉPÍTÉS HÍREI
Azután, hogy templomunk kívülről elnyerte végső formáját, esély
mutatkozik arra, hogy – állami és
egyházi támogatásból - 2018 év során megvalósulhat a templom teljes
befejezése. E szerint 18 év után lezárulhat az új katolikus templom 2000.
június 17-én, az alapkő letételével
megkezdett építése! Az építkezés
technikai értelemben 2007. október
24-én kezdődött, az ünnepélyes „első kapavágás”-sal.

Jelenleg a - volumenében legjelentősebb, műszakilag a legsokoldalúbb
- befejező fázis előkészületei folynak. Megtörtént a közbeszerzési eljárást megelőző informális egyeztetés, melyet az előkészítő fázis követ
majd. A jelenlegi elképzelések szerint várhatóan 2018 év tavaszán indulhat el a kivitelezési folyamat,
mely szándékaink szerint október
hónap közepéig fejeződhet be. A
munkákat nagyban segíti a közel-

múltban a hívek körében végzett
közvélemény kutatás a belső építészeti fázis irányaival, az ezzel kapcsolatos egyéni elképzelésekkel,
személyes javaslatokkal kapcsolatosan.
A nyár elmúltával és az ősz beálltával kizöldült a templom környéke és
egyre szépül a belső udvar is. Köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik ebben a folyamatban bármilyen módon részt vállaltak, segítettek.

A templomépítés története változatlanul megtalálható plébániánk honlapján (www.ude.hu).
Páty, 2017. október 10.
Kővágó István, a Templomépítést
Koordináló Bizottság tagja
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KARITÁSZ HÍREK
2017. október
Idei nyári táborunk a szokásosnak megfelelően jól sikerült, 15 gyerek részvételével.
Gabinak, Áginak, Péternek köszönjük a helytállást, Ilának, Emesének, Marcsinak a
főzést. Gillay Zolinak, Miczinger Menyusnak, Schumicky Petinek a kísérést. Kétszer
voltunk Esztergomban az élményfürdőben a nagy melegre való tekintettel, de megjártuk Makkosmáriát és Péliföldszentkeresztet is. Lelki kísérőnk az idén Don Bosco volt,
az ő életpéldájáról beszélgettünk a gyerekekkel. Köszönjük az Önkormányzat anyagi
segítségét és a hívek adományait, melyek nélkül a tábor nem valósulhatott volna meg.
Fogadóóráinkat havi egyre csökkentjük, első hétfőnként tartjuk a közösségi teremben délelőtt 10-12 óráig. Sürgős esetben telefonon lehet külön időpontot egyeztetni.
Havonta egyszer a vasárnapi szentmise után vállaljuk, hogy agapét készítünk a közösség tagjai számára – nemcsak az újak megszólítása a cél, hanem a rendszeresen ide
járó hívekkel való örömteli együttlét is! A következő ilyen alkalom november 19-én
lesz. Tervezzük úgy ezt a vasárnapunkat, hogy ne siessünk haza a szentmise után, hanem maradjunk együtt kötetlen beszélgetésre! A gyerekek nagyon szívesen szaladgálnak ilyenkor az elkészült templomkertben.
Karitászcsoportunk 10 éves fennállását szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Mivel Szent Erzsébet napja, november 19. ebben az évben vasárnapra esik, ez megfelelő
alkalmat nyújt erre. A bővebb programot még hirdetni fogjuk.
Őszi zarándoklatainkon, Makkosmárián és Alsószentivánon tagjaink aktívan részt
vettek. Alsószentivánra a Fatimai Szűzanya lába elé tettük a korsót, melybe közösségünk imaszándékait gyűjtöttük össze.
Időseink kísérését továbbra is fontos feladatunknak tartjuk. Kérünk mindenkit, hogy
ha tudomást szerez idős testvérünk betegségéről, nehézségéről, aki közösségünk tagja,
keressen minket, szívesen felvesszük a kapcsolatot ilyenkor. Sokat jelenthet ezekben
az esetekben egy-egy látogatás.
Szent Erzsébet napi élelmiszergyűjtésünket idén is megszervezzük. Várjuk a szokásos tartós élelmiszereket. Itt is felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy jelezheti
nekünk, ha olyan családról, idősről, rászorulóról tud, akinek jól jöhet egy csomag. A
gyűjtést november 3-tól november 19-ig végezzük a szentmisék előtt és után.
Ruhagyűjtést nem végzünk. Minden adományozót és rászorulót a Vöröskereszthez
irányítunk, akik rendszeresen végeznek gyűjtést és osztást a Tesco mögötti üzletsoron
lévő üzlethelyiségükben, ahol ki van írva a nyitvatartási idő. Ha valaki hozzánk fordul,
de nem akar ő maga elmenni a Vöröskereszthez, annak esetleg mi szívesen „turkálunk”.
Schumicky Ildikó karitászvezető
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CIVIL ÍZEK UTCÁJÁBAN A SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA
KARITÁSZCSOPORT
Civil Ízek Utcája – olvastam a plakáton, mely hirdette a pátyi pincehegyi CivilÍZáció című rendezvényt
október 15-e délutánjára. Páty község önkormányzatának szervezésében első alkalommal rendezték meg
a civil szervezetek találkozóját. A
cél, hogy a pátyi Pincehegy bekerüljön a Hungarikum gyűjteménybe,
igaz, pályázhatna a „Világörökség
része” címre is. Falunk kis lépésekben haladva is tud messzire jutni, tehát még semmi sem lehetetlen. Ez
vonatkozik a katolikus karitász munkájára és céljainak megvalósítására
is. Ezért nagy örömmel, szeretettel és
igyekezettel készültünk a rendezvényre. Az előző hetekben megbeszélésre hívtuk tagjainkat, hogy felkészüljünk a faluszintű megjelenésre
és megmérettetésre. Kommunikáció,
kultúra, gasztronómia találkozott e
napon. 20 pátyi civil szervezet tett
eleget ezen a csodálatos napon a
meghívásnak. Karitászcsoportunk is
felnőtt ehhez, tehát ideje bizonyítani.
A rendezvényt Czentár László falutörténész nyitotta meg, majd Kiss
Eszter pátyi születésű színművésznő
előadásában Andrásfalvy Bertalan: A
pátyi Pincehegy című írásából hallottunk részleteket a Nagypince melletti
színpadon.
Pátyon első alkalommal került sor
olyan eseményre, melyen a helyi ci-

vil szervezetek bemutatkozhattak a
nagyközönségnek, és egymást is
megismerhették. A rendezvény non
plus ultra-ja, hogy az a páratlan szépségű, ódon hangulatú Pincehegyen
zajlott. Az októberi nyárvég színesre
festette a fák és bokrok levelét, a
bársonyos meleg megérintette lelkünket. A vaspántos, zord pinceajtók
kitárultak, hívogatóan mosolyogtak.
Ilyen szépséges környezetben azt kívántuk, hogy hosszú legyen ez a nap.
Évtizedek óta helyi programok szerveződnek idényekhez kapcsolódva,
legyen az tavaszi, nyári, őszi vagy
éppen téli esemény. Karitászcsoportunk először 2016-ban a Pátyi Tavaszon volt jelen: cserepes virágokat
kínáltunk a látogatóknak, melyet
egyházközségünk tagjai ajánlottak
fel. A növényeket adományokért lehetett örökbe fogadni, akkor 9.000
forint gyűlt össze, melyet a nyári táborra fordítottunk. A tapasztalatokat
összegyűjtve fontosnak tartottuktartjuk, hogy több alkalommal megjelenjünk. Szeretnénk megismertetni
a helyiekkel és a régióban élőkkel a
karitász tevékenységét és önkéntes
tagjait is. A reklámok világában nehéz eldönteni, hogy nekünk szükségünk van-e rá. Igen, ebben a munkában is nagyon fontos a PR, azaz a
környezettel való kommunikáció, az
ismeretség, hogy arcokhoz köthető
legyen az önkéntes munka, természe-
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tesen mindezt alázattal, szeretettel
közvetítve. Ezekkel a gondolatokkal
és várakozással „vágtunk bele” . . . a
főzésbe, sütésbe október 15-én.

Polgár Andris főszakács és én
mint főkukta/stylist már előző nap
tervezgettünk, ki mit csinál, hány
órakor kezdünk. Marikával, Emesével (akik a délután folyamán
alkukták voltak) szintén egyeztettünk. Andris talán le sem feküdt
aludni, péntek este megtette a szükséges előkészületeket, közel az éjfélhez még mindig folytak a komoly
tárgyalások főszakács-főkukta között, minden apró részletet egyeztetve. Természetesen én is igyekeztem
nem lemaradni, és másnap nem elaludni. Kardinális kérdés volt, hogy
ránctalan legyen a kuktaruhám. Kivasaltam a kötényemet, előszedtem

összes kuktatudásomat - gondoltam,
ez is valami.
Szombat reggel Andris 8 óra tájban kivonult a Pincehegyre BBQsütőjével, ami első látásra ufólényhez hasonlít, de aztán megnyugodtam, (nem sült ET-hús lesz feltálalva) hogy ez egy nagyon speciális
faszenes sütő, mely hangjelzésekkel
adja tudtunkra, milyen állapotban
van a benne lévő hús, és mi a teendő
vele. E szerkezet másokat is megállásra késztetett szépen kialakított
„standunknál”! No meg a km-re terjengő füstös, zöldfűszeres hús illata
...
2 emeleten, faszénen, cseresznyefa
hasábbal 8 óra sülés/pácolódás után a
hús elérte a 73 °C fokot, ekkor – a
főkukta – gondosan becsomagolta
alufóliába, melyben még legalább 23 órán át érlelődött. Három órára elkészült a szendvics sava-borsát adó
hús, amit aztán Andris favillával cafatokra tépett. A káposztasaláta is
fenséges volt, házi készítésű – titkosított öntet-receptúra. Az elkészült
szendvics sajátos ízvilágával és a
mellé adott paprikakrémekkel a
„legcivilÍZációsabb” ételnek bizonyult a hegyen. Így menünk egyszerre volt fenséges, praktikus és a hely
szelleméhez illő, azaz BBQ sült cafatos lapockás szendvics, igazi szabadtéri étek. Majdnem minden saját
készítésű volt, kivéve a hot-dog
zsemlét, amibe bekerült a hús és saláta, esetleg a paprikaöntet.
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Kedves Olvasó, remélem nagyokat
nyel ...
Az adagunk 100 főre készült, és
alig maradtunk le a tervezettől, több
mint 90 adag fogyott el.
Standunkon kínáltunk még katolikus közösségünk tagjai által felajánlott házi készítésű lekvárokat, melyeket adományért tudtuk adni a rendezvényen. Volt olyan portéka, ami
már feldíszítve anyaggal/szalaggal
érkezett, várva az új gazdáját. A többit a stylist szépen kicsinosította,
pöttyös, virágos, csíkos ruhát és szalagot, raffiát kaptak a nyakukba.
Népszerűek voltak a lekvárok, s bár
igaz, hogy cukormentes terméket is
kerestek, ezúttal tájékoztattuk a kedves érdeklődőket, hogy ez itt nem a
fogyókúra helye.
A nap már réges-régen a horizont
alá bukott, amikor összecsomagoltunk, takarítottunk, fáradtak egyáltalán nem voltunk. Vagy lehet, hogy a
főszakács mégis? – nem látszott rajta. Sok jó emberrel találkoztunk, a
klíma, a hely szelleme visszahív jövőre is.
Külön köszönet azoknak, akik válogattak a finom és érdekes lekvárés sütikavalkádból, továbbá adományaikkal segítik jövőbeni munkánkat
– a nyári tábor, az idős és elesettek
emberek támogatását! Köszönöm
kedves barátaimnak – pátyiaknak és
azoknak is, akik az agglomeráció
más falvaiból jöttek el, hogy megismerték a mi kis karitász csapatunkat!
Mint ahogy az elején is írtam, a

megmérettetés sikeresnek bizonyult,
mert az önzetlen munka megérleli
gyümölcsét. Nagyon sok és nagy terv
állt és áll csoportunk előtt. Mindig
óriásit álmodunk, szeretünk mi így
tenni, mert mindannyian elkötelezetten szeretnénk adni nagylelkűen,
amit csak lehet!
Köszönjük a finom süteményeket,
a szorgalmas munkát, a jó kedvet!
Sadecky Ilának a celofánba csomagolt lekváros szívecskéket, melyek
óriási népszerűségüknek köszönhetően gyorsan elfogytak. Köszönjük Füzes Marikának, hogy villámkézzel
állította össze és kínálta a BBQszendvicseket, Turáni Emesének a
finom süteményt, aminek még a receptjét is elkérték, és a szendvicskészítést, Czajlik Gabinak – a gyermekek körében igen népszerű – kakaós
és pizzás mini csigákat, Polgár András főszakácsunknak a rengeteg
munkát és kitartást, azt, hogy 24 órás
előkészületi munka után még vasárnap is fitt maradt, és az esti zárás pillanatáig megőrizte humoros kedvét.
Például: kaptunk egy rendelést
amerikai palacsintára, Andris mondta, hogy azonnal nekiállunk, csak pár
perc előkészület szükségeltetik, de
sajnos a vendég nem tudta megvárni... mi is sajnáljuk!!!
Én, a főkukta, azzal nyugtázom e
napot, hogy jövőre ugyanígy, ugyanitt, ugyanilyen szép időben. Tehát a
rendelés leadva ...
Hájas Ági, a karitászcsoport tagja
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MAKKOSMÁRIAI ZARÁNDOKLAT
Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén
Maroknyi csoport indult a pátyi templom elől szeptember 29-én reggel 8 órakor Gábor atya áldásával Makkosmária
felé. Nem volt ragyogó napsütés, de az
eső sem zuhogott, éppen csak szemerkélt. Azzal az elhatározással kezdtem
gondolkodni ezen a zarándoklaton,
hogy meghirdetjük, de ha senki nem jelentkezik, akkor is elmegyek. Legfeljebb az országúton, mert egyedül nem
mernék az erdőn átvágni, mivel nagyon
rosszul tájékozódom. Ehhez képest
nagy öröm volt, hogy Czajlik Zoli vállalkozott a csoport vezetésére, és egyik
lányunk is velünk tartott. Így indultunk
el mindössze hatan Budakeszi felé. Abban állapodtunk meg, hogy mindenki
viszi a lelkében a szándékait, és inkább
csendesen bandukolunk, hangosan nem
imádkozunk közösen. De nem is beszélgetünk egész úton mindenféle hétköznapi dologról. És visszük magunkkal egész közösségünket is.
Elég ezt így felajánlani? Ez is zarándoklat, ha nem imádkozunk és énekelünk egész úton? Talán igen. Mi az elég,
és mi a kevés? Kinek elég vagy kevés?
Kinek fontos ez? Mert azért mégiscsak
11 km-t gyalogoltunk, és el is fáradtunk.
És legalább négyszer vagy ötször kellett
átmászni kerítésen, ami egyikünkmásikunk térdét kicsit megviselte. A
hatvan év feletti zarándoktársak aránya
a csoporton belül elérte az 50 %-ot. Ezt
csak érdekességképpen jegyzem meg.
Zarándoklatunkat a fogságban lévőkért ajánlottuk föl. Bár kevés manapság

a hadifogoly vagy börtönbüntetését töltő
ismerősünk, egyrészt lehet ismeretlenekért is imádkozni, másrészt sokan vannak, akik másképpen rabok: érzékeik,
élvezeti szerek rabjai, esetleg rabjai
számítógépüknek, telefonjuknak, illetve
egyéb digitális eszközüknek. Nem gondoltam azonban arra, amit a püspök atya
szentbeszédében kiemelt: hogy lehetünk
szokásaink rabjai is. Nahát! Ez talált!
Akkor ezek szerint saját magamért is
zarándokoltam. Persze, tudjuk, a bűn
rabság. De hogy a szokás is lehet az!
Pedig mondja is a magyar szólás… Antal atya felszólított bennünket arra, hogy
ne legyünk restek újra meg újra felülvizsgálni szokásainkat, hogy azok valóban az Isten felé vezető úton segítenek-e
bennünket, vagy inkább attól eltérítenek.
A mise végére kisütött a nap. Kedves
válasz az Atyától. Mi itt igyekezetünkkel gyakran mindössze annyit tudunk
elérni, hogy megpróbáljuk tudtára adni,
hogy szeretjük. Hogy bánjuk azt, amikor Őt figyelmen kívül hagytuk. És közöljük Vele újra meg újra, hogy Vele
akarjuk élni az életünket. És ez neki jól
esik. Hiszen Ő előbb szeretett minket.
Olyan, mint az anya, aki engedetlen
gyermekétől alig várja, hogy odaszaladjon hozzá – nem is annyira azért, hogy
az bocsánatot kérjen, hanem azért, hogy
újra átölelhesse. Ez a kérdés: elfogadjuk-e az Atya szeretetét? Engedjük-e,
hogy átöleljen?
Schumicky Ildkó
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ZARÁNDOKLAT A FATIMAI SZŰZHÖZ
Fatima Portugáliában van.
A portugál királyság az európai földrész délnyugati csücskén a XII. században alakult ki, de fénykorát a mórok
kiűzése után a XV-XVI. század fordulóján élte. Hajósaik elsőként kerülték
meg Afrikát, és Indiába eljutva hatalmas kereskedő birodalmat építettek fel.
A spanyolokkal vetélkedve olyan sikereket értek el, hogy 1594-ben VI. Sándor pápa a tordesillasi szerződésben az
Európán kívüli világ felét Portugáliának ítélte. Néhány évtized múlva ugyan
megjelent a színen a többi gyarmatosító
hatalom is, de Portugália egészen a XX.
századig hatalmas gyarmatbirodalmat
mondhatott magáénak. Kincsesbánya
volt ez, de a kis nép számára súlyos
terheket is jelentett. A hanyatlás a napóleoni háborúk és Brazília függetlenné
válása után, az 1820-as években indult
meg, s a század végére felgyorsult. Hiába tettek megújuló kísérleteket az ország gazdaságának és hatalmi pozícióinak megerősítésére, a mind ambiciózusabban gyarmatosító Nagy-Britanniával
és a feltörekvő Németországgal Portugália nem vetélkedhetett. A századfordulóra Portugália egyre jobban leszakadt Európa vezető országaitól. Kísérletet tettek ugyan, hogy Afrikában
megszerezzék az Angola és Mozambik
között fekvő gazdag területeket, de az
angol ultimátum előtt meg kellett hátrálniuk.
A romló gazdasági helyzet és politikai kudarcok aláásták a monarchiát, és

az 1910-ben kitört forradalom nyomán
kikiáltották a köztársaságot. Ez azonban a társadalmi és gazdasági gondokat
nem oldotta meg, a belpolitikai helyzet
továbbra is súlyos feszültségekkel volt
terhes. Nem segített ezen a kormányzó
republikánusok szélsőséges egyházellenessége sem, ami a külföld részéről is
éles kritikával találkozott.
Az I. világháború kitörésekor Portugália – noha Nagy-Britannia szövetségese volt – semlegesnek nyilvánította
magát, de Angola és Német DélnyugatAfrika – a mai Namíbia – határvidékén
rendszeresek voltak a súlyos incidensek. Ez 1916-ra oda vezetett, hogy a
központi hatalmak hadat üzentek Portugáliának. Így végül expediciós erőivel
Portugália is részt vett a nyugati front
harcaiban, de 1918 tavaszán rendkívüli
veszteségekkel járó súlyos vereséget
szenvedett a németektől. Ugyanekkor a
hátországban éhínség és a spanyol nátha puszított, 200 ezernél több áldozatot
követelve. Érthető hát, hogy a portugál
nemzet a több évtizedes sikertelenség
nyomán, látva az egyházellenes politikusok kudarcait, a nyomor és a háború
kilátástalansága, a súlyos háborús áldozatok közepette mennyire várta, hogy
végre elhangozzék a szabadító szó.
Ekkor terjedt el a hír, hogy három kis
pásztorgyerek találkozott a Szűzanyával.
1917. május 13-án jelent meg először
a Szent Szűz a három kisgyermeknek,
majd ezt követően még öt alkalommal,
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minden hónap 13-án. A hatodik jelenés,
a napcsoda, 1917. október 13-án történt, amit a különböző becslések szerint
már 30-70.000 ember látott.
Háború és nyomor szaggatta néphez
intézte szavait a Fatimai Szűzanya. Háború és nyomor tépte faluba érkezett
plébánosnak 1945. szeptember 6-án
Kovács Géza Fejér megye déli csücskébe Alsószentivánra. A falunak nem
volt temploma, a miséket az iskolában
tartották. De a hívek már Géza atya első miséjén sem fértek az osztályterembe. Valahogyan templomot kellett létesíteni, s Géza atya azt a javaslatot tette,
hogy a Világ Királynőjét ünnepelje ez a
templom. Az ötlet Shvoy Lajos püspök
atyától származott, s Géza atya ezt az
ötletet szőtte tovább. 1946-ban a volt
Szluha kastélyban kápolnát rendeztek
be a Világ Királynője tiszteletére, majd
levelet írtak Portugáliába a leiriai püspöknek. Azt kérték tőle, hogy küldje el
a Fatimai Szűz szobrának másolatát. A
portugál püspök a kérést először elutasította, mert oly sok hasonló kéréssel
keresték őt. A püspök levelére egy magyar szerzetesnő, Dobos Ilona válaszolt. Megírta neki, hogy ő 30 éven át
teljesített portugál gyarmaton missziós
szolgálatot, amiért soha semmilyen fizetést vagy emberi elismerést nem kívánt. Most azonban azt kéri, hogy az ő
30 éves missziós munkája fejében küldjenek a magyar népnek egy Fatimai
Szűzanya szobrot. Így került a szobor
1950. december 30-án Alsószentivánra,
ahol Shvoy Lajos székesfehérvári püspök szentelte meg. Azóta májustól ok-

tóberig minden évben búcsújárók sokasága keresi fel a kegyhelyet.
Annak idején 1917. október 13-án jelent meg a Szűzanya hatodszor a három
gyermeknek. Most ennek 100. évfordulójára hirdetett zarándoklatot Alsószentivánra Spányi Antal székesfehérvári püspök atya. Az ünnepre készülve
a kegyhely teljesen megújult. A kastélyt és az északnyugati szárnyban kialakított templomot renoválták. A
templombelső új padokat kapott, falán
pedig emléktáblákat és nagyméretű
szentképeket helyeztek el. Mementóként az egykori szovjet hősi emlékmű
hatalmas alapkövéből alakították ki az
oltárt. Fölötte ott őrködik a Fatimai
Kegyszobor.
A kastély nyugati előkertjében, a
százados parkban sokszáz hívő befogadására alkalmas szabadtéri misézőhely
épült, az oltár fölött gyönyörű faszerkezetű védőtetővel. A kastély mellett pedig, a szabadtéri oltárral szemben szellemes faszerkezetből magas haranglábat állítottak, amin Gombos Miklós
újonnan öntött harangjai függnek.
Büszkék lehetünk rá, hogy az építmények és munkálatok tervezője azonos a pátyi templom tervezőjével:
Gutowski Robert. A Jóisten áldja meg
szép munkájáért!
Az ünnepi szentmisén, amit gyönyörű őszi napsütésben délelőtt 9 órakor
mintegy tíz paptársával közösen Antal
püspök atya celebrált, Gábor atyával
részt vett híveinek 70 fős csapata is.
Püspök atya homíliájában a fatimai jelenés három titkáról beszélt: A végső
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győzelem Istené! Ti tartsatok bűnbánatot és imádkozzatok! Így készítette fel a
Szűzanya a három gyermeket a
Mennybe utazásra, így jelezte, hogy a
szörnyű háború a végéhez közeledik, de
ha az emberiség nem tér meg, további
szenvedések várnak rá. Beszélt a püspök atya napjaink megpróbáltatásairól
is. A háborúkról és természeti katasztrófákról, amikkel szembe kell néznünk.
Elmondta, hogy a nagyon szépformájú
kereszt, amit az oltáron láthattunk, egy
lerombolt és meggyalázott közel-keleti
ortodox templomból származik. A
templomot a szélsőséges iszlamisták
felrobbantották és falaira arabul és németül (!) gyalázkodó szövegeket írtak.
Az oltár feszületéről a korpuszt leszakították, s az nem is került elő. De maga a
kereszt megmenekült, s most a miseáldozatra e kereszt oltalmában került sor.
A szentmise végén Püspök atya
megáldotta a zarándoklaton részt vevő

nagyszülőket, majd a szíriai kereszt
alatt körmenetben járta végig a parkot,
s a kertben álló feszületnél a centenárium emlékére egy hársfát ültetett el. Végül megáldotta a harangokat.
Lélekben gazdagon feltöltekezve indult haza Gábor atya csapata. A Tácon
elfogyasztott ebéd után Székesfehérváron még jutott egy kis idő egy gyors
múzeumlátogatásra és városnézésre.
Onnan újra azzal a szent elhatározással
utaztunk tovább, hogy végre rá kell
szánni egy teljes napot a koronázóváros
megtekintésére. De ezzel együtt nagy
köszönet a szép és gazdag napért a
szervezőknek!
Adjunk hálát, hogy elvihettük közösségünk imáit a Fatimai Szűzhöz, és
templomunk búcsúján kérjük együtt
minden dolgainkban, nehézségeinkben
az ő oltalmát és támogatását!
(m)

A BÁLNA GYOMRÁBAN

Négyszáz ember gyűlt össze szeptember 30-án a dunaparti Bálna gyomrában, hogy Babits Mihály szavai szerint szembe nézzen önmagával és
őszintén beszéljen a Világról, a Teremtésről, annak jegyében, ahogy a
költő szavaival az Úr mondja: „Te
szánod a tököt, és én ne szánjam Ninivét?” Lám, Jónás a hal gyomrában
megérti, hogy őmiatta volt a vihar.
Ideje nekünk is szembenéznünk ebben

…aki éltét hazugságba veszti,
a boldogságtól magát elrekeszti.
/Babits: Jónás könyve/
a viharos világban a magunk felelősségével.
A szervezők, a HÁLÓ Egyesület és
a 72 Tanítvány Mozgalom azt a célt
tűzték maguk elé, hogy Ferenc pápa
Ladato si’ enciklikája nyomán és
szem előtt tartva az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljait, számba veszik a
közeljövő egyházi és világi feladatait.
A szervezésben társuk volt a Naphimnusz Egyesület, a Keresztény Értelmi-
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ségiek Szövetsége, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a KETEG
(Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban), az Ökogyülekezeti Mozgalom és az Ararát Természetvédelmi
Munkacsoport. Az egész napos konferencia fővédnökségét dr. Erdő Péter
bíboros, prímás és Tarlós István, Budapest főpolgármestere vállalta. A
rendezvény címe a Ladato si’ enciklikát idézve: „Nem valami szabadon
választható feladat!”
Hosszú lenne az előadókat és hozzászólókat felsorolni, csak példaként
mégis említsük a legismertebbeket!
Erdő Péter főelőadásához kapcsolódva
meghallgathattuk Baritz Laura nővért,
aki a közelmúltban vette át a XVI.
Benedek Vatikáni Alapítvány Tágabb
értelem című pályázatának egyik első
díját. (Az alapítvány által meghirdetett
pályázatra 376 pályamű érkezett – az
ő dolgozata a Tanítás kategóriában
kapott elismerést.) Utána Náray-Szabó
Gábor akadémikus, majd a Máltai
Szeretetszolgálat részéről Vecsei Miklós előadása következett. De feszült
figyelmet keltett az oktatásról szólva
Victor András is, vagy Dávid Beáta,
aki a családok helyzetéről beszélt. S
mielőtt Dabóczi Kálmán lelkiismeretünkhöz szólóan összefoglalta volna a
nap gazdag tanulságait, Navratil Andrea a még este is népes hallgatóságnak
szinte hátborzongatóan szép csángó
énekekben imádkozott: a Kyrie
eleison és a Miatyánk zengése töltötte
meg a Bálna nagytermét.

Ennyi lehetne a konferenciáról szóló sajtótudósítás. De mi az a többlet,
amit a résztvevők magukkal vihettek,
s ami még napokig a lelkükben zúgott? (S amit a magyar sajtó mégsem
méltatott figyelemre! Sőt hangulatkeltésre próbált felhasználni.) Egyáltalán,
mi az, ami nem szabadon választható,
hanem – mint Márfi Gyula veszprémi
érsek levelében hangsúlyozta, kötelező feladat? Ez a „teremtésvédelem”.
8 éve már, hogy szeptemberoktóber határán megüljük a Teremtés
Hetét. Annyi mindennek van már világnapja, ünnepe, de vajon milyen
gyakran gondolunk rá, hogy hajdan,
az Idők kezdetén, az Úr megteremtette
ezt a csodálatra méltó világot.
Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget!
[…] Az ég az Úr ege, a földet az emberek fiainak adta. (Zsolt 115)
Hogy úgy történt-e, amint az írva
vagyon, senki sem tudja. De hogy kicsiben és nagyban, a muslicáktól a fekete lyukakig minden hihetetlenül bonyolult benne, és mégis tökéletesen
stimmel, ezt nem lehet vitatni. A teremtés a Teremtőt utánozza, és túlszárnyalja az anyagot. Csak egyetlen
példa: az ember minden sejtjének
50.000 kapcsolata van! A teremtett
világ tehát az Isten képmása, aminek
védelme szent kötelességünk.
A teremtésvédelem mint kifejezés
és mint fogalom, nagyon hasonlít a
környezetvédelemhez. De több annál!
S ezzel a többlettel minőségileg más
is. Hiszen most már nem a magunk
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hangyányi létéről, hanem Isten alkotásáról van szó.
Miért kell hát a teremtést védeni?
János evangéliumában olvassuk:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
egyszülött Fiát adta (Jn 3.16). Az Isten
az ember révén az egész világot szerette! – hívta fel a figyelmet Erdő Péter. – Az embert a maga képmására
teremtette, és rábízta a Földet. Ezzel a
megbízással és felhatalmazással életbe
léptette az erkölcsi rend egészét is.
Ám az ember bűnbeesése ugyanakkor
rávilágít az ember és természet közötti
feszültségre is. A világért viselt felelősségünknek, így a környezetvédelemnek is tehát a hit a legfőbb motivációja.
Laura nővér egy szemléletes tortahasonlattal élt. Elanyagiasodott gondolkodásunk úgy szemléli a világot,
hogy a torta tésztája az anyagi világ.
Erre kerül krémként a környezet, s
legfelül a hab – ez az erkölcsi, etikai
díszítés. Az őt követő előadók aztán
nem győzték sorolni azokat a beteges
tüneteket, amik életünk minden területén éppen ebből a szemléletből, életmódból sarjadzanak. De fordítsuk
meg ezt a tortát! – mondja Laura nővér. – Hiszen az ügyes cukrász a habból is tud tortaalapot készíteni. Legyen életünk alapja az etika, ami
evilág feletti téglákból épül fel, erre
építsük a környezettel való kapcsolatunkat is, és ha csak mindezek után
soroljuk anyagi igényeinket, akkor
lesz a mi létünk és unokáinké is fenntartható. Hiszen a javakat már az ókori

filozófusok is úgy osztályozták és minősítették, hogy a hasznos jók és az
anyagi jók csak eszközök a cél, az erkölcsi jó eléréséhez. Mit tanítanak erről a vallások? A Bibliából is ismerjük
a választ: az ember feladata őrizni és
művelni a Földet. Ma már közgazdasági és szociolológiai felmérések igazolják, hogy emberi céljaink és boldogságunk forrása nem a mágikus
GDP, hanem emberi kapcsolataink
minősége. A gazdaságban is a hitből
fakadó helyi megoldásoké a jövő.
De ugyanez érvényes a műszaki eljárásokra, a technika és tudomány
minden területére. Jobban ki kell
emelni a gazdaság lelki tényezőit, és
mindig mindenben Istennel együtt,
vagy legalábbis az Ő akaratával öszszehangoltan kell cselekednünk.
Őrizni és művelni a Földet. Hiszen
ha úgy szerette Isten a Világot, hogy
egyszülött fiát adta érte, akkor miként
lehetne bármi okunk azt tönkretenni?
Az őrzés és művelés mércéjéül dolgozták ki az ökológiai lábnyom módszerét. Riasztó adat, hogy ma a fejlett
országok lábnyoma három-ötszöröse
annak, amit a Föld népessége alapján
megengedhetnének maguknak, s csak
a legszegényebb afrikai és délamerikai országoké marad ez alatt az
érték alatt. Pedig azt is kimutatták
már, hogy a legboldogabb országok
éppen Dél-Amerikában sorakoznak!
És azt is mondja az Úr: Ne csinálj
hamis isteneket!
Ám nézz körül a mai világban! Még
az isten háta mögötti kisvárosokban is
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a főtéren, az elnéptelenedett templom
körül ott csillog-villog három-négy
bankfiók. Pedig micsoda örök és kamatmentes erőforrás a templomban
mindig jelenlévő Szentség!
Sok előadás sürgette a paradigmaváltást. Persze mindegyik a maga
szakterülete szerint, vagyis nyilvánvaló, hogy a sok-sok szál mindegyikén
mélyreható változásokra van szükség.
Így visszagondolva nem is tudható,
hol és mivel kellene kezdeni. De hát
minden hosszú út egy kis lépéssel
kezdődik.
Így van ez az egészségünkkel és
egyészségügyünkkel is. A jelenlegi
kép igencsak elszomorító. De a teremtés Isten ajándéka – emelte ki Jávor
András államtitkár – és mi részei vagyunk a teremtett Világnak. Minden
ember Isten ajándéka, önmagáért és
örök életre. Szerinte nem a túlnépesedés a gond, hanem a pazarlás! És azt
is hangsúlyozta, hogy a mai generációt nem nevelték felelősségre, sőt technokrata szemléletünk szerint ma már
bármit megtehetünk. Torz szemléletünkre megdöbbentő példát is hozott.
Egy tanácskozáson mondta el egy katolikus pap, hogy a szentgyónásban a
hálapénzről (évi 76 milliárd!) alig esik
szó, pedig az is korrupció.
A váltáshoz, megtéréshez életmódváltásra van szükség. Ennek egyik
fontos eszköze a nevelés, bele értve az
önnevelést, ami élethosszig tart. Mert
sajnos a modern embert nem nevelték
felelősségre. De Isten a Kozmoszt jónak teremtette, ezt őrizni magától érte-

tődő feladat. És mindennap adjunk hálát a Világért, az élőlények közösségéért! Amint Szt. Ágoston, Szt. Ferenc és Kálvin egybehangzóan mondja: Ne restelkedjünk gyönyörködni
ebben a Világban! Legyünk mértéktartók és egyszerűek! A lemondás
ajándékozás, az ajándékozás tettre váltott szeretet! Mai gondjainkért így
igen nagy a modern ember, a fogyasztók felelőssége.
Vecsei Miklós megdöbbentő példákkal és képekkel illusztrálta a szegénység kiterjedését és mélységeit. A
hajléktalan Jézus szobrával kezdte. A
bronzot az utca népe fényesre simogatta. Aki szeret, s akit szeretnek, nem
lesz hajléktalan. Ha tehát hajléktalannal találkozol, kérdezd meg a nevét,
hiszen nagy titok az ember, s legközelebb már nevén szólítsd! Majd bepillanthattunk a szegénység legsötétebb
otthonaiba is, és láthattunk gyermekarcokat. Magyarország 300 legszegényebb falujában ugyanis több gyerek
él, mint a négy nagyvárosban összesen! De lehet-e olyan otthonból felemelkedésnek indulni, ahol a csecsemő, padló híján, még mászni sem tud?
Ő magyarázta meg a szükség fogalmát is, utalva Czuczor-Fagarasi
szóelemzéseire. A szükség szó gyöke
a szűk, és úgy-e a Szentírás is azt tanácsolja, hogy válasszuk a szűk kaput,
az vezet Isten országába. Végül Vecsei sok-sok filmkockát lepörgetve
feltette a kérdést: Akarjuk-e felismerni
Jézust a szegényben?
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Szembesültek a hallgatók a családok krízisével is. Dávid Beáta hangsúlyozta, hogy a társadalmi közeg mindenkire hat, ha észrevétlenül is, és az
erózió a vallásgyakorlók között is
megdöbbentő. Fontos igazság, hogy a
családi élet a családban tanulható meg
leginkább. De ha az iskolában mindenütt lenne családóra, az ott tanultak
éles helyzetekben később is „bevillannának”.
Victor András azt emelte ki, hogy a
szükséges ismeretek és a működő képességek, készségek csak akkor hasznosulnak, ha pozitív attitűd vezérli
őket. A Szentírás elolvasása például
még nem tesz hívővé. Másrészt gondolkodásunk nagyon sarkított, pedig
az ellentéteknél fontosabbak a párhuzamosságok, kiegészítések és árnyalatok. Legyőzni a másikat vagy együttműködni? Mit tanít a Kolping iskola?
Légy kiváló szakember! Légy jó családtag! Légy jó keresztény! Légy a
társadalom építője! Felelősség és szolidaritás! Döntéseidben szabad vagy,
de tiéd annak minden felelőssége is!
A konferencia legtöbbször említett
szava talán az ökológiai megtérés volt.
Ennek definícióját végül Navratil
Andrea, az énekes adta meg, amikor
azt mondta, hogy ő, noha végzett biológus és ökológus, ezt népdalgyűjtő
útjain Moldvában tanulta meg. A
százéves pruszlikot, amit a színpadon
is viselt, onnan hozta. Az ottaniak ma
is úgy élnek, hogy a természettől csak

annyit vesznek, fogadnak el, amire
szükségük van, s ők ezzel boldogok.
A mai civilizáció, a ma embere kirabolja a Föld erőforrásait, pusztítja a
természetet. Felelősséget és szolidaritást nem vállalva csak önmagára gondol, s nem törődik felebarátaival. Elhiszi, hogy bármit megtehet. Ennek következménye az elmagányosodás, a
mindent elöntő szemét, a járművek
napról napra növekvő áradata. Mindez
pedig már a Föld életének, működésének alapvető rendjét, létformáit veszélyezteti, amit a klímaváltozás jelensége foglal össze. Íme a teremtett Világ
és az emberiség felgyorsult eróziója.
Mit tehetünk, mit kell tennünk,
hogy elkerüljük ezt a sötét jövőt? De
inkább így tegyük fel magunknak a
kérdést: Én mit teszek, te mit teszel,
hogyan változtatok, változtatsz az életeden?
A konferenciát záró kerekasztal
vendégei, Beer Miklós, Gáncs Péter
kissé meglepetve válaszoltak: csapvizet iszom, gyalog járok. De fogyasztói
világunk oly sok csábítással vesz körül bennünket, hogy folyamatosan
mondhatjuk újra meg újra az imát: Ne
vigy minket kísértésbe!
Alázat, szeretet, mértéktartás és
megelégedettség! Kérjük Istent, hogy
erre tanítson meg minket és korunk
emberét.
Molnár László Aurél
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2017 NEGYEDIK NEGYEDÉVÉNEK
– már biztosan tudható és várható –
LITURGIKUS ALKALMAI, KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEI ÉS RENDEZVÉNYEI
EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN

Október 28. (szombat)
16:30 utolsó szombati előesti szentmise
17:30 vetítés a templom közösségi termében – A fegyvertelen katona
November 1. (szerda)
Mindenszentek ünnepe – parancsolt ünnep
9:00

szentmise a templomban

16:30 imádságos megemlékezés halottainkról a temetőben a keresztnél
November 4. (szombat)
16:00 bérmálás – püspöki szentmise
November 5. (vasárnap)
Szent Imre ünnepe
8:00

igeliturgia a templomban

15:30 szentmise a Temetőkápolnában
November 19. (vasárnap)
Szent Erzsébet ünnepe
karitászcsoportunk megalakulásának 10. évfordulója
November 25. (szombat)
16:30 utolsó szombati előesti szentmise
17:30 vetítés a templom közösségi termében
December 16. (szombat)
19:00 a Benyus család kamaraegyüttesének és családi kórusának adventi hangversenye a templomban
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FILMVETÍTÉS
október 28-án, szombaton
a szentmise után 17 óra 30 perckor
a templom közösségi termében
Hacksaw Ridge Doss (Andrew
Garfield) volt az első olyan katona,
aki vallási meggyőződésből, lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres szolgálatot. A második világháború egyik legvéresebb csatájában 75
bajtársa életét mentette meg. Megkapta a Kongresszusi Becsület Érdemrendet, az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kitüntetését.

VENDÉGÜNK A MAGNIFICAT LEÁNYKAR
Október 21-én, Szent II. János Pál
ünnepének előestéjén koncertet ad
templomunkban a Magnificat Leánykar – Szebellédi Valéria vezetésével.

Az együttes Magnificat Gyermekkórus néven alakult 1990-ben. A kórus tagjai az Erkel Ferenc Általános

Iskola zenei tagozatának akkori tanulói voltak. A legtöbb mai kórustag
is ebben az intézményben tanult.
Fennállása során a kórus számos hazai és nemzetközi versenyen kiváló
eredménnyel szerepelt. Számtalan
kategóriagyőzelem mellett három
ízben is elhozta a verseny nagydíját
(1997, 2000, 2007). 2001-ben elnyerte a Kórusok Európai Nagydíját,
míg 2004-ben a Kórusolimpián kétszeres olimpiai bajnoki címet szerzett. A kórus Európa több országában nemzetközi fesztiválokon is
részt vett (Ausztria, Németország,
Svájc, Franciaország, Anglia, Spa-
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nyolország, Olaszország, Görögország, Románia, Szlovákia).
Hazai elismerésként a Kulturális
Örökség Minisztériuma 2005-ben
Csokonai-díjat adományozott a kórusnak a hazai és nemzetközi versenyeken elért kiváló eredményeiért,
valamint a magyar kóruskultúra hagyományainak őrzéséért és terjesztéséért.
A Magnificat Leánykar a Gyermekkórus, majd pedig a Gyermekés Ifjúsági Kórus utódegyüttese. Jelenlegi összetételükben 2009 óta
szerepelnek.
Az együttes repertoárja igen széles. A nemzetközi kóruszenei irodalom remekei mellett szívesen éneklik kortárs magyar zeneszerzők műveit is, akik közül többen önálló
műveket is írtak a Leánykar számára
(Orbán György, Kocsár Miklós,
Reményi Attila, Tóth Péter és
Gyöngyösi Levente). Önálló koncerteket adnak világszerte és hazánkban
is. Minden adventben önálló koncertet adnak a budapesti Szent István
Bazilikában, de felléptek már többek
között
a
budapesti
Mátyástemplomban és 2016 adventjén a
Salzburgi Dómban is.
Számos rádiófelvétel és CD lemez
örökíti meg munkájukat és sikereiket.
A kórus alapítója, Szebellédi Valéria, a Kodály-módszer követője.
2006-ig a Zeneművészeti Egyetem
karvezető hallgatóinak gyakorlatve-

zető tanára volt. Vendégkarnagyként
és előadóként több alkalommal, itthon és külföldön (Spanyolország,
Olaszország) egyesített nemzetközi
gyermekkórusokkal dolgozott. Debrecenben több alkalommal volt tagja
a nemzetközi versenyek zsűrijének.
Munkásságát, kimagasló zenepedagógusi tevékenységét több magas
kitüntetés is fémjelzi: Magyar Köztársasági
Ezüst
Érdemkereszt
(1998), Karnagyi különdíj – Debrecen (2000), Kardos Pál emlékérem
és Artisjus-díj (2003), Köztársasági
Elnöki Érdemérem (2004), majd
Liszt Ferenc-díj (2006). 2014-ben a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

Szebellédi Valéria szakmai tudásánál csak szerénysége kiemelkedőbb. Meghívásunkra mosolyogva
azt válaszolta, Szent II. János Pál
munkássága, az Ifjúság Pápájának
életműve benne olyan mély tiszteletet ébreszt, hogy nem lehet kérdéses,
elfogadja a felkérést. Ezzel bennünket ajándékoz meg egy zenei élménnyel. Hálásan köszönjük!
KI

20 - MÉGIS

TEMPLOMBÚCSÚ
2017. OKTÓBER 22. VASÁRNAP

Nagyok

Kicsik

8.00

Ünnepi szentmise

9.00

Vendéglátás - közös reggeli

9.30 Kerekasztal - A hivatások
ról (papság, szerzetesség)
10.30
11.00

,,Forum Paaghum” - az egyházközség
csoportjainak tevékenysége
Édes percek - süteményes beszélgetés
szabadon
Fogadó percek - kérdések, észrevételek
egyházköségünkkel kapcsolatban

11.15 Családi gubanc-oldó.
Lothringer Éva szociális
testvér előadása
12.30

9.30 Játékok, ügyes kezek
programja

11.15 Gyermekprogram - zenés
előadás, éneklős, mozgós
foglalkoztató

Közös ének, hálaadás, áldás

Helyszín:
Pátyi Római Katolikus Templom
Páty, Munkás tér

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

