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„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)

Tudjuk, a karácsony a szeretet ünnepe. Az ajándékozás
gesztusának is ez az értelme: önmagunkat, önmagunknak egy „részét” ajándékozzuk, adjuk oda másoknak.
De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha nem marad
puszta jelkép. Azaz, ha minél teljesebb az odaadásunk,
s ha teljes emberségünk, minden képességünk, s minél
tudatosabban vesz részt benne. Csak így kerülhetjük el
a csodálatosan harmonikus ünnep nemegyszer zavaró
kísérőit, azt, hogy a három nap pillanatra se váljék terhessé vagy akár unalmassá. Mert a szórakozás természete, hogy kiapad, egyedül a szeretet találékonysága
kifogyhatatlan.
Új Ember, 1963. december 22.
/Pilinszky János/
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JÁTÉK
A karácsonyról legtöbbünknek régi
családi jelenetek jutnak eszébe: csengőszóra a gyerekek lopakodva megindulnak a másik szobába, a ragyogó
karácsonyfához, titkon remélve, hogy
még meglátják a tovasuhanó angyalokat. Majd rabul ejti őket a fa alatt
megbúvó játékok világa, s önfeledten
veszik birtokba őket. A felnőttek pedig csakhamar maguk is közéjük kuporodnak. Forma szerint hogy megmutassák, miként kell velük játszani,
valójában azonban magáért a játék
öröméért.
Johan Huizinga, a 20. század első
felének jeles gondolkodója vetette fel
a kérdést, vajon a „homo sapiens”, az
értelmes ember megjelölésnél nem
találóbb-e a „homo faber” (alkotó
ember), vagy éppen a „homo ludens”,
a játszó ember. /J.Huizinga: Homo
ludens, 1938./ „A játék – írja – túlmegy a tiszta biológiai vagy lelki tevékenység határain. Értelmes funkció. Van a játékban valami velejátszó,
ami az életfenntartás közvetlen ösztönén túlnő és értelmet ad az élettani
tevékenységnek. Minden játék jelent
valamit. (…) A játék szabad cselekvés. Az elrendelt játék viszont nem
játék többé.” Majd így folytatja: „a
játék könnyen mellőzhető, a játék
»fölösleges«. (…) A játék nem a »közönséges«, nem a »valóságos« élet.
Inkább kilépés az életből. (…) A játék érdeknélküli.” Végül levonja a
következtetést: „A játék nélkülözhetetlen kultúrtevékenység.”

Hogy Hugo Rahnert, a jezsuita professzort Huizinga ihlette-e meg, vagy
egyéb okokból kezdett foglalkozni a
játék kérdésével, nem tudjuk, de ő ha
lehet, a játékkal kapcsolatban még
mélyebb, még izgalmasabb kérdéseket vetett fel. /H. Rahner: A játszó
ember, 1952/ Úgy látja, nem érthetjük
meg a játszó ember titkát, ha nem beszélünk előbb „nagy tisztelettel” a
játszó, teremtő Istenről. A Világ teremtése, Isten teremtő aktusa – könynyen beláthatjuk – mélyen átgondolt,
megtervezett művelet volt, de nem
szükségszerű! Hiszen Isten nem
kényszer alatt – ugyan ki és mi kényszeríthette volna Őt? –, hanem teljesen szabadon, saját akaratából teremtette meg az Univerzumot, s benne az
Embert. „A szabad lehetőségek végtelen bőségéből azért hív életre egy
zseniálisan meghatározott változatot,
– írja Rahner – hogy benne és általa
tegye láthatóvá jóságát és bölcsességét.” S a tudós teológus eljátszik a
gondolattal, a képpel, amint a teremtett Világ játszik, kering és táncol az
Úr színe előtt az Ő gyönyörűségére,
az Ő zenéjének ritmusára és koreográfiája szerint, akár egy rituális táncjáték, „az atomok és csillagok körtáncától az emberi géniusz komoly, szép
játékáig, és addig a boldog táncig,
amelybe az Istenhez hazatérők betagozódnak”.
És lelki szemeink előtt megjelennek a reneszánsz táncoló nimfái, a
barokk templomok kicsi angyalkái,
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akik Isten dicsőségére labdáznak a
felhők között, egymáson hempergő
kutya- és macskakölykök, fogócskázó
gyerekek, és a Jelenések könyvéből
ismert Ősöreg, amint trónusáról földre kuporodva a teremtett Univerzum
építőkockáit próbálgatja, rakosgatja.
Azt is gyakran mondjuk, hogy színház a világ – vagyis színjáték, játék.
Ami tehát nem valóságos, és a maga
nemében fölösleges, mégis kielégülésünkre, örömünkre, kiteljesedésünkre
szolgál.
Arra azonban oda kell figyelnünk,
hogy a játék sosem lehet teljes függetlenség, szabályozatlan szabadság.
Ellenkezőleg: sokkal inkább önként
vállalt, de nagyon szigorú szabályrendszer. Gondoljunk a sportra vagy a
táncra! Egy jó kézilabdameccs, egy
sodró tánc a bálban milyen tökéletesen megvalósítja mindazt, amit filozófusaink a játékról írtak! Az önkényesen megállapított szabályok kötött
világa, annak önkéntes elfogadása, a
mozgások és a művelet folyamatának
szellemes harmóniája, a cselek vagy
táncfigurák kimeríthetetlen változatossága egyaránt magával ragadja és
gyönyörködteti a játékost és nézőjét.
S ugyanakkor az egész aktus racionálisan szemlélve teljesen felesleges és
értelmetlen, a maga keretén belül viszont tökéletesen értelmes és célratörő.
Mindez igazi művészet.
S valóban, a játék legmagasabbrendű megvalósulása a művészet.
A muzsikát itt most ne is említsük,

hiszen a muzsikusról eleve azt mondjuk, hogy „játszik”. De mi egyéb a
vers, mint a szavak játéka, a költő játéka a szavakkal? Mikor Dzsida Jenő
a néhai Ilonkáról azt írja:
csobog körülötte a dal
dal pihekönnyű magáról
zizge aranybafutó
fürtjei zuhatagáról
s minden eszembejutó
esteli vágyteli csókról
lágy öleléseiről
jópuha hópihe-csókról
lágy öleléseiről
ugyan ki tudna ennél táncosabbmuzsikásabb szöveget elképzelni?
Talán csak Wöeres Sándor lódult utána, s utolérve őt most ketten keringőznek a szavak mennyei táncparkettjén.
De térjünk vissza Hugo Rahnerhez,
aki úgy érzi, hogy a játszó ember emberi és keresztényi életbölcsességéről
kell szólnia. Ezt írja: „Gyógyító szükséglet ez nekünk, mai embereknek,
akik eltévedtünk a makacs komolyság
útelágazásain vagy a puszta evilágiság értelmetlenségében.” Azt kellene
megtanulnunk, „hogy a mai ember
milyen utakon fordulhat korszakunk
lassú széthulllásából egy szerzetesi
fegyelem érettségéhez, hogyan alakítsa játékká az életét, a teljes elmélyülés önmegtartóztatásával és önzetlenségével, olyasféle szigorú szabályok
között és vezekléssel, mint Szent Ignác.” Rahner, hogy ezt a gondolatot
minél
teljesebben
kibonthassa,
Platontól Jungig számtalan gondolkodót idézve tekintetét a Deus lu-
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dens-re, a játszva teremtő Istenre veti,
majd leírja a játszó ember lélekrajzát,
aki vidámság és komolyság, tréfa és
tragikum között egyensúlyoz, hiszen
– amint Platon mondja – „tréfa és
komolyság testvérek”. Végül egyházatyákkal és teológusokkal karba állva
a játszó Egyházról beszél. Számára a
kegyelem és a liturgikus cselekvés
annak a vidámságnak az előjátéka,
amely majd az isteni tekintet örök játékában, az Isten előtt lejtett körtáncban valósul meg. Ezt a játékot az óke-

resztény Hippolütosz úgy dicséri mint
az Ige örök ünnepét, ahol „az Ige az
előtáncos, amikor a föld tánckara az
Istenhez hazatér.”
Így térjünk meg mi is a Mennyből
az angyal dallamára a jászolban fekvő Kisjézushoz, hogy énekünkkel,
mosolyunkkal és táncunkkal megvidámítsuk az ő útnak indulását megváltó áldozata felé.
MLA

TEMPLOMÉPÍTÉS
Év végéhez közeledve ideje beszámolni a templomban folyó építési
munkákról, azok várható befejezéséről. Időközben már nyomokban látható a végleges állapot, lassan kezdjük
felismerni a látványterv elemeit a valóságban is. A szőnyegpadló darabok
közül néhol kilátszanak a fehér műkőlapok, elkészült a tölgyfából lévő
ajtók nagyrésze, elkészült a szintén
tölgyfa parketta.

A külső homlokzaton lévő ablakok
felső bádogozása és belső könyöklői
a helyükre kerültek, folyamatban van
a világító testek felszerelése. A külső
bejárati lépcsősor és a hátsó garázshoz vezető lépcső mellett is lámpák
lesznek felszerelve. A legmodernebb
technikával készült el a hangosítás, a
jelenleg látható hangszórókat a berendezési tárgyak majd eltakarják.

Szinte az egész templom ki van festve, greslap burkolatot kapott a garázs,
a lenti és fenti tárolók, és néhány kisebb eddig burkolat nélküli helyiség.

Leginkább a hölgyek örömére mosogatógéppel felszerelt konyhában tarthattuk már a lelkinap utáni agapét, a
hátsó plébánia részben. A kamrában
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polcok, az étkező részben asztalok
teszik teljessé a minden igényt kielégítő konyhát.

kolóban földet cseréltünk és füvesítettünk, pótoltuk a hiányzó akna
fedlapokat.

A tervek szerint itt, a plébánia hátsó
bejáratánál lehetne közlekedni az ifjúsági programokon résztvevőknek,
az előszobában alkalom nyílik majd
letenni a kabátot, cipőt cserélni.

A templomtér három nagy kertre néző ajtaját is most már bármikor könynyűszerrel kinyithatjuk. A könyvtárból Gábor atyával egyeztetve kiselejteztük a régi, egymáshoz sem, és oda
sem illő bútorokat, és adományként
kapott egységes üvegajtós könyvszekrényeket tettünk be. A két falfülkében két alkotás látható majd, az
egyikben Szűz Mária, a másikban
Szent II. János Pál.

Gyönyörű tölgyfa bútorokkal egészül
ki a templom berendezése, nemcsak a
padsorok, hanem a sekrestye teljes
bútorzata, a közösségi terem, a kórus
és a ministránsok székei és a sekrestye előtti folyosó szekrénye is készül
már. A „gyerekszoba” fa és üveg fallal lesz leválasztva a templomtértől,
itt külön fűtés és hangosítás van. Készül az orgona szintén tölgy homlokzati része, ezzel harmonizál majd a
kórus alatti álmennyezet. Az egyedi
gyártású műkő lapok részben elkészültek. A templom melletti régi par-

A belsőtér megkoronázása az egy kőtömbből faragott oltár, a belsejében
elrejtett ereklyével. Ehhez illeszkedik
az ambó, ugyanabból a kőből faragott
felső résszel. A szentségtartó bronzborítással készül, illeszkedve a
bronzkapu Ozsvári Csaba által készített darabjához, ami keretbe foglalva
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műalkotáskánt lesz majd látható. Talán sokszor úgy tűnhet, nemigen történik semmi haladás, de ez csak a látszat, mert közben több asztalos műhelyben készülnek a nyílászárók, a
bútorok, zajlik a műkő burkolat gyártása.

Nagyon sok energiát fektetünk abba,
hogy a szertartásokra lehetőség szerint rend és tisztaság várja a közösséget, ezúton is köszönjük mindenki
megértését, ha ez nem sikerül tökéletesen.

A templomszentelés tavaszi időpontjára várhatóan minden elkészül, és a
közösség birtokba veheti jónéhány
éve megálmodott templomát!
Michels Gábor, Bólya Mária

MINDEN MINDENNEL ÖSSZEFÜGG
Páty – Kisszelmenc – templomépítés – segítségnyújtás – ÉRME – közösség – családok – papok – hívek –
stb.
Közeledik a karácsony, és mindenki szeretne valami jót tenni. Ennek
apropójából sokszor és sok helyütt
lehettem és lehetek eszköze az Úrnak,
sokszor akaratomon kívül. Településünknek, Pátynak van egy partner települése Kárpátalján, Palágykomoróc
- Kisszelmenc. (Ez két település egy
polgármesterrel egy közigazgatási
egységként.) Pár éve egy Kárpátalján

tartott schönstatti lelkigyakorlaton
„véletlenül” éppen ennek a falunak a
fiatal házaspárjaival együtt vehettünk
részt, ahol kicsit megismerkedhettünk
velük és lelkipásztorukkal, Miron
atyával. Melegszívű, vidám fiatalok,
akik a nagy nehézségek közepette
egyelőre az otthonmaradást választották, és nagyon hálásak az ebben nagy
szerepet játszó lelkipásztoruknak. Miron atya különleges egyéniség,
görögkatolikus ruszinként lett magyar
nyelvű katolikus pap. Komoly miszsziós lelkülettel szedi össze és készíti
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fel híveit a jövőre, abban a helyzetben, amikor tudja, látja, hogy egyre
kevesebb a papi hivatás, és bizony
előfordul már ma is, hogy egy-egy
papnak tíz falu „jut”. Fontosnak tartja, hogy házaspárokból kis közösségek alakuljanak, akik erősek, és pap
hiányában is tovább tudják adni a hitet. Ilyen kisközösség él partnertelepülésünkön is. Saját elmondásuk szerint ezek a fiatal családok sok erőt
merítenek ebből a közösségből, és
nagyon hálásak Miron atyának, aki
nagy áldozatok árán, ám annál nagyobb bölcsességgel és szeretettel vezeti őket.

ték, az alapok állnak, és a tervek szerint egy éven belül szerkezetkész lesz
a templom és a közösségi házuk. A
pénz eddig meg is van nekik, de a
belső berendezéshez még gyűjteniük
kell. Ekkor eszembe jutott a mi közösségünk, akik sokfelé, főleg ismerősökön keresztül gyűjtöttünk.

Sokan sok pénzt adtak, amikor nekünk volt rá szükségünk. Arra gondoltam, milyen szép lenne, ha mi,
akik óriási segítségeket kaptunk közel
17 éven keresztül, most adhatnánk
egy kicsit a partnertelepülésünknek.

Idén december elején találkozhattam
újra velük. Immár harmadik éve hirdettek a pátyi iskolások cipősdoboz
akciót az ottaniak számára, mely
adomány kijuttatásában részt szoktam
venni. A korábbi évekből tanulva kértem Temesszentadrási Gábort, intézze
az iskolával a gyűjtést úgy, hogy lehetőleg november végén tudjam kivinni az adományt. Így is történt,
aminek nagyon örültek. Hát még én
mennyire örültem, amikor - kiérve
hozzájuk - azt láttam, hogy régóta
tervezett templomuk építését elkezd-

Aki szívesen adakozna erre a célra,
kérem, keressen bátran. 2-3 millió forinttal be tudnák fejezni a templomukat. Felelősségünk van az ottani emberekért!
Azért, hogy lássuk mi is az összefüggéseket, szeretném megemlíteni,
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hogy az ÉRME hálózat, mely templomunk építését is segítette éveken
keresztül, idei karácsonyi árverésének
bevételét két pályázó között osztotta
meg, egy váci egyházmegyei
cigánypasztorációs projekt és a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat között. Ebből a pénzből a beregszásziak tűzifát vesznek a legrászorultabbaknak, hogy a nagy hidegekben fűteni tudjanak.
Emlékezzünk vissza, hogy az ÉRME tagjai részt vettek a templom
melletti fasor ültetésében, sok-sok
anyagi támogatás származik tőlük, a
hálózat egyik tagja végezte ingyenesen az építkezés műszaki ellenőrzését
éveken keresztül, és többször előfordult, hogy a karácsonyi jótékonysági
est bevételének egy részét konkrét
támogatásra a mi templomunk kapta.
Ilyen volt a bronzkapu egyik kazettája, vagy a bejárati kerítés elkészíttetése, amely tavaly meg is valósult. Az
ÉRME is összeköt hát bennünket
Kárpátaljával.

Ha a kárpátaljai valóságot tekintjük,
láthatjuk, hogy milyen nagy szükség
van a segítségünkre. Ott egy átlagos
nyugdíj kb. 20.000 Ft. Egy pedagógus

vagy egy bármilyen alkalmazott kb.
40.000 Ft havi fizetést kap. Az árak
sajnos egyre jobban emelkednek, és
sok minden már nem olcsóbb, mint
Magyarországon. A katonai behívások veszélye miatt a fiatal férfiak elmentek, és maximum magyar útlevéllel mennek vissza, amivel legálisan
nem vállalhatnak munkát. A Magyarországra tanulni jövők már nem mennek vissza, mert itt a tanulás mellett
már a többszörösét megkeresik annak, amit otthon kapnának, ráadásul a
világ kitárul számukra. Ha ez így
megy tovább, 20-30 év múlva nem
lesz kérdés a magyarság Kárpátalján.
Úgy érzem, nekünk, Magyarországon
élőknek felelősségünk segíteni azoknak a feltételeknek a megteremtését,
ami elősegíti, hogy a fiatalok otthon
maradjanak, otthon tudjanak munkát
vállalni és családot alapítani. Az a tapasztalatom, hogy ebben nagyon
nagy szerepe van a személyes kapcsolattartásnak, a személyes támogatásoknak azon túl, hogy mindannyian
tudjuk, a magyar állam elég sokat
tesz ezért az ügyért. Ezért tartom fontosnak Miron atya közösségét és
templomépítő terveit támogatni – hiszen ha nem is elvándorlásról, de
„lelki elvándorlásról” mi is beszélhetünk.
Sokan, akik 20-25 évvel ezelőtt
költöztünk Pátyra, virágzó, élő budapesti katolikus közösségekből érkeztünk, és sokkal egyszerűbb és kényelmesebb lett volna – nem nagy távolság! – ezekbe visszajárni. Sokan
teszik ezt ma is. Mégis voltak, akik a
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nehezebb utat, az építkezés útját választották. Mindamellett, hogy hálásak vagyunk a „tősgyökeres” pátyi
híveknek, akik a nehéz időkben őrizték a tüzet, nem tagadhatjuk, hogy a
közösség megújulása nem kis részben
köszönhető a „gyüttment”, vagyis
újonnan beköltöző, elsősorban fiatal
családoknak. És mindig érkeztek
újak, társak – az Isten mindig a megfelelő pillanatban gondoskodik, csak
mi azt nem mindig látjuk akkor. Viszszatekintve azonban szépen kirajzolódik a terv.

vény lett templom és közösségi ház
építésére. És közösségünk hitte, hogy
ezzel a viszonylag csekély összeggel
valamit el lehet kezdeni.

1995-ben Páty oldallagosan ellátott
katolikus közösség volt, egy templommá alakított régi épülettel. A perbáli plébános, Sipos Péter atya volt a
lelkipásztor. Nem könnyen, de Takács Nándor püspök atya végül engedélyt adott, hogy a nyugdíjas Kertész
Imre atya egy másik egyházmegyéből
ideköltözhessen az akkor már évek
óta lakatlan plébánia épületbe. Ő volt
az, aki összefogta és megerősítette a
közösséget, és a régi templomot lassan kezdtük kinőni. Az ő ideje alatt
volt lehetőség a régi katolikus iskolát
visszaigényelni, melynek eredménye
egy 40 milliós kártérítési igényígér-

Imre atya idős kora miatt nem egész
két év múlva visszament a szülőfalujába, de került utód Lénárd testvér
személyében, aki a maga ferences
lelkületével szelídítette a közösséget.
9 hónap után sajnos meghalt. Utána
Zsolnay Béla atya érkezett, aki Piliscsabán, Klotildligeten volt 40 évig
plébános, az ottani templom és közösség építését ő kísérte végig. Akkor
már nyugdíjas volt, és Pilisjászfalun
szolgált. 84 éves volt, amikor Pátyra
jött, energikusan biztatta közösségünket, hetente háromszor misézett,
gyóntatott, temetett, összetartotta a
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közösséget, mindenben partner volt,
ami a közösség javát szolgálta.

Nagy lelkesedéssel állt a templomépítés mellé. A közösség összefogott, és
a gondviselésbe vetett bizalommal
megvette azt a területet az önkormányzattól, ahol ma áll a templomunk. És mindezt egyházmegyei hitelből! 2000-ben megtörtént az alapkő
letétele. Akkor még nem tudtuk, mit
akarunk, csak azt, hogy akarunk
templomot építeni. Több terv is született, míg Robi tervét kiválasztottuk, és
mint ma már látható, ez meg is valósult. (Érdemes az idősebbeket megkérdezni: nem sokan hitték, hogy
megérhetik a templom felépülését,
felszentelését!)

az épületbe – immár Gábor atyával,
aki időközben „megörökölt” bennünket, és aki öt falu plébánosaként is
mindent megtesz azért, hogy a közösség és a templom szépen épüljön.

Az úttörő csapat kicsit megfáradt, sokan vissza is vonultak, voltak viták,
válságok, de közben felnőtt egy generáció, akik kezdik új élettel, erővel,
energiával és gyermekekkel megtölteni a templomot. Hamarosan befejeződik az építkezés, de a közösségépítés sose fejeződik be.
„Urunk, kérünk adj erőt és tehetséget, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!” - imádkoztuk éveken keresztül
minden szentmise könyörgésében. Ne
feledjük ezt a könyörgést, van még
mit építenünk az Isten dicsőségére!
Reméljük, a fiatalok átveszik a stafétát, ahogyan ezt sok-sok apró jel mutatja.
Schumicky András

A legfontosabb, hogy a közösség és a
templom párhuzamosan együtt növekedett. 2013-ban sikerült beköltözni
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A TEMPLOM ÚJ ORGONÁJA
Páty Római Katolikus Plébánia Képviselő-testülete több egyeztetést követően 2018. június 25-i ülésén úgy határozott, hogy az új templomba koncertezésre is alkalmas, új, épített (két
manuálos-pedálos, osztatlan mechanikus
billentyűtraktúrájú, 9 + 1/2 + 1 regiszteres csúszkaládás váltócsúszkás) orgonát
rendel meg Takács Péter orgonaépítő
mestertől.
Az orgona elkészülésének határideje
2020. június 30.
Az orgonaépítés teljes költsége mintegy 21,8 millió forint.
A képviselő-testület annak alapján is
hozta meg döntését, hogy a fent jelzett
költségek háromnegyedének fedezete már rendelkezésre áll, konkrétan Páty
Község Önkormányzata 10 millió forinttal támogatta az orgonaépítést, a Pátyi
Római Katolikus Templomért Alapítvány saját erőforrásai is lehetővé teszik 2-3
millió forint közötti összeg rendelkezésre bocsájtását, illetőleg magának a plébániának is vannak erre a célra fordítható saját tartalékai több millió forint értékben.
A fennmaradó mintegy 5 millió forint összeget 2020. év tavaszáig szeretnénk célzott - kizárólag orgonaépítésre fordítható - adományokból összegyűjteni.
Kérjük Önöket, lehetőségeikhez képest támogassák e szép célt, akár egyöszszegű, akár rendszeres adományaikkal.
Mindezt megtehetik a lenti bankszámlaszámok bármelyikére átutalással, illetőleg a templomban található plébániai vagy alapítványi csekkeken (kérjük a közleménybe mindkét esetben írják bele: „orgonára”).
Nagyobb összegű adományok felajánlása esetén kérjük egyeztessenek Harkai
Gábor plébánossal (telefon: 06-30-931-6530) vagy Dr. Kővágó István egyházközségi jegyzővel (telefon: 06-30-991-4121) a megadott telefonszámokon vagy
személyesen.
Páty, 2018. október 27.
Harkai Gábor plébános sk.
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A LITURGIÁK RENDJE: KARÁCSONY – ÚJÉV
a Szent II. János Pál templomban

december 24. hétfő
16:00 pásztorjáték
24:00 éjféli szentmise
december 25. kedd
9:00 ünnepi szentmise
december 26. szerda
9:00 ünnepi szentmise
december 27. csütörtök
15:00 borszentelés
a Pincehegyen a Nagypincénél
december 28. péntek
18:00 szentmise
december 30. vasárnap
8:00 szentmise
a családok megáldásával
december 31. hétfő
16:00 év végi hálaadás
január 1. kedd
9:00 újévi szentmise
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