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Amikor 1978. október 22-én a Szent Péter téren ki-

mondtam, hogy „Ne féljetek!”, még nem tudhattam, 

milyen jövő vár rám és az egész Egyházra. Nem az 

ember, hanem a Szentlélek mondatta velem ezeket a 

szavakat, akit Krisztusa ígért meg az apostoloknak, 

mint Vigasztalót. Az évek során pedig számtalanszor 

megismételtem különböző körülmények között. Miért 

nem kell félnünk? Mert Isten megváltotta az embert. 

„Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta oda, hogy aki hisz Benne, az el ne vesszen, hanem 

örökké éljen.” (Jn 3,16) Krisztus keresztjének és fel-

támadásának ereje sokkal nagyobb minden rossznál, 

amitől az embernek félnie kellene és lehetne. 

 

/Szent II. János Pál/ 
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Rónay György 
Jelenlét 
 
Nézz föl az égre: ott van 
felhők és csillagok közt. 
 
Pillants körül a földön: 
ott van fűben, virágban, 
állatok ámuló szemében, 
emberek arcán. 
 
Áss le a föld alá: 
csontokból és kövületekből 
szándékainak lábnyoma 
dereng feléd. 
 
Mindenütt láthatatlan. 
 
Mindenütt látható. 
 
 
 
 

Csanád Béla 
Isten háza 
 
Minden kő oly magános, 
céltalan él a földön, 
kastély épül belőle 
s otromba szürke börtön, 
s az ember is, ki lakja, 
Istenre vár örökkön. 
 
A megmunkált anyagba 
lelket teremt a Lélek. 
Jelkép a tér, az ívek, 
imádság lesz az ének: 
Dicsérjétek az Istent, 
ti, minden teremtmények! 
 
Torony mutat az égre, 
mennyek tárt kapujára. 
Velünk lakik az Isten, 
életünk vigyázza. 
Örök neve a Jahve, 
s te számíthatsz reája. 
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TEMPLOMÉPÍTÉS

Kedves Testvérek! 

 

Ezt a szót - Testvér – automatiku-
san használjuk minden egyházköz-
ségi írás megszólításaként, hiszen 
Krisztusban testvérek vagyunk.  

Az elmúlt fél évben ez a mi test-
vérségünk próbának lett kitéve. So-
kan és sokat imádkoztunk templo-
munk felépüléséért, közösségünk 
fejlődéséért. Júliusban elkezdődhe-
tett az építkezés. Először alig észre-
vehető volt a változás, talán csak az 
állványzat megjelenésével realizá-
lódott sokakban, hogy tényleg tör-
ténik valami. Aztán minden egyre 
porosabb lett. Pedig ha valaki beté-
vedt péntek délután a templomba, 
szorgalmasan takarító csapatot ta-
lált, akik azon dolgoztak, hogy az 
esti és a vasárnapi szentmisére min-
den a lehető legtisztább legyen. 
Bárki, aki építkezett vagy lakást újí-
tott fel úgy, hogy közben ott lakott, 
tudja, hogy ez milyen nehéz feladat: 
a végeredmény sosem olyan, mint 
szerettük volna.  

Lassan a falak kifehéredtek, a 
nyílászárók kicserélődtek, a földön 
elkészült a burkolat, az álmennye-
zet, a kertre nyíló ajtók használha-
tóak lettek, korszerű világítás épült 
ki. Bekerült az oltár és utána a többi 
kő elem, a bronzkapu, a beépített 
bútorok. A szemünk láttára bonta-
kozott ki minden amit Gutowski 
Robert – akit annak idején megbíz-

tunk a tervezéssel – megálmodott a 
legapróbb részletekig. 

 Sok kritikát és sok dicséretet hal-
lottunk mindennel kapcsolatban, 
ami elkészült az idő során. Ez érthe-
tő, hiszen ahányan vagyunk, annyi-
féle elképzelésünk van a szépről, 
ahányan vagyunk, annyiféle elkép-
zelésünk van a hatékony megvalósí-
tásról. A legfontosabb azonban tel-
jesült: a szentelésre elkészül a 
Templom, a Közösség együtt ma-
radt, a Szentmisét mindig volt hely 
bemutatni.  

Nagy dolog az, ami az elmúlt 
húsz évben megvalósult ennek a kö-
zösségnek az akaratából, a mérhe-
tetlen sok általatok hozzáadott 
munkából!  

Hálásak vagyunk a türelemért, 
amit a nehézségek, a felborult rend 
alatt tanúsítottatok, reméljük az el-
készült tiszta templom kárpótol 
minden kisközösséget az elmaradt 
alkalmakért, minden testvért az 
építkezés alatt átélt bosszúságokért! 
Bízunk benne, hogy a nehézségeket 
elfeledve minden testvérünk hama-
rosan felfedezi ennek a csodálatos 
épületnek a használhatóságát, az 
adottságait, a szépségét!  

Reméljük, hogy az új templomban 
közösségünk is teljesen ki tud bon-
takozni, meg tud erősödni! 

 

Michels Gábor, Bólya Mária
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ÚJ TEMPLOMBAN ISMÉT A RÉGI IMÁDSÁG 
A természeti népekről tudjuk, hogy 

költözködéseik, vándorlásaik során mi-
lyen nagy gondot fordítottak arra, hogy 
őseik és házi isteneik mindig velük le-
gyenek, hogy újra meg újra elmondott 
könyörgéseik így könnyebben meg-
hallgatásra találjanak. Nem volt ez 
másként az egyiptomi fogságból sza-
badult zsidó néppel sem. Mózes méltó 
módon rendelkezett a Hóreb hegyén 
kapott kőtáblák elhelyezéséről, s a 
vándorló, majd fokozatosan letelepedő 
zsidóság mindig nagy gonddal és az Úr 
félelmével őrizte, ápolta a Szövetség 
ládáját. Így történt, hogy amikor Dávid 
már Izrael minden törzsének királya 
lett és Hebronból Jeruzsálembe költö-
zött, Jeruzsálembe vitte az Úr ládáját 
is, hogy ott méltó módon gondoskod-
jék állandó lakhelyéről. Így szólt akkor 
Nátán prófétához: „Nézd, magam céd-
rusfából készült házban lakom, az Úr 
ládája meg sátorban lakik.” De szán-
dékát az Úr nem fogadta kegyesen. 
„Te akarsz nekem házat építeni lakó-
helyemül?” – kérdezte az Úr. Majd így 
folytatta: „Megszilárdítom magvadból 
származó utódod királyságát, s ő majd 
házat épít nevemnek. Az atyja leszek, 
ő meg a fiam lesz. Házad és királysá-
god fennmarad örökre színem előtt, 
trónod örökre szilárd marad.” (1Krón 
17) 

Vajon mit jelent az, hogy „házat épít 
nevemnek”? A ház tehát nem az Úrnak 
épül, hiszen neki arra nincsen szüksé-
ge, ő mindenütt jelen van. A puszta 
szabad ege alatt, az erdő sűrűjében, a 

remete barlangjában és a városi lakás 
szobáiban is. A ház, a templom az Úr 
nevének épül, a névnek, ahogy őt az 
ember szólítja: „Aki van” (Kiv 3,14). 
A házra, a templomra tehát az ember-
nek van szüksége. Az embernek van 
szüksége menedékre, fogódzóra – mint 
azilumra az üldözöttnek és fészekre a 
gerlének –, ahol a lét és a világ bizony-
talansága, veszedelmei elől oltalmat és 
biztos pontot talál. Ez az a szikla, 
amelyre felállva szembenézhet ellen-
ségeivel és minden veszéllyel, s ahon-
nan biztos lábbal indulhat a próbatéte-
leken át a csoda, a felemelkedés felé.  

Szent Dávid és Salamon után sok-
sok évvel a világnak egy távoli szegle-
tében egy másik nép kereste új hazáját, 
ahol sátrak és jurták helyett végre vég-
leges és biztos otthont építhet magá-
nak. Az Úr nekik is szent királyt ren-
delt, aki uralkodását ugyancsak temp-
lomépítéssel kezdte. A templom fel-
épült és mindmáig áll Szent Márton 
hegyén. Ám ez a király azt is elrendel-
te, hogy az új hazában letelepedett né-
pe maga is emeljen templomokat, 
minden tíz falu egyet, ahol méltókép-
pen szolgálhatja új istenét. Kemény 
keze volt a királynak, így a templomok 
felépültek, sok közülük ezer év után is 
áll, hirdetve a nép szorgalmát és az Úr 
dicsőségét. Igaz, jöttek nehéz évek is, 
véres harcokkal terhesek, de a szent 
király műve állva maradt, s utódaiban 
kiteljesedett. 

Így történt, hogy daliás utóda, a népe 
szívét is meghódító lovagkirály ismét 
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templomot építtetett a nagy hegyek lá-
bánál, a Bihar megyei Váradon. Sőt az 
ő gyermekét, az oly kedves névre ke-
resztelt Piroskát is templomépítőként 
zártuk szívünkbe, s így avatták szentté 
a távoli császárság főpapjai. Szent 
László lánya, akit Bizáncban Eiréné 
néven koronázták Komnénosz János 
császár hitvesévé, templom-, kolostor- 
és kórházegyüttest emelt a Mennyek-
ben uralkodó Krisztus, a Pantokrátor 
tiszteletére. A három templomból álló 
épület ma is áll, a híres Aja Szófia után 
Isztambul legnagyobb épülete, ahol 
egészen a török időkig császárok sora 
aludta örök álmát. 

Most pedig nagyot lépve az időben, 
és földi-égi rangban-tekintélyben mé-
lyen alábbadva, vessük szemeinket a 
magunk korára és a Budai hegyek lan-
káira! A keresztény Európa képét, így 
a magyar tájét is évszázadok óta meg-
határozzák a templomtornyok. Ilyen 
jellegzetes eleme a tájnak Páty gyö-
nyörű templomtornya a régi falu köze-
pén, a Füzespatak partján. Ez a torony 
a falu 250 éves református templomát 
jelzi, hiszen Pátyon már a 17. század 
elején a református hívek voltak több-
ségben. Amikor azonban a kilencvenes 
években a főváros lakossága mind na-
gyobb számban áramlott ki a környező 
falvakba, az országos felekezeti ará-
nyoknak megfelelően lassan Pátyon is 
átbillent a mérleg. Az újonnan érke-
zőkkel a közösség gyorsan kinőtte a 
régi moziból kialakított szerény kis 
templomot, ahol sok éven át ünnepel-
ték a szent titkokat, gyóntak, áldoztak, 
eskettek, kereszteltek. De a helyiség 

egyre szűkült, a berendezés egyre ko-
pott, s lassan kicsírázott a gondolat: új 
templomot és új tornyot kellene építe-
ni! 

Igenám, de miből? Szegény volt az 
ország, szegény volt az eklézsia is. 
Negyven év kommunista diktatúra, 
egyházüldözés, kárpótlás nélküli rend-
szerváltás, Bokros-csomag… Pusztán 
lelkesedésből pedig nem épülnek falak. 

Vagy mégis? 

Miként szólt az Úr szózata? 

„Fiad a béke embere lesz. Az ő nap-
jaiban békét és nyugalmat adok Izrael-
nek. Ő építsen házat a nevemnek!” 
Dávid pedig így szólt Salamonhoz: 
„Legyen veled az Úr, sikerüljön házat 
építened az Úrnak, a te Istenednek! Ne 
félj, és ne rettegj! Saját szegénységem-
ből félre tudtam tenni az Úr háza szá-
mára, de még te is tehetsz hozzá. Mes-
teremberek is nagy számban vannak. 
Rajta hát, láss hozzá és legyen veled az 
Úr.” (1Krón 22.) Mert sok dolog van a 
földön, aminek fölépítéséhez minde-
nek előtt pénz kell, de az oltár- és 
templomépítéshez legelsőként hitre 
van szükség! A hit csodákra képes, 
akár templomot is emel! 

Pátyon ugyan él egy legenda a pro-
testáns templomépítőkről. Eszerint 
amikor a gyülekezet küldöttséget me-
nesztett a kancellárhoz, hogy engedélyt 
kapjanak a templom építésére, a fel-
sőbbség a szükséges anyagiakra hivat-
kozva aggályoskodott. Mikor azonban 
a küldöttek az asztalra öntöttek egy 
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kalapravaló aranyat, ezzel elhárult az 
utolsó akadály is. 

Ám húsz évvel ezelőtt a pátyi kato-
likusoknak nem volt ilyen gazdag ka-
lapjuk. Ők mégis bíztak a csodában. 
Tudták, hogy Jézus is csak akkor tett 
csodákat, ha hitet talált. Vajon a kánai 
menyegzőn a szolgák megkóstolták-e, 
mi van a kőkorsókban, mielőtt mustrát 
vittek a násznagynak? Vagy hogyan 
gyógyult meg a vérfolyásos asszony? 
És mit mondott Jézus Jairusnak? 
Nemde azt, hogy „Ne félj, csak 
higgy!” (Mk 5,21-43) 

Persze anyagiakhoz szokott gondol-
kodásunk nehezen tudja elképzelni a 
kenyérszaporítás technológiai menetét. 
Jézus hálát ad, megáldja a kenyereket, 
megtöri és a tanítványoknak adja: osz-
szák szét. Hálát ad az Atyának a maga 
csodatévő erejéért, az őt hallgató soka-
ság hitéért, a tanítványok közreműkö-
dő bizalmáért. A kenyereket megáldva 
pedig a földi anyagot emeli föl a föl-
dön túli, transzcendens világba, ahol 
más törvények érvényesülnek. Hiszen 
az öt, vagy hét kenyér, azok a kis ci-
pók, vagy lepények elférnek egy ken-
dőben. S a tanítványok mégis osztani 
kezdik a nép ezreinek. Mit látnak, 
ugyan miként érzékelik, hogy bár egy-
re adják, csak adják, a kendőben még 
mindig van, és sehogyse fogy el? 

Vajon nem ugyanilyen csoda-e, 
hogy húsz évvel ezelőtt, miután Béla 
atya 2000. június 17-én hálát adott a 
Mennyei Atyának, majd elhelyezte az 
új templom alapkövét, ha vékonyan is, 
de egyszercsak csurogni kezdett az 

anyagi fedezet az építkezéshez? Jó 
lenne, ha azok, akik a szűkös kasszát 
kezelték, egyszer elmesélnék, hogyan 
történt mindez. De mégsem elfogyha-
tatlan kenyérdarabokról volt szó, ha-
nem sokfelől érkező, többnyire apró 
adományokról. Mint az épp jókor ér-
kező eső! A mezőre is az Úr adja az 
égi áldást – ez az áldás is tőle eredt! 

Közel 20 évig tartott az építkezés. 
Húsz évig épült Salamon temploma is 
(2Krón 8,1). Hosszú idő? Azoknak, 
akik ezt végigdolgozták, bizonyára 
hosszú. Azoknak is, akik türelmetlenül 
várták a befejezését. Az is igaz, hogy 
épültek már templomok rövidebb idő 
alatt is. De hány és hány templom van 
a világon, aminek a felépítése sokkal 
tovább tartott, sőt mindmáig be sincs 
fejezve! Nem is ez a fontos. Az a fon-
tos, hogy az Úr a mi templomunkra is 
rábólintson: „Szemem nyitva lesz, és 
fülem figyel az imádságra, amelyet 
ezen a helyen mondanak.” (2Krón 
7,15)  

Felépült a tágas hajó, a parókia, s 
felépült az új torony is az öt haranggal, 
ami Toszkána hangulatát varázsolja 
ide, a dunántúli dombok közé. 2013-
ben így érkezett fordulóponthoz az 
építkezés. A gyülekezet egykori ottho-
nát, a kiszolgált mozit az önkormány-
zat mintegy visszavásárolta, amivel 
anyagilag is hozzájárult az új templom 
felépítéséhez. A szomszédos óvoda 
fejlesztéséhez most szükség volt a te-
rületre. Másrészt viszont ekkorra már 
az új templomépület is használható ál-
lapotba került, nemcsak falai és teteje 



 MÉGIS - 7
 

volt, de akkori félkész állapotában is 
alkalmas volt már az ideiglenes beköl-
tözésre. Így az átköltözés, mint egy kis 
népünnepély, meg is történt. A régi 
templomból pedig csak egy-két törme-
lékből visszamentett relikvia maradt. 

Ám ezzel egyidejűleg eljött az ideje, 
hogy az új templom titulusáról, védő-
szentjéről is döntés szülessék. A régi, 
kiürítendő kis templom védőszentje 
régi pátyi hagyomány szerint Szent 
Imre volt. Sokan kézenfekvőnek tekin-
tették, hogy az új templomnak is ő le-
gyen az oltalmazója. Felmerült azon-
ban egy másik javaslat is! Az ötletgaz-
da azzal érvelt, hogy megőrizve Szent 
Imre iránti szeretetünket és tiszteletün-
ket, olyan védőszentet kellene válasz-
tani, aki szorosabban, közvetlenebbül 
kötődik a mai generációkhoz. Hiszen 
ez a nemzedék, akik elszenvedői vol-
tak a 20. század kataklizmáinak, a saját 
életproblémáihoz kötődve a saját korá-
ban is találkozott olyan példaadóval, 
akire bízva tekinthet föl. A magyarság 
életében is akadtak ilyenek szép 
számmal, amint ezt az utóbbi években 
oltárra emelt kortársaink igazolják. De 
mindezek között, s talán meg is előzve 
őket, a legnagyobb példa az a Szent-
atya, aki hozzánk hasonlóan Közép-
Európából származott, s ebből a talaj-
ból kiemelkedve lett korának talán 
legnagyobb hatású személyisége. Ő 
egyszerre tett tanúságot a keresztény-
ség, a humanizmus, a történelmi fele-
lősség és a napi politikum eszméi mel-
lett. Ezért választotta a közösség 2012. 
október 21-én az új pátyi templom vé-
dőszentjéül a szeretett II. János Pál pá-

pát. Azóta minden szentmisén elhang-
zik a könyörgés: „Urunk! Kérünk, adj 
tehetséget, lelki és testi erőt, hogy kö-
zösségünket és templomunkat a Te di-
csőségedre felépíthessük! Kérünk, fo-
gadd közösségünk szívből jövő imáit, 
és segítsd törekvéseinket! Add, hogy 
Szent II. János Pál pápa épülő temp-
lomunk égi közbenjárója lehessen.” 

Az Úr, íme, meghallgatta könyörgé-
sünket, megtörtént a Csoda! Adjunk 
hálát, hogy 2019 tavaszára Pátyon fel-
épült az Úr háza, aminek őrzését a 
Szent Pápa vállalta. Amiért könyörög-
tünk, annak tehát egyik fele már telje-
sült. 

Forduljunk most ismét az Úrhoz, és 
így folytassuk a könyörgést: 

Urunk, kérünk Téged, teljesítsd 
imánk másik kérését is: Erősítsd meg, 
szilárdítsd meg a közösséget is, akik itt 
a Te imádásodra összegyülekezünk. 
Érlelj minket olyan kórussá, ahol min-
denkinek megvan a maga hangja, éne-
ke mégis tiszta harmóniában száll Te-
feléd. Ám ne csak Pátyra tekints! Te-
kintsd egész hazánkat és népünket, s 
tekints a kereszténységre és a világ 
minden nemzetére! A Te dicsőségedre 
újítsd meg lélekben magyar nemzetün-
ket! És újítsd meg Európa és a világ 
minden népét, nemzetét is! Vezesd 
vissza őket a testvéri szeretet és a béke 
útjára a Te fiad, Jézus Krisztus által! 
Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

 

Molnár László Aurél 
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RÖVIDEN 
Húsz esztendeje már, hogy a gondolat megszületett: méltó helyet kellene építeni 
az Úr napjának megünnepléséhez. 

Volt közöttünk egy nyughatatlan, mindent, papot is, velünk élő papot akaró. Ide 
is csalta. 

- Köszönet érte - 

Az idős atya egy maroknyi csapatnak hamar elmondta mit kell tenni: "Fiúk, 
templomot kell építeni!" 

Igen ám, de hogyan, miből? A válasz azonnal és érthetően jött:  

KÖZÖSEN, HITTEL, MINDENKINEK! 

- Nagy-nagy köszönet Kertész Imre atyának - 

A hit és a közös akarat sokak összefogásával és segítségével megépítette Isten 
házát. Volt építő csapat a kivitelezéshez, a ház elkészült. 

- Köszönet az építőknek - 

Szeretettel emlékszem Mindazokra, akik imáikkal segítették a közösség és a 
templom építését, de már örömünkben és ünnepünkben nem lehetnek velünk. 

Bizakodással és remélő hittel várjuk közösségünk és templomunk jövőjét Szent 
II. János Pál erős, biztos védelmével 

"Urunk, közösségünk hálás szívvel mond köszönetet, mert kéréseinket meghall-
gattad. Lelki és testi erőt, csodálatos szent égi közbenjárót adtál nekünk." 

Urunk, Tied a Dicsőség! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönettel: 
Havas Vince 
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KERESZTÚT

I. állomás 
• Egy a szó. Rideg ahogy mondja, keserűn hűvös. 
• Előtte vonaglik a tömeg, hatása bűvös. 
• Pilátus feljajdul: bűnös. 
Jézust halálra ítélik 
 
II. állomás 
• Szerette az anyagot, mely sűrűn eres. 
• Amiben az Ács holta után is életet keres. 
• Most is ölelkeznek, Jézus alul, vállán a kereszt. 
Jézus vállára veszi a keresztet 
 
III. állomás 
• A fa vágyik vissza vagy húzza mindkettőt? 
• A fát kéri a föld vagy máris a Teremtőt? 
• Egyik sem törik, a szívünk szakad, Jézussal, a kereszt alatt. 
Jézus először esik el a kereszt alatt 
 
IV. állomás 
• Felnézek Rád, felnézel rám. 
• Vér a Véredből, most semmit nem tehet. 
• Tűrj kérlek, hogy tudják: Téged hagylak Mindeneknek! 
Jézus találkozik Szent Anyjával 
 
V. állomás 
• Jó szándék. Kényszer. 
• Félelem. Alázat. 
• Engedd Uram, hogy most melléd álljak! 
Cirenei Simon segít vinni a keresztet 
 
VI. állomás 
• A lélek, mint fehér gyolcs. 
• Én, a megvetett,  nyúlok utánad! 
• Emeld rám szemed, hogy szívedet kitárhasd! 
Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak 
 
VII. állomás 
• Megsebzett vadként vergődik a kereszt. 
• Fékezném, ledobnám, de tudom, nem ereszt. 
• Próbálom védeni, feltartom magasra, 
• Ő lesz majd egyedül, ki testem tarthatja. 
Jézus másodszor esik el a kereszt alatt 
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VIII. állomás 
• Ajkatokon a szó, ne értem fakadjon! 
• Kérjétek az Atyát, a jövőnek békét adjon! 
• Végem nem pusztulás, bennem örök a lélek. 
• A romlásból csak hittel fakadhat új élet! 
Jézus szól a síró asszonyokhoz 
 
IX. állomás 
• Hárman, egyszer-egyszer zuhantak a földig. 
• Még nem érti a világ, itt mi is történik. 
• Porba sújtva az Atya, a Fiú és Szentlélek 
• És még nem is sejtitek, hogy mindez mivégett. 
Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt 
 
X. állomás 
• Nem maradt más bennem csak a hitem és reményem. 
• Erény nélkül vagyok, nincs bennem szemérem. 
• Engedj Atyám szeretni, hallgasd meg kérésem. 
• Mezítelen testem is Tied már egészen. 
Jézust megfosztják ruháitól 
 
XI. állomás 
• A kereszttel egymáson, fájón a szegek alatt. 
• Az Emberfia ím, most egyedül maradt. 
• A világ felett állunk én és a kereszt. 
• Összesimulunk fájón s míg élek már nem ereszt. 
Jézust keresztre feszítik 
 
XII. állomás 
• Lecsukódik szemem, már nem fáj a sóhaj. 
• Az utolsó lehelet nem vád csak óhaj. 
• Szempillám árnyéka borul a világra. 
• Retteg a gonosz, de már minden hiába. 
Jézus meghal a kereszten 
 
XIII. állomás 
• Titok a hitem, de kérésem nem titok. 
• Összetört a lelkem mire Pilátushoz jutok. 
• Gyarló vagyok, félek. de hiszek és most kérek. 
• Kérésem emberi s te emberként megérted. 
Jézust leveszik a keresztről 
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XIV. állomás 
• Halála méltatlan, a gyász oly tehetetlen. 
• A szeretet nem hagyja a holtat temetetlen. 
• Sírban a test, lelkedben reményed. 
• Állsz megrendülten s a világot nem érted. 
Jézust sírba helyezik 

/Cs. K/ 

JEL EURÓPA EGÉN

Miközben Pátyon az egyházközség 
az új templom felszentelésére készü-
lődik, Párizsban a keresztény világ 
egyik legfontosabb ereklyéjét, a 
Notre Dame székesegyházat érte be-
láthatatlanul súlyos tragédia. Még 
élénken sajog bennünk a perbáli oltárt 
elemésztő tűz emléke, és felrémlik az 
elmúlt évtizedek számos más, a vi-
lágörökséget érő katasztrófája. Azt is 
tudjuk, hogy minden katasztrófa 
egyedi és rangsorba nem állítható. De 
aki látta valaha a Notre Dame-ot, 
vagy aki nem látta, de mindig is sze-
rette volna látni, vagy aki csak Victor 
Hugo regényéből ismeri, az most 
mind úgy áll mély döbbenettel, mint-
ha szeretett rokonának sírjánál állna. 
Mert a párizsi Notre Dame nem csu-
pán egy a jelentős műemlékek sorá-
ban, több mint a Világörökség része, 
és bár inkább ne lenne minden párizsi 
turista első számú célpontja! A Notre 
Dame egyetlen és felülmúlhatatlan 
kincse a keresztény eszmének és kul-
túrának, s ezért a világörökségnek 
egyedi csúcsa. 

Döbbenet, hogy ez a tragédia éppen 
Párizsban és éppen a Notre Dame-

mal esett meg! Nem lehet ezt másnak, 
mint JEL-nek tekinteni. Robert 
Schuman, az Európai Unió „alapító 
atyáinak” egyike mondta, hogy Euró-
pa vagy keresztény lesz, vagy nem 
lesz. S hová jutottunk azóta? Hogy az 
Európai Unió alkotmányából, a Lisz-
szaboni Szerződésből tudatosan és 
szándékosan kihagyták az Európa ke-
resztény gyökereire való hivatkozást. 
Hogy templomok sokaságát zárták 
be, alakították át, sőt bontották le. 
Hogy az egykori „legkeresztényibb 
királyok” és „katolikus királyok” és 
„szent birodalmak” országaiban tilt-
ják a keresztény jelképek nyilvános 
használatát. Hogy a szent pápa szob-
ráról eltávolíttatják a keresztet, és a 
liberalizmus=szabadelvűség nevében 
súlyosan korlátozzák a vallás és a lel-
kiismeret szabadságát.  

Miasszonyunk könnyeit hullatja a 
Mennyben, s a Notre Dame lángjai 
JELKÉNT lobognak Európa egén. 

Kirie eleiszon! 

MLA
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KARITÁSZ HÍREK 
Nagyböjti élelmiszergyűjtésünk során mintegy 210 kg élelmiszer gyűlt össze, 

melyből 23 családnak, illetve nyugdíjasnak tudtunk csomagot összeállítani és ki-
osztani. Köszönjük a testvérek adományait.  

Idén is megrendezzük 5 napos karitász táborunkat június 24. és 28. között. A 
táborba várjuk alsó tagozatos gyerekek jelentkezését. A tábor ingyenes, hogy 
mindenki számára hozzáférhető legyen,  de adományt elfogadunk, hiszen ha 
busszal szeretnénk kirándulni, esetleg  a szokásos esztergomi élményfürdőbe el-
vinni a gyerekeket, akkor  az komolyabb anyagi terhet jelent.  A program a szo-
kásos lesz: sok-sok játék, kézműveskedés, kirándulás, bibliai történetek feldolgo-
zása. A tábort Czajlik Gabriella és Hájas Ágnes vezeti. Jelentkezni náluk lehet 
személyesen, illetve Schumicky Ildikónál e-mail-en: schumicky.ildi@sch-ps.hu. 
Szeretettel várunk minden jelentkezőt. 

Schumicky Ildikó 

LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG 
Virtuális valóság, virtuális játékok, 

reklámok, virtuális sportok, virtuális 
utazás, múzeumi séta, virtuális kap-
csolatok, sőt Japánban már virtuális 
évnyitó is volt. Ez bizony nem a jövő, 
ez már létezik. A látszat világában 
már sok mindent megtalálhatunk.  

Napjaink egyik legnépszerűbb mu-
zsikusa, a Grammy - díjas amerikai 
zeneszerző és karnagy, Eric Whitacre  
2010-ben „életre hívta” az első vir-
tuális kórust. 

Lux Aurumque című művének szó-
lamkottáit elérhetővé tette az Interne-
ten, feltett egy videót saját magáról, 
ahogy a darabot végigvezényli, adott 
néhány szóbeli instrukciót is, az elő-
adás módjára vonatkozóan. Ezután 
hívta az énekelni vágyókat: üljenek 
be egy csendes szobába, tanulják meg 
a szólamukat, vegyék fel videóra, 

ahogy eléneklik, majd küldjék el a 
csapatának.  Ők a beküldött énekek-
ből összerakták a teljes kórusművet 
és feltették a Youtube-ra.  185-en 
küldték el felvételüket 12 országból, 
többnyire az USA-ból. A videót több 
milliónyian megnézték. Érdemes 
meghallgatni, gyönyörű! Különleges 
élményt ad, főleg annak, aki énekelt 
benne. Az 5. virtuális kórusban tavaly 
több mint 8000-en énekeltek a világ 
120 országából!  

Nézzék meg a  videómegosztón: 
https://www.youtube.com/watch?v=D
7o7BrlbaDs    (de ha csak a „virtual 
choir 1”  kifejezést beírjuk a Youtube 
keresőjébe, már azt adja ki találat-
ként) 

Most, a templom szentelésére ké-
szülve, újra megerősödött bennem az 
érzés, hogy milyen jó, hogy együtt 
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éneklünk, dolgozunk, próbálunk, ne-
vetünk, fáradunk, újrakezdünk, gya-
korlunk, halljuk egymás hangját, al-
kalmazkodunk, segítjük a másikat, 
együtt lélegzünk, együtt hangzunk, 
közös az élményünk, az örömünk.  

Ezt az érzést nem adja vissza semmi 
más. 

Hálásan köszönöm minden kórus-
társamnak, zenésztársamnak, hogy 
együtt lehettünk részesei ennek a kü-
lönleges, valóságos ünnepnek! 

Lantosné Megyesi Schwartz Dóra 

NAGY KILENCED - 9. HÉT - HÁLAADÁS 
„Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre kaptatok meghívást az egy 

testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és 
intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt 
és szent dalokat Istennek.” (Kol 3,15-16) 

A hála átalakítja a szívet. Azt mondta egyszer egy öreg bölcs: két farkas lakik a 
szívünkben. Az egyik a hála farkasa, a másik pedig az elégedetlenségé. Mit gon-
dolsz, melyik fogja legyőzni a másikat? Az, amelyiket eteted. Ha a hála lelkületét 
ápoljuk magunkban, akkor az elégedetlenségünk csökkenni fog. Ha elhisszük, 
hogy az Isten a legjobbat akarja nekünk, akkor bármit, ami velünk történik, le-
gyen az jó vagy rossz, tudjuk az ő ajándékának tekinteni. Az utunkban álló ne-
hézséget, akadályt tudjuk terelő korlátnak látni, ami a jó út felé terel bennünket, 
vagy lépcsőnek, melyen át közelebb juthatunk az Istenhez.  

Megbocsátás – irgalom – szolgálat – bizalom - békesség – hűség – egység – 
megújulás - hálaadás. Egyenként és mégis együtt imádkozunk kilenc héten át, 
hogy templomunk felszentelésének ünnepét együtt, örömben és emelkedett lélek-
kel tudjuk átélni. Az Eucharisztia hálaadást jelent. A szentmise közösségi cse-
lekmény. Ha tudunk együtt hálát adni, tudunk együtt örülni, együtt ünnepelni, 
akkor megerősödik a közösségünk. Mi mindenért lehetünk hálásak!  

Egyénenként mindenki átgondolhatja, hogy mit köszönhet az Istennek. Hiszen 
Ő minden reggel „felkelti ránk napját”, és elhalmoz ajándékaival: a gyermekünk 
mosolyával, a házastársunk ölelésével, a szüleink gondoskodásával, a szomszé-
dunk figyelmességével, a munkatársunk segítségével. Ezek azok az apróságok, 
melyek által az Isten ránk mosolyog. Ha ezekben a „jelekben” meglátjuk az Isten 
mosolyát, akkor derűsebbek leszünk, képesek leszünk „derűs keresztény életet 
élni”. 

Legyetek hálásak! – mondja Pál apostol. Mit köszönhetünk meg együtt is Is-
tennek? Felépült az Isten háza Pátyon, az Ő dicsőségére, Szent II. János Pál pápa 
tiszteletére. Tudjuk, a templom mint épület túlmutat önmagán, felfelé mutató jel, 
az Isten dicsőségét hirdeti. És ebben a „házban” lakást vesz az Isten, és állandóan 
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jelen van az Eucharisztiában. Ebben a „házban” összegyűlhet a katolikus közös-
ség, és együtt ünnepelheti a szentmiséket, tarthat imaórákat, de vidám összejöve-
teleket is. Ez az Isten háza, ez a templom igazi otthona lehet a közösségnek is. 
Töltsük meg élettel! És ne felejtsünk el hálát adni azokért a testvérekért, akik so-
kat dolgoztak, hogy a templom felépüljön, azokért a lelkipásztorokért, akik az 
építkezés során  vezetőink voltak, azokért a munkásokért, akik két kezükkel épí-
tették a templomot, azokért, akik adományaikkal segítettek, azokért, akik imád-
koztak a templom felépülésért, és azért, hogy mi magunk is részesei lehettünk 
ennek a nagyszerű folyamatnak. Nagy dolog, ha valakinek megadatik, hogy 
templomot építhet, vagy akár nyomon követheti egy templom felépülését. Ad-
junk hálát az Istennek! Forduljunk egymás felé derűs szívvel, és örüljünk együtt! 

2019. április 2-án, kedden szentmisével ünnepeltük a közösségi termünkben 
Szent II. János Pál pápa mennyei születésnapját. Ez a nap nem ünnepnap, Szent 
II. János Pál emléknapját október 22-én ünnepli az egyház. Hétköznapi misét ün-
nepeltünk, az egyház által aznapra meghatározott olvasmányokat olvastuk. Az 
olvasmány a következő volt: „Látomásban egy férfi odavezetett a templom kapu-
ja elé. Láttam, hogy a küszöb alól víz fakad…. Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz 
a hal; amit csak öntöz e folyó, minden virulni fog.” (Ez 47, 1-9. 12) 

 „Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm 
az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, 
amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elvisel-
nek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul 
tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem 
ma is mindent megteszel az üdvösségemért. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy 
mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ne engedd, hogy 
valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba-
hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet.” (Szent II. János Pál 
pápa imája – részlet) 

Szent II. János Pál pápa! Hálát adok Istennek, hogy Téged nekünk adott. Kö-
szönöm életedet, jóságodat, szeretetedet, áldozataidat, küzdelmeidet az egységért, 
a békéért, és mindenért, amit adtál nekünk hosszú pápaságod évei során! Hall-
gasd meg imáimat, melyeket ezekben a napokban eléd tártam, és siess segítsé-
gemre! Köszönöm, hogy segítesz! Ámen. 

Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk! 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… 

Urunk, kérünk, segíts bennünket, hogy templomodban élő közösségünk légköre 
mindig a Te dicsőségedet hirdesse! 
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HÁLAADÁS

Kedves Testvérek! 

A nagy kilenced utolsó, húsvétvasárnappal kezdődő hetének mottója a hála-
adás.  

A templomban a bejáratnál lévő polcon kihelyeztünk egy kis ládát, mellette ta-
láltok papírt is, íróeszközzel. Arra buzdítunk Benneteket, hogy az elmúlt években 
a templom és közösségünk építése során megtapasztalt hálaadással kapcsolatos 
érzéseiteket, gondolataitokat - akár egy szóban is -  vessétek papírra és tegyétek 
ebbe a kis ládába. Aki nem szeretné, nem szükséges nevét feltüntetnie a cédulán. 

Ezeket a gondolatokat bejárat környékén kihelyeznénk, így közösségünk tagjai, 
majd a templom szentelésére érkező vendégek is olvashatnák. 

 

Szeretettel: Miczinger Andrea 
 
 

Túrmezei Erzsébet 
Fületlen bögre 

 
Ma este elmosogattam éppen nyolcra. 
Rakosgattam a bögréket fel a polcra. 
Kettő van fületlen, de elölről szépek, 
Egészen olyanok, mint a többi épek. 
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, 
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni. 
Most eszembe jut sok felebarátom, 
Hogyha képletesen fületlennek látom, 
Úgy teszem-e őket életem polcára, 
Hogy ne lássak mindig arra a hibára? 
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra. 
Mert ha így térek egykor nyugovóra, 
Akkor tesz el úgy az igazságos Isten, 
Ahogy a bögréket rakosgatom itt lenn, 
A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel 
Hátrafelé az én letörött fülemmel. 
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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 

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 kiadványt támogatta:  
Miniszterelnökség  

(NEA-KK-18-M-0185) 


