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SZENTKÚT
Szt. II. János Pál emlékhely Badacsonyban

Homályos erdő hűse, csendje,
a forrás titkokat csobog.
Szemben a szirten ott tartja a Szent
a korpuszos pásztorbotot.
Arcáról derű és szeretet árad,
egy napsugáron jön felém.
Ki a bérgyilkosnak is megbocsátott,
most ölébe ölel, mint a fény.
Ne féljetek! Szeressetek!
Krisztusi szívvel! – szól a szó.
Remény és béke! – súgja az erdő,
és hirdeti a csobogó.
László Aurél

ZARÁNDOKLAT MAKKOSMÁRIÁRA
Idén szeptember utolsó vasárnapján
újra útnak indult egy maroknyi csoport
a
pátyi
templomtól
Makkosmáriára, hogy részt vegyen a
búcsúi szentmisén. Gyalog indultunk,
hogy legyen ideje a lelkünknek is
odaérni, kicsit átgondolni, mit is viszünk a Szűzanyának ajándékba:
örömeinket, fájdalmainkat, áldozatainkat, kéréseinket. Útközben rózsafüzért imádkoztunk, és kicsit beszélgettünk is egymással, hiszen erre is jó
alkalom a közös zarándoklat. Jól esik
kicsit jobban megismerni egymást
olyanokkal, akikkel együtt veszünk
részt a szentmiséken vasárnapról vasárnapra, de azon kívül nem nagyon
találkozunk. Együtt erősebbek va-

gyunk, ezt ilyenkor is megtapasztaljuk. Például amikor a babakocsit át
kell emelni a kerítésen, amely több
ízben keresztezi utunkat. Csodálatos
idő volt, és az őszi erdőben való gyaloglás igazán üdítően hatott testünkrelelkünkre.
Időben felértünk, még a templomba
is volt idő beköszönni. Hiszen a mise
jó idő esetén mindig a szabadban van.
Megérkezett a kisgyermekesek csoportja is, akik Budakeszire kocsival
jöttek át, és egy rövidebb útvonalat
követve értek ugyancsak gyalog az
erdőn át a templomhoz. A szentmisén
már együtt vettünk részt. Hajdu Ferenc atya mutatta be a szentmisét, és
megosztotta velünk szép gyermekkori
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élményeit, amikor is ő gyakran szintén gyalog jött erre a kegyhelyre, eleinte a szüleivel, később a barátaival.
Biztatta a szülőket és nevelőket arra,
hogy hozzák el gyermekeiket, diákjaikat a Szűzanyához, tanítsák őket az
effajta zarándoklat szépségére, fontosságára. Ő arról vallott, hogy milyen szép emlékek, élmények élnek a
szívében ennek kapcsán, és biztos abban, hogy köze lehet a hivatásához is.

Minden vidéknek megvan a maga
kegyhelye. Számunkra nagy dolog,
hogy itt van a szomszédban ez a kedves, szép Mária-kegyhely, ahol égi
édesanyánk mindig tárt karokkal vár
minket. Szép lenne hagyománnyá
alakítani a gyalogos zarándoklatot
Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén a kegytemplom nagybúcsújára.
Jövőre újra elindulunk.
Schumicky Ildikó

10 ÉVES A PÁTYI KARITÁSZ TÁBOR
Hetek óta szakadt az eső, és közeledik a nyári táborunk időpontja. Folyamatosan terveztünk, majd áttervez-

tünk, ismét terveztünk; rossz idő esetén a túrákat milyen programok váltsák fel?! Többszöri megbeszélések,
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időpont módosítások, egyeztetések.
Nos, ezzel telt majd 2 hónap, mire
fixálni tudtuk az időpontot – legyen
vagy ne legyen –, kicsit kétségek között vívódva.
Eljött a június, a vakáció, és az égiek kegyesek voltak: megérkezett a
hamisíthatatlan nyár. Sőt a tábor idejére időzítette a természet a szavannák forró klímáját. Így június 24-28.
között megtartottuk a 10. gyerektáborunkat. Rácsodálkoztunk: már tíz
évesek lettünk? Nem, már több ideje
annak, hogy a helyi karitász segíti a
hozzá fordulókat. Nem mindig tudunk maximálisan helytállni, nem
mindig tudjuk a válaszokat a problémákra, de a ránk bízottakról lehetőségeinkhez mérten gondoskodunk.
Ilyen ez a tábor is, mely tíz éve, évről
évre megújul. Minden nyár más, ez az
év is különbözött a tavalyitól. Ez jó és
természetes, szeretünk a kihívások
elébe menni, és szükségét is érezzük
a folyamatos tapasztalatszerzésnek és
ezáltal a tanulásnak. Idén nem mi kerestük, hanem „megtalált” a feladat.
15 főre terveztük a gyermeklétszámot, a táborban 14 fő vett részt a 6 és
16 év közötti korosztályból, vegyesen
lányok és fiúk. Feladatot kaptunk,
méghozzá duplát, egy speciális nevelésű igényű kiskamasz fiú és egy fogyatékkal élő fiatal lány személyében. Nem utasítottuk el; „jaj most
nem, majd jövőre, még nem készültünk fel . . .”
Tárt karokkal, szeretettel vártuk
mindkettőjüket, és megtapasztaltuk,

mire is képes a gyermeki lélek, legyen az 6 vagy 16 esztendős. Az elfogadás, a beilleszkedés és a szeretet
minden akadályt elgördít. Célul tűztük ki, hogy a jövőben fogyatékkal
élő gyermekeket is várunk a táborokba. Ezen gondolatokkal és kihívással
indultunk „útnak”.

Immár harmadik éve bibliai téma köré épül a tábor. Ez év nyarán János
evangéliumának II. fejezetéből a kánai menyegzőt választottuk témául. A
történetet Ildikó mesélte el a gyerekeknek az első nap reggelén, kicsit
megvilágítva az akkori szokásokat, és
kiemelve a lelki mondanivalót. Fontos tudnunk, hogy mi is bármikor fordulhatunk Jézus anyjához, Máriához,
ha valami nehézséggel küzdünk, kérhetjük az Ő közbenjárását. Nekünk az
a dolgunk, hogy korsóinkat bizalommal töltögessük vízzel – vagyis áldozatokkal, kérésekkel - , ezeket pedig
Jézus csodálatos módon a legfinomabb borrá változtatja, ami testünk,
lelkünk megújulására szolgál. A gye-
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rekek egy család és a kánai vendégsereg bőrébe bújva minden nap elpróbálták az eseményt, hogy azt pénteken a szülők előtt is előadják. A korhű ruhadarabok és a szereplés vonzó
volt számukra.
Első napunkat hétfőn imádsággal
kezdtük, áldást kértünk a hét minden
napjára. Délutánunkat a várva várt
papírtégla készítés töltötte be, alig
akartunk hazamenni 5 órakor. Folyamatosan készültek az áztatott papírból
a téglaformák, és persze a ragyogó
idő, a locsoló párakapuja is marasztaló volt.

Kedden hihetetlen módon sikerült beletömöríteni három túrás útvonalat is
a napunkba. A nagy meleg ellenére
bírtuk a strapát. 9 órára Jordán Ági
kerámia műhelyébe voltunk hivatalosak. Mindenki kipróbálhatta a korongozás, az agyag nyújtotta szellemi alkotás témakörét, melyek különféle
agyagfigurákban öltöttek testet. Pár
csomag pattogatott kukorica elfogyasztása után loholtunk a lovakhoz.

A Bellandor Lovarda tárt istállókapuval várt minket. Nagy örömünkre
rengeteg fiókákkal teli fecskefészket
láttunk, és majdnem simogattunk afrikai kecskéket is, csak egy kicsit
gyorsabbak voltak nálunk. Fejünk felett átugrálva néztek vissza ránk. A
kétórásra sikeredett lovaglást csak
szegény lovacskák bánták, mert a
gyerekek fantasztikusan élvezték az
égető napsütés ellenére. Sietve szedtük a lábunkat a Jenei dűlőből a templomig, mert Marika néni palacsintája
várt már ránk. És hogy délután se legyen kilométer hiányunk, Péter bácsi
a Hagyományok Házába, majd a Pincehegyre tervezett programot számunkra. Hogy éltük túl ezt a napot,
máig sem tudjuk. Annyi biztos, hogy
nem kellett altatódal este senkinek!

SZERDA, így nagybetűvel, ezt vártuk! Esztergom: strand! Ez minden
évben a kedvenc, nem hagynánk ki.
Gábor atya is örömmel velünk tartott,
s mivel egyetemi évei alatt megismerte a várost, bátran rábízhattuk az ide-
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genvezetést. A városnézés végül elmaradt, a hőségben mielőbb csobbanni akartunk a medencébe. Természetesen a Bazilikát, az altemplomot
nem hagytuk ki. Érdekes történelmi
adatokkal ismertetett meg Gábor atya.
Az egyik különlegesség a Bakóczkápolna története: hogyan maradt épségben a török időkben. Megtudtuk,
hogy még a törökök is imádkoztak
ott, igaz, az alakok arcát megsemmisítették. A falait süttői vörös tömör
mészkő borítja, és csigaház lenyomatokkal van tele. Versenyeztünk,
hogy ki talál többet, közben észrevettük a mészkőbe vésett többszáz éves
monogramokat, évszámokat is. Az
altemplomban megálltunk Mindszenty József hercegprímás-bíboros
kriptája előtt. Munkásságáról és a hazájáért tett érdemeiről kaptunk ismeretanyagot.
. . . és ki gondolná, hogy a kupolát
tartó falak vastagsága az altemplomban 17 méter?! Az uralkodó klímát
talán meg sem kell említeni, az afrikai hőség elől ide menekülhetnénk, és
hosszabb ott tartózkodás esetén még a
kabát is elkél. A meghitt pillanatokban még egy kis izgalom is becsúszott: a városi katasztrófavédelem éppen gyakorlatot tartott az altemplomban. Kíváncsian figyeltük, ahogy a
képzeletbeli túszokat keresik és menekítik ki. Ez plusz program a programban . . . mintha csak nekünk találták volna ki. Pár perc buszozás után
megérkeztünk az Aquaparkba, ahol
vízi csúszdák és medencék vártak
ránk. A nap végén alaposan kifáradva

szálltunk a buszba és indultunk haza.
Természetesen maradtunk volna még
...
Másnap reggel – csütörtökön –
„kaptunk észbe”, hogy vészesen közeleg a tábor vége. No de sebaj, mert
a Budakeszi Vadasparkba indultunk.
A buszról leszállva 1,5 km-es erdei
úton haladtunk. Hamar elszállt a délelőtt, meleg és szomjúság, gondolkodtunk is, hogy szegény állatok
hogy bírják. Láttunk különösen szép
fehér dám szarvast, a medvék és farkasok életéről részletes előadást hallottunk. Rekkenő hőségben indultunk
haza, ismét a lankás erdei úton. A
délutánra tervezett túra elmaradt,
mert örültünk, hogy végre hűsbe érhettünk, és leülhettünk ebédelni. A
további program kézműveskedés volt:
rajzolás, szilikon krokodil készítése
és más egyéb érdekességek, melyeket
Gabi néni talált ki. Megtartottuk „A
kánai menyegző” főpróbáját is.

Péntek, utolsó nap, ez mindig egy kicsit nehéz, vége az együtt töltött idő-
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nek, arra gondolunk, hogy jövőre ismét találkozunk! Az utolsó napon általában nem tervezünk nagy túrákat.
Ez évben a nagy meleg miatt sem
gondoltuk, hogy 10-15 km-t kellene
gyalogolnunk. A Fenyves megmászása is elmaradt, csupán a földútig jutottunk, ahol a nagy eperfa termését
dézsmálgattuk, majd a Pincehegy irányába indultunk tovább. A Nagypincénél letáborozva a 200 éves hársfa
árnyékában hűsöltünk és labdáztunk.
Szoros időbeosztás kötött minket, siettünk ebédelni, utána fagyizni. Péter
bácsi születésnapját is megültük: egy
nagy csokitortát kapott, amit a csapat
gyorsan befalt.
Délután a szülők megérkeztek, az
előadás megkezdődött. A kánai menyegző – a gyerekek komolyan készültek, és átérezték Jézus első csodatételének jelentőségét és Mária szerepét, teljesen belehelyezkedtek ebbe a
régi korba. Természetesen az önfeledt
öröm is helyt kapott, anyukák, apukák, nagyik boldogsággal ölelték át
csemetéiket.
Visszatekintve az elmúlt 10 évre
azt látjuk, hogy nem voltak sikertelenek a programjaink. Igaz, a tábor rövid, csupán 5 napos, de érdemes dolgozni ezért a röpke időért is. Természetesen adódott megoldandó feladat,
orvosolandó probléma is akadt bőven,
de türelemmel, szeretettel, egymásra
figyeléssel, elfogadással minden legyőzhető.
Köszönetet mondunk e helyen:

- a segítőknek, technikai munkatársaknak,
karitász
tagoknak:
Sadeczky Ilának, Bilik Jánosné
Marika néninek, Végházy Katinak,
dr. Turáni Emesének a finom ebédekért, Bali Jánosné Éva (Zsámbék) grillázstorta készítő mesternek
a grillázs sütikért, Dalmadi Rudolfné Magdi néninek a csokitortáért,
Dakóné Vágási Mónikának a grillázs cukorkákért és a mentáscitromfüves házi szörpért, Tóth
Tündének a kecsketejért, Nagy Annamáriának a sok-sok jégkrémért;
- állandó társainknak a tábor vezetésében: Czajlik Gabriellának és Tihanyi Péternek a helytállásukért és
kitartásukért, Schumicky Ildikónak
a szervezésért, Zsarnóczay Istvánnak a papírtégla készítésért, Harkai
Gábor atyának a támogatásért és a
ránk szánt idejéért, valamint az
egyházközségnek, mely az anyagi
forrást az idén is biztosította, hiszen
a gyerekeknek semmit nem kellett
fizetniük;
- a tábort támogató Jordán Ági fazekasmesternek és Andor Ákosnak, a
Bellandor Lovasközpont tulajdonosának.
Hálás köszönettel tartozunk nem
utolsó sorban a szülőknek, akik
gyermekeiket ránk bízták!
Hájas Ágnes
a Szent II. János Pál pápa Karitász
Csoport tagja
a tábor egyik vezetője
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KARITÁSZ CSOPORTUNK A CIVILÍZÁCIÓN
Faluközösségünk idén harmadik
alkalommal rendezte meg a civil közösségek meghívásával ezt a falunapot. A Széchenyi téren kaptak lehetőséget a különböző önkéntes társadalmi szervezetek a bemutatkozásra, és
mindenki meghívást kapott arra, hogy
főzzön valamit, amit a járó-kelők –
nyilvánvalóan elsősorban községünk
lakói – aztán asztalukhoz lépve megkóstolhassanak.

Lehetőség nyílt itt arra, hogy kicsit
jobban megismerjék egymást is személy szerint a különböző társaságok
tagjai, illetve hogy pár szóban bemutatkozzanak, tevékenységükről beszéljenek. Jó alkalom ez a személyes
találkozásokra. Gondolkoztunk azon,
hogy mint karitász csoport, mivel
tudnánk előrukkolni. Hiszen a legtöbb civil szervezet valamilyen közös
érdeklődés mentén szerveződik. Mi a
mi sajátosságunk? Hájas Ági úgy fogalmazott a bemutatkozásnál: mi va-

gyunk a katolikus közösség kinyújtott
keze.

Aki asztalunkhoz lépett, azt házilag
sütött kovászos kenyérből készült
hamburgerrel kínáltunk meg, ám aki
nem akart enni, azt sem hagytuk elmenni üres kézzel: nekik lelki táplálékot kínáltunk a korsóból, melynek
felirata ez volt: „Nem csak kenyérrel
él az ember”, és rövid szentírási idézeteket tartalmazott. Legalább 80
embert leptünk meg ilyenformán, és
nem egy könnyes szemet láttunk,
amint az emberek elolvasták a csak
nekik szóló idézetet. Jó idő volt, jó
légkör, örömteli találkozások. Ezúton
köszönöm az otthon sütött kovászos
kenyereket asszonytársaimnak, és az
egész napi kitartást csoportunk tagjainak. Jövőre újra szeretettel várunk
mindenkit a karitász asztalánál!
Schumicky Ildikó
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VAKÁCIÓ HÁROM PÜSPÖKKEL
Székely János püspök atya mesélte
egy interjúban, hogy kisdiákként egy
nyári vakáció alatt elolvasta az egész
Ószövetséget. Sokan vagyunk így
nyári olvasmányainkkal. Ha nincs
fesztivál, külföldi út, tematikus tábor,
akkor egy jó könyv, különösen, ha
még vastag is, hosszú heteket tud kitölteni gazdag élményekkel.
Nekem az elmúlt nyáron egy hármas interjúkötet nyújtott ilyen élményt. Kovács Lajos Péter, az Éghajlat Kiadó igazgatója beszélgetett
Fabinyi Tamás evangélikus, Kocsis
Fülöp görögkatolikus és Székely János római katolikus püspökkel. Példaképeikről, a Szentírásról, családi
hátterükről, életútjukról, majd a személyes dolgokon túl magyar hazánk s
a Világ jelen helyzetéről, gondjairól.
/A példázat erejével – Manréza Füzetek, Éghajlat Könyvkiadó 2010/
Három püspök három keresztény
felekezetből. Bevezetésként mindhárman bemutattak egy-egy szentéletű elődöt, akik a kommunista diktatúrában szenvedtek börtönt és vértanúságot. Ordass Lajos, Romzsa Tódor
és Meszlényi Zoltán életútját, hitvallását és helytállását ismerhettem meg
avatott tolmácsolásban. De mellettük
mintegy méltó mellékalakként a történész és teológus Fabinÿ Tibort is
megismerhetjük, továbbá három fiatal
hívő ember megpróbáltatásait és lelki
fejlődését, nevelőiket és társaikat a
hivatáshoz vezető göröngyös úton.
Szinte kórusban vonják le a tanulsá-

got: a legértékesebb példa, térítő és
nevelő erő a hiteles élet.
A példázatok bemutatása szinte
törvényszerű könnyedséggel vezet át
saját lelki fejlődésük leírásába. Ők
mindhárman nagyon erős családi háttérről számoltak be, ami pályakezdésükhöz szilárd támaszt nyújtott.
Megtapasztalták, milyen fontos, hogy
tudjon a család együtt beszélgetni,
együtt imádkozni! S azt is, hogy a fogyasztás és a wellness nem boldogság! Mai világunknak éppen ez az
egyik fő problémája, hogy nincs meg
az igazi értékek becsülete, a házasságkötés súlya, az emberek nem látják, hogy mit jelent a család.
Fabinyi Tamás mondja: „Annyira
vigasztalannak tűnik a mai világ! Könyörögnünk kell a Vigasztaló Szentlélekért. Meg kell tanulnunk újra beszélgetni.” S kifejti, hogy csak bámuljuk a tévét, de véleményt mondani, érvelni nem tudunk. A gyerekek
nem tudják az érzéseiket, érzelmeiket
szavakba foglalni. (Nagy egyetértéssel, de meglepetés nélkül hallgattam
egy este Adamikné Jászó Anna professzor asszony beszélgetését a rádióban Balázs Gézával. Elpanaszolta,
hogy a mai diákok zöme közömbös és
műveletlen. Mégcsak nem is beszélgetnek, sőt nem is tudnak beszélni!)
Az istenhit és istenkeresés mindhárom püspök számára a gyermekkorban gyökerező folyamatosság. Különösen Székely János vallomásaiban
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megragadó az isteni teremtés áhítata.
Ahol erről beszél, szinte szentferenci
magasságokba emelkedik, s olvasóját
is ragadja magával föl-föl a kozmosz
tökéletességébe. „Az Úr Isten valami
gyönyörű rendet illesztett a világba. –
mondja, s hozzáfűzi: A törvény nem
más, mint fölismerni a világ rendjét.
Azt a logoszt, azt az Igét, amellyel
Isten alkotta a világot. Az erkölcs pedig az, hogy mi rátalálunk erre. A világ olyan, mint egy tökéletes szimfónia. Az embernek meg kell tanulnia,
hogy egy tiszta hanggá váljék ebben,
és beleilleszkedjék a harmóniába.
[…] Kiránduláson gyakran élem át,
hogy az Isten által alkotott rend gyönyörű, hibátlan! A fák, a sziklák, a
felhők, a patakok tökéletesek; valóban olyanok együtt, mint egy csodálatos harmónia.” Máshol pedig ezt fűzi
hozzá: „Erősen halljuk az Úr Isten
hangját a természetben, ami gyönyörű. Kristálytiszta hang, ami átmossa
az embert.”
Vajon a mai Egyháznak (sőt egyházaknak!) mi a szerepe ebben az isteni harmóniában? Őrizni a gyökereket vagy megújulni?
A három püspök válasza itt is egybecseng: Conservando et renovando!
Fabinyi Tamás éppen ezt a két szót
választotta püspöki jelmondatául. „A
Lélek segítségével – mondja – nekünk az őrzésre és a megújításra kell
törekednünk. Arra szeretnék figyelni,
hogy mi az, amit meg kell őrizni, illetve miben is kell megújulni.”

Az őrzés feladatairól Kocsis Fülöp
különösen átgondoltan és meggyőződéssel beszél. „Korunkban az ember
eltestiesedik, az életcél kiüresedik. Az
ember szinte vibrál, folytonos tevékenykedéssel igyekszik kitölteni napjait. Így elkerülhetetlenül megjelenik
benne az éhség, a vágy a csendre és a
benső azonosságra. Ez pedig nem
más, mint az Istennel való kapcsolat.
[…] A cél, az elsődleges feladat az
Istennel való közösség megértése.”
Személyes hitvallást is tesz: „Minthogy minden utamon, egész életutam
minden lépésében ezt kerestem: »Mit
akarsz, hogy cselekedjem? « (ApCsel
9,5), mindig arra törekedtem »Ne az
én akaratom teljesüljön, hanem a Tiéd! « (Lk 22,42); »Legyen meg a Te
akaratod! « (Mt 6,10) – így hát most
is ezt kerestem. És az Édesanyám kezébe kapaszkodva azt mondtam az
Isten angyalának: »Legyen nekem a
Te szavad szerint! « (Lk 1,38)”
És a megújítás? Fabinyi Tamás így
teszi fel a kérdést: „Miként végezheti
el a Szentlélek az egyházat megújító
munkáját?” S válaszként mindjárt egy
bájos gyermeki bakit idéz: A sok
építkezés és intézményalapítás közben óvakodjunk, nehogy az „állványimádás” bűnébe essünk!
Öt címszó köré fűzve elemzi az
egyház megújító teendőit. Első és legfontosabb az ige és a szentségek szolgálata. Hangsúlyozza, hogy a hit és a
tudás nem szemben áll, hanem kiegészítője egymásnak. Második helyre az
egyház belső közéletét sorolja, ki-
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emelve a belső és külső nyilvánosságot. Ezt követi az egyház és a társadalmi közélet viszonya, mert a vallás
nem zárkózhat be a templomok falai
közé. Hiszen nem tagadhatjuk meg
Nátán próféta, Albert Schweitzer
vagy Maximilien Kolbe örökségét! A
negyedik témakör az ökumené, mégpedig Jézus főpapi imájának jegyében: „hogy mindnyájan egyek legyenek!” (Jn 17,21) Végül az európai
együttműködésnek szentel néhány
fontos gondolatot. Hazánk a történelem nagy útkeresztezésében fekszik.
Kritikusan és önkritikusan kell vizsgálni múltunkat és jelenünket, mert
népeink sorsa együttműködésre kötelez.
A beszélgetőtársak kitérnek az őrzés és újítás kettős és kölcsönös viszonyára is. Székely János emeli ki,
hogy a misztikum egyre nagyobb szerepet kap ebben az egyre jobban szekularizálódó világban. Hivatkoznak is
Karl Rahner szállóigévé lett jóslatára:
„A 21. század kereszténysége vagy
misztikus lesz, vagy nem lesz.” Ez a
gondolat pedig visszavezet az alapokhoz. Az olvasó újra meg újra eltűnődik, vajon szertartásainkat, templomainkat kell-e a modernitás jegyében megújítani, vagy inkább a hitünket, visszatérve a Szentíráshoz és az
egyházatyák és évszázados hagyományok szelleméhez. Vagy egyszerűen
ahogy Teréz anya mondta: „Tenni valami nagyon szépet Istenért!”
Ez annál inkább időszerű, mert,
ahogy Fabinyi Tamás észleli, „a 20.

sz. elején történt valami. Megtört valami. Megtört az egység. Például a
természettel való egység. És a Teremtővel való egység. Az, ami a régi agrártársadalmakban, mint amilyen Jézusé is volt, még létezett. Ennek oka
nyilván az iparosodás, aminek egyenes következménye lett az elszemélytelenedés.” Már Németh László is arról ír, hogy az ember ezermesternek
született, de a munkamegosztás egysíkúvá züllesztette. /A minőség forradalma/ Ady szerint is „Minden egész
eltörött.”
Székely János úgy véli, „a világ és
az ember akkor találná meg a boldogságot, a békéjét, a tartós rendet, ha
felismerné a világba beleültetett isteni
rendet. Sajnos a mai világ ettől nagyon messze jár. […] Az egyház örök
nagy küldetése, hogy megtanítsa az
embert igaz módon élni, hogy meglássa és megbecsülje azt a szépséget,
melyet a Teremtő a világba ültetett.
Ennek egyik konkrétuma: megtanítani, hogy az emberek értéknek tartsák
az életet. A családot, a házasságot, a
múltunkat, a kultúránkat. Nagy hiányosságokat kell e téren bepótolnunk.
Több generáció nőtt föl anélkül, hogy
megismerték volna a hitet. Sokan úgy
vélik, hogy hinni lehet a templomban,
de a tudományban, a politikában nem.
Ezek az emberek nem látják egészben
a világot. Nagyon fontos lenne tehát a
hitet tanítani. Megértetni ennek a társadalmi, erkölcsi tanításnak, filozófiának az erejét és világformáló lehetőségét.”
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(Zárójelben érdekes párhuzam,
amit Barsi Balázs ír legújabb könyvecskéjében: „Az emberi értelemnek
kettős szerepe van. Az egyik a praktikus, a számító gondolkodás. Van
azonban az értelemnek egy másik
funkciója is: rácsodálkozni a létezésre, és kutatni az okokat, keresni a választ a végső kérdésekre. […] Az a
baj a mai emberrel, hogy nem látja,
talán nem is akarja látni az egészet.
Elvesztette a létezés szemléletét, zárójelbe tette, leszokott róla.” /Barsi
Balázs: „Most megmarad e három”
2018./)
A globalizáció és napjaink liberalizmusa mindhárom püspök számára
súlyos kérdés és feladat. Székely János úgy látja, „abban a társadalmi
helyzetben, ahol láthatóan minden
szétesik, az egyház fő küldetése, hogy
szigeteket építsen. Ahogy a Római
Birodalom bukása után tették például
a bencés kolostorok. Ez egyik nagy
küldetésünk: a hitnek, az élő keresztény életnek erős, hiteles szigeteit fölépíteni, mely jól látható, és ahol a
kultúra átmenthető.” (Ide is kívánkozik egy párhuzam. Németh László
mondta Szárszón 1943-ban: „megfigyelni, a teljes bénaságban hogy
mocordul meg apró szigeteken itt is,
ott is a jószándék, hogy találja meg a
homályból előtapogatózva jelszavait,
s hogyan mozdítja meg fokról fokra
az egész társadalmat.”) Székely János
a tőke és a pénzpiac túlhatalmáról beszél, s a harcról, amit a betegek, az
idősek és a munkások jogaiért kell
megvívni. A Szentatyára, XVI. Bene-

dek pápára hivatkozik (Caritas in
veritate), aki szerint szükség van egy
nemzetek fölötti erkölcsi tekintélyre,
hogy ne csak az erősek joga érvényesüljön.
Modernitás? Útkeresés a jövő felé,
vagy múló divatok? Kocsis Fülöpnek
erről igen sok mondanivalója van:
„A nyugati társadalom hanyatlásával az egyház hangja erőtlenebb, bágyadtabb lett. Ezt a nyugati egyház
maga is érzi, ezért keresi az új kifejezési formákat. És nehezen találja.
Igyekszik minél jobban igazodni a
világhoz, akár a képzőművészetben, a
zenében, az építészetben. A baj csak
az, hogy így nem a világ hangját találja meg, inkább az értéktelenedés
felé sodródik. A nyugati egyház nagy
útkeresésben van, míg a keleti szinte
vaskalaposan ragaszkodik kifejezésmódjában a hagyományaihoz. A kortárs zenét egyáltalán nem engedi be.
Az ikonok ábrázolása ezer éve
ugyanaz. Az építészek megrökönyödve látják, hogy Romániában, Ukrajnában gombamód épülnek a régi
templomok utánzatai, holott szerintük
ez már idejétmúlt. Pedig nincs igazuk. A keleti egyház évszázadok óta
így építkezik, efölött soha nem száll
el az idő. Megvan a szabálya, hogyan
kell egy templomot fölépíteni. Emiatt
én is állandó harcban állok az építészekkel. Nem tudunk templomot építeni. A mai templomtervek nem fejezik ki a keleti egyház tanítását. Ismerni kell a templomépítés teológiáját, mert a templom is ikon, a teológia
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tanításának része.” Székely János pedig megjegyzi: „Aki látványosan
nagy egyéniséggé akar válni, igen
gyakran sematikus lesz, mert a modern divatok szerint fog élni.”
Eddig jutva az olvasásban eszembe
jutott régi barátom, Gyukics Péter fotókiállítása idén tavasszal a Magyar
Építőművészek székházában. Miután
végigfotózta a Tisza és a Duna valamennyi hídját, újabban a modern
magyar templomokat fényképezi. S
kiállításán az obligát elgyönyörködés
közben egyre erősödött bennem valami hiány vagy kudarc élménye:
ezek a tetszetős, bravúros épületek
valójában nem templomok – kultúrháznak vagy transzformátorállomásnak nagyszerűek, de hol lakik bennük
Isten? Az Úr azt kérdezte Dávidtól:
„Te akarsz nekem házat építeni?” Mit
kérdez vajon az Úr mitőlünk?
Az Úr, aki ott volt az égő csipkebokorban és a felhőben, amely leszállott Jézusra és kísérőire. És ott volt a
hegyen, ahonnan Mózes lehozta a
törvénytáblákat. És ott volt Illés barlangja előtt a langyos szellőben.
Ugyan hol van a mi életünkben és a
mi templomainkban?
Pedig nemcsak Jézus ígérte meg
nekünk, hogy velünk lesz a világ végezetéig, hanem az Atya is!
Fabinyi Tamás meséli, hogy egyszer egy ökumenikus összejövetelen
valaki megkérdezte: „A te vallásod
mit tilt?” S ebből a naiv kérdésből a
három püspök nagyon izgalmas következtetésekhez jut.

Erkölcsünk alapja valóban a Tízparancsolat tiltásaiból vezethető le.
Azonban ezt két szempontból is érdemes alaposabban átgondolnunk,
noha a tény is, tartalma is vitathatatlan. Kocsis Fülöp arra figyelmeztet,
hogy „nem a tilalmak korlátai terelgetnek minket a mennyországba. Isten országának meghirdetett boldogsága ezt nekünk felkínálja. […] Az
Újszövetség alapnormája a nyolc boldogság: ez adja életünk alapját és
hétköznapi magatartásunk mércéjét.”
Fabinyi Tamás pedig így folytatja: „A
Tízparancsolat pontjait sem kell feltétlenül tilalomfákként értelmeznünk.
Az eredeti nyelvi gazdagság megengedi, hogy indicativusban, kijelentő
módban értsük. […] Ha Istennel szoros kapcsolatban vagy, akkor eljutsz
egy olyan állapotba, amikor mindez
már nem is hiányzik neked.” Sőt! Az
oly sokszor emlegetett pokol sem úgy
értendő, mint Isten büntetése, hanem
mint saját bűneink természetes velejárója, egyenes következménye – mint
egy hibás mozdulat után a sérülés.
Tehát nem Isten büntet, aki maga a
szeretet – vétkeink hordozzák magukban a büntetést!
Mit jelent tehát és milyen legyen a
bűnbánat?
A depresszió és görcsös bűntudat
ártalmas. Ezt ma már nemcsak a pszichológusok mondják, ezt vallja az
Egyház is. Ám a kyrie eleison valóságos találkozás az Istennel. „Láttam,
Uram, a hegyeidet, / S olyan kicsike
vagyok én” – mondja József Attila
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Isten című versében. Ezt a találkozást
példázza az is, hogy Székely János a
gyóntatószékből nem a bűnökre emlékszik, sokkal inkább az igyekezetre,
ami a bűnbánókból sugárzott. Kocsis
Fülöp is hasonló tanulságra utalva
mondja: a fohász, hogy „Irgalmazz!”,
nem azt jelenti, hogy „Ne sújts
agyon!”. Hiszen a szó: Irgalom hébe-

rül „rahamim”, ami anyaöl-t jelent! A
fohász igazi jelentése tehát: „Fogadj
öledbe Te, aki teremtettél!”
Vajon elképzelhető-e ennél bensőségesebb hazatérés, mint az Úr, vagy
Jézus ölelő karjaiba érkezni?
Molnár László Aurél

ISMERJÜK-E EGYMÁST?
Sokszor felmerül bennem a kérdés,
hogy ebben a rohanó világban hogyan
tudjuk egymást megismerni, tudjuk-e,
kit mi foglalkoztat. Nincs idő arra,
hogy mindenkivel rendszeresen beszélgessünk, akivel szeretnénk. Ennek kapcsán gondoltam arra, hogy
megosztanám a közösséggel két, a
közelmúltban megélt élményemet,
ami talán másoknak is érdekes lehet.
Király Móni keresett meg valamikor szeptemberben egy kéréssel. Azt
mondta, hogy iskolájukban, a pilisvörösvári két tannyelvű (magyar-német)
Schiller Gimnáziumban október 22én megemlékeznek az 1989-es határnyitásról a 30. évforduló kapcsán.
Mivel tudja, hogy volt közöm az akkori NDK eseményekhez, megkérdezett, hogy tudnék-e valakit, aki a gyerekeknek egy kicsit mesélne arról, mi
is történt akkor.
Mondtam, hogy én szívesen rászánom az időmet erre, és felajánlottam,
hogy még egy barátomat is szívesen
elhozom, aki szintén aktív részese
volt az akkori eseményeknek. Ugron
Imrével akkor kezdődött a barátsá-

gunk: én huszonévesen a zugligeti
Szent Család templom és az éppen
megalakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseként segítettem
intenzíven az NDK menekültek ellátását, ő pedig érett férfiként nyugatról
hazajőve szintén ugyanezt tette a szabadsága idején. Kétféle szemszögből
láttuk akkor a helyzetet, ő nyugatról,
én keletről. Ugron Imre, aki ma a
Máltai Lovagrend Magyarországi
Nagykövete, szintén azonnal igent
mondott a felkérésre.
Közben az élet folyton zajlott körülöttünk, nem volt igazán időnk készülni. Imrével abban állapodtunk
meg, hogy majd improvizálunk. Háromszor 45 percben kellett 4 osztálynak előadást tartani. Annyi időm volt,
hogy az eseménnyel kapcsolatos képeimet összegyűjtsem, s arra gondoltam, hogy ha azokat levetítjük, akkor
közben majd mesélünk. Elküldtem az
iskolának egy kiállítási anyagot is,
amit a Goethe Intézettel közösen készítettünk a 25 éves évfordulóra.
Előző este már egy kicsit izgultam,
mert nem szoktam diákoknak előadni.
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Kértem a Szentlelket, hogy küldjön
olyan gondolatokat, amikkel talán
meg tudom szólítani a diákokat. És a
segítség megérkezett, mert éjszaka
„megálmodtam”, hogyan is kezdjük,
hogyan tudjuk egy kicsit a diákok figyelmét felkelteni. A délelőtt folyamán ráadásul azt is megértettem, milyen nehéz lehet Gábor atyának, amikor háromszor-négyszer kell ugyanarról a témáról prédikálnia. Szerencsére
sikerült a három előadást háromféleképpen előadni, és egyre jobban bevonni a fiatalokat. A legnagyobb elismerés az volt, amikor Móni megosztotta egy anyuka visszajelzését velünk:
„Szeretnék a mai napért köszönetet
mondani! Ritka az olyan nap, amikor
a 15-16 éves lányom élményekkel
telve jön haza az iskolából, és önmagától meséli a történteket, kérdez. Talán sikerült a téma iránt az érdeklődést felkelteni? Köszönöm: Hanna„
Érdekes, hogy éppen pár nappal később a pátyi iskola igazgatónője hívott fel azzal a kéréssel, hogy 25-én,
pénteken délelőtt, amikor a diákoknak faluismereti napjuk lesz, szeretnék, ha az egyik állomás a mi templomunk lenne. Arra kért, hogy ha
időm engedi, mutassam be a templomot csoportonként 20 percben. Elvi
igent mondtam, és Gábor atyával
egyeztettem. A Szentlélek ismét dolgozott, mert ugyanerre a napra bejelentkezett a piliscsabai idősek otthonából is egy csoport, és kaptam egy
telefont a ciszterci Szent Imre plébá-

niáról is, hogy kb. 8 fővel pénteken
kijönnének Pátyra megnézni a templomunkat. Ez azért érdekes, mert
nyilván sokkal nehezebb lett volna
eleget tenni a kéréseknek, ha a különböző csoportok háromféle időpontban
érkeznek.
Huh, gondoltam, ez a péntek sűrű
lesz, de majd csak megoldjuk. Ráadásul reggelre az iskola tűzriadó gyakorlatot kért az önkéntes tűzoltóktól,
ahol szintén feladatom volt, mert én
vagyok az egyik tűzoltóautó sofőrje.
A péntek reggel tehát tűzoltó gyakorlattal kezdődött, majd futás a templomhoz tűzoltó ruhában, hogy idejében nyissam az első csapatnak a
templomot. Nem kellett sokáig várni.
Az udvaron kezdtem az előadást a
Havas Vince által készített emlékmű
segítségével. A korábbi iskolai előadás tapasztalatából merítve próbáltam a diákokat minél interaktívabban
bekapcsolni. Sok volt a kérdés és a
visszajelzés. Volt, aki arra volt büszke, hogy ő is önkéntes tűzoltó, és látott az iskolánál, volt aki arra, hogy
ők is mint evangélikusok templomot
építenek Budakeszin. És mindenki
ámult azokon – az építkezés során
megélt – csodákon, amikről meséltem. Hiszen csoda, hogy ez a templom néhány ember gondviselésbe vetett hitének köszönhetően kezdett el
épülni 40 millió forint ígérvénnyel,
akkoriban sokan nem hittek benne.
Szükség volt hozzá Kertész Imre atya
erőteljes kezdő biztatására, Zsolnay
Béla atya hitére, akinek lelkipásztori
szolgálata alatt leraktuk az alapkövet,
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és Gábor atya erejére és kitartására,
akinek vezetésével az idén fel is szenteltük templomunkat. Olyan ez, mint
a népmesében a kőleves története. Ha
akkor nem hiszünk abban, hogy szándékunk kedves az Isten előtt, abban,
hogy ez a templom felépíthető 200
millióból, és azt össze tudjuk koldulni, akkor még mindig csak gyűjtenénk, gyűjtenénk, az árak gyorsabban
mennének feljebb, mint ahogyan
gyűjtenénk, és nem lenne se templom, se ilyen dinamikusan fejlődő közösség. Rengeteg ember, család
anyagi, szellemi és lelki áldozata
épült bele ebbe a templomba.
Ezeket a közösségi erőfeszítéseket
értékelve adta az állam Semjén Zsolt
miniszterelnökhelyettes úr közbenjárására a befejezéshez szükséges mintegy 250 millió forintot, hogy ebben
az
évben
felszentelhessük
temlomunkat, és most már kifejezet-

ten a közösség továbbépítésére koncentrálhassunk.
A „szentimrés“ csoporttal majdnem két órát beszélgettünk, őket különösen érdekelték a kezdetek, a közösség kialakulása és a lépésről lépésre történő megvalósulás. Sok közös
ismerőst fedeztünk fel. Kiderült, hogy
az atya a bátyámat ismeri Zircről, egy
idős házaspár pedig azzal büszkélkedett, hogy a fiuk, Róbert atya misézett
már templomunkban. Így derült ki,
hogy Bécser Róbert atya az ő fiuk,
aki idén is eljön hozzánk éjféli misét
tartani. Annyira tetszett a csoportnak
a helyszín és a légkör, hogy a jövőben
szeretnének majd, ha lehetséges, lelkigyakorlatot tartani közösségeiknek.
Sokfelé száll templomunkról és közösségünkről a jó hír.
Szepi

ŐSZ?
GONDOLAT A TEMPLOMUNK ELŐTT
Szeptemberben mi is, mint sokan
mások,visszatértünk Pátyra. Egy csodálatos vasárnap reggelén a mise után
a templomkertben örömmel néztem
az apróságokat, vidám gondtalanságban hogyan szaladgálnak. Egy
napszőke angyalka rám köszönt:
"Szervusz, te öreg bácsi!" Nagyot derülve, de belátva az igazságot válaszoltam: igaz, tényleg egy öreg bácsi
lettem. (Nemcsak az vagyok, annak is
látszom!) Ő sebesen gurult tovább
apró járművével.

- Néhány-sok év előtt ezeket a
csöppségeket még név szerint ismertem, családjaikkal egyetemben. Soksok közös esemény, rendezvény, közös munka természetes eszköze volt
az ismeretségnek. A gyerek tudja,
hogy ez az ember öreg, de hogy kicsoda ő, azt már nem. És én sem tudom, kikhez tartozik az egyébként
tisztelettudó igazmondó.
- Elgondolkodtam. Drága szeretett
Apám szavai jutottak az eszembe:
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"Értsétek meg jól: a szent keresztség
által egy KÖZÖSSÉG tagjai lettünk!
A keresztvíz titka által többé nem
magánügy a hitünk, az életünk, még a
saját üdvösségünk se!"
- Tovább szaladt a gondolat. Lemaradtam, lemaradtunk. Van mit tennünk. Más nem teszi meg helyettünk.
Van kötelességünk egyénileg és közösen is. Meg kell ismernünk egymást a közösségben.
- Nekünk keresztényeknek nincsenek kizárólag sajátunknak tulajdonítható érdemeink. Lehetnek eredmények, de ezek mind kötelező feladatok teljesítéséből fakadnak. Nekünk
csak Teremtőnk által számunkra kimért feladataink vannak, ezekre figyelnünk kell. Adott időben és helyzetben ezeket fel kell ismernünk, és
Isten adta tehetségünk, lehetőségeink
szerint a legemberségesebben kell
megoldanunk. KÖTELEZŐ!

- Ehhez mindent: a feladatot, lehetőséget, erőt, eszközt, eszünket, szép
Világunkat, embertársainkat mind
kölcsön-, ajándékba kapjuk. Ha a teljesítésben önhibánkból mulasztunk,
bűnt követünk el. Ha viszont helytállunk, csak azt mondhatjuk: "Mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak a kötelességünket teljesítettük." /Lk 17,10/
- Végül hiszem, gazdag, szép jövő
vár arra a közösségre, amelyik még
veszi magának a fáradságot és figyelmet fordít arra, hogy időről-időre
megújítsa magát Isten dicsőségére.
Egy szép őszi reggelen reménykedő
szívvel néztem a még gondtalanul zajongó, nyaralásból hazatért gyerekeket. De gondolataim nem értek véget.
Szeretettel:
Havas Vince, "egy öreg bácsi"

ÚJ KORSZAK, ÚJ ÉLET. MI IS A TERMÉSZETES KÖZÖSSÉGFEJLŐDÉS?
Közösségünk egy új lehetőségbe
vágott bele, aminek az eredményeképpen november 18-án világosabb
képet fogunk arról kapni, hogy mik is
lehetnek a közösségünk fejlődésének
irányai. De miről is van szó?
A Természetes Közösségfejlődés
(NCD) elméletét és gyakorlatát Christian A. Schwarz (1960) Németországban élő evangélikus teológus alkotta. 86 ország több mint 70 ezer
közösségének vizsgálata alapján a
közösségi élet nyolc minőségi jellemzőjét különböztette meg. Az NCD Ál-

lapotfelmérés segítségével a közösség
azonosíthatja azokat a területeket,
amelyek a legegészségesebben működnek, illetve azokat, amelyek leginkább visszafogják a növekedést. A
folyamat a közösség vezetője és
meghatározó tagjai által 30 perc alatt
kitölthető online kérdőívvel indul: ez
az NCD Állapotfelmérés alapja. Ezt
követően a közösség megkapja saját
profilját, a felmérés eredményét.
Személyes találkozón, együtt fedezzük fel és ünnepeljük meg a közösség
erősségeit, illetve nézünk rá azokra a
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területekre, amelyeken a közösségnek
feladata van. A közösség szabadon
eldönti, mihez kezd a felismert feladatokkal. Az eredmények ismeretében a közösség szabadon stratégiát
dolgozhat ki, amely magában foglalhat a közösséget segítő tréningeket,
lelkigyakorlatokat, csendes napokat,
egyéb változtatásokat, továbbá egyénileg elhatározásokat hozhatunk,
hogy a közösségünkben tehetségünk
szerint hogyan veszünk részt. A felmérés akár néhány év múlva újra
megismételhető, és ennek segítségével tudatosíthatjuk a változást, hálát
adhatunk az eredményekért, és új elhatározásokkal vághatunk neki a következő időszaknak. Összefoglalva,
mit hozhat az NCD a fejlődésünkben?

ködnek a közösségünkben, és mely
területeken tudnánk fejlődni.

1. Önmagunkra tekintést: az eszköz
meg tudja mutatni, melyek azok a területek, amelyek egészségesen mű-

Gillay Zoltán

2. Újfajta felelősségvállalást: a közösség életének minőségéért a tagok
is felelősek; ha mi képesek vagyunk
változni, akkor fog a közösségünk is
mélyen és tartósan változni.
3. Szorosabb kapcsolatokat: a közösséget gazdagítja és erősíti az, ha
az egyéni fejlődésünket és az istenkapcsolatunk fejlődését egymást támogatva éljük meg.
Szeretettel várunk mindenkit november 18-án este 7 órakor templomunkban az eredmények megismerésére és megbeszélésére. További információ: www.ncd.hu.

ADVENTI VENDÉGÜNK A LAUDATE GYERMEKKAR
Már megszokott, hogy a karácsonyi
készületi idő egyik kiemelkedő eseménye templomunkban az adventi koncert. Segít a ráhangolódásban, segít az
elcsendesedésben és - ha rövid időre is
- kiszakít minket a „nemesfém (bronz-,
ezüst-, arany-) vasárnapok” vásárlói
forgatagából, zűrzavarából. Minden
évben igyekszünk olyan együtteseket,
kórusokat vendégül hívni, akiknek
művészete, muzsikája a kifinomult zenei ízlés magas mércéjének is megfelel. A művek nagy része ugyanakkor
klasszikus karácsonyi zenemű, így
nemcsak a koncerttermek rendszeres

látogatóinak, hanem valamennyi, a zenét kedvelő embernek élményt jelenthet.
Az idei advent igazi gyöngyszemének ígérkezik a Sapszon Borbála által
vezetett Laudate Gyermekkar december 14-én, szombat este 7 órakor kezdődő pátyi koncertje a Szent II. János
Pál Templomban. A kórus koncert –
hagyományosan – az adventi gyertyagyújtást követően kerül sorra.
A kórus története egyidős a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskolával (1988),
amelynek megálmodója, létrehozója és
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a mai napig is művészeti vezetője ifj.
Sapszon Ferenc, Borbála édesapja.
A Kórusiskolában működő másik 4
kórus (a 2-4. évfolyam gyermekeiből
alakult Gaudate, az Exsultate fiúkar, a
Jubilate leánykar, valamint a már végzősökből álló Cantate vegyeskar) mellett a Laudate Gyermekkart a felső tagozatos (10-15 éves) lányok alkotják,
ezzel a második legfiatalabbakból álló
és egyben az iskola legnagyobb létszámú kórusa.
A Magyar Örökség Díjas kórusiskola mindennapjait meghatározza a kodályi alapgondolat. A „folyosói élettől”
kezdve az iskolai kirándulásokig minden mozzanatot ugyanaz az értékrend
hat át, miként az alapító, ifj. Sapszon
Ferenc fogalmazott: „nem öntörvényű
szaktárgyak hadakoznak egymással,
hanem egy átfogó gondolkodásmód
érvényesül”.
1998 májusában a Laudate Gyermekkar elnyerte az “Év kórusa” címet.
1999-ben és 2001-ben is részt vett a
Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen Fischer Edina vezetésével, ahol
arany diplomát, és mindkét esetben 2.
helyezést ért el.
A kórus napjainkban Sapszon Borbála vezetésével rendszeresen énekel a
Mátyás templom ’Déli énekszó’ elnevezésű pénteki koncertjein, ahol mind
reneszánsz dallamok, mind ma élő zeneszerzők egyházi művei is felcsendülnek. Emellett évente több alkalommal, szintén a Mátyás templomban,
énekel a vasárnapi 10 órás szentmisén.
Repertoárjukban az egyházi kórusmű-

vek mellett világi művek is szerepelnek, gyakran különféle hangszerek kíséretével.
A Laudate Gyermekkar kiemelkedő
eredményt ért el a 2019 áprilisában
megrendezett XVII. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen, amelyen tizenöt ország harminchárom kórusa
vett részt. A Laudate igen magas pontszámmal lett a gyermekkari kategória
I. helyezettje. Az Emberi Erőforrások
miniszterének különdíját is átvehették
a kórusművek kimagasló zenei megvalósításáért.
A kórus többször szerepelt a
Dohnányi Zenekarral együtt filmzenei
koncerten is. Újdonságnak számít,
hogy pár éve több filmszerepre is felkérést kaptak. Ilyen volt a Rossz versek című magyar film, valamint legutóbb - 2018 őszén - Szabó István, Oscar-díjas filmrendező Zárójelentés című új filmjének forgatása.
A 10-15 éves lányok heti 4 órát énekelnek együtt, emellett nyáron egy hetes táborban készítik elő az egész éves
munkát. A kórus összetétele évről évre
változik, sikereik értékét ez csak tovább növeli.
A koncertre a belépés díjtalan. A
szervező Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány minden érdeklődőt szeretettel vár a mintegy egy órás
koncertre. Adományokat templomunk
jövőre elkészülő új orgonájának megépítéséhez plébániánk szívesen fogad.
Dr. Kővágó István
kuratóriumi titkár,
a koncert egyik szervezője
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KARITÁSZ HÍREK
Szent Erzsébet napi élelmiszergyűjtésünket idén is megszervezzük. Ez alkalommal a megszokottól eltérően szívesen fogadunk olyan élelmiszereket is, melyeket ajándékcsomagba is felhasználhatunk, pl. neskávét, desszertet. Itt is felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy jelezheti nekünk, ha olyan családról,
idősről, rászorulóról tud, akinek jól jöhet egy csomag. A gyűjtést november 8-tól
november 24-ig végezzük a szentmisék előtt és után.
Mivel maroknyi csoportunk tagjainak száma kissé megfogyatkozott, nagy szeretettel várjuk újabb tagok jelentkezését, akik szívesen adnának idejükből azoknak, akiknek erre nagy szükségünk van! Aki kedvet érez a munkánkba való bekapcsolódáshoz, az kérjük, keresse Schumicky Ildikót vagy Hájas Ágnest!
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