MÉGIS

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

2020. ősz

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,,
MÉGIS SZERESD ŐKET!” (Kalkuttai Szent Teréz)
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SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Plébános: Harkai Gábor
tel.: 26 / 371-468
06 30 931 65 30
plébániai fogadóórák előzetes telefonos egyeztetés szerint

LÁSZLÓ ATYA PÁTYRA ÉRKEZETT
át az Olaszországban élő magyarokat
szolgálta, most Pátyon, Harkai Gábor
plébános atyát és a pátyi híveket segíti majd, illetve tervei szerint előkészületben lévő könyveit kívánja megírni.

21 évi olaszországi szolgálatát befejezve Dr. Németh László atya,
olaszországi magyar főlelkész, pápai
prelátus hazatért Rómából és ún. szabad évét Pátyon tölti. Lakóhelye a
Szent II. János Pál templomban kialakított lelkészi lakás lett. Munkájával, mellyel több mint két évtizeden

László atya kedden este 7 órakor és
szerdán reggel ½ 7 órakor mutat be
szentmisét a templomban. A hozzá
fordulókat szívesen fogadja beszélgetésre, illetve gyónási lehetőséget is
biztosít. Időpontot egyeztetni a +36
20 3371849 -es telefonszámon lehet.
Kővágó István
egyházközségi jegyző

SZERTARTÁSOK RENDJE
Szentmise

Taizé-i imaóra
hétfő

kedd

19:00

szerda

6:30

péntek

18:00

vasárnap

8:00

6:00

szentségimádás
minden hónap első csütörtök 19:30
rózsafüzér
minden hónap első péntek

17:30
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MAGYAR-LENGYEL KÖZÖS SZENTEK
Egy régi mondás szerint „lengyel s magyar két jó barát, együtt küzd és issza borát”
(Polak, Węngrier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.). Ugyan mi lehet ennek a kedves
szállóigének a gyökere? Talán egy másik mondás adja a megfejtést, miszerint az ellenségem ellensége a barátom.
Magyarország és Lengyelország – sorsközösségben így együtt a kettő! – különös helyet
foglal el Európa történeti földrajzában: évszázadokon át ugyanazokra a veszedelmekre kellett figyelniük. Ők alkották a nyugati kereszténység keleti határát. Életük állandó harc volt
– kezdetben a népvándorlás pogány népei, később a mongol veszedelem ellen, majd az
örökké terjeszkedő török birodalom, s annak tatár vazallusai, az utóbbi évszázadokban pedig a mind erősebb és agresszívebb orosz birodalom fenyegette őket. Másrészt nyugat felől
is állandó veszélyt jelentett a hatalmas szomszéd, a Német Nemzet Szent Római Birodalma. Érdekes véletlen, hogy mindkét ország élt át épp 150 éves „három részre szakíttatást”.
Az azonban már szinte szükségszerő, hogy a 20. század mindkét nép országát brutálisan
megcsonkította, a térképét is teljesen átrajzolta. Összeroppantak a német birodalmi agreszszió alatt, s végül mindkettő a szovjet imperializmus áldozatává vált. A II. világháborúnak
is talán legnagyobb vesztesei lettek: a lengyelek a háború kitörésekor, majd a megsemmisítő táborok poklával és a varsói felkelés elfojtásával szenvedtek nagyon-nagyon sokat, mi
magyarok pedig a bécsi döntések és a „fegyveres semlegesség” hamis reményei után maradtunk „utolsó csatlósnak”, s rombolta porig a két csatázó ordas birodalom nemcsak fővárosunkat, de egész országunkat.
Összekötik a két népet közös királyaink: Nagy Lajos, a Jagellók, Báthori István, de egymásért harcoló katonáink és elbukott hőseink is. A magyar történelemnek sok-sok szereplője harcolt vagy bujdosott lengyel földön. S ugyanez elmondható a lengyelekről is Sobiesky
Jánostól Bem apón, Mieczyslaw Korybut Woroniecki hercegen (emléktáblája a Földmővelési Minisztérium falán látható) és a 48-as lengyel légión át az 1920. évi varsói harcokhoz
nyújtott magyar segítségig vagy a II. világháború lengyel menekültjeiig, idősebb Antall Józsefig. Micsoda kegyelem a Történelem Urától, hogy ez a két nemzet sohasem háborúzott
egymás ellen!
Összefonódó történelmünk a politika és a harc mellett a vallás területén is számos olyan
ragyogó nevet tud felmutatni, akiket mindkét nemzet egyként tisztel. Amint páratlanul izgalmas történet a Pálos Rend Klastrompusztán, majd Częstochowán gyökeredző 800 éves
históriája is. Szent II. János Pál pápa és 1956 forradalmának összefonódó ünnepe, október
22-23 alkalmából, egyfajta virtuális zarándoklatként őróluk, a magyar-lengyel közös szentekről lássunk itt rövid összefoglalót!
A 10-11. században párhuzamosan folyt a keresztény térítő munka mindkét ország területén, a bosnyák hegyektől a Balti-tengerig. Sokszor ugyanazok a papok és szerzetesek hirdették Krisztus evangéliumát e hatalmas régió távoli sarkaiban is, mígnem valahol életükkel fizettek buzgalmukért.
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1. Szent Adalbert püspök, vértanú, Csehország és az Esztergomi Egyházmegye védőszentje.
Kelet-Csehországban, Libicében született 955-ben. Vértanúhalált halt 997. április 23-án
Gdanszk közelében. Apja Szlavnik cseh fejedelem volt. Szülei gyermekkori betegsége miatt szentelték Istennek. A magdeburgi dóm iskolájában tanult, 972-ben szentelték pappá.
983-ban Prága, és vele Morvaország püspöke lett. De riasztotta a félig még pogány nép,
ezért Rómába ment, és kolostorba vonult. A pápa azonban ismét Csehországba küldte.
Adalbert ott az őt Rómából elkísérő társaival megalapította a brevnovi apátságot, ami idővel Kelet-Középeurópa szellemi központja lett.
Adalbert innen családi viszálykodás miatt menekült Magyarországra, ahol találkozása
Istvánnal történelmi fordulatot hozott: nagy távlatokra irányította az ifjú uralkodó szellemét.
Ezután ismét Róma, majd Mainz és Franciaország következett, ahová társa, Asztrik is
elkísérte. Adalbert azonban rövidesen visszatért keletre, és Lengyelországba ment, Vitéz
Boleszláv udvarába. Fáradhatatlanul térít, kolostort alapít, majd a pogány balti törzsekhez
indul. Egy porosz lándzsa azonban halálra sebezte. Gniezno városában temették el, amit
barátja, III. Ottó császár érseki székhellyé tett. Végső nyughelye 1030 óta Prága.
2. Szent Asztrik Kalocsán halt meg 1036-ban vagy 1039-ben.
Adalberttel jött Magyarországra, akivel együtt tanult Magdeburgban. De a poroszokhoz
nem kísérte Adalbertet, hanem Lengyelországban maradt, mert Bátor Boleszló fejedelemtől
elnyerte a meseritzi apátságot. Mikor azonban István, a magyarok fejedelme követek és levelek révén térítőket toborzott, „Aserik” pápai legátusként Magyarországra, a Szent Márton
hegyi kolostorba jött. A legenda szerint ő hozta el Rómából azt a koronát, felségjelvényeket
és áldást, amit II. Szilveszter pápa csodás álmára hagyatkozva küldött Istvánnak, a magyarok fejedelmének.
István király Asztrikot 1002-ben az újonnan alapított kalocsai egyházmegye érsekévé tette. Átmenetileg azonban, az időlegesen látását vesztett Sebestyén helyett, az esztergomi
érseki stallumot is betöltötte.
3. Zoborhegyi remeték: Szent András és Szent Benedek
Csak haláluk évét tudjuk: 1010 és 1012.
András – eredeti nevén Zoerard vagy Szórád – lengyel földről érkezett Nyitrára, ami Géza fejedelem haláláig István és Gizella lakhelye volt. A Szent Ipoly kolostorban vette föl az
„Ora et labora” jelmondat szerzetesi csuháját, de hamarosan a Trencsén közeli hegyekbe
vonult vissza, ahol remeteként élt, nagyon szigorú aszkézisben. Vértanúságát önkínzással
pótolta, mígnem egy napon halva találták. A nyitrai székesegyházban helyezték örök nyugalomra.
Remetelakát tanítványa, Benedek örökölte, akit pénzt kereső rablók öltek a Vág folyóba.
Holttestét András mellé temették.
A Zoborhegyi kolostor romjai a magyar és szlovák hívek zarándokhelye lett.
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4. Magyar (Ugri) Szent Mózes Erdélyben született 990-995 körül. Kijevben halt meg
1043. július 26-án.
Az erdélyi származású katona fivéreivel Vlagyimir kijevi nagyherceg és fiai szolgálatába
lépett. 1018-ban lengyel fogságba esett, ahol egy gazdag asszony szerelmével üldözte, de ő
mindvégig ellenállt. Fogságából szabadulva 1025-ben súlyos sebekkel tért vissza a legszentebb Istenanyához Kijevbe, ahol a barlangkolostor csodatévő szerzetesének hírében halt
meg.
5. Árpád-házi Szent László király Lengyelországban, valószínőleg Krakkóban született 1046. június 27-én.
Szent István halála után országára zivataros idők következtek. Keresztények és pogányok testvérharcai közepette Árpád fejedelem leszármazottai vetekedtek a trónért, miközben minden oldalról külső ellenség is fenyegette Magyarországot. A Szent István által
megvakíttatott Vazul gyermekeinek menekülniük kellett az országból. Béla herceg Lengyelországban, édesanyjának, Piast Richezának hazájában talált menedéket, s ott született
két fia, Géza és László. A két ifjú herceg hazatérése után vitézül küzdött a külső támadások
ellen, vállvetve a trónon ülő Salamon királlyal, ám személyes ellentéteik egyre jobban kiütköztek.
Belső béke csak akkor köszöntött az országra, amikor 1077-ben László foglalta el a trónt.
Ő kemény kézzel és írott törvényekkel helyreállította a közbiztonságot, megszilárdította az
ország határainak védelmét, sőt királysága területét is gyarapította. Személyes vitézségéről
és vallásosságáról csakhamar legendák keletkeztek. Uralkodása alatt a magyar egyház is
megerősödött. Nevéhez főződik a zágrábi püspökség és a somogyvári apátság megalapítása, valamint a bihari püspökség Nagyváradra költöztetése. Oltárra emelte szent élető elődjét, István királyt, Imre herceget, Gellért püspököt és a Zoborhegyi remetéket. De bőnbánóan írta Monte Cassino apátjának: „...bőnös vagyok, mert a földi méltóság teendőit nem lehet előmozdítani súlyos vétkek nélkül [...] hiszek abban, hogy szent férfiak imái nem egyszer segítették győzelemre gyenge karomat a pogányok ellen.” Jeruzsálemi zarándoklatra
készült, de erre már nem kerülhetett sor. 1095. július 29-én halt meg. Somogyvárott temették el, majd végső nyughelyére, Nagyváradra vitték. 1192-ben pápai jóváhagyással avatta
szentté III. Béla király.
A 13. század a mongol fenyegetést, a „tatárjárást” hozta Európára. A két nép fejedelmei
várak és kolostorok építésével, a fegyver és a hit erejével vették fel a harcot.
6. Prágai Szent Ágnes, – Anézska – III. Béla magyar király unokája, I. Ottokár cseh király lánya Prágában született 1205. június 8-án, és ugyanott halt meg 1282. március 2-án.
Atyja halála és dinasztikus terveinek meghiúsulása után, 1230-tól teljesen a karitatív kolostori életnek szentelte magát. Kórházakat, árvaházakat alapított, pápai engedélyt szerzett a
betegápoló Piros Csillagos Keresztesek Lovagrendje számára, békítő missziókat látott el a
dinasztikus családi viszályokban. Assisi Szent Klárával is levelezett, sőt az első apácákat
Klára küldte Anézska kolostorába. Szent II. János Pál pápa avatta szentté 1989-ben.
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7. Boldog Szalomea Krakkóban született 1211-ben, és Skalaban halt meg 1268. november 18-án. A Szőke Lesko lengyel fejedelem leánya, Szalomea a 6 éves Kálmán herceg jegyeseként már 3 éves korában II. András magyar király udvarába került. Életpéldaként állhatott előtte a nála négy évvel idősebb Erzsébet, akinek temetésén, majd oltárra emelésén
férjével együtt részt is vett. Kálmán és Szalomea, a két gyermek tisztasági fogadalmat tett.
Kálmán, amíg atyja élt, Szlavónia és Dalmácia kormányzója volt, s 1241-ben a tatárok ellen harcolva esett el. Szalomea mindvégig megőrizte tisztaságát, s a ferences és domonkos
kolostorokat támogatva segítette az Egyházat. 1242-ben visszatért hazájába, és belépett a
szandeci kolostorba. Közremőködött testvére, Boleszlav és IV. Béla leánya, Kinga házasságának megkötésében. Újabb kolostorokat alapított Zawichostban és Skalaban. Társai közül hercegnő létére engedelmességével tőnt ki. „Hitből fakadó szeretete derőssé tette életét.
Amilyen volt élete, olyan volt halála is. 1268. november 10-én lázas lett. Megmondta:
„Szombaton búcsút veszünk”. November 18-án mosolyogva mondta: „Eljött értem asszonyom, s oly gyönyörő...”. Testét a krakkói ferences kolostor őrzi. 1672-ben avatták boldoggá.
8. Boldog Szádok vértanú Szandomírban halt meg 1260-ban. Zágrábi domonkos szerzetesként Bolognában tanult. Ott csatlakozott Paulus Hungarushoz a kunok megtérítésének
feladatára. Sokáig dolgozott eredményesen, majd a rend Lengyelországba küldte, ahol a
sandomierzi konvent (a tanácskozási joggal felruházott – konventualis – szerzetesek testülete) élére állították. Az 1260. évi tatár betörés harcaiban vesztette életét.
9. Árpád-házi Szent Kinga (Kunigunda) Magyarországon született 1224-ben.
Ószandecen (Stary Sacz) halt meg 1292. július 24-én.
A 13. században a tatár veszedelem, a kegyetlen hódító hadjáratok, vérfürdők és rombolás meghatározta egész Kelet-Középeurópa életét. Ezekben a vészterhes években IV. Béla
királyunk a világtörténelemben is egyedülálló családot mondhatott magáénak: két testvére,
Szent Erzsébet és Prágai Szent Ágnes mellett gyermekei közül négyen kanonizált szentek
lettek: legidősebb és legfiatalabb leányát: Kingát (Kunigunda) és Margitot a szentek, Konstancia halicsi hercegnét és Jolán (Jolenta Węgierska) klarissza apácát boldogként tiszteljük.
Szent Kinga (vagy Kunigunda) IV. Béla királyunk és Laszkarisz Mária bizánci császári
hercegnő legidősebb gyermeke, Szent Erzsébet unokahúga volt. Vágyai már gyermekként
Isten szolgálatára irányultak, de szülei a tatár fenyegetés árnyékában 1239-ben Boleszláv
lengyel fejdelemhez adták feleségül, akivel 40 évig élt „József-házasságban”. Jótékonykodó és bölcs alakját legendák sokasága veszi körül. Ezek legismertebbike arról szól, miként
kapcsolódnak egymáshoz Wieliczka és Aknaszlatina sóbányái Szent Kinga győrője által.
Mikor Béla király a szlatinai sóbányát leányának ajándékozta, ő ezt győrőjét az aknába vetve pecsételte meg. Majd a győrő évek múltán a frissen nyitott lengyel sóbánya első
sótömbjében került ismét felszínre.
Kinga a ferences rend női ága számára kolostort alapított Ószandecben. Nevéhez főződik
az első lengyel nyelven írott könyv, Dávid zsoltárainak fordítása is.
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Férje halála után maga is csatlakozott a klarissza apácákhoz. Vagyonát az egyháznak
adományozta. A kolostorban 12 évet töltött együtt időközben szintén megözvegyült testvérével, Jolánnal. Társai 1284-ben priorisszájukká választották.
1287-ben egy tatár betörés elől Csorsztin várába menekültek, amit magyar vitézek egy
csapata mentett fel az ostrom alól Baksa Simonfia György vezetésével. Kinga visszatért
Ószandecbe, és vezette a kolostor újjáépítését. Itt hunyt el, hosszú betegség után 1292-ben.
10. Árpád-házi Boldog Jolán, lengyel hercegné 1235-ben született és Gnieznoban halt
meg 1298. június 11-én.
A kis hercegnő Esztergomban született, de szülei a tatár veszedelem elől nénjéhez, Kingához menekítették Krakkóba. Felnövekedvén egy lengyel herceg, Jámbor Boleszlav felesége lett, akit három leánygyermekkel ajándékozott meg. Mikor férje a tatárokkal vívott
harcokban 1279-ben életét vesztette, ő vagyonát szétosztva visszatért a krakkói udvarba
Kinga nénjéhez, majd az ő megözvegyülése után együtt vonultak be az ószandeci kolostorba, ahol tizenkét évet töltöttek együtt. Kinga halála után 1292-ben átköltözött a férje által
alapított gnieznói kolostorba, ahol apátnővé választották. Alázata, rejtetten viselt szenvedése tökéletesen egyesítette Krisztussal, aki gyakran megjelent neki. Így halála napját is előre
megmondta. Teste a kolostor kápolnájában nyugszik, sírja zarándokhely. Tiszteletét XIII.
Leó pápa 1837-ben egész Lengyelországra engedélyezte.
11. Árpád-házi Boldog Konstancia (1238–1276.) IV. Béla magyar király harmadik leánya volt. Mikor a tatárjárás után a fenyegetés ismét kiéleződött, IV. Béla a dinasztikus politikát is a tatárok ellen kívánta felhasználni. Így lett Konstancia 1252-ben I. Leó halicsi
(Galícia) király felesége. A róla szóló ellentmondásos hírek abban megegyeznek, hogy házassága után is megmaradt a római katolikus hitben, sőt buzgón támogatta a domonkosok
halicsi misszióját. 1260-ban Lembergben templomot is építtetett számukra. Mikor 1266ban megözvegyült, az ószandeci kolostorba vonult vissza, s ott is halt meg 1276-ban. A
lembergi templomban temették el. 1674-ben avatták boldoggá.
A 14-15. század szemre ugyan a két nép nagy és dicső összefogását hozta, de a külső fenyegetések már az újabb harcokkal voltak terhesek. Itt jutottak szerephez a keresztény hit
újabb csillagai, akikről illő nekünk is megemlékeznünk.
12. Jadwiga királyné, Anjou Szent Hedvig Magyarországon született 1374-ben, és
Krakkóban halt meg 1399-ben. Anjou Nagy Lajos magyar és lengyel király örököseként a
lengyelek elfogadták uralkodójuknak, de férje személyében már nehezen született egyezség. Apja ugyanis ausztriai Lipót herceggel megállapodott, hogy Lipót fiához, Vilmoshoz
adják nőül. A lengyel nemesség azonban Vilmost nem fogadta el. Hedviget először 9 évesen koronázták lengyel királynővé, de utána még Magyarországon nevelték. Másodszor 10
évesen, 1384. október 15-én, Sziléziai Szent Hedvig ünnepén koronázták lengyel királynővé, előzve egyúttal erőszakosan fellépő ausztriai kérőjét, Vilmost. Újabb kérője a pogány
Litvánia fejedelme, Jagelló Ulászló, akivel 1386. február 18-án kötött házasságot. Frigyük a
Lengyel-Balti térség keresztény hitre térését és hosszú távú konszolidációját hozta. Hedvig
a kereszténység terjesztésének apostola volt. Munkálkodásának jelei: templomok, kolostorok, egyetemi teológiai fakultás, kollégium, litván teológusok képzése, vilniusi püspökség,
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stb. Gyermekágyban halt meg. A Wawel-katedrális főoltára alá temették, de oltárra emelésének eljárása a Jagelló- és Habsburg-ház 1454. évi frigye után megakadt. Népi tisztelete
azonban töretlen maradt. Karol Wojtyla érsek kötelező megemlékezést rendelt el, majd II.
János Pál pápaként 1997. június 8-án szentté avatta.
13. Boldog Báthori László 1410 körül született, és Budaszentlőrincen halt meg 1484
körül. Őt a pálos rend és az anyanyelvi pasztoráció okán sorolhatjuk a lengyel-magyar közös szentek közé.
Valószínő, hogy a nagy erdélyi Báthori család sarja volt. Itáliában és Franciaországban
tanult, majd részt vett Hunyadi János török elleni harcaiban. 1435-ben Somló-vár birtokosa.
Hunyadi halála után, kiábrándulva a világi intrikákból, a pálos rendbe vonult vissza. 1437től húsz évig a Hárs-hegyi barlangban élt, ami ma az ő nevét viseli. Vezeklések és böjtök
között itt készítette el a Biblia első magyar nyelvő fordítását, s ültette át latinból magyarra a
szentek életének győjteményét. Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 1782-ben fellelt
Jordánszky-kódexe őrzi ezek kivonatos szövegét: Pál apostol levelei kivételével a teljes Újszövetséget és az Ószövetség első hét könyvét. A fordító jegyzete szerint csupán ezekre
volt „mi idvességünkre szükség”. 1484-ben a budaszentlőrinci rendházban halt meg. Amint
Gyöngyösi Gergely erről 1530 körül írt krónikájában megemlékezett, „ott érte el életének
utolsó napját, melyen még misét mondott, aztán eltemették.”
14. Szent Kázmér (Sz. Krakkó 1458. október 3. - † Grodnó 1484)
Az Árpádok, Habsburgok, a Luxemburgi és a Jagelló-ház bonyolult leszármazási fájának
egyik levele az 1458-ban született Kázmér herceg, a Habsburg Erzsébet néven ismert magyar királyi hercegnő és IV. Kázmér lengyel király gyermeke. Az ifjú herceg rangjához
méltó kiváló nevelést kapott, de őt a hatalom egyáltalán nem érdekelte. Szülei igényt formáltak a magyar trónra, s a Mátyás király ellen szőtt főúri összeesküvés ennek realitását is
felcsillantotta. IV. Kázmér király Kázmér fiának szánta a magyar trónt, s neki 1471-ben
harcba is kellett szállnia Magyarországért. De mikor kiderült, hogy csupán a főurak egy kis
ellenzéki csoportja támogatja, visszavonult, s megfogadta, hogy keresztény ország ellen
többé nem fog fegyvert. Ezután apja Litvánia királyi helytartójává tette, s ő ott bölcsességével kivívta a nép szeretetét. Megromlott egészsége, tuberkulózisa miatt azonban
Grodnóba kellett visszavonulnia, ahol néhány hónap múlva a krakkói püspök jelenlétében
meghalt. Vilniuszban temették el. Tisztelete gyorsan kialakult, de kanonizációja a reformáció hányattatásai közepette megakadt. 1604-ben avatták szentté. Litvánia védőszentje lett.
Az udvari és vallási életet kivételes tapintattal tudta összehangolni. Jámborságát jótékony
rejtőzködés jellemezte. Az államvezetés közben is mindig talált alkalmat az imádságra. Különös szeretettel és tisztelettel volt a Szőzanya iránt.
Igazságossága, szerénysége és a szegények szeretete legendává vált. Lengyelország és
Oroszország védőszentjének nyilvánították, a litván fiatalok, a betegápolók és betegek patrónusaként tisztelik.
S végül a 20. századból, Maximilian Kolbe és Jerzy Popieluszko, Romzsa Tódor és
Gojdics Péter Pál századából csak a számunkra legkedvesebbet emeljük ki:
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15. Szent II. János Pál pápa
Karol Wojtyla Wadowicében született 1920. május 18-án, és Rómában halt meg 2005.
április 2-án. 1978. október 16-án választották az Egyház 264. pápájává. 455 év után ő az
első nem olasz, és a legelső szláv pápa. Mi magyarok azonban mindmáig úgy érezzük,
hogy személyében „valaki a mieink közül” foglalta el Szent Péter székét. Munkásságát végigkísérte a népek és vallások közötti egyetértés keresése. Erkölcsi tanításában a konzervativizmus, valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte. Világjáró pápa
volt. 1338 boldogot és 482 szentet emelt oltárra. 2014. április 27-én utóda, Ferenc pápa
szentté avatta.
Karol Wojtyla 1938-ban beiratkozott a krakkói egyetemre, de a náci megszállás alatt az
egyetemet bezárták. Wojtyla ekkor kőbányában és egy vegyi üzemben dolgozott. Sportolt,
színjátszott, verseket írt. 1942-ben jelentkezett az illegalitásban mőködő szemináriumba.
1946-ban szentelték pappá. Római tanulmányai során elzarándokolt a híres stigmatizált Pio
atyához, aki megjósolta, hogy egy napon övé lesz a legmagasabb tisztség az egyházban.
1948-ban visszatért Lengyelországba, ahol plébánosként és egyetemi lelkipásztorként mőködött. Közben tanult és tanított. 1958-ban krakkói segédpüspök, 1964-ben Krakkó érseke
lett, 1967-ben pedig bíboros. Részt vett a II. vatikáni zsinaton (1962-65.). 1978-ban tagja
volt az I. János Pál pápát megválasztó konklávénak. Az ő váratlan és rejtélyes halála után
pedig 1978. október 16-án a konklávé őt választotta pápává. Eltökélte, hogy pápaként kevesebbet ad a ceremóniákra és címéhez híven Isten szolgáinak szolgája lesz.
Elődeitől eltérően pápaként is sokat utazott. Száznál több útja során felkereste a Föld
szinte minden keresztény közösségét, s makacsul kereste a párbeszéd lehetőségét más vallásokkal, a zsidókkal és muzulmánokkal is. Kétszer Magyarországot is meglátogatta (1991.
augusztus 16-20. és 1996. szeptember 6-7.), amikor személyesen mi is találkozhattunk vele.
„A 13. században hazátokat, ugyanúgy mint az én hazámat, a tatárok alapjáig elpusztították. Margit, a királyleány, Szent Margit Istentől különös karizmát kapott arra, hogy kovász legyen az újjáépítésben, népe lelki újjáépülésében. S most kell jól értenünk az analógiát a mi korunkkal: Az olyan országok, mint a ti hazátok, súlyos erkölcsi, lelki pusztításnak
voltak kitéve. S most kovászra van szükség, kovászra a társadalom lelki újjáépítésében, és a
fiatalok ez a kovász akarnak lenni. Istentől ezt a karizmát kérik, hogy a magyar nép újjáépülésének kovásza lehessenek...Nem tudok egyebet tenni, mint azt kívánni, hogy ez az üzenet valóra váljék életetekben, hazátokban, a magyar társadalomban.” (Népstadion, Budapest, 1991. augusztus)
25 évi apostoli szolgálat alatt egészsége súlyosan elhasználódott. 85 munkás, megpróbáltatásokkal teli év nyomta vállát. Parkinson kórban szenvedett és az ellene elkövetett merénylet is súlyos károsodást okozott szervezetének. 2005. húsvétja után, április 2-án az
egész világ résztvevő figyelme mellett elhunyt. Teste a Szent Péter bazilikában nyugszik.
Lengyel-magyar közös Szentek! Szent II. János Pál! A 21. század megpróbáltatásai között könyörögjetek érettünk!
Molnár László Aurél
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MEGÚJULT A SZENT IMRE TEMPLOM HARANGTARTÓ SZERKEZETE
Két év alatt megújult a telki skót
bencések által épített, a pátyi katolikus temetőben álló Szent Imre templom (katolikus öregtemplom) sekrestyetető szerkezete, valamint a templom tornyában található harangtartó
szerkezet. A meglévő mintegy 300
kg-os harang mellé felkerülhetett egy
második, alig 50 kg-os harang is, melyet Szent Erzsébet tiszteletére öntöttek. Így mára a toronyban két harang
lakik.
A templom alapkövét 1779. május
21-én helyezte el Pointeur Beno, telki
skót bencés apát. A templomba erede-

tileg három harang került, ám ezek,
valamint a később, az eltulajdonított
harangok pótlására öntetett újabb harang is a világháborúk áldozata lett. A
máig is használt közel 300 kg-os harangot 1939-ben öntötték.
A felújítások az örökségvédelmi
előírások betartásával készültek el,
hiszen a templom mőemlék. A felújításokat az önkormányzat által a temetők fenntartására évente biztosított 1
millió forintos támogatás terhére valósítottuk meg.
Dr. Kővágó István

KONCERTEK TEMPLOMUNKBAN
Október 2-án pénteken este adott
koncertet templomunkban a Nemzeti
Énekkar, Somos Csaba Liszt-díjas
karnagy vezetésével. Mősorukon Pergolesi Stabat Mater címő mőve szerepelt.

A járványhelyzet miatt a koncertet,
melyet az énekkar kérésére rendeztünk, széles körben nem hirdettük –
csupán a levelezőlistákon és templo-

mi hirdetésekben adtuk közre az információt. A koncertet online, a Páty
Római Katolikus Plébánia youtube
csatornáján is közvetítettük. Az előadás nagy sikert aratott a jelenlévők
és a virtuális térben a koncertet követők körében egyaránt. Az előadáson
készült fotókat Mukli Gyula énekkari
titkár és Schumicky András, közösségünk tagja készítette. A hangverseny
felvétele elérhető egyházközségünk
honlapjáról az Aktuális / Hirdetések /
Mise közvetítések oldalon található
Pátyi Római Katolikus Plébánia
youtube csatornája linken vagy közvetlenül
az
alábbi
linken
https://youtu.be/i4Wpk2jrz20 visszanézhető.
A már hagyományos adventi koncert az idei esztendőben az egyre
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súlyosbódó, és várhatóan decemberre
a legsúlyosabbá váló járványhelyzet
miatt elmarad.
A hangverseny vendége a Magyar
Kodály Zoltán Kórusiskola Iubilate
Leánykara lett volna – Sapszon Ferenc, Kossuth- és Liszt-díjas karnagy,
valamint leánya, Sapszon Borbála vezényletével.

verseny megrendezésére a jövő esztendőben pünkösd után kerülhet majd
sor. Terveink szerint az alkalmat akkor összekapcsolhatjuk templomunk
orgonájának felszentelésével. Orgonánk elkészültének határideje ugyanis
– elsősorban szintén a pandémia
okozta kivitelezői nehézségek miatt –
idén november 30-ról jövő év május
31-re módosult.
A koncerteket a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány szervezi.

A koncert megtartásáról azonban
teljes egészében nem mondunk le. Az
előzetes egyeztetések alapján a hang-

Adományokat az épülő orgona
költségeinek fedezésére továbbra is
szívesen fogadunk. Alapítványi és
egyházközségi számlaszámaink változatlanok
és
honlapunkon
(www.ude.hu) megtalálhatók.
Dr. Kővágó István

KARITÁSZ HÍREK
Ebben az évben sajnos elmaradt a karitász tábor. Tagjaink nagyobb része idős, nem
akartuk vállalni a kockázatot. Mivel a személyes kapcsolatok nehézkesek, olyan dologba fogtunk, ami biztos nem „fertőz”: egy család számára kialakítani egy fürdőszobát kis házukban, ahova még a víz sincs bevezetve. Nagyon szép élmény, hogy milyen
sokan részt vesznek közösségünkből ebben a munkában, ki kétkezi munkával, ki
anyag, ill. pénzadománnyal, ki szaktanácsadással, ki koordinálással. Sok kicsi sokra
megy. A csatorna és a víz bekötése folyamatban van, anyagot is sokan ajánlottak fel.
Ha valakinek van maradék válaszfaltéglája, cementje, festéke, WC-csészéje, zuhanycsapja, amire még szükség lesz, kérem, keressen. Készpénzadományt is szívesen fogadunk, hiszen ebből meg tudjuk vásárolni a szükséges anyagokat.
Idén is lesz Szent Erzsébet napi élelmiszergyőjtés és osztás. Kérjük, hogy akinek lehetősége van, járuljon hozzá tartós élelmiszerrel a lehetőségeinkhez, hogy minél több
rászorulót segíteni tudjunk. Kérjük azt is, hogy akinek tudomása van bárkiről, aki nehéz helyzetben él, és jól jöhetne neki az élelmiszercsomag, azt is jelezze.
Köszönettel: Schumicky Ildikó (schumicky.ildi@sch-ps.hu)
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NYÁR?
Gondolatok templomunk előtt.
Március 20-án egy pénteki napon
volt. Gábor atya könnyeinket kicsalva
"lefotózott" tekintetével bennünket.
- Ki tudja mikor lehetünk megint
együtt ? - mondta.
Elmúlt hét hét, csodálatos ünnepre
merészkedtünk
ismét
szorongó,
maszkos, megfogyatkozott Közösségünkbe. Legutóbb írtam: arcunkat eltakarva, szemeinkről ismerjük egymást. Bizony még mindig így volt.
100. születésnapra voltunk hivatalosak. Ekkor már hetek óta a fél világ
Szent II. János Pál életét méltatta,

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-19-N-0079)

elemezte. Nagy és még nagyobb emberek elevenítették fel el nem múló
érdemeit, erényeit, hitét.
Nekem három alkalommal volt szerencsém "találkozni" vele. Persze
nem érintő közelségből. MÉGIS talán
én tudom – milliók érezték ezt – legjobban, mitől volt Ő a legnagyobb
Pápa.
Képes volt rám nézni és engem látni! Mint Krisztus. Így emlékeztem a
róla nevezett, szeretett templomunk
előtt.
2020. május 18.
Havas Vince
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