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ÚJ MŰALKOTÁSSAL GAZDAGODIK TEMPLOMUNK SZENTÉLYE 

 

 

Örömmel tudatjuk a Testvérekkel, 

hogy elkészült Böjte Horváth István 

bronz domborműve, a „Pantokrátor 

Krisztus a kereszten”. A kereszten 

trónoló győzedelmes Jézus ábrázolás 

a művész harmadik műalkotása temp-

lomunkban – a Boldogságos Szűz 

Mária és Szent II. János Pál bronz 

domborműveit követően. 

 

A műalkotást a művész karácsony 

ünnepét megelőzően – átmenetileg – 

a galérián helyezi el, ahol mindenki 

számára közelről is megtekinthető. A 

dombormű - melynek magassága 180 

cm és tömege mintegy 120 kg - az 

oltár felett, az úgynevezett kobrában 

nyeri majd el végleges helyét, egy 

acél konzolos rögzítéssel, mely – 

természetesen fényviszonyoktól füg-

gően – nem ad majd lényeges ár-

nyékot. Ezzel is elősegítve az alkotás 

„lebegő hatását”. A kivitelezés végső 

fázisa jövő év elejére várható. 

 

A műalkotás elkészítéséről Plébá-

niánk előző képviselőtestülete döntött 

csakúgy, mint arról, hogy a további-

akban egy körmeneti kereszt, a ke-

resztelő kút illő tetőzete, végül pedig 

a tabernákulum újul meg. Utóbbi ter-

vei alapos megfontolást igényelnek, 

hiszen a tabernákulum felső részében 

jelenleg egy hangsugárzó is helyet 

kap, melynek templomunk tökéletes 

hangosítása köszönhető. Módosítás 

esetén az egész hangosítás is újrater-

vezésre szorul, melynek várható költ-

ségvonzata is jelentős. 

 

A fotón az 1:1 méretű agyagmodell 

látható a művész műtermében, a má-

sodik erdőkertesi zsűri alkalmával. A 

zsűriken jelen voltak mások mellett 

képviselőtestületünk egyházi és világi 

elnöke, Dr.Németh László atya, 

Smohay András, a Székesfehérvári 

Egyházmegyei Múzeum igazgatója, 

valamint Gutowski Robert építész és 

munkatársai. 

 

Dr.Kővágó István 
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 EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT 2022 OKTÓBERÉBEN 

SZENT II.  JÁNOS PÁL NYOMÁBAN 

Egy régen dédelgetett álmunk való-

sult meg templomunk védőszentjének 

lengyelországi életét végigkísérő za-

rándoklatunk alkalmával. 

Hosszú előkészület után eljött a 

nap, amikor útnak indultunk.  Házas-

párok, feleségek,  Gábor atya és Laci 

atya részvételével. 

Az utazás közben imádkoztunk, 

énekeltünk, az előttünk álló látniva-

lókról, Szent II. János Pál pápa életé-

ről hallgattunk információkat. 

Első állomásunk a lengyelországi 

Kisárva településen álló fatemplom 

volt, amelyet 49 magyar szent portré-

ja díszít. Meghallgattuk a magyar 

nyelvű ismertetőt, majd elénekeltük 

szentjeinkről szóló népénekünket. 

Visszaültünk a buszba, majd Wado-

wicébe indultunk, ahol  védőszentünk 

szülőházában tettünk látogatást. Kivá-

ló telefonos applikáció segítségével 

mindenki egyéni ritmusban tudta vé-

gigjárni a kiállítást. Nagy hatással 

volt rám a kiállítás, megismerhettem, 

milyen volt gyermekkora, hol élt, ho-

gyan lett pap, majd pápa. Olyan él-

ményt adott, mintha ott lett volna ve-

lünk. Ezután megkóstoltuk Szent II. 

János pápa kedvenc süteményét, a 

krémest. 

Nem sokkal később megérkeztünk 

a szállásra, majd a közös vacsora után 

mindenki elfoglalta alvóhelyét. 

A következő napot Krakkóban töltöt-

tük. Először az Isteni Irgalmasság 

Bazilikában voltunk, ahol Gábor atya 

szentmisét mondott a magyar kápol-

nában, és lehetőségünk volt szent-

gyónásunk elvégzésére is. A közelben 

lévő Irgalmasság Anyja Nővéreinek 

közösségénél Szent Fausztina sírhe-

lyét látogattuk meg, majd a II. János 

Pál Központot kerestük fel. 

A nap hátralévő részében a város-

központban sétáltunk, megpihentünk 
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a Mária-templomban, amely meghitt-

ségével magával ragadott minket. 

Szombaton Czestochowaba men-

tünk a Jasna Góra-i kolostorba, ott 

Laci atya mutatott be szentmisét. 

Mindenki  körbenézett a kolostor 

területén, több zarándokcsoport  volt 

velünk együtt. Sok ember sokféle 

nyelven beszélt, imádkozott, ami fel-

emelő érzés volt. Teresa nővér veze-

tésével jártuk körbe a kolostor láto-

gatható részeit. Nagyon hálásak va-

gyunk Laci atyának, hogy olasz tudá-

sának köszönhetően, szinkrontol-

mácsként fordította a nővér szavait. 

Kifejezetten jó hangulatú  és emléke-

zetes látogatásban volt részünk. A ko-

lostorban található Fekete Madonna 

kápolnában folyamatosan zajlanak a 

szentmisék, a zarándokok itt tehetik 

tiszteletüket a Fekete Madonna előtt, 

mi is leróttuk kegyeletünket. Délután 

keresztútjárással lett teljes a nap. 

Vasárnap visszatértünk az Isteni Ir-

galmasság Bazilikába, ahol részt vet-

tünk a lengyel  szentmisén. Hazafelé 

Zakopane felé indultunk, meglátogat-

tuk a fatemplomot, és a helyi temetőt, 

megismerkedve az itteni  temetkezési 

szokásokkal. 

Nagyon hálás vagyok, hogy részese 

lehettem ennek a zarándoklatnak, so-

kat kaptam ezalatt a négy nap alatt. 

Közösségünk jelenlévő tagjai  job-

ban megismerhették egymást, nem 

volt zúgolódás, elégedetlenség, átha-

tott minket a kegyelem. 

Köszönöm mindenkinek, aki részt 

vett az előkészületekben és a lebo-

nyolításban. 

Ribényi Dorottya
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ZARÁNDOKLAT UTÁN

Szent II. János Pál pápa 1920-ban 

született. A századik évfordulón sze-

rettünk volna elzarándokolni szülőhe-

lyére, Wadowicébe és lengyelországi 

papi működésének legfontosabb hely-

színeire, de a világjárvány megakadá-

lyozott ebben. Végre ezen az őszön, 

október havában, egyházfővé emelés-

ének 44. évfordulóján mégis sor ke-

rülhetett erre az utazásra. Utunk a 

magyar szenteket ábrázoló fatemplo-

máról híres Kisárva érintésével 

Wadowicébe, Krakkóba és Jasna 

Górába vezetett. Nagyon szép út volt, 

amit különleges áldásként ragyogó 

napsütés kísért. Gyönyörű és meg-

rendítő dolgokat láttunk és éltünk át. 

Felkerestük Karol Wojtyła szülőházát 

és a templomot, ahol megkeresztel-

ték. Krakkóban szentmisét hallgat-

tunk az Isteni Irgalmasság templomá-

ban, meglátogattuk a szent pápa tisz-

teletére emelt „Ne féljetek!” Közpon-

tot, és leborultunk Szent Fausztina 

sírjánál. Természetesen megtekintet-

tük a város nevezetességeit is, és elsé-

táltunk egészen a Szent Flórián–

templomig, amelynek egykor Wojtyla 

volt a plébánosa, igazi lelkipásztora. 

Végül egy napot Jasna Górán, a Fé-

nyes Hegyen töltöttünk, ahol a ma-

gyar származású fehér barátoknak az 

immár oltárra emelt lengyel pápa  

mintha mindennapi vendége lenne… 

Aztán hazafelé a Kárpátok hegyein 

át a korán leszálló estében elkezdtem 

sorra venni a látottakat, s mindazt, 

amit nem láthattunk, de a szent pápá-

ra emlékezve, életéről és művéről el-

mélkedve szemünk elé kell idéznünk. 

A lengyel földön látottak lenyűgöztek 

bennünket. Lengyelország és Krakkó 

városa olyan monumentális léptéket 

választott nagy fia méltatására és ün-

neplésére, ami még világcsúcsokra 

törő korunkban is meglepő. Krakkó 

Łagiewniki elővárosában egy domb-

tetőn áll az Irgalmasság Anyja Nővé-

reinek 1889-ban alapított kolostora, 

ahol Szent Fausztina élt és nyugoszik. 

A kolostor mellé bazilika épült, ame-

lyet II. János Pál pápa szentelt fel 

2002-ben. A szomszédos dombon pe-

dig a II. János Pál Központ vörös-

fehér épülettömbje és temploma ma-

gasodik. A zarándok tehát megáll a 

templom teraszán, körbetekint, és rá-

döbben a két szentély egységére. El-

sőként természetesen a méreteket ér-

zékeli, a tornyok magasságát, az ég-

betörő falakat, a tágas templombelső-

ket. Másodikként talán az emlékmű-

vek stílusának és technológiájának 

modernitását és igényességét. A legek 

csúcsa mégis a monumentális épít-

mények térbe helyezése. Mintha he-

tente számítanának sokszázezres tö-
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megek fogadására. Az oltár számára 

előkészített emelvények előtt a széles, 

gondozott mező mintha mindig várná,  

naponta hívná azokat a sokszor száz-

negyvennégyezreket, akik ruhájukat 

fehérre mosták a Bárány vérében (Jel 

7,14). És templomban, múzeumban, 

szabad téren újra meg újra a nagy pá-

pa néz ránk, jön velünk szembe: a hol 

mosolygó, hol átszellemült szelíd 

ember, aki maga a megbocsátás, a 

bocsánatkérés, a remény és biztatás. 

Pápai működését elemezni, méltatni 

én nyilván nem vagyok sem alkalmas, 

sem méltó. A századik születésnap 

alkalmából arra avatottabbak sokan 

megkísérelték ezt, köztük például a 

budapesti Szent II. János Pál Iskola-

központ  konferenciakötete. (Szemel-

vények Szent II. János Pál pápa élet-

útjából – Kairosz 2021.) Engem leg-

inkább talán az ragadott meg, milyen 

emberi módon, s mégis milyen eltö-

kélten törekedett korszerű lenni, nap-

jainkba illeszkedni, egyúttal felmu-

tatva és megőrizve vallásunk ősi, 

alapvető tanításait. „Ne féljetek!” – 

mondta legelső pápai szózatával. 

Hányszor ismétlődik ez a biztatás a 

Szentírásban, de zsigereinkbe mégis 

milyen mélyen és milyen korán be-

ivódott a görcsös félelem! Ő pedig 

bátorítását sietve elvitte először meg-

gyötört hazájába, majd utána szerte a 

világba. Elhozta hozzánk, magyarok-

hoz is. Először közvetlen szomszé-

dunkba, a Fertő-tó partjára, mert ak-

kor már oda mi is ellátogathattunk, 

majd a kerítések leomlása után ottho-

nunkba is. 

Nagy-nagy élmény volt az ő több 

mint negyven évvel ezelőtti pápává 

választása. Azt éreztük akkor, hogy 

mi, a vasfüggöny mögé zárt népek is 

utat találhatunk a mennyei szabad-

ságba, de talán már a földibe is. Ezt 

sugallotta a lengyel pápa minden fel-

lépése, amint hirdette és magyarázta a 

Szentírás igéit élőszóban, írásban, az 

emberek közé menve mosolyával és 

gesztusaival, simogató kézzel, de ha 

kellett kemény kiállással is. A teoló-

gia alapkérdései és a modern ember, a 

teremtés és az élet, az ember és társa-

dalom viszonya, mind-mind ismétlő-

dik enciklikáiban és homíliáiban épp-

úgy, mint híveivel folytatott köznapi 

beszélgetéseiben. Ő volt az az egy-

házfő, akit lehetett ismerni és szeret-

ni, aki velünk egy volt, és akinek ért-

hető és emlékezetes volt minden sza-

va. Új stílust, mosolyt, napfényt és 

tavaszi levegőt hozott a templomokba 

is, a lelkekbe is. 

Nehéz idők voltak azok az egyház 

életében. Már a II. vatikáni zsinat is 

annak jegyében ült össze, hogy meg-

felelő választ keressen a sebesen vál-

tozó világ kihívásaira, de a 20. század 

végére a kérdések még élesebbek let-
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tek. II. János Pál pápának ezekre kel-

lett feleletet adnia. Ő pedig igyekezett 

úgy ítélni, amiként az Emberfiától ta-

nulta: mindig a szeretet parancsát kö-

vetve, és a felmerülő válaszokat egy-

fajta „utolsó ítélettel” élesen elvá-

lasztva a jobb vagy bal oldalára állí-

tani. 

A hívek tömegei ünnepelték benne 

ezt a szerető eltökéltséget. Azonban 

nemcsak ezért lelkesedtek érte. Akik 

nem Isten hirdetőjét keresték szemé-

lyében, azok is meglátták benne ko-

runk nagy emberét. A szó klasszikus 

és tiszta értelmében vett igazi politi-

kust. Azt a gondolkodót és vezetőt, 

aki istenének parancsát követve ve-

zérli népét, hogy kürtszavára leomol-

janak a lelkek falai. 

Emlékezzünk vissza az 1970-es 

évekre! A prágai tavasz bukása után a 

mi oly bizakodva várt új mechaniz-

musunkat is megtorpedózták. Pedig 

ez lehetett volna az az átmeneti meg-

oldás, amitől a többszörösen kudarcos 

tervgazdálkodás mégis egy kis friss 

levegőt kap. Így azonban egyre mé-

lyebbre csúsztunk a ráfizetéses és a 

megújulásra képtelen gazdaság kátyú-

jába, akár a többi szocialista ország, 

köztük Lengyelország is. Ám a len-

gyelek akkor nem beletörődéssel vi-

selték ezt a kényszerű helyzetet, ha-

nem egyre hangosabban tiltakoztak, 

mígnem sztrájkolni kezdtek. Ezért 

kezdte akkor aljas módon sulykolni a 

magyar sajtó, hogy „a lengyelek lus-

ták!” 

És történt, hogy miközben a Szov-

jetunió vezetői egyre vénebbek és 

görcsösebbek lettek, a római egyház 

egy fiatal főpapot választott pápává, 

aki ráadásul lengyel volt: Karol 

Wojtyła krakkói érseket. Óriási meg-

lepetés volt ez! A 72 éves Brezsnyev, 

a 69 éves Gromikó és a többiek nem 

tudtak mit kezdeni ezzel az esemény-

nyel, de azonnal megérezték a ve-

szélyt. Ám akkor még úgy látták, 

amint Józef Czyrek későbbi lengyel 

külügyminiszter mondta, hogy „Karol 

Wojtyła jobb számunkra Rómában, 

mint Lengyelország jövőbeli prímá-

saként itthon”. Hiszen volt nekik más 

gondjuk is épp elég. Egy év múlva a 

Vörös Hadsereg bevonult Afganisz-

tánba – mintha győzelmi indulót har-

sogva saját temetőjébe masírozott 

volna. Röviddel később újabb csapás: 

Lengyelországban – éppen II. János 

Pál pápa első hazalátogatása nyomán 

– megalakult a Szolidaritás Szakszer-

vezet. Érthető a moszkvai pánik. Ez 

vezetett vajon Ali Ağca majdnem 

végzetes lövéseihez? 

A lengyel társadalom viszont 

Wojtyła pápává választását saját vá-

rakozásainak megtestesüléseként fog-

ta fel. Ezt maga az új pápa is igazolta, 

hiszen – lengyel állampolgárként – 

szinte azonnal megkezdte hazalátoga-

tásának előkészítését, amire már 

1979. június 2. és 10. között sor is ke-

rült, és amit később többször megis-

mételt. Hamarosan Lech Wałęsával is 

találkozott, ahogy korának szinte 

minden jelentős politikusával. Ki-

emelkedik ezek közül Ronald Reagan 
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1982-es, első látogatása a Vatikán-

ban, mikor egy teljes órát beszélget-

tek négyszemközt. Ez a találkozás 

alapozta meg a kettejük közötti bi-

zalmi viszonyt – írta John O'Sullivan. 

Az újságíró arról is beszámolt, hogy a 

pápa első lengyelországi látogatása 

győzte meg őt, „hogy a vallás lesz a 

kommunista birodalom Achilles-ina”. 

Megkönnyebbült nagy sóhajtással 

mi, magyarok is ezt éreztük, amikor 

1991-ben hozzánk is ellátogatott. Ne-

kem is személyes élményem, hogy 

részt vehettem szombathelyi miséjé-

nek előkészítésében, és szeretettel őr-

zöm az érmet, amit közreműködése-

mért emlékbe kaptam. Micsoda lázas-

lelkes évek voltak azok Nagy Imre 

temetésétől a pápalátogatásig! 

A 20. század egyébként is a végle-

tek százada volt. A tudományok és a 

technika csúcsai sosem látott magas-

ságokba szökelltek, miközben az em-

beriségnek meg kellett ismernie a ke-

gyetlenség és a szenvedés példátlan 

mélységeit is. Ez utóbbiaknak a sátáni 

bajnokait ma már az utca embere is 

meg tudja nevezni. De kik voltak 

azok, akik ellensúlyt jelenthettek? Bi-

zony nehéz neveket mondani, mert 

minden névről hamar kiderül, hogy 

életműve csak részleges, hogy hiány-

zik belőle a teljesség igénye. 

II. János Pál pápa e tekintetben is 

kimagaslik. Mikor katolikus egyház-

főként a vallások közötti párbeszédet 

és megbékélést szorgalmazta, nem-

csak Izrael és Szamária vagy a ke-

reszt és a félhold közös útját egyen-

gette, hanem kereste a világ népei és 

hatalmai közötti valamennyi ellentét 

feloldásának módját. Méghozzá úgy 

kereste, hogy közben nem adott fel 

egy vesszőt sem az isteni törvény és a 

maga hite érvényéből. A világ ügyeit 

formáló politikusként erkölcsi tiszta-

ság, szilárd meggyőződés és makacs, 

következetes munka jellemezte. Sztá-

lin állítólag megkérdezte egyszer, 

ugyan hány hadosztálya van a pápá-

nak. Nos, II. János Pálnak a svájci 

gárda egyetlen őrjáratát sem kellett 

bevetnie, kitartó szavaira végül mégis 

összeomlott a kommunizmus örökéle-

tűnek hirdetett erődítménye. Fuku-

yama a történelem végét vizionálva 

tévedett, de II. János Pál pápa Assisi-

ben több mint száz vallási vezetővel 

mondott közös békeimát. Ott Tendzin 

Gyaco, a dalai láma mellett állt, de 

ellátogatott Kairóba az Al-Ahzar 

Egyetemre Tantawi nagysejkhez is, 

imádkozott Jeruzsálemben a Sirató-

falnál, és következetesen kereste az 

alkalmat, hogy egyetértésre jusson az 

ortodox egyházzal. Ugyan mit oldott 

meg a Világkereskedelmi Központ 

tornyainak lerombolása, és mit oldana 

meg néhány ukrajnai város és régió 

elcsatolása? Megnyugvást és megol-

dásokat a világba – ahogy a vesztfáli-

ai béke (1648.) vagy a bécsi kong-

resszus (1815.) igazolja – csak a vitás 

kérdések megtárgyalása és a közös 

megegyezés hozhat. Levonjuk-e vég-

re ezt a tanulságot? Ezt ismételte 

százszor is a szent pápa, és ezt sürgeti 

utóda, Ferenc pápa is. 
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Itt a gondolatok visszaröppennek 

Lengyelországba. Felrémlik az imád-

kozó sereg, amely vasárnap megtöl-

tötte az Irgalmasság templomának ha-

talmas hajóját, vagy még inkább Jas-

na Góra zsúfolt kegytemploma, amint 

a Fekete Madonna előtt hangos ének-

szóval hajlong és térdre borul a hívek 

tömege. Kissé fájdalmas gyönyörű-

séggel kell kimondanunk: lengyel 

testvéreinknek olyan nagy, szent pápa 

adatott, aki szinte rajongó szeretetet 

képes kelteni maga iránt, mert pápa-

ként is lengyel hazafi maradt. Aho-

gyan mindvégig hű maradt hitéhez, 

Jézus és Mária iránti szeretetéhez, hű 

maradt a két főparancshoz és vallása 

minden tételéhez, úgy hű maradt sze-

retett hazájához és népéhez is. Hazája 

és népe ezt mindvégig tudta, érezte és 

viszonozta is. 

Hit és hazaszeretet! Mi, magyarok 

is jól tudjuk, mit jelent ez. Szent Ist-

vánra gondolunk, a Zrinyiekre, Páz-

mány Péterre. De nem is kell olyan 

messze a múltba visszamennünk, hi-

szen alig egy-két generációra va-

gyunk csak Prohászka Ottokártól és 

Mindszenty Józseftől. Hitük és ma-

gyarságuk, Isten- és hazaszeretetük 

természetes módon elválaszthatatlan 

volt. S milyen szívet melengető a 

párhuzam a lengyel pápával: Szűz 

Mária iránti nagy-nagy szeretetük és 

bizalmuk. Az ifjú Karol Wojtyła egy-

aránt megélte a náci és a kommunista 

totalizmust, Mindszenty József pedig 

személyesen meg is szenvedte mind-

kettőt. De Pázmány Pétert idézve 

büszke határozottsággal vallotta: 

„Senki sem tilthat el attól, hogy néze-

teimet az ország közügyeiről szaba-

don elmondhassam. Kötelességem az 

ország jogai és szabadsága felett őr-

ködni.” Ezt vallotta Karol Wojtyła is. 

Ha tehát meg akarjuk festeni Szent 

II. János Pál pápa arcképét, annak el-

ső alapvonása a lelkipásztor és egy-

házfő, a második a világpolitikus, a 

harmadik a hazafi lesz.  

Molnár László Aurél 
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KÁRPÁTALJAI ÁDVENT

Továbbra is sokat járok Ukrajnába, 

és az ősz beköszöntével egyre jobban 

előtérbe kerültek azok a nehézségek, 

amikre számítottunk. Az itthoni nor-

mális, természetesnek tűnő környezet-

ből nehezen érzi meg az ember a kár-

pátaljai emberek mindennapi nehézsé-

geit és küzdelmeit. Ott elvileg háború 

van, de az ember egyrészt ebből sem-

mit sem tapasztal, mert nem lőnek, 

kapható minden a boltokban, a légiria-

dókat pedig lassan mindenki megszok-

ta, és nem is reagálnak rá. Sokkal in-

kább a legújabb valóság, az áramhiány 

döbbenti rá az embert a háború követ-

kezményeire. „Ha áram van, minden 

van“ - mondja az MVM reklám. Ha ez 

nincsen, sok minden nincsen. Az éle-

tünk teljesen ráállt arra, hogy termé-

szetes a világítás, a meleg, az internet, 

a telefon és sok-sok minden, amihez 

áram kell. Ez most az utóbbi hónapok-

ban Kárpátalján erősen megváltozott.  

Eleinte csak néhány órás áramkima-

radások voltak, amit el lehetett viselni, 

főleg hogy ez általában napközben 

volt. Amikor először Lembergbe és 

Ivanov-Frankovba utaztunk, döbben-

tünk meg, hogy sokszor többtíz kilo-

méteren keresztül nem volt térerő, így 

nem volt internet és ezért navigáció 

sem. Azokkal, akikkel találkoznunk 

kellett volna, így kommunikálni sem 

tudtunk, mikorra érkezünk. De aztán 

megjött az áram, és újra működött 

minden. Természetesen arra is figyelni 

kellett egy ilyen utazás alkalmával, 

hogy amint lehet, tankoljunk, mert ha 

nincsen áram, akkor tankolni sem le-

het, hiába van üzemanyag.  

A múlt héten Szent Miklós ünnepén 

is Kárpátalján voltam, és az ottaniakkal 

több helyre is elvittük „Szent Miklós 

püspököt” a gyerekek nagy örömére. 

Az első ünnepség Beregszászon volt 

fényes nappal, így az áramszünet nem 

zavart minket. A cigánygyerekek na-

gyon szépen készültek, és komoly mű-

sort adtak elő a Mikulásnak. Egy ked-

ves idős pátyi adományozónak kö-

szönhetően mindenhová gazdag aján-

dékot tudott vinni Miklós püspök. A 

második helyen, Ráton, egy árvaház-

ban érkezésünkkor hallottuk az aggre-

gátor duruzsolását, hogy legyen fény 

az ünnepléshez. Itt is csodálatos ün-

neppel készültek a gyermekek. Töb-

beknek el kellett menni WC-re, ezért 

be kellett indítani a szivattyút, ez már 

kezdte megterhelni a generátort, sietni 

kellett.  

Innen útjaim elváltak a többiekétól, 

és én elmentem Kisszelmencre, a part-

ner falunkba, Illár Józsefékhoz. Mivel 

nem volt áram, nem működött a tele-

fon sem, így nem tudtam jelezni érke-

zésemet. Nagyon örültek nekem, náluk 

sem volt áram az egész faluban, így 

egy hangulatos gyertyafényes vacsora 

mellett beszéltük át, hogyan megy a 

sorsuk. „Mindent meg lehet szokni” - 

mondták. A generátort csak akkor kap-

csolják be naponta egy órára, ha a szi-

vattyút akarják működtetni, mert itat-

ják az állatokat, fürdenek és mosnak. 

Igyekeznek mindent optimalizálni, 
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mert a generátor üzemeltetése is 6-700 

Ft óránként. Otthagytam kb. 100 

gyermeknek a mikulást, amit másnap 

egy kis ünnepség keretén belül kaptak 

meg.  

Mivel még viszonylag korán volt, 

felhívtam Popovics Béla barátomat 

Munkácson, hogy szívesen beugranék 

hozzájuk egy kicsit beszélgetni. Sze-

rencsére náluk volt áram. Örömmel 

fogadtak, és a kivilágított meleg lakás-

ban hamar belemerültünk a különböző 

témákba, ami az ottaniakat érinti és 

foglalkoztatja. Éppen a testvéréék is 

hozzájuk költöztek, mert mint ők és 

sokan mások is, modernizálták nap-

elemmel a fűtésüket, és most áram hí-

ján nincsen fűtésük, ezért a lakás kez-

dett kihűlni. Szerencsére Béláéknál 

cserépkályha ontotta a meleget. Nekik 

szerencséjük van, mert náluk valamiért 

szinte mindig van áram. (A polgármes-

ter a szomszédjuk.) 

Döbbenettel hallottam, hogy van egy 

weboldal, ahol lehet látni, hova meny-

nyi áramot szállít Ukrajna, és abból 

egyértelműen látszik, hogy Magyaror-

szág és Szlovákia felé szállítják a 

csúcsenergiát. Ezért nincsen sokszor és 

sokáig áram Kárpátalján. Fontos az ál-

lamnak a biztos bevétel.  

A sötét városból a kivilágítatlan fal-

vakon keresztül éjfél körül érkeztem 

meg Beregszászra lelkileg feltöltődve a 

találkozásokon kapott mély bizakodó 

beszélgetések hatására.  

Másnap egyik feladatom volt, hogy 

az üres benzines kannákat megtöltsem 

benzinnel. Megyek a megszokott kút-

hoz, de kiderül, hogy áramszünet van, 

ezért nem tudnak kiszolgálni. Érdekes 

módon a szemben levő kútnál tankol-

nak az emberek. Odamegyek, de ott 

meg nincsen benzin, csak 92-es. Át-

megyek a város túlsó felére, hátha van 

ott áram. Szerencsére van, tankolok 

kannákba 140 liter benzint, ami 140 

órára elegendő áram a 3 telephelyün-

kön.  

Tankolás után irány Déda. Zuhog az 

eső, pocsék az út, de mi azért megyünk 

egy kis csapattal, hogy az ottani gyere-

keknek játékos foglalkozást tartsunk 

legalább 2 óra hosszat a napi iskolai 

rutint megszakítva, hadd tudjanak egy 

kicsit felszabadultan örülni. Ezt elő-

ször csináljuk, mi is egy kicsit izgu-

lunk, hogyan fog ez menni, hogyan 

fogunk kb. 100 gyereket lekötni úgy, 

hogy a fele játékot mi sem ismerjük, 

ami a buszban van. De sikerül mindent 

kitalálni, és a gyerekek a végén azzal 

bátorítanak minket, hogy megkérdezik, 

mikor jövünk legközelebb. Az „eső-

csináló” játék készítése pedig olyan jól 

sikerült, hogy alig látunk a zuhogó 

esőben visszafelé. 

Újabb üres kannák kerülnek elő, 

amikbe gázolajat kell venni a dízel 

aggregátorhoz és a targoncákhoz. Most 

szerencsére a megszokott benzinkútnál 

van áram. 149 liternél megáll a kút, 

először azt hittem, mennyiségi korlát 

van, de kiderült, hogy „csak” megint 

elment az áram. Szerencsére sikerült 

kifizetni, és a kút újra bezárt.  

Délután a máltai központban egy 

megható kis karácsonyi ünnepséget 
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szerveztek, ahova a munkatársak, ön-

kéntesek és sokan, akik nem tudtak el-

jönni online bekapcsolódtak, és egy 

szép imádságos lelkületű estét tudtunk 

eltölteni. A végén megnéztünk egy kis-

filmet, amit Maris lányom állított ösz-

sze, hogy mit is csinált az elmúlt 10 

hónapban ez  a kis maroknyi csapat. 

Több mint 1000 tonna segély, több 

mint 400 önkéntes a világ minden ré-

széről (az ünnepségen is egyesült ál-

lamokbeli és új-zélandi önkéntesek 

voltak), a világ mely részéről jöttek 

adományok, és Ukrajna mely részeibe 

szállítottunk ki segélyeket. Döbbenetes 

számok és hihetetlen teljesítmény, ami 

ha nincsen összefoglalva, az ember 

nem is hiszi el.  

Másnap Tibi bácsiék két disznót 

vágtak le, amire meg voltunk hívva, és 

meg kellett várni, amíg a kóstoló elké-

szül, amit a Magyarországon élő fiuk-

nak el kellett vinnem. A Jóisten velünk 

volt, mert addig volt áram, amíg az 

összes darálást be nem fejeztük. Két 

rossz aggregátoruk volt, amivel nem 

tudtunk volna dolgozni.  

Mindenhez hozzá lehet szokni, de a 

nagy bizonytalanság miatt az élet ki-

számíthatatlan. Falun még csak-csak, 

de azoknak az embereknek nagyon ne-

héz, akik városban laknak, mert ott 

nincsen alternatív fűtés, nincs kút, ott 

nem lehet aggregátort beindítani a la-

kásban. Hogy ez meddig fog tartani, 

nem lehet tudni. Imádkozzunk azokért 

az emberekért, akik ott maradtak, hogy 

tartsanak ki, ne adják fel! Hiszen ők ott 

születtek, ott vannak a gyökereik, ott 

az otthonuk. Minden kis apróság, ami-

vel tudjuk őket támogatni, számít, nem 

is csak az anyagi értéke miatt, hanem 

azért, mert ezáltal érzik, hogy nincse-

nek egyedül. 

Schumicky András 

 

KARITÁSZ HÍREK

 

Idén ősszel élelmiszergyűjtésünk során kb. 300 kg élelmiszer gyűlt össze, 

mintegy 300 000 Ft értékben. Ebben már benne van a pénzadomány, amit a ked-

ves testvérek a karitászperselybe dobtak: ez 96 000 Ft volt. Ebből 40 családnak, 

illetve idősnek tudtunk élelmiszercsomagot ajándékozni. Azt hiszem, idén na-

gyon „gazdag” csomagokat tudtunk összeállítani. Tudjuk, hogy az élelmiszerárak 

az utóbbi hónapokban nagyon megemelkedtek, ezzel együtt idei csomagjaink na-

gyobb „beltartalmi” értékkel bírtak, mint az elmúlt évben. Mindenkinek köszön-

jük az adományait.  
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Abból a karitászperselybe dobott pénzből, amit nem költünk el élelmiszerre, il-

letve a plébániai kasszából karitász célokra elkülönített pénzből időről időre tu-

dunk egy-egy családnak olyan segítséget nyújtani, amit máshonnan nem nagyon 

kapna meg. Volt olyan év, amikor pl. egy család számára a teljesen tönkrement 

helyett bejárati ajtót vettünk karácsonyra.  Idén egy súlyos beteg egyedülálló fér-

finek adtunk kölcsön egy vadonatúj infraradiátort, hogy a nagyon hideg téli na-

pokon tudjon fűteni. Ezt szintén „saját pénzből” vettük. Ebben a hónapban ketten 

is kértek pénzbeli támogatást, mert nem tudták kifizetni az albérletüket. Ha ezt 

nem teszik meg, hamar utcára kerülhetnek – itt fiatal, kisgyermekes családokról 

van szó. Ilyen hirtelen esetekben sem a Máltai Szeretetszolgálat, sem az önkor-

mányzat nem tud segíteni. Nagy előnye a mi csoportunknak, hogy a kapcsolati 

hálónk által sok embert tudunk megmozgatni, és jó helyismerettel rendelkezünk a 

faluban, vagyis a hozzánk segítségért fordulókat sok esetben ismerjük, illetve ró-

luk valós információhoz tudunk jutni. Múlhatatlan érdemei vannak ezen a téren 

Hájas Ágnes önkéntesünknek, aki valóban szívvel-lélekkel szolgálja a rászoruló-

kat sok-sok éve mint karitász csopotunk tagja, és most már egy ideje mint a Mál-

tai Szeretetszolgálat munkatársa is. Nagyon hálás vagyok neki, hiszen nélküle 

sok mindenkiről nem tudnánk, nem jutnánk el ilyen sok helyre. Ő időt és energiát 

nem kímélve siet mindig a szegények, betegek és elesettek segítségére. Például 

egy fiatal családnak pelenkaadományra pályázott, és meg is kapták a nagy meny-

nyiségű pelenkát.  

 

Ezen kívül hetente háromszor elhozzuk a pátyi Kovászdából a maradék kenye-

ret és péksüteményt – melyet ezúton is köszönünk az adományozónak –, és ön-

kénteseink alkalmanként mintegy 10-15 családnak, illetve idősnek juttatják el a 

pékárut. Ez azt jelenti, hogy hetente legalább 25 család, valamint idős 2-4 napi 

pékáru szükségletét fedezni tudjuk. Egyik tagunk egy súlyos beteg gyermeket kí-

sér hetente édesanyjával fejlesztésre.  

Hálásan köszönöm mindenkinek azt a sok támogatást, amit maroknyi csopor-

tunknak nyújtanak. Hittel vallom, hogy a Karitász a Katolikus Egyház kinyújtott 

keze. Nem mehetünk el csukott szemmel a szükséget szenvedők mellett. Fontos 

azonban, hogy jelzéseket kapjuk, és hogy legyenek embereink, akiket megszólít-

hatunk adott esetben, ha valaki segítségért fordul hozzánk. Ezért kérek minden-

kit, hogy bárkiről tudomást szerez, aki éhezik, fázik, akinek nincs, aki rányissa az 

ajtót, aki gondozásra szorul, jelezze nekünk. Az egyházközség honlapján megta-

lálják elérhetőségeinket. Ha pedig valaki kedvet érez ehhez a szolgálathoz, nagy 

szeretettel várjuk csoportunkba. 

Schumicky Ildikó 
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KARITÁSZ KÖSZÖNTŐ

Plébániánk karitászcsoportja idén novemberben ünnepelte megalakulásának 15. 

évfordulóját. Az elmúlt másfél évtized szolgálatáért a november 20-i vasárnap reggeli 

szentmisében adtak hálát. A karitász tagokat az ünnepi alkalmon az egyházközségi 

képviselő-testület karitatív csoportjának vezetője, Dr. Szloboda Lajos köszöntötte. Az 

alábbiakban az ő ekkor elhangzott beszédét közöljük. 

Kedves Karitásztagok! Kedves Testvérek! 

Az egyházközség nevében mint a karitatív csoport vezetője szeretném köszönetün-

ket kifejezni Nektek az elmúlt 15 év szolgálatáért. 

Amit tesztek, több mint munka, több mint erőfeszítés, több mint az időtök oda-

ajándékozása másoknak, úgy hiszem, hogy igazi Krisztusi szolgálat! 

Azt gondolom, hogy tevékenységetek abszolút a Jézusi tanítást és elvárást tükrözi, 

mely arról szól, hogy kereszténységünket nemcsak szavakban, hanem cselekedete-

inkben is meg kell élni! 

Köszönjük Nektek azt a sok jót, amit Ildi vezetésével rászoruló embertársainkért 

tesztek és tettetek! Mindazokért, akik lelki, életviteli vagy anyagi válságban szüksé-

get szenvednek! 

Nehéz és hosszú lenne felsorolni pontosan azokat a szolgálatokat, amelyeket vé-

geztetek a 15 év alatt. Így csak kiemelném, hogy 

- gyerekeket korrepetáltok, akik tanulási nehézségekkel küzdenek; 

- időseket, családokat látogattok; 

- nyáron rászoruló gyerekeket táboroztattok, mindenféle érdekes programmal 

gazdagítva ezeket a napokat; 

- több családot jobb életkörülményekhez segítettetek - komplett házfelújítások 

történtek, tetőjavítást, tetőtér beépítést, fürdőszoba építést végeztetek; 

- évente kétszer tartós élelmiszergyűjtést szerveztek, és ezeket az élelmiszere-

ket ki is osztjátok; 

- elkezdtétek a szentmisék utáni agapék megszervezését; 

- több mint egy éve, hetente háromszor a felajánlott kenyérért személyesen 

elmentek a pékségbe, és azt el is szállítjátok a rászoruló családoknak. 

Minden karitász tagnak nagy elismeréssel tartozunk ezért a 15 évért! Köszönjük 

Neked, Ildi, hogy összetartod ezt a lelkes csapatot! Kérted, és ehhez maximálisan tu-

dok csatlakozni, hogy Hájas Ágit, az ő lelkes aktivitását külön is említsem meg: ő ha 

bárki olyanról tudomást szerez, aki komoly segítségre szorul, azonnal, hétvégén is 

segítségére siet - ennivalóval, gyógyszerrel  látja el, orvosi, kórházi ellátást intéz neki, 
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segíti, hogy az önkormányzattól támogatást tudjon igényelni, és mindenféle hivatalos 

ügyintézésében mellette van. Köszönjük Neked mindezeket, Ági! 

Kedves Karitásztagok! 

A sok feladat mellett arról sem feledkeztek meg, hogy munkátokhoz a Jóisten se-

gítségét kérjétek. Évek óta, havonta összegyűltök és imádkoztok.  

Azt gondolom, hogy olyan szolgálatot végeztek, amely a mai világban ritka és 

nagy kincs!  

A karitász 15 éve maradéktalanul elvégzi a szolgálatát, de mindezt kevesebben tud-

játok tenni, mint 15 évvel ezelőtt.  

Többen, különböző élethelyzetek, saját problémák következtében lemorzsolódtak. 

Milyen jó lenne, - és most megszólítok mindenkit -, ha a segítségünkre sietnének a 

kedves testvérek, és csatlakoznának a Karitászhoz! Ehhez nem kell kell más előkép-

zettség, csak egyetlen egy, a keresztény lelkület és elkötelezettség, amit azt gondo-

lom, hogy az itt jelenlévőkben megvan! Legyünk elkötelezettek, tenni akarók, és bát-

ran csatlakozzunk ehhez a nemes szolgálathoz!  A Karitász várja a csatlakozni vá-

gyókat és azokat a jelzéseket, melyek arról szólnak, hogy hol van probléma, kinek 

van szüksége a segítségre. 

Végezetül Jézus példabeszédével zárnám a mondandómat, mely a legszebben és 

legjobban kifejezi, és szól erről a szolgálatról: 

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített or-

szágot!  

Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen 

voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti föl-

kerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” 

Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni ad-

tunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegen-

ként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor 

láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így fe-

lel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, 

velem tettétek!” 

Nagyon szépen köszönjük még egyszer, amit Embertársaitokért vállaltok! 

A Jóisten fizesse meg Nektek százszorosan, amit tesztek! 

Dícsértessék a Jézus Krisztus! 

Páty, 2022. november 20.  

Dr. Szloboda Lajos 
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PROFIZMUS ÉS ADOMÁNYOZÁS - ISMÉT TEMPLOMUNKBAN ADOTT 

ADVENTI KONCERTET A BUDAPESTI MONTEVERDI KÓRUS

A Pátyi Római Katolikus Templo-

mért Alapítvány idén kilencedik alka-

lommal szervezett adventi koncertet a 

Szent II. János Pál Templomban. 

Alapítványunk célja a kezdetek óta 

hármas: minőségi kórus-, illetve ze-

nekari muzsika előadása Pátyon; az 

adventi készület megsegítése a hívek 

számára a zene nyelvén - a nyelv ze-

néjével; vonzó zenei programot kí-

nálni olyan zenét kedvelőknek, akik 

rendszeresen nem járnak templomba, 

illetve útkeresőként nem vagy nem 

rendszeresen gyakorolják hitüket. Üz-

leti szempontok sohasem játszottak 

szerepet a koncertek szervezésében, 

hiszen a közönség felajánlásaiból 

származó bevételek minden évben 

éppenhogy csak fedezik a kiadásokat. 

A haszon mégis minden évben busás 

- csak éppen nem anyagi értelemben.  

A kórus is a maga hasonló útját járja, 

hiszen koncertjeik üzleti szempontból 

számukra sem jövedelmezőek. Sok 

esetben nemcsak felajánlásként kon-

certeznek, hanem még a kórustagok 

viszik el adományaikat, ajándékaikat 

a megajándékozottaknak. Közössé-

günk tagja, a kórus alapító karnagya, 

a Liszt-díjas Dr. Kollár Éva megosz-

totta velem legutóbbi szívet melenge-

tő élményüket.  

Két héttel a pátyi koncert előtt Nagy-

kaposon jártak, mely a szlovák-ukrán 

határon található magyar ajkú telepü-

lés. Az ottani esperes atya hívta meg 

a Kórust fellépésre. Éváék elhatároz-

ták, hogy a nagy szegénységben élő 

közönségüket saját maguk által gyűj-

tött ajándékokkal lepik meg. Roska-

dásig megpakolt autóbusszal, saját 

költségükre utaztak ki, és Nagykapo-

son felejthetetlen élményekben volt 

részük. A kórus 50 éves pályafutása 

alatt a leggazdagabb élményekkel ér-

keztek haza. A busz ugyan üres volt, 

miként zsebeik és kezeik is, hiszen 

mindent hátra hagytak, a szívük 

azonban csordultig megtelt emlékek-

kel és szeretettel, melyet Nagykapo-

son kaptak.  

Alapítványunk és a kórus útjai 

most Pátyon keresztezték egymást. 

Pátyon is felajánlást tett a Kórus: a 

templom tervezett énekvetítő rend-

szerének kiépítését szerették volna 

támogatni a koncertből befolyó va-

lamennyi bevétellel. Ehhez emlék-
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könyveiket és megmaradt CD leme-

zeiket is felajánlották.  

Szeretettel köszönjük a felajánlást 

és imáinkban kérjük a Jóistent, hogy 

százszorosan fizesse vissza Éváék, a 

Budapesti Monteverdi Kórus jóságát!  

  

Dr. Kővágó István 

MEGÚJULT A TEMETŐBEN ÁLLÓ SZENT IMRE MŰEMLÉKTEMPLOM

Páty legrégebbi, ma is használatban 

álló műemléke, a katolikus temetőben 

álló Szent Imre templom ismét régi 

szépségében látható.   

A copf stílusú templom, melynek 

alapkövét a skót bencések 1779-ben 

helyezték el, több lépcsőben – 2019-

től kezdődően – újult meg. A korábbi 

(2002-2004) munkák alkalmával el-

készült a templom tetőszerkezetének 

felújítása és a lábazat szigetelése, va-

lamint a torony külső vakolása és szí-

nezése. A mostani programban elő-

ször (2019) a sekrestye tetőszerkeze-

te, majd a harangtoronyban a harang 

tartószerkezete, ezt követően, az idei 

évben a teljes külső vakolat, az épület 

lábazata körüli szivárgó, illetve az 

épület főbejárata előtti díszburkolat és 

a sekrestye, valamint a főbejárat ajta-

ja épült, illetve szépült meg. Az épü-

leten belül elvégeztettük a sekrestye 

és egy tároló helyiség teljes felújítását 

is.   

Az idei munkákat a korábbi felújítás-

ban is közreműködő Salamin Pál épí-

tészmérnök tervei és a Pest Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örök-

ségvédelmi Főosztálya engedélye 

alapján végeztettük el. A kivitelező a 

HT-BAU Kft volt, Végh Zsolt irányí-

tásával. A munkák műszaki ellenőr-

zését Budavári Zoltán végezte.  



 18 - MÉGIS 

 

A munkálatokhoz 24,7 millió forin-

tot állami pályázatok útján nyert el a 

Páty Római Katolikus Plébánia a 

Bethlen Gábor Alapkezelőtől. A 

fennmaradó összeg a helyi önkor-

mányzat felújításhoz, illetve a temető 

fenntartáshoz nyújtott támogatásainak 

felhasználásával került kiegyenlítésre.  

 

Szándékaink szerint a következő 

ütemben az oltár felett található fres-

kó restaurálása következne, ám a je-

lenleg rendelkezésre álló források er-

re már várhatóan nem lesznek ele-

gendőek. A több évvel ezelőtt kapott 

ajánlat szerint a freskó restaurálása – 

akkori áron számolva - mintegy brut-

tó 6 millió forint lett volna. 

 

A csatolt fotók a felújítást megelő-

zően, illetve a munkák közben és vé-

gén készültek. Köszönjük a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. és Páty Köz-

ség Önkormányzatának anyagi támo-

gatását. 

Dr. Kővágó István
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A LITURGIÁK RENDJE: KARÁCSONY – ÚJÉV 

 

DECEMBER 24. SZOMBAT 

 16:00 PÁSZTORJÁTÉK 

 24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE 

 

DECEMBER 25. VASÁRNAP 

 10:30 ÜNNEPI SZENTMISE 

 

DECEMBER 26. HÉTFŐ 

 10:30 ÜNNEPI SZENTMISE 

 

DECEMBER 27. KEDD 

 15:00 BORSZENTELÉS,  

 a Pincehegyen a Nagypincénél 

 

DECEMBER 31. SZOMBAT 

 18:00 ÉV VÉGI HÁLAADÁS 

 

JANUÁR 1. VASÁRNAP 

 10:30 ÚJÉVI ÜNNEPI SZENTMISE 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 

 

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) 

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 


