MÉGIS
Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön,
egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a
mindenkori eseményekrıl hírt adjunk.
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
MÉGIS SZERESD İKET!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat
vezérli cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,
MÉGIS ÉRJ CÉLT!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy,
MÉGIS TEDD A JÓT!
A becsületesség s ıszinteség sebezhetıvé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt,
MÉGIS ÉPÍTS!
Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz,
támadás érhet,
MÉGIS SEGÍTS!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz
érte cserébe,
MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK
VAN!
( a calcuttai gyermekotthon faláról )
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HIREK, INFORMÁCIÓK
A plébánosi hely betöltésérıl
1999. november 9-én az Egyházközségi Tanács 5 tagja: dr. Sal
Béla, Michels Gábor, Takács Gábor, Zsarnóczai István és
Schumicky András Székesfehérvárott voltak Takács Nándor
megyés püspök úrnál, hogy plébánosunk, Csizmadia György
elhalálozását követıen az egyházközség ideiglenes ellátását
rendezzék.
A püspök atya a kerületi esperes jelenlétében megvizsgálta a
lehetıségeket, és Bartos Sándor biatorbágyi plébánost kérte fel
a pátyi egyházközség ellátására, amit ı el is vállalt.
Püspök atya ismételten felkérte az egyházközség tagjait,
keressenek nyugdíjas papot, akit ide lehetne költözteni Pátyra.
İ ideiglenesen - amíg a püspök atya nem tud egy fiatal,
újonnan szentelt papot kinevezni - kisegíti az egyházközséget.
Szentmisék rendje
1999. november 14-én a szentmise még reggel 900-kor lesz.
Az ezt követı vasárnapokon elıre láthatóan este 1800-kor
lesznek a szentmisék.
Hivatalos ügyek intézése
1999. november 9-tıl minden hivatalos ügyben Bartos Sándor
újonnan kinevezett plébánoshoz kell fordulni. Telefonja:
23/311-411
Temetés esetén elıször vele kell idıpontot egyeztetni, és csak
utána a temetési vállalkozóval. A temetéskor a plébános
szállításáról minden esetben a családnak kell gondoskodnia.
Valamennyi egyházi szentséggel (keresztelés, elsıáldozás,
házasság, stb.) kapcsolatos szándékot
szintén vele kell
egyeztetni; még akkor is, ha azt más pappal szeretnénk
kiszolgáltatni.
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Hitoktatás
csütörtök
csütörtök

1330-1430
1700-1800

felsı tagozat: csütörtök

1700-1800

1-2.osztály:
3-4.osztály:

Vázsonyi Bernadett
Karvázyné Leveleki
Gyöngyvér
Horváth László,
Horváth Norbert

Események
Az újonnan kinevezett plébános az egyházközség tagjait és a
hitoktatókat 1999. november 14-én 1600-kor szeretettel várja a
pátyi plébánián.
November 21-én, Krisztus Király vasárnapján lesz az idei
elsıáldozás. Ez nemcsak a résztvevı 5 gyerek és az ı családjaik
életében nagy nap, hanem az egész közösség számára is ünnep.
“Aki ugyanis hitével Krisztushoz kapcsolódik és a
hitoktatásban azt keresi, hogy megerısödjék a hite, kénytelen
keresni azok közösségét, akik ugyanezen úton járnak. Mert a
terméketlenség veszedelme fenyegeti a hitoktatást, ha a
katekument nem fogadja be egy olyan közösség, amely a hitbıl
él.” ( CT 24.) Az elsıáldozás kiváló alkalom tehát magának a
közösségnek is a hitben való növekedésre, saját maga
szentségekbıl fakadó méltóságának felismerésére. Imáinkkal
támogassuk a gyerekeket!
Az ünnepélyes szentmise után az elsıáldozókat finom uzsonna
keretében köszöntjük a Közösségi Házban. Kérjük az
ügyeskező hölgyeket ( anyukákat és nagymamákat ), hogy egy
kis süteménnyel tegyék gazdagabbá a szeretetlakomát, amelyre
az egész egyházközséget szeretetttel várjuk!
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MEGHÍVÓ
December 2-án ( csütörtökön ) este 8 órakor
a Közösségi Házban
Endrédy István és felesége, Cecília tartanak
elıadást házaspárok számára
“Erıs családok – erıs gyerekek”
címmel
Az érdeklıdık melegen öltözzenek és agapéra
készüljenek!
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘
KÖVETLEK, JÉZUSOM!
Jézus szegény volt – nekem megvan mindenem.
Jézus alázatos volt – én gıgös vagyok.
Jézus szelíd volt – én haragos vagyok.
Jézus türelmes volt – és én nem akarok szenvedni.
Jézus mindent megbocsátott – én mindent megbosszulok.
Jézus engedelmeskedett – és én parancsolni akarok.
Jézust győlölték – én azt akarom, hogy szeressenek.
Jézust megvetették – én azt akarom, hogy tiszteljenek.
Jézus magába vonult – én mindig tündökölni akarok.
Jézus szenvedése árán jutott a mennybe – én meg a világot
keresve akarok üdvözülni.
Igazságos dolog lenne, hogy a szolgával különben bánjanak,
mint az urával?

A szerkesztéshez és kiadványunk tartalmassá tételéhez minden segítséget és
ötletet szívesen fogadunk: a Schönstatti Családmozgalom pátyi családjai
közül a Karvázy, Reményi és Schumicky család.
A szerkesztıség kijelölt táborhelye:
Karvázy, Széchenyi u. 6., 343-912
1999. november

NAPTÁR
nov. 11. Márton-nap
A gazdasági év határnapja. Szokás volt e napon ludat
vágni, s annak mellcsontjából idıjóslást végeztek.
Ekkortól gyújtottak délután gyertyát a boltokban.
Tours-i Szt. Márton püspök (316/317-397)
A pannóniai Savaria (Szombathely) szülötte volt.
Légiós katonaként került Itáliába, majd Galliába. A
legenda szerint megosztotta köpenyét a koldus képében
megjelent Krisztussal. Felnıttként keresztelkedett meg,
szerzetesi közösséget szervezett, majd Tours város
püspöke lett.
nov. 14. Évközi 33. vasárnap
Péld 31,10-13.19-20.30-31;1Tessz 5,1-6;Mt 25,14-30

mise után délelıtti kirándulás a falu környékén
nov. l9. Erzsébet nap
Árpádházi Szt. Erzsébet (1207-1231)
II. Endre magyar király leánya. A mennyei dolgok
szeretetteljes szemlélete és a szegények áldozatos
gondozása jellemzi. Férje halála után vidám lélekkel
tőri a megaláztatásokat, Szent Ferenc példáját követve
vállalja a szegénységet, a betegek gondozására szenteli
magát. Huszonnégy éves korában hal meg, s már
néhány évvel ezután szentté avatják.
nov. 21. Krisztus Király vasárnapja
Ez 34,11-12.15-17;1Kor 15,20-26.28;Mt 25,31-46

elsıáldozás
nov. 25. Katalin-nap
Sok helyen – Borbála-naphoz hasonlóan – “Katalinágat” raknak vízbe, hogy karácsonyra kizöldüljön.
Idıjárásban a karácsonnyal ellentétes: “Ha Katalin
kopog, karácsony locsog.”
Alexandriai Szt. Katalin vértanú (?-310 táján)
A legenda szerint a 18 éves lány kivégzése elıtt ötven
pogány bölcset gyız le vitatkozásban. A lányok
védıszentje.

nov. 28. Advent 1. vasárnapja
Iz 63,16b-17.19b;2b-7;1Kor 1,3-9;Mk 13,33-37

nov. 30. András-nap
A téli évnegyedkezdı mulatságok napja. Számtalan
férjjósló szokás főzıdik hozzá. A gazdasági életben
disznóölınek is nevezték, mert ettıl az idıponttól
kezdve volt szokás disznót vágni.
Szent András apostol (?-60 táján)
Betsaidában született, elıbb Keresztelı Szt. János
tanítványa volt, majd hálóit elhagyva Krisztust követte.
Testvérét, Pétert ı vezette el az Úrhoz. Pünkösd után
sokfelé hirdette az evangéliumot, mígnem Achájában
keresztre feszítették.
dec. 2. elıadás házaspároknak a Közösségi Házban este 20
órakor
dec. 5. Advent 2. vasárnapja
Iz 40,1-5.9-11;2Pét 3,8-14;Mk 1,1-8

plébániai Mikulás-ünnepség
dec. 6. Miklós nap
Szent Miklós püspök (?-350 táján)
Görög földön élt a IV. században. Myra püspöke, az
igaz hit rendíthetetlen védelmezıje a nicei zsinaton a
tévtanokkal szemben. Ugyanakkor a jótékonyság és az
ajándékozó lelkület szentje, adventben az üdvösség
ajándékát hozó üdvözítı elıhírnöke.

