
MÉGIS 
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, 

MÉGIS TEDD A JÓT! 
 ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) 

FELTÁMADÁS 

A jó keresztény ember erre a szóra Krisztus 
feltámadására gondol és ezzel kapcsolatban a mi 
föltámadásunkra is. De használjuk ezt a szót földi 
értelemben is minden megújulásra. Most éppen a tavaszra, 
a természet megújulására, ennek nyomán a lelki-szellemi 
megújulásra, és általánosságban is: népünk és az egész 
emberiség boldogulására is. Szép szó, titkokat rejtegetı, 
tettre késztetı szó. Nagyon fontos azonban, hogy a 
többféle szóhasználatot ne keverjük össze. Az örök életre 
való feltámadás nem valami földi paradicsom, nem 
egyfajta „jóléti társadalom” megteremtése. Az örökélet új 
ég és új föld megteremtése. Egy magasabbrendő világ, 
nem pedig a földi fejlıdés végsı állomása. 

Ugyanakkor a kétféle boldogság szorosan összefügg 
egymással. Ez egyszerő szavakkal: az égi boldogságot, az 
örököset, a véglegeset csak az nyeri el, aki minden 
erejével dolgozik a földi, múló boldogságon. A földön 
feladataink vannak. Ezeket a feladatokat kell úgy 
betölteni, hogy Isten, a maga végtelen jóságában egy 
végtelenül magasabbrendő világot ajándékozhasson 
nekünk. 

folytatás a 3. oldalon
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Szentmisék rendje:
Vasárnap 900

Szombat 1800  vasárnapi elımise 
Kedd, Csütörtök, Péntek 1800

A nagyheti szertartások csütörtökön, pénteken és 
szombaton is 1800 –kor kezdıdnek. 

Máltai kápolna:
Vasárnap 1130

Gyóntatás a misék elıtt, vagy külön egyeztetett 
idıpontban lehetséges. 

Hivatalos ügyek intézése
Plébániai irodai fogadás bármilyen ügyben kedden és 
csütörtökön 1000-1300 ,  pénteken 1600-1700. 

Temetést, keresztelést és esketést legelıször a 
plébánossal kell egyeztetni. Telefon: 343-717 

A HÉTFİI ÉS SZERDAI NAPOKON NINCSEN 
SZENTMISE ÉS PLÉBÁNIAI FOGADÓ ÓRA SEM. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen látnák 
vendégül Béla atyát egy vasárnapi ebédre. Bıvebben: 
344-231, Schumicky 

Lelkigyakorlat: 
Április 5-6-7-én a 18 órai szentmise keretében a 
prédikációt Hagyó József szerzetes atya tartja. 

Pályázat
Köszönjük Bárcziné Kapovits Juditnak a temetıbeli 
emlékhely pályázatára beadott munkáját. 

HIREK, INFORMÁCIÓK
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Zarándoklat

Ez év június 9-12. között zarándoklatot szervezünk 
Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra. Várhatóan az utazás 
autóbusszal, az elszállásolás Szentegyházán családoknál 
lesz. A költségekrıl a jelentkezıktıl függıen tudunk 
tájékoztatást adni. 

Jelentkezés és bıvebb felvilágosítás Tankó Ernınél, 
telefon: 344-671 

FELTÁMADÁS 
(folytatás az elsı oldalról) 

Ha a földi életünknek ez a rendeltetése, akkor világos, 
hogy egy emberséges világ csak úgy alakulhat ki, ha 
világunk „istenséges” világ lesz. Abban a pillanatban, 
amelyben ez a világ öncélúvá válik, amikor a pénz lesz a 
bálvány-isten, már pusztulásnak is indul. Házasságok 
mennek tönkre azért, mert valamelyik fél csak a pénzt 
akarja, és elvonni próbálja hitvestársát a hivatásától: 
legyen az tudományos kutatás, mővészet, szeretetszolgálat 
stb. Nincs pap, mert nincs hivatásvállalás, csak 
pénzkeresés. „Keressétek elıbb Isten országát s annak 
értékeit, a többi hozzá adatik néktek.” 

A feltámadást ne csak várjuk, hanem készüljünk fel rá. 
A földire úgy, hogy elsısorban az égit keressük. Az égire 
pedig úgy, hogy földi feladatainkat minél jobban 
teljesítjük. 

Zsolnay Béla atya 
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A templomépítés hírei 

Elızmények röviden 

A Pátyi Római Katolikus Egyházközség az iskolák államosítása 
elıtt általános iskolát mőködtetett a községben. Ennek épülete a 
mostani legkisebb, a Rákóczi úti iskolaépület volt. Mivel ezt a 
magyar egyházak nagyszámú egyéb ingatlanjához hasonlóan 
1948-ban ellenszolgáltatás nélkül – tehát törvénytelenül -  az 
állam elvette, a törvényesség helyreállása után a katolikus 
egyház visszaigényelhette az iskola épületét. Lehetıség volt 
arra is, hogy pénzbeli kárpótlást kapjunk. Mivel az iskola 
fenntartására és mőködtetésére nem volt reális lehetıségünk, 
viszont katolikus templomra közösségünknek égetı szüksége 
van, az egyházközség képviselıtestülete úgy döntött, hogy 
pénzbeli kárpótlást igénylünk, amelyet csak templom építésére 
használhatunk fel. 1998-ban a Központi Kárrendezési Bizottság
40 millió forint kárpótlást ítélt meg a Pátyi Római Katolikus 
Egyházközségnek, amelyet 2010-ig templomépítés céljára 
használhat fel. 

Munkás tér 

A katolikus templomnak leginkább megfelelı hely a mai Hısök 
tere lett volna, amely jelenleg hasznosítatlan, a korábbi szovjet 
hısi emlékmő maradványai éktelenkednek rajta. A község 
önkormányzata azonban úgy döntött, hogy a téren grandiózus 
Széchenyi emlékmővet állít, ezért a templom számára csak 
máshol biztosíthat helyet. Több lehetséges helyszín merült fel, 
így került szóba a Munkás tér mellett például az autószalon 
mögötti, a Füzes patak partján elterülı, jelenleg szintén 
elhanyagolt, gazos terület is. A felajánlott telkek közül a 
Munkás tér volt a legalkalmasabb, amelyet végül az 
önkormányzat 6 millió forintért megvételre ajánlott fel 
egyházunknak, amely bevételbıl 5 millió forintot az 



önkormányzat a Pátyi Református Egyházközségnek fog átadni 
szintén épület felújítási célokra. 
  
Kuratórium 

A templomépítéshez szükséges pénz kezelésére és az építkezés 
ügyeinek intézésére plébánosunk, Zsolnay Béla atya alapítványt 
hozott létre Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 
néven. Az alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli elnökéül Dr. 
Takács Nándor püspök urat kértük fel, a kuratórium elnöke Dr. 
Sal Béla, tagjai Budaváry Zoltán, Karvázy Szabolcs és Kollár 
Tamás. Az alapítvány felügyelıbizottságának elnöke Bohn 
István törökbálinti esperes úr, tagjai Mersei Jenı és Bárczi 
István. 

Alapkıletétel 

A községi önkormányzattal egyeztetve az egyházközség 
képviselıtestülete úgy döntött, hogy 2000. június 17-én 
szombaton délelıtt helyezzük el a templom alapkövét. Erre az 
egyházközségünk és településünk számára is óriási jelentıségő
eseményre minél több embert hívunk meg, olyan nagy 
nyilvánosságot adunk neki, amekkorát lehet. Eddig szóban 
elfogadta meghívásunkat Tempfli József nagyváradi 
megyéspüspök úr, Pokorni Zoltán oktatási miniszter úr, Illés 
Zoltán úr, az Országgyőlés Környezetvédelmi Bizottságának 
elnöke.  

Március 15-én egyházközségünk képviselıtestületének ülésén 
megosztotta velünk tapasztalatait Dombai Mária, aki a 
Káposztásmegyeri templom és plébániaközpont építését 
szervezte és irányította. A tapasztalatokat írásba foglalva is 
átadta, minden képviselı kapott ebbıl, akit érdekel, bármelyik 
képviselıtıl elkérheti.  
A legfontosabb tapasztalat az, hogy a templom építését lelki 
templom építésének kell megelıznie és kísérnie, amely lelki 
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templom a hívekbıl áll, akik ellentéteik, gyakori vitáik és 
személyes gyengeségeik ellenére képesek önmagukat egymás 
szolgálatába állítani és egymás szolgálatát elfogadni. Lelki 
templom építése nélkül hiábavaló fizikai templom építésébe 
kezdenünk.  

A Munkás tér távolabb van a falu korábban épült részeitıl és 
központjától, mint a Hısök tere, ahová templomunkat korábban 
megálmodtuk, de ahol megépítése lehetetlenné vált. 
Közösségünk több tagjának nehézséget okozhat majd a 
nagyobb távolság. Ha közösségünk valódi lelki templommá tud 
válni, akkor ezt a távolságot közösen le kell tudnunk gyızni.  

A templom építése egyházközségünk életében, sıt az egész falu 
életében történelmi jelentıségő esemény. Mindannyiunk 
számára nagy lehetıség, kegyelem, hogy ennek az eseménynek 
részesei lehetünk. Aki ebben részt vesz, ez az élmény, ez a 
kegyelem egész életében elkíséri. Aki akarja, meg fogja találni 
a helyét a templom építésének munkálataiban, mindenkire 
szükség lesz. Vonjuk be azokat a katolikus testvéreinket is, akik 
jelenleg nem Pátyon vesznek részt a szentmiséken és azokat is, 
akik nem gyakorolják a vallásukat.    
A tervezés elıkészítéséért Michels Gábor (343-038) és Takács 
Gábor (344-052) felelıs, az alapkıletétel ügyeit Schumicky 
András (344-231) és Bárczi István (344-373) intézi. Az 
adományok ügyeivel a kuratórium tagjai foglalkoznak (dr. Sal 
Béla 343-076, Karvázy Szabolcs 343-912, Kollár Tamás 343-
677). Akik be kívánnak kapcsolódni a munkába, vagy 
bármilyen ötletük van, hozzánk forduljanak.  

Bárczi István
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NAPTÁR 

április 9. Nagyböjt 5. Vasárnapja, „Feketevasárnap”  
Jer 31,31-34;Zs 50,Zsid 5,7-9;Jn 12,20-33 

Az egyház régi szokása, hogy e naptól fogva 
Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó 
alakját. 

április 16. Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja
Iz 50,4-7;Zs 21;Fil 2,6-11;Mk 14,1-15,47 

április 20. Nagycsütörtök
Kiv 12,1-8.11-14;Zs 115;1Kor 11,23-26;Jn 13,1-15 

április 21. Nagypéntek
Iz 52,13-53,12;Zs 30; Zsid 4,14-16;5,7-9;Jn 18,1-19,42 

április 22. Nagyszombat
április 23. Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása

ApCsel 10,34a.37-43;Zs 117;1Kor 5,6b-8;Jn 20,1-9 

április 24. Húsvéthétfı, „Vízbevetı hétfı”
ApCsel 2,14.22-32;Zs 15;Mt 28,8-15 

Szt. György vértanú ünnepe 

pásztorünnep, az állatok elsı kihajtásának napja 
április 25. Szt. Márk evangélista ünnepe

Szt. Márk Pál kísérıje antiochiai és ciprusi útján, 
Péter apostolnak is tanítványa, az ı tanítását foglalja 
írásba.  
a kukorica vetés és a búza szentelés napja 

április 29. Siennai Szt. Katalin, szőz és egyháztanító († 1380)

április 30. Húsvét második vasárnapja, „Fehér vasárnap”
Szt. V. Piusz pápa († 1572), a tridenti zsinat 

reformjainak végrehajtója. 
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Le szeretném írni, hogyan készültünk az elmúlt 
nagyböjtben húsvétra. 
Minden esti ima után letettünk egy kavicsot - bőneinkre 
gondolva, amit aznap elkövettünk – a házi oltárunkhoz. 
A jócselekedeteinket elmondtuk, mert azért arra 
törekedtünk, hogy ezt tegyük, Jézusnak. Ezért pedig egy 
virágot (origami tulipán) tettünk a Golgotánkra. ĺgy 
elkészült nagyböjt végére a Golgota (nekünk könnyő
Golgotát építeni, mert kilencen vagyunk), ahol nemcsak 
éles kövek, hanem színes virágok is voltak a mi 
Kálváriánkon nagypéntekre. 
A hozzánk érkezı locsolkodók hétfın a tojás mellé egy-
egy kis virágot is kaptak, nem is tudva, hogy nekünk mit 
jelentett a virág. 

                                

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
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