MÉGIS
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,
MÉGIS ÉRJ CÉLT!
( a calcuttai gyermekotthon faláról )

ISTEN SZÁMÍT RÁD
EGYEDÜL ISTEN TUD TEREMTENI,
de teremtését te tudod otthonoddá tenni.
EGYEDÜL ISTEN TUD ÉLETRE HÍVNI,
de te tudod óvni és továbbadni.
EGYEDÜL ISTEN TUD EGÉSZSÉGET AJÁNDÉKOZNI,
de te tudod megtartani és a betegséget gyógyítani.
EGYEDÜL ISTEN TUD REMÉNYSÉGET PLÁNTÁLNI,
de te tudsz a testvérednek bizalmat szavazni.
EGYEDÜL ISTEN TUD SZERETETET AJÁNDÉKOZNI,
de te tudsz mást szeretetre tanítani.
EGYEDÜL ISTEN TUD BÉKÉT AJÁNDÉKOZNI,
de egyedül te egy mosolyt.
EGYEDÜL ISTEN TUD ERİT ADNI,
de te tudsz az elcsüggedtbe erıt önteni.
EGYEDÜL ISTEN AZ ÚT,
de te tudod azt másnak megmutatni.
EGYEDÜL ISTEN A FÉNY,
de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.
EGYEDÜL ISTEN TUD CSODÁT TENNI,
de te tudod az öt kenyeret és két halat elhozni.
EGYEDÜL ISTEN KÉPES LEHETETLENRE,
de te tudod a lehetıt megtenni.
ISTEN EGYMAGÁBAN MINDENRE KÉPES,
MÉGIS ÚGY LÁTJA JÓNAK, HOGY RÁD IS SZÁMÍTSON.
(Egy brazíliai közösség imája)
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HIREK, INFORMÁCIÓK
Szentmisék rendje:
Vasárnap 900
Szombat 1800 vasárnapi elımise
Kedd, Csütörtök, Péntek 1800
Máltai kápolna:
Vasárnap 11.30
Gyóntatás a misék elıtt, vagy külön egyeztetett idıpontban
lehetséges.
Hivatalos ügyek intézése
Plébániai irodai fogadás bármilyen ügyben kedden és
csütörtökön 1000-1300 között, szerdán és 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 szivesen látnák vendégül
Béla atyát egy vasárnapi ebédre. Bıvebben: 344-231,
Schumicky
Bérmálásra jelentkezés:
Írásban a plébánián 2000. március 18-ig.
Kuratórium
Megalakult az újonnan épülı templom ügyeit intézı
kuratórium. Alapította: Zsolnai Béla apátplébános.
Érdeklıdni a kuratórium elnökénél lehet: Sal Béla (343-076)
Alapkıletétel: 2000. Június 17-én 17 órakor.
Meghívott vendégek: Tempfli József püspök; Pokorni Zoltán
miniszter
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Pályázat
A temetıbeli emlékhely pályázatára
terveket köszönjük Hadik Klárának!

beérkezett

Személyi jövedelemadó
A Katolikus Egyház technikai száma az adó 1%-nak
befizetésére: 0011
A Páty Fejlesztéséért Alapítvány olyan nevelési,
kulturális és fejlesztési tevékenységeket támogat,
amelyek településünk javát szolgálják. Kérjük, a
SzJA. 1 %-ával segítse céljaik elérését. Alapítvány
adószáma: 19179807-1-13.
Cím: 2071 Páty, Kossuth u. 83.
Terület eladás
Az egyházközség tulajdonában lévı területeknek az új
templom
építésével
összefüggı
eladásáról
felvilágosítást nyújt:
Havas Vince (06-309-910-615)
Michels Gábor (06-309-412-600)
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
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BÉRMÁLÁS
Sabin-cseppek egy életre? Netán más védıoltás több-kevesebb idıre? Általános iskolai végzettség vagy érettségi
bizonyítvány? Egyetemi felvétel vagy éppen diploma? Igen,
mindebbıl valami, de azért egyik se. Egy magasabb
világból való kiáradás, de „párhuzamos” e világgal. Ennek
szintje felett, de e rendnek ütemében és természetéhez
alkalmazkodva.
A bérmálás: szentség, a láthatóan velünk élı Krisztus maga,
az ı akaratából és a megváltás gyümölcseként, a Szentlélek
erejével.
A szentség: jel! Tapasztalható és érzékelhetı, mint az
Emberfia. De jel. Amit jelez az a magasabbrendő világ
kiáradása. Annyiban hasonlít a föntebb említett dolgokhoz,
hogy valami többletet ad: védettséget, erıt, tudást. De amíg
a Sabin-csepp akkor is hat, ha a befogadója sose gondol rá,
addig a szentség csak akkor "hat", ha az elnyerıje
tudatosítja magában korának, szellemének fejlıdése szerint.
A szentségi kegyelemmel együtt kell mőködni. A
keresztséget és a bérmálást beavató szentségnek mondjuk.
Ezek a szentségek adják meg a krisztusi ember
alapstruktúráját és kísérik fejlıdésében. A keresztségrıl
mondjuk, hogy Isten gyermekévé tesz. Tulajdonképpen már
embermivoltunk által Isten gyermekei vagyunk, hiszen Isten
a "maga hasonlatosságára és képmására'' teremtette az
embert (a gyerek hasonlít a szüleire!), de a megváltás által
egészen magához vonja az embert.
Fogadott fiak, de nem mostoha-fiak vagyunk, mert Krisztus
emberré lett! Benne láthatóvá lett a láthatatlan Isten és
éppen ezért ı az ideális szentség, belıle kapunk valamit
minden szentség által.
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Krisztus él s az ı életébıl ad a Szentlélek a szentségek által.
A földi élet fejlıdı élet. Ehhez alkalmazkodott Krisztus is
emberi életében és ehhez alkalmazkodik a szentség is: adja
a fejlıdés ütemében a szükséges kegyelmeket. A
kereszteléskor a Szentlélekben születünk ujjá, de ez nem azt
jelenti, hogy a Szentlélek "megformálja a szobrot és
eltávozik", hanem belénk plántál egy új életet, annak
fejlıdését végig segíti. Az embert körülvevı természet is
csak úgy alkothat életet, hogy Isten teremtı hatalmából
összesegít és megadja az élet feltételeit.
Mi Krisztus barátai lettünk és a Szentháromság életébe
kerülhetünk bele ıáltala. A barátság aranyszálai csak lassan
szövıdnek. Minekünk egyre jobban meg kell ismernünk és
szeretnünk azt, akinek barátaivá akarunk lenni. Isten barátai
csak Isten ajándékozó szeretete, kegyelmének áradása által
lehetünk. De Istennek válaszolnunk kell és együtt formálni
a barátságot.
A szentségek a fı jelei és forrásai a ránk áradó isteni
szeretetnek: és egy életen keresztül tart a sodrásuk. Néha
láthatóan, de legtöbbször láthatatlanul, mint a hegyi
búvópatakok vize. Mindig hozza magával a frisseséget,
életerıt, ízt és illatot. A keresztségben belénk árad az Élet
Forrása. A bérmálásban egyre nagyobb energiákat sugároz.
A látható szentségi jel „csak” impulzus, indítás és
ösztönzés. Tudatosítja a Szentlélek mőködését és ösztönöz
az együttmőködésre. De ennek az együttmőködésnek egy
életen keresztül tartani kell.
Béla atya
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NAPTÁR
március 8. Hamvazószerda
Joel 2,12-18;Zs 50;2Kor 5,20-6,2;Mt 6,1-6.16-18

A Nagyböjt ünnepélyes kezdete, innentıl számítva lesz
teljessé -nem számolva a vasárnapokat, melyeken az
Egyház sohasem böjtölt- a szent negyvenes szám. A
hamuval való meghintés már az Ószövetségben a
bőnbánat jele volt, kifejezi ugyanis a földi lét
múlandóságát.
március 11. Csilla von Boeselager temetésének évfordulója,
akirıl utcát neveztek el Pátyott.
március 12. Nagyböjt 1. Vasárnapja, Gergely–nap
Ter 9,8-15;Zs 24;1Pét 3,18-22;Mk 1,12-15

Az iskolák pártfogója volt. Ezen a napon tartották a
Gergely-járást. Ilyenkor a nebulók végiglátogatták a falu
házait, adományokat kérve a tanító és az iskola számára.
március 18. Sándor-nap
március 19. József-nap
március 21. Benedek-nap
meleghozó napok, a tavasz kezdete
március 19. Nagyböjt 2. Vasárnapja, József-nap
Szt. József, a Boldogságos Szőz Mária jegyese
március 25. Urunk megtestesülésének hírüladása
Iz 7,10-14;Zs 39;Zsid 10,4-10;Lk 1,26-38

„Gyümölcsoltó Boldogasszony”
március 26. Nagyböjt 3. Vasárnapja
Kiv 20,1-17;Zs 18B;1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25
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április 2. Nagyböjt 4. Vasárnapja „Laetare”
2Krón 36,14-16.19-23;Zs 136;Ef 2,4-10;Jn 3,14-21

Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való
tartozásunk fölött érzett vígasság vasárnapja. Ma
szólhat az orgona, feldíszíthetjük az oltárt, a viola színt
szabad rózsaszínre enyhíteni.
Példabeszéd
Hittanórai feladat volt „Az irgalmas szamaritánus”
példabeszédet mai környezetbe helyezni, saját
életünkbıl vett történettel érthetıbbé tenni. A gyerekek
nagyon jól megfogták a történet lényegét, s még a
felnıttek számára is elgondolkodtató példákat hoztak.
Ilyen volt például, amikor egyikük osztálytársai egy
másikat bántottak, rágalmaztak. A kívülállók közül
többen az orruk alatt dörmögték, hogy nem jó ez így,
szólni kéne valakinek, mások inkább az udvar távolabbi
részére sétáltak át vállrándítva. Barátunk volt az
egyetlen, aki szót emelt a bántalmazott mellett, és
megfedte társait. Kis változtatásokkal akár egy
munkahelyen is történhetett volna…
Álljon most itt két eredeti munka. Az egyik valós,
télidıben nem ritkaság számba menı eset, a másik egy
fiktív, de korunkra jellemzı jegyeket magában hordó
történet- gyerekszemmel.
Egyszer egy szép havas téli napon Szepi bácsi
traktorral húzta a szánkónkat körbe a körtésben. A
szánkózás közben találkoztunk egy nagy traktorral,
amelyik beásta magát a földes hóba és meg se tudott
mozdulni. Ezek az emberek nem szórakozni voltak ott,
hanem gallyakat győjtöttek össze, hogy legyen mivel
főteniük. Amikor ezt Szepi bácsi meglátta, azt mondta:
Gyerekek szedjétek le a szánkókat, megpróbáljuk
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kihúzni a traktort. A kis traktor próbálta a nagyot
kihúzni, de nem sikerült. A nagy annyira elásta magát,
hogy meg se mozdult. Szepi bácsi azt javasolta menjenek
el a lovardába és kérjenek egy lapátot, amivel talán ki
lehet ásni a traktort, mert egyiküknél sem volt. Addig mi
tovább mentünk szánkózni. A szánkózás után Szepi bácsi
visszament, de addigra a traktort kiásták és a fát haza
tudták vinni.
Schumicky Mária
Volt egyszer egy bankár. Ez a bankár úr hazafelé indult,
amikor is megtámadták. elvették a tárcáját, az
igazolványait és még a ruháját is. Mikor már kellıképpen
összeverték, otthagyták. Telt-múlt az idı, egyszer
megjelenik egy politikus. Ez a politikus meglátta az
embert és jó nagy ívben kikerülte. Közben ezt hajtogatta:
„Jobb ebbe nem belekeveredni! ”- és ment tovább. Utána
egy órával jött egy államtitkár. Mikor meglátta az
embert, megállt és tanakodni kezdett. Aztán ı is nagy
ívben kikerülte az embert. Utána két órával jött egy
pedagógus biciklin. Mikor meglátta a szegény sérültet,
megesett rajta a szíve, és odaszaladt hozzá. Felültette a
biciklire és bevitte egy kórházba. Ott odaadta az összes
pénzét az orvosnak, és ezt mondta: „Addig ápolja és
gyógyítsa, amíg fel nem épül!”
Németh Tímea
„Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja…?”
Lk 10,36

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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