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

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”
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Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, MÉGIS SZERESD ŐKET! (Calcuttai Boldog Teréz)

HÚSVÉT
Az egyház ünnepeiben Krisztus
életét, életének egy-egy állomását
jeleníti meg az év különböző
szakaszaiban. Így ünnepeljük a
legnagyobb ünnepünket, Krisztus
feltámadását, a húsvétot is.
Húsvét ünnepének értékelése, tisztelete egyben saját értékelésünk is.
Tudom-e, hogy milyen fontos vagyok
az örök életet adó Isten számára!?
Vagy elmegyek mellette? Tisztában
vagyok húsvét nagysá-gával, ezzel a
nekünk készített isteni ajándékkal?
Merítek-e húsvétból egész évre?
Húsvét ünnepével pont erre kapunk
meghívást és lehetőséget, hogy
tudjunk miből meríteni egész éven át.
Mert nagy ajándékot kapunk Istentől!
A Vele való boldogságot, az örök
életet! Húsvét ezért hatalmas biztatás!
Biztatás, hogy van miért, van kiért
élni. És van kihez hazatérni. Krisztus
értünk vállalt keresztáldozata árán.
Mert Krisztus nemcsak a földi
életünkben segít az ő útján járni,
hanem az örök életünket is
megmutatja feltámadása által. Ekkor
a mi életünk beteljesedése is meg-

jelenik. Láthatjuk azt, hogy Krisztus
által ez számunkra is adott valóság!
Közösségben lehetünk Istennel és
egymással is örökre!
Az elromlott emberi természet által a
megváltásra szoruló emberiség
újjáteremtése az adakozó, minket
szerető Isten belső életéből adódik.
Teremtőnk kezét nyújtja az emberiségnek, és ezt ünnepünk igazolja.
Húsvétkor ismerjük fel és fogadjuk el
az örök életet adakozó, minket
gyógyító Istent! Fogadjuk el húsvét
ajándékát! Merítsünk az ünnepből,
hisz az örök életünk ünnepe ez, mely
egyben Istennel is újra egyesít
minket!
Örüljünk húsvétnak és annak, hogy
nagyon értékesek vagyunk a minket
végtelenül szerető Isten számára!

Szloboda Lajos
akolitus, lelkipásztori kisegítő
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IN MEMORIAM ZSOLNAY BÉLA
2008. február 4-én hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt
egyházközségünk nyugal-mazott
plébánosa, Zsolnay Béla atya,
címzetes apát és püspöki tanácsos. Az
Úr megadta neki, hogy körünkben,
Pátyon, nyugdíjasan is vállalt
szolgálati helyén tölthette földi élete
utolsó hónapjait, heteit, napjait.
Másik nagy álma és kérése nem
teljesülhetett. Bár ő rakta le új
templomunk alapkövét és az első
tényleges kapavágásnál is jelen
lehetett még, a templom szentelését
már nem érhette meg közöttünk - de
hisszük, megéri velünk. Búcsúzóul és
méltatásként most álljanak itt Havas
Vince egyházközségi gondnokunk
Béla atya temetésén elhangzott
szavai, melyekkel mindannyiunk
érzéseit és gondolatait tolmácsolta:
Karol Wojtyla még fiatal püspökként
mondta:
"A pap: egy ember másokért."
Isten szolgálatában eltöltött hosszú
életed méltatására - Kedves Béla Atya
- mi nem vállalkozhatunk.
A mi dolgunk a pátyi közösség
nevében a köszönet elmondása.

> az időt, amit ránk pátyiakra szántál;
> hogy életed utolsó 8 évét velünk
töltötted;
> az ünnepeket és a hétköznapokat;
> hogy Veled imádkozhattunk;
> hogy a legszentebb áldozatot közösségünknek bemutattad;
> hogy Krisztus testét kezed által
kaphattuk;
> hogy a házastársakat megáldottad;
> hogy gyerekeinket megkeresztelted;
> hogy a betegeket megvigasztaltad;
> hogy halottainkat eltemetted;
> hogy az egyházközséget vezetted;
> hogy bennünket elfogadtál és bennünk megbíztál;
> hogy céljainkért együtt könyöröghettünk minden szentmisén:
"Urunk, kérünk adj tehetséget, lelki
és testi erőt, hogy közösségünket és
templomunkat a Te dicsőségedre
felépíthessük."
> hogy mellettünk maradtál;
> hogy együtt csordulhattak könynyeink;
> hogy Páty Plébánosa voltál:
"Egy ember másokért"

Béla Atya !
Eljöttünk: öregek, fiatalok és gyerekek, a község vezetői, a református
gyülekezet képviselői, mindazok,
akik tiszteltek és szerettek, hogy megköszönjük

Kedves Béla Atya !
Nem felejtünk el.
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Templomot építünk
A tervezett műszaki ütemtervet tartja
a fővállakozó Confector Kft, így úgy
tűnik, nemcsak tartható, de akár
határidőn belül is teljesíthető az új
templom május elejére tervezett első
építési üteme.
A földszint feletti vasbeton födém
már elkészült. Jelenleg az emeleti
vasbeton pillérek, a szentély főtartóinak és az íves zárófödém
zsaluzása zajlik. Az elvégzett munka
ellenőrzése folyamatos, heti rendszerességgel bejárást tartunk a
munkaterületen a kivitelező cég
vezetőivel.
A Hexon-Gold Kft. felajánlásából
elkészült a Munkavédelmi és egészségvédelmi terv, melyet átadtunk a
kivitelezőnek.
2008. április 19-re, szombatra az
ÉrMe Klub (Érték Megőrző Keresztény Üzletemberek Klubja)
tagjai kétkezi munkájukat ajánlották
fel az épülő új templomunk érdekében. Velük készül jönni Kiss Ulrich
jezsuita atya a Management by Jesus
szemináriumok vezetője. A szervezés mostani állása szerint a jelentkező

keresztény üzletemberek az új templom melletti fasor telepítésében
bizonyíthatják vezetési képességeiket és jó munkamódszereiket.
Akik téglajegyet rendeltek, a névvel
ellátott téglajegyekről a 06-30/9914121-es telefonon kaphatnak felvilágosítást Dr. Kővágó Istvánnál. A
jegyeket sérülékenységük miatt
postázni nem tudjuk, csak személyes
átvételük lehetséges - egyeztetett
időpontban.
Egyházközségünk hálás szívvel
mond köszönetet mindazoknak, akik
adományaikkal akár egyházközségünk, akár alapítványunk számláján
támogatták az új templom felépítését.
A névsor www.ude.hu honlapunkon
is olvasható. Kérjük, ha bárki kimaradt volna, jelezze, hogy teljes legyen
a listánk.
Reményi László
Templomépítést Koordináló Bizottság
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Karitász hírek
„Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

Kedves Testvérek!
Örömmel értesítünk Benneteket,
hogy ezentúl minden hét csütörtökön
délelőtt Karitász fogadóóra lesz a
plébánián. Bízunk benne, hogy így
könnyebben hozzánk fordulnak majd
azok, akik segítséget szeretnének
kérni, ill. könnyebben megtalálnak
azok, akik szívesen részt vennének a
segítségnyújtásban. Nagy szeretettel
biztatok mindenkit, aki úgy gondolja,
hogy hetente 1-2 órát rá tudna arra
szánni, hogy a Krisztustól kapott
szeretetet továbbadja, keressen meg
bennünket személyesen. Egy személyes beszélgetés mindennél többet ér.
Az elmúlt időszakban sajnos kevesen
jelentkeztek. A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házába jár fel
heti rendszerességgel két tagunk, akik
ilyenkor 4-5 idős emberre tudnak 1-1órát szánni. Aki már volt ilyen
otthonban, ill. találkozott ilyen
otthonban élő időssel, az tudja, hogy
mit jelent egy ilyen látogatás az ő
számára. Ehhez a szolgálathoz
valóban semmi más nem kell, csak
egy kis idő és jó szív. Ezt idősebb
testvérek is végezhetik.
A „Karitász dobozban”, amit a
templomban kihelyeztünk, gyűlnek a
dugók. Ezeket el fogjuk juttatni
Székesfehérvárra.
Továbbra is várunk még

az egyházmegyei karitász szociális
foglalkoztatójának munkájához:
- használt levélbélyeget,
- használt felbélyegzett borítékot,
- mindenféle képes levelezőlapot
(használt is lehet),
- régi bélyeggyűjteményeket,
- használt parafa dugót,
- régi szemüvegeket.
Kérünk mindenkit, hogy a templomban elhelyezett „Karitász dobozba”
tegye bele ezeket az összegyűjtött
dolgokat, ez nagy segítséget jelent a
fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásában. Így is kifejezhetjük
szeretetünket, és ez is csak egy kis
odafigyelést igényel, hogy ilyen
jellegű dolgainkat ne a szemétbe
dobjuk, hanem összegyűjtsük és
elhozzuk.
Szeretettel: Schumicky Ildikó
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Üdülési csekk
A MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI
ALAPÍTVÁNY 2008. évben a
következő pályázatokat írta ki:
- EZÜST NYÁR - pályázati kiírás
nyugdíjasok részére,
- E S É LY A P I H E N É S R E pályázati kiírás fogyatékossággal
élő személyek részére,
- SZOLIDARITÁS - pályázati
kiírás több gyermeket nevelő
munkavállalók részére,
- VA K Á C I Ó S P R O G R A M pályázati kiírás tanulók részére.
Ez azt jelenti, hogy 15-20000 Ft-os
önrész befizetésével 40000 Ft üdülési
csekkhez lehet jutni, amely nagyon
sok helyen beváltható.
Nyugdíjasok esetében a pályázat
feltétele, hogy az illető nyugdíja ne
haladja meg a 75000 Ft-ot és más
jövedelme ne legyen.
Fogyatékkal élő személyek esetében
szintén a 75000 Ft-ot nem haladhatja
meg az ellátmány.
A 2 vagy több gyermeket saját
háztartásban nevelő munkavállalók
esetében a munkavállaló bruttó
fizetése nem lehet 100000 Ft fölött, és
a munkavállalóval együtt pályázhatnak annak gyermekei is . Ekkor a
szülő önrésze 20000 Ft és 40000 Ftnyi üdülési csekket kaphat, a gyerekeké 5000 Ft fejenként, és a kapható
üdülési csekk 25000 Ft. Ez azt jelenti,

hogy ha pl. egy édesanya vagy egy
édesapa pályázik, aki 3 kiskorú
gyermeket nevel, és bruttó fizetése
nem haladja meg a 100000 Ft-ot, az
35000 Ft önrész befizetésével 115000
Ft értékű üdülési csekkhez juthat.
A vakációs program szakiskolák
nappali tagozatos tanulóinak szól. Ők
5000 Ft önrész befizetésével 25000 Ft
üdülési csekkhez juthatnak.
Minden ezzel kapcsolatos információ
elérhető az Internet
www.udulesicsekk.hu honlapján.
Aki nem tud internethez jutni, vagy
nehézséget okoz számára az azon
való tájékozódás, annak szívesen
segít a pályázat beadásában a
Karitász, a fogadó óra idejében a
plébánián: minden csütörtökön
délelőtt 9-11 óráig. Ha valaki nem ér
rá ebben az időpontban, az keressen
meg bátran mobil telefonon, és
egyeztetünk időpontot. Tel: 06 20 343
10 66.
A pályázat beadásának határideje
április 15., de érdemes minél előbb
beadni, mert a pályázatokat a
beérkezések sorrendjében bírálják el.
A többéves tapasztalat azt mutatja,
hogy aki a pályázatot beadja, szinte
kivétel nélkül megkapja a támogatást.
Érdemes tehát benyújtani!
Szeretettel: Schumicky Ildikó
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Karitász szolgálat
elérhetőségei:
Schumicky Ildikó:
06 20 343 10 66
Sadeczky Ila:
06 20 463 86 28
Czajlik Gabriella:
06 23 343 131

Ez lesz a szentély, most még
zsalutámaszokkal tele

Havas Éva:
06 23 343 488

Számlaszámaink,
ahová adományaikat
várjuk:
Pátyi Római Katolikus
Egyházközség
11103303-1983597236000001
(Inter-Európa Bank)
Pátyi Római Katolikus
Templomért Alapítvány
64500027-13400022
(Biatorbágy és Vidéke
Takarékszövetkezet)
SZJA 1%-hoz adószám:
18687996-2-13

Az épülő új templom a leendő bejárata felől
nézve 2008. március 3.

Téglajegyek ügyében a szentmiséken keressék Dr. Kővágó
Istvánt vagy Reményi Lászlót,
illetőleg írhatnak a
titkar@ude.hu email címre
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Pátyi Tavasz 2008
2008. május 1-jétől 4-ig immár
harmadik alkalommal rendezzük meg a
színvonaláról és sokszínűségéről méltán
híres Pátyi Tavasz fesztivált. A
programsorozatot idén is kiemelten
támogatja Páty Község Önkormányzata.
Az előzetes tervek szerint az idei
rendezvény helyszíneiben bővül.
Május elsején reggeltől a focipályán lesz
a 24 csapatos kispályás kupa, mely évek
óta nagy sikerrel zajlik, délután pedig a
Zsámbéki-kanyarban, a Forrási téren
lesz a Kanyar majális, főző- és
sütőversennyel, gyerekprogramokkal,
zenei előadásokkal.
A további kulturális és zenei programok
május 2-tól a Széchenyi téren és
környékén, a Kincsem közben és a
Közösségi Házban zajlanak.
Az eseménysorozatot végigkíséri az új
pátyi római katolikus templom javára
szolgáló gyűjtés, folyamatosan lehet
majd téglajegyet vásárolni. Ugyanígy
folyamatos kiállítás lesz a Közösségi
Házban, „Rózsa és liliom” címmel, mely
Szent Erzsébet és Szent Imre
ábrázolásokat mutat be.
A megszokott kirakodó-, dísznövény- és
virágvásár mellett továbbra is egész
napos gyermek és felnőtt programok,
különleges finomságok és veterán
motorok várják a látogatókat.
Támogatóinknak köszönhetően a
fesztiválon fellép a Fonogram díjátadón a
világzenei díj 2007. évi győztese a Napra
zenekar. Kiváló programnak ígérkezik a
már többedszer fellépő Budafoki
Fúvósegylet és Vesztergán Miklós

tárogatós fellépése is.
Május 3-án különleges élményben lehet
része a látogatóknak, a Szegedi Nemzeti
Színház színészeiből alakult Hetek
Csoportja „Hangya küzdj és bízva
bízzál” címmel többek között Molnár
Ferenc, Karinthy Frigyes, Örkény István
és La Fontaine műveiből pódium kabarét
adnak elő. Szintén a különlegességek
sorát szaporítja a Folt art-jazz formáció
és a Kiyo-Kito Taiko japándob show
előadása.
Május 4-e anyák napja, így e jeles
esemény jegyében telik a vasárnap. A
búzaszentelő szentmisét idén a
Széchenyi téren tartjuk 9 órakor. A
gitáros szentmisén a pátyi katolikus
ifjúsági ének- és zenekar szolgál. Ezt
követi a református templomban a
református istentisztelet, majd a Széchenyi téren a pátyi Bocskai István Általános
Iskola tanulói köszöntik műsorukkal az
édesanyákat.
A fent kiemelt programokat kiegészítik
sportbemutatók, gyermekelőadások,
népzenei és néptánc bemutatók. A
részletes programelőzetest keressék majd
a postaládákban.
A Pátyi Tavasz 2008 Fesztivál támogatói:
Páty Község Önkormányzata,
Iskolamarketing, Salvador Cabaret,
Alapítvány Páty Fejlesztéséért, Páty
Faluközösségért Alapítvány, D-Plus
Nyomda, Szintézis Alapítvány, Sági
György, Pontolyan Kft.
Reményi László
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Nyári családos tábor
ellátást. Terveink szerint csak a vacsorát
fogjuk kérni, a többi étkezést egyénileg
oldjuk meg.
Közlekedés: egyénileg, a kerékpárokat
kerékpárszállítóval visszük le.
A programban kisebb és nagyobb
zempléni gyalogos túrákat, bodrogközi és
sárospataki kerékpáros-kirándulást és a
Bodrogon kenuzást tervezünk.
Kérünk mindenkit, hogy minél előbb, de
Kedves pátyi keresztény családok!
2004 óta ötödször szervezzük meg a
katolikus családi tábort. Céljaink nem
változtak: jó hangulatú, kirándulós,
kerékpáros, pancsolós tábort szervezünk
Sátoraljaújhelyre. Az időpontot nagy
nehézségek árán találtuk meg, három fő
szempontot érvényesítve:
- közel az iskolaév végéhez, de sokak
kérésére ne közvetlenül az utolsó
tanítási nap után,
- igyekeztünk továbbá, hogy a szóbeli
érettségi várható időpontja után legyen
a tábor,
- a tábor családokra háruló anyagi terheit
a lehető legjobban igyekeztünk
csökkenteni.
A tábor időpontja: 2008. június 19-22.
A tábor helyszíne: Sátoraljaújhely,
Piarista Középiskolai Kollégium
Költségek: szállás 1500 Ft/fő, a 6, 10 és
14 év alatti gyerekek kedvezményeiről
még tárgyalunk, az elérhető engedmény
nyilvánvalóan a végleges létszám
függvénye.
Étkezés: a Kollégium 500 Ft körüli áron
tud vacsorát biztosítani, 1000 Ft-ért teljes

legkésőbb húsvétig jelezze vissza
részvételi szándékát, hiszen ez a feltétele
annak, hogy mielőbb lefoglalhassuk
sátoraljaújhelyi szállásunkat.
Páty, 2008. március 9.
Havas Vince és Czajlik Zoltán
szervezők

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség
térítésmentesen terjesztett
időszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelős szerkesztő: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
www.ude.hu
Közösségünket érintő értékes írásokat
szívesen közlünk

