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

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”
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Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, MÉGIS ÉPÍTS! (Calcuttai Boldog Teréz)

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Hosszú szünet után, Szent Imrének,
templomunk védőszentjének ünnepe
alkalmából jelenik meg újra
Egyházközségünk lapja, a MÉGIS.
Eseménydús időszakot tudhatunk
magunk mögött, hiszen az előző
lapszám megjelenése óta lezártuk az
új templom építésének első fázisát,
sőt, október végén megkezdtük a
másodikat is.
Szeptember 20-án, 11 hónappal az
első kapavágás után hálaadó
szentmisén vehettünk részt az elkészült vasbeton vázszerkezet szentélyében. A szentmisén oltárszolgálatot
adó, az énekkarban éneklő és a
padsorokban helyet foglaló sok
gyermek élő és ékes bizonyítékát adta
a főcelebráns Hajdú Ferenc provikárius atya szavainak, miszerint „aki
ma templomot épít, a jövőt építi - hisz
a katolikus magyarság lélekszámának
gyarapodásában”. Szent Imrének, az
ifjúság védőszentjének ünnepén
bátran ki merem jelenteni, hogy mi
valamennyien hiszünk benne.
Vallom, hogy ez a hit segített át
bennünket oly sok nehézségen és
akadályon, amikor kevéske pénzünk

nem tűnt elegendőnek a soron
következő kivitelezői részszámla
kiegyenlítéséhez. Ám amikor kellett,
mégis együtt volt a szükséges összeg.
A második építési ütem, a tetőzet ács
és bádogos munkáinak megkezdésekor sem állunk jobban. Ám ez a fázis
nem halasztható, hiszen a megépült
szerkezetek védelme, állagának
megóvása elengedhetetlen. Vettünk
hát egy nagy levegőt és belekezdtünk,
bízva Mindenható Atyánk gondviselő
szeretetében és a Testvérek támogató
segítségében. E kettő eddig minden
nehézségen átsegített bennünket.
Kettős öröm, hogy nemcsak új
templomunk épül, hanem létszámában egyre gyarapodó katolikus
közösségünk is. A közös nyaralások,
ünnepeink és közösségi együttléteink
erősítik bennünk az összetartozás
érzését. Imádkozzunk, hogy Isten
áldja meg közös erőfeszítéseinket és
kérjük Szent Imrének, a leendő új
templom védőszentjének, valamint
II. János Pál pápának a közbenjárását,
akinek templomunk szintén emléket
állít majd.
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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
Ahogy az már plébánosunknak,
Harkai Gábor atyának a címlapon
Ünnepi köszöntővé szerkesztett
gondolataiból is kitűnik:
templomépítő közösség vagyunk.
Tudjuk és napról napra újra átérezzük
ezt, reményeim szerint, mindnyájan.
Épül - immár látványosan kinőve a
földből - templo-munk és gyarapodik
- számban és lélekben - közösségünk
is. Egyházközségi lapunk a maga
szerény eszközeivel indulásától
kezdve egyik alapvető feladatának
tekintette, hogy ezt az épülő-építő
közösséget szolgálja: az egész
közösségnek beszámoljon a templom
építésének munkálatairól,
előrehaladtáról, valamint hírt adjon,
tudósítson liturgikus alkalmainkról és
közösségi életünk eseményeiről.
E célt tartottuk szem előtt e szám
alakításakor is. A már szokásos
beszámolókon túl azonban a mostani
számunkat mintegy hírlevélnek is
szánva helyet adunk benne
plébániánk állandó és aktuális
hirdetéseinek. Tesszük ezt azzal a
praktikus megfontolással, hogy
hasznos lehet, ha a sok elhangzó
információból melyeket egyébként a
templomi hirdetőtáblákon és az
i n t e r n e t e n ( w w w. u d e . h u )
megtalálunk a leglényegesebbeket
nyomtatott formában is közreadjuk.
Hiszen esetleg nem minden nap
járunk a templom előtt, nincs vagy
éppen nincs kéznél a

számítógépünk…
Miközben e gyakorlatias céllal a
lapszám „hírcsokrát kötöttem”, úgy
éreztem, hogy e száraznak tűnő
adathalmaz több, mint ami-nek
látszik. A liturgikus alkalmak, a
hittanórák rendje, éves programunk
és mind a többi információ jól-rosszul
megírt beszámolóinknál talán még
egyértelműbben vallanak plébániai
életünk gazdagságáról, arról, hogy
van miért idejönni.
Következő számainkban
eredeti
szándékainkat sem feledve
szeretnénk ezt a hírlevél jelleget
megtartani, erősíteni. Hogy minél
többen és minél pontosabban
értesüljünk arról, mi minden zajlik
plébániánkon. Hogy mindenki kedve,
érdeklődése, igénye szerint
v á l o g a t h a s s o n
a
programlehetőségekből. Hogy
mindenki megtalálja, azt a feladatot,
melyet szívesen felvállal és amivel
egyedül ő tudja közösségünk életét
gazdagítani. Hogy minél többen
találkozzunk a Jóistennel és
egymással a liturgiában,
ünnepeinken, közösségi
alkalmainkon, a mindennapok
feladataiban. És hogy így egyre
többen érezzük magunkat jól,
együtt…
Szeretettel: Reményi Judit
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A pátyi kapu
Jó két évvel ezelőtt keresett fel
Schumicky András (Szepi) barátom, a
pátyi templomépítő bizottság tagja
azzal a kéréssel, hogy az épülő
templomuk főhomlokzatára készítsek
egy domborművekkel díszített
bronzkaput, valami hasonlót ahhoz,
mint amilyen a középkori és a
reneszánsz templomokon, keresztelőkápolnákon (pl. Veronában,
Pisában, Firenzében) látható.
Őszitén bevallom először kétkedéssel
fogadtam ezt az ötletet, túlzónak
éreztem azt, hogy egy kis Budapest
melletti község katolikus közössége
ilyen nagy feladatra vállalkozzék. És
egyáltalán szükséges-e egy mai
templom, egy mai közösség számára
bibliai jeleneteket ábrázoló, domborművekkel díszített hatalmas méretű
(3mx6m) bronzkapu? Pontosan 20
évvel ezelőtt készítettem
diplomamunkámat az Iparművészeti
Főiskolán. Feladatom egy templomkapu elkészítése volt a csempeszkopácsi Árpád-kori kis templom
számára. A kapu elkészült, és az
elmúlt 20 évben sokat gondolkodtam
azon, hogy milyen jó lenne újra egy
ilyen szép feladat. És most itt a
lehetőség és én hitetlenkedem!?
Szepi közben több embert és
közösséget is meggyőzött arról, hogy
kell ez a kapu a pátyi templomra.
Támogatókat is talált - az ÉRME
klubot, a Havas, a Ramocsai és a
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Schumicky családot, Páty polgármesterét és alpolgármestereit - akik
anyagi áldozatot is hoznának egy
ilyen terv megvalósításáért.
Szükség van egy bronzkapura a
modern templom homlokzatán, de
akkor, ha az nem pusztán a szépség és
a magasztosság szolgálatában áll,
hanem közelebb segíti az embert
Istenhez. Így lett a kapu alapgondolata a találkozás. Az ember Istennel
való találkozása, a Teremtés
könyvétől egészen Krisztus újbóli
eljöveteléig. A találkozásról szólnak a
domborművek történetei. Olyan
találkozásokról, amelyek felforgatják
az ember eddigi életét.
,,A keresztény üzenet nemcsak
informatív, tájékoztató, hanem
performatív, átalakító - azaz az
evangélium nemcsak valami tudható
dolgok közlése, hanem olyan közlés,
amely tényeket hoz létre és
megváltoztatja a életet." (XVI.
Benedek pápa: Spe salvi) A
templomkapu egy különleges hely.
Érintkezési pont. A találkozás és
egyben az elválasztás helye.
Találkozási pont, ahol a szakrális tér a
profán világgal találkozik,
kapcsolódási pontot teremtve a világ
számára a szentség felé. Elválasztási
pont, mely határozottan választja el a
két világot egymástól. Beenged és
elzár, megnyílik, ugyanakkor kívül is
rekeszt. Lehetőséget kínál,
megállásra késztet. Érintkezési pont,
ahol az ember lendületet vehet a
felemelkedéshez. Határhelyzet, ahol
a kapu megköveteli tőlünk a

megállást, a változást, felébreszti a
megtisztulás iránti vágyat, hogy így
beléphessünk egy magasabbrendű
valóságba. Világunkban - melyet
nevezzünk most a kapun kívül rekedt
világnak - különös jelentőséget kap a
templomkapu. Találkozási pont a hit
és a hitetlenség világa között. A
bronzkapu alapgondolota ez a
találkozás: az ember Istennel való
megrendítő, szenvedélyes és
felemelő találkozása, az ószövetségi
Teremtés könyvéből indulva Krisztus
újbóli eljöveteléig:
1-2. A bűnbeesés: Ádám és Éva
kiűzetése a paradicsomból (Ter3,1-4)
3. Ábrahám áldozata: Ábrahám és
Izsák (Ter22,1-18)
4. Jákob harca az angyallal (Ter32,2532)
5-6. A Szent Család és a királyok
imádása (Szent István ábrázolással)
7. Jézus megkeresztelkedése
8. Jézus és a szamáriai asszony
9-10. Az utolsó vacsora
11-12. A keresztrefeszítés (Szent Imre
ábrázolással)
13-14. Trónoló Krisztus és a négy
evangélista
Ozsvári Csaba
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Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén Makkosmárián
Makkosmária Pátytól néhány
kilométerre fekvő zarándokhely.
A hiteles történet szerint 1731-ben
egy Traub János nevű legény a
budakeszi határában fekvő szőlőkbe
igyekezett, mikor egy útszéli
tölgyfánál Krisztus arca jelent meg
előtte. Traub később megbetegedett,
majd gyógyulása után egy Falconeri
nevű olasz származású budai festőtől
vásárolt egy a Gyermekét tápláló
Szűzanyát ábrázoló olajfestményt és
a képet az útszéli tölgyfára helyezte.
Hamarosan mások is látogatni
kezdték a helyet és Acsádi Ádám
veszprémi püspök kivizsgáltatta az
eseményeket, majd engedélyezte,
hogy a szentképet nyilvános
tiszteletben részesítsék. Később az
összegyűlt adományokból kis
kápolnát építettek a szentkép fölé,
melyet a közelben élő két remete
gondozott. A népszerű
zarándokhelyen az Óbudán működő
trinitárius szerzetesrend egytornyú
templomot és egy kis kolostort

épített. A rend, „A Fogolykiváltó
Szűzanya Szentháromságról nevezett
Rendje" a török ellen folytatott
harcok idején egész Dél-Európában a
fogságba esett keresztények
kiváltásán fáradozott. Pénzt
gyűjtöttek és sok esetben a
szerzetesek saját magukat cserélték ki
egy-egy hadifogolyért.
Az idők során ennek a rendnek a
működése nyomán alakult ki, hogy
Makkosmáriára fogságba esett
hozzátartozóikért imádkozni jártak a
hívők. Ma szerencsére hazánk nem áll
háborúban a szó szoros értelmében
véve. Sokan vannak azonban
olyanok, akik az alkohol, a kábítószer
fogságában vannak.
Zarándoklatunkat ezekért a
társainkért ajánlottuk föl néhányan,
akik szeptember 28-án 8 órakor a
templom elől Gábor atya áldásával
útnak indultunk. A Mézeshegy felé az
erdőn át értük el Budakeszit.
Útközben elimádkoztuk a
rózsafüzért. Szép napos idő volt, azon
járt az eszem, hogy nem is igazi
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áldozat, hanem inkább ajándék ez a
nap. De talán nem is az a
legfontosabb, hogy szenvedjünk,
hanem a szív szándéka. Hiszen azt
mondja az Úr: „Irgalmasságot
akarok, és nem áldozatot.” Jó volt
ezen a szép úton, majd a nagyon szép
kerti szentmisén abban a tudatban
létezni, hogy velünk van az Úristen,
hogy Jézus útitársai lehetünk, hogy
szaladhatunk Vele égi édesanyánk
kitárt karjaiba, és akár örömünk, akár
bánatunk van, Ő megért bennünket és
ha kell, megvigasztal.

Mindnyájunknak, hogy legyen erőnk
megtenni az első lépést az úton nap
mint nap. Ha pedig elvétettük az utat,
ne restelljünk segítségért kiáltani,
hiszen Mennyei Atyánk irgalma
határtalan. Erre szolgálnak azok a
szentségek, amelyekkel rendszeresen
élhetünk: a szentgyónás és az áldozás.
A bűnbánat szentsége visszasegít az
elvétett útra, az eucharisztia megtart
bennünket a jó úton. A búcsú
lehetőség arra, hogy kapcsolatunkat
megújítsuk Krisztussal, és rajta
keresztül mennyei Atyánkkal.

Most a pátyi Szent Imre napi búcsúra
készülünk. Ebből az alkalomból még
útra sem kell kelnünk a szó fizikai
értelmében. Útra kelhetünk azonban a
lelkünk mélyén, amikor
elmélyedünk, elgondolkozunk első,
szent királyunk szent fiának az életén,
és eldöntjük, hogy akarunk-e hozzá
hasonlóan mély, igazi kapcsolatot
építeni Jézussal. Hiszen Ő az út, aki
az Atyához vezet bennünket.
Szabadon dönthetünk arról, hogy
akarjuk-e beteljesíteni az Isten rólunk
alkotott elképzelését, vagy csak
ténfergünk a világban. Kívánom

Schumicky Ildikó

Templomépítés számokban
A templomépítés első fázisa
129.143.100 Ft-ba kerül.
Az első fázis építése az eredetileg
tervezett hat hónap helyett 11 hónapig
tartott.
A templomépítést koordináló
bizottság tagjai 46 alkalommal
tartottak egyeztető megbeszélést a
generálkivitelezővel, összesen
mintegy 80 órában.
Az építkezés első fázisában a
kivitelezők kb. 1000 köbméter betont
és kb. 100 tonna betonvasat építettek
be a leendő templom alapjába és
vázszerkezetébe.
Az építkezés második fázisának (tető
építése a bevilágító ablakok nélkül)
költsége kb. 40 millió forint .
Reményi László
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AKTUÁLIS
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Házának halljában
november 5-én Biblia kiállítás nyílt
régi, érdekes és különleges
Szentírásokból. A kiállításra, amely
várhatóan december 5-ig
minden
nap napközben szabadon
megtekinthető, szeretettel hívják és
várják az érdeklődőket a tárlat
rendezői.
A székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeumban még májusban nyílt
időszaki kiállítás
a Biblia éve
jegyében „Bibliai találkozások”
címmel, melynek nyitvatartását most
d e c e m b e r
e l e j é i g
meghosszabbították. Így
lehetőségünk van azt Gábor atya
vezetésével december 6-án,
szombaton közösen megtekintenünk.
Kérjük, akit érdekel a program,
szeretne azon részt venni,
jelentkezzen Gábor atyánál vagy
Reményi Juditnál (06 30 292 4001).
Többéves tervezgetés után az idén
elérkezettnek láttuk az időt, hogy
közös szilveszterezésünket rövid téli
táborozással kössük össze. Erre
remek lehetőség kínálkozott, ugyanis
a sokunk által a nyári-téli-őszi
táborozásainkból már jól ismert és
szeretett szögligeti Szalamandra-ház
szabad volt az év fordulóján.
Megfelelő számú jelentkezővel
sikerült a házat le is foglalnunk. Így
alkalmunk van december 31-től

január 3-ig négy napot (3 éjszakát) az évbúcsúztatást téli
kirándulásokkal, megfelelő idő
esetén szánkózással-síeléssel
kiegészítve - az Aggteleki-karszton
együtt tölteni. Mivel a szálláshelyen
csak mi leszünk, de pillanatnyilag
még nem töltjük meg egészen,
szeretettel hívjuk és várjuk a további
csatlakozókat. A szállás ára várhatóan
felnőtteknek 3000,-, gyermekeknek
2000,- forint/fő lesz éjszakánként.
Az utazást személyautókkal oldjuk
meg. Akit érdekel a lehetőség, keresse
Czajlik Zolit (343-131)!
Azon túl, hogy közösségünk szívvellélekkel és nem utolsósorban
anyagiakkal is támogatta a
templomépítés ügyét, az országos
gyűjtések alkalmával is bizonyította
áldozatkészségét. Így az esztendő
során a célgyűjtésekre a következő
összegek folytak be:
2008. február 24-én a katolikus
iskolák javára 81.705,- Ft,
2008. március 9-én a Szentföld javára
29.715,- Ft,
2008. június 29-én a Péter-fillér
gyűjtéskor 21.670,- Ft,
2008. október 19-én a missziók javára
42.920, - Ft.
Köszönjük szépen az adományokat!
Az idei év utolsó országos gyűjtése
Szent Erzsébet ünnepéhez
kapcsolódóan november 23-án,
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vasárnap lesz a karitász javára,
melyen adományainkkal
egyházunkat szociális feladatainak
ellátásában segíthetjük.
A templomépítés következő, most
megkezdődött fázisában - melynek
célja a továbblépésen túl az eddig
megteremtett értékek védelme továbbra is kérjük, várjuk és hálás
köszönettel fogadjuk a hívek és
minden jószándékú ember
adományait. A pénzadományok
befizethetők akár a Pátyi Római
Katolikus Egyházközségnek a CIB
B a n k n á l v e z e t e t t 111 0 3 3 0 3 19835972-36000001 számú, akár a
Pátyi Római Katolikus Templomért
Alapítványnak a Biatorbágy és
vidéke Takarékszövetkezet pátyi
kirendeltségén vezetett 6450002713400022 számú számlájára.
Fizethetünk átutalással vagy postai
csekken, melyet a templomban az
újságos polcon találunk.
Egyházközségi csekk esetén az „új
templom” megjegyzéssel ellátott
csekken történő befizetéssel
támogathatjuk a templomépítést.
Továbbra is módunkban áll a
templomépítést téglajegy
vásárlásával segíteni. Téglajegyek
rendelhetőek Kővágó István
alapítványi titkárnál személyesen a
szentmisék után vagy a 06 30 991
4121-es telefonszámon.
A tavalyi esztendőben
egyházközségünkben 161 fő fizetett
úgynevezett önkéntes egyházi
hozzájárulást, közismertebb nevén

egyházadót. Az idei esztendőben ugyan az eddig befolyt összeg
arányosan valamivel több, mint a
tavalyi év hasonló időszakáig - a
befizetők száma eddig csupán 73.
Mindamellett, hogy az új templom
építése jelentős anyagi áldozatokat
követel egyházközségünktől, anyagi
helytállására a közüzemi díjak
befizetése, a hitoktatás szerény
anyagi támogatása, az
eszközbeszerzés és az esetleges
karbantartási munkálatok
tekintetében is szükség van. Ezen
költségek fedezeteként szolgál a
hívek önkéntes egyházi
hozzájárulása, melynek évenkénti
megfizetésével egyébként
egyházunkhoz tartozásunkat fejezzük
ki és egyben közösségünk hétköznapi
gondjai felett érzett felelősségünkről
is bizonyságot teszünk. Tegyünk tehát
eleget - ha eddig el is felejtkeztünk
volna róla - lelkiismereti
kötelességünknek és az egyházadó év
végéig történő megfizetésével
támogassuk plébániánk mindennapi
működését. Az egyházadó mértéke
az Egyházmegyei Hivatal
rendelkezése szerint családonként az
évi nettó jövedelem egy százaléka,
mely összeg az egyházközség
számlájára fizetendő akár átutalással,
akár csekken. (Az önkéntes egyházi
hozzájárulás befizetéséhez
„egyházadó” megjegyzéssel ellátott
egyházközségi csekket használjunk,
átutalás esetén a megjegyzés rovatban
szintén tüntessük fel: „egyházadó”!)
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A liturgiák rendje templomunkban
Szentmise
vasárnap 8.00 óra
(havonta egy alkalommal igeliturgia áldozási lehetőséggel)
péntek 18.00 óra
kedd 18.00 óra
igeliturgia áldozási lehetőséggel
Görögkatolikus szentmise
minden hónap 2. és 4. vasárnap 17.30
A hétköznap esti szentmisék általában az óraátállításhoz igazodva a téli időszakban
18.00, a nyári időszakban 19.00 órakor kezdődnek.
Azokon a vasárnapokon, amelyeket olyan vasárnap előz meg, amelyen igeliturgia volt,
a reggeli szentmise után lehetőség van szentgyónásra.

A liturgiák rendje adventben
vasárnap reggel
péntek reggel
kedd reggel
szombat este

8.00
6.00
6.00
18.30

szentmise
roráte (szentmise)
roráte (igeliturgia áldozási lehetőséggel)
adventi gyertyagyújtás

Adventben hétköznap esténként nem lesz szentmise.
Adventben az egyébként minden ötödik vasárnapra eső igeliturgia advent harmadik
vasárnapján, december 14-én lesz.
Az ezt követő vasárnap, advent negyedik vasárnapján, december 21-én a reggeli
szentmise után Gábor atya gyóntat.
Görögkatolikus szentmise decemberben is a többi hónapban megszokott rend szerint
lesz.
A karácsonyi idő nem vasárnapra eső ünnepnapjain az alábbi időpontokban lesz
szentmise:
december 24. (szerda)
24.00
december 25. (csütörtök)
8.00
december 26. (péntek)
8.00
január 1. (csütörtök)
9.00
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Hittanórák rendje
Iskolások
1-2 osztály, öreg iskola (Iskola u.), hétfő 13.30-14.15
4-6. osztály, plébánia, csütörtök 17.15-18.00
7-8. osztály, középiskola, plébánia, csütörtök 16.30-17.15
Óvodások
ÚJ és CSIBE óvoda (Rákóczi u.), szerda 16.00-16.30
RÉGI óvoda (Iskola u.), csütörtök 16.00-16.30
Szentségi katekézis
bérmálkozási előkészítő, templom, péntek este (kéthetente)
Plébániai fogadóórák
előzetes telefonos egyeztetés szerint (Harkai Gábor plébános: 26 / 371-468 v. 06 30 931
65 30)
karitász fogadóóra: csütörtök de. 9.00-11.00 a templomban
A Karitász szogálat elérhető:
Schumicky Ildikó
06 20 343 10 66
Sadeczky Ila
06 20 463 86 28
Czajlik Gabriella
06 23 343 131

Karitász hírek
„Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
Kedves Testvérek!
Nagy szeretettel hívok mindenkit, aki úgy gondolja, hogy hetente 1-2 órát rá tudna arra
szánni, hogy a Krisztustól kapott szeretetet továbbadja, hogy kapcsolódjon be a
Karitász munkájába.
November elejétől lehetőségünk nyílik arra, hogy a pátyi általános iskolában
délutánonként olyan gyerekeknek segítsünk a tanulásban, akiknek a szülei nem érnek
rá erre. Erre öt munkatársunk szán időt heti rendszerességgel.
Továbbra is szükség lenne arra, hogy a Máltai Gondviselés Házában idős embereket
látogassunk.
Várjuk azoknak az idős vagy beteg testvéreknek a jelentkezését (hozzátartozóktól is),
akik rendszeres templomba járók voltak, de már nem tudnak eljönni a templomba.
Ezekhez szívesen elmennénk egy kicsit beszélgetni, imádkozni, megszerveznénk,
hogy szentségekhez járulhassanak.
Szeretettel: Schumicky Ildikó
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A 2008/2009-es tanévre tervezett programjaink
Az idei tanév programtervezete szinte a tavalyi év leltára is lehetne. Nem véletlen ez:
már évről évre az előző években jól bevált programok adják a tervezet gerincét. A
„programtervező stáb” őszről őszre összeülve meghányja-veti az előző év
tapasztalatait: megtartja azt, ami bevált, elveti vagy javítani igyekszik azt, ami kevésbé
sikerült jól. Egyeztet Gábor atyával és a képviselőtestülettel. A tanulságokat
összegezve próbálja a „repertoár” régi és új elemeit minden szempontból egyre
tökéletesebbé, sokrétűbbé tenni, hagyományt teremteni és egyben újítani, a kínálatot a
bevált formák felhasználásával újabb és újabb tartalmakkal gazdagítani, a helyenként
botladozó szervezést egyre gördülékenyebbé tenni. Mindenkit arra hívunk, böngéssze
a programokat, találja meg a kedvére valót, vegyen részt benne. Ötleteivel, tevékeny
részvételével segítse azok megvalósulását. Képes összeállításunk a hátlapon talán
bizonyítja, aki már eddig is eljött a programokra, nem bánta meg!
időpont
november 8-9. (szombat-vasárnap)
november 22. (szombat)
december 6. (szombat)
december 7. (vasárnap)
adventi szombat esték
(november 29., december 6., 13., 20.)
december 13. (szombat)
december 15-24.
december 24.
december 31-január 3. (szerda-szombat)
január 20-26. (vasárnap-szombat)
január 24-31. között 3-5 nap
vagy
január 31-február 1. (szombat-vasárnap)
február 21. (szombat)
március 14. (szombat)
március 22. (vasárnap)
március 21. v. 28. (szombat)
május 1-3. (péntek-vasárnap)
május 3. (vasárnap)
május
május 16. (szombat)
május 28.-június 1. (csütörtök-hétfő)
június 1. (pünkösdhétfő)
június vége (június 27-től)

program
Szent Imre napi templombúcsú,
lelkigyakorlat, „nyitott plébánia”
barlangtúra
„Bibliai találkozások” kiállítás
megtekintése Székesfehérváron
Mikulás, Mikulás-túra
adventi gyertyagyújtás
adventi lelkinap
„szálláskeresés”
pásztorjáték
Szilveszter, téli tábor Szögligeten
ökumenikus imahét
sítábor vagy téli túra
családos farsang
tavaszi kirándulás
apák napja
nagyböjti lelkigyakorlat
Pátyi Tavasz búzaszentelés
anyák napja
elsőáldozás
vízitúra
zarándoklat Csíksomlyóra
egyházmegyei családi nap
családos tábor
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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

