Szívügy

A Klotildligeti
Római Katolikus
Egyházközség
hírei

XV. évf. 21. szám 2019. máj. 26.

A PÁTYI SZENT II. JÁNOS PÁL TEMPLOM SZENTELÉSE
(A templom Zsolnay Béla atya, volt piliscsabai plébános emlékét is őrzi.)
A XX. század második felében Pátyon
csupán egy kis létszámú katolikus közösség élt, amely az 1990-es években a fővárosból kiköltöző, nagycsaládos katolikus
híveknek köszönhetően örvendetesen
gyarapodott.
A templomépítés gondolatát Kertész
Imre atya vetette fel. Zsolnay Béla apátplébános 2000. június 17-én helyezte el
az új templom alapkövét, és megalapította a Pátyi Római Katolikus Templomért
Alapítványt, melynek fő célja a templomépítés anyagi bázisának előteremtése volt. A templom terveit Gutowski
Robert lengyel származású, Pátyon
élő építész készítette. 2007-től az idős
apátplébános munkáját Harkai Gábor
budajenői plébános segítette 2008-ig,
Zsolnay atya haláláig. Ezt követően Gábor
atya irányította az építkezést, egészen a
befejezésig. A templom, mely 2006-ban
kezdett épülni, kerített templomként
áll. A templomteret és az oltárt a telek
legmagasabb, egyben leghangsúlyosabb
pontjára helyezték, az áldozatot bemutató pap keleti irányba tekint. A középkori
templomokhoz hasonlóan a két ellipszis
tengelytörése Krisztus testét jelképezi a kereszten. Az ölelő formát idéző
oldalszárnyak védelmezően veszik körbe
a kertet. Az északi oldalon harangtorony
emelkedik, melyben öt harang lakik.

A templom ajtaja a profán világ és a szakrális tér találkozási helye. Ez a gondolat
határozta meg Ozsvári Csaba egyházi
ötvösművész szándékát egy cizellált
bronzlemezekből álló bronzkapu megalkotásában. A 14 kazetta közül a művész
korai halála miatt csupán az ószövetségi
jeleneteket ábrázoló 6 kazetta készülhetett el, melyeket a templomtérben
helyeztek el. Tekintettel életművére, valamint példamutató életére kezdeményezték Ozsvári Csaba boldoggá avatását.
Az építkezés 2006-tól 2019-ig zajlott,
megszakítás nélkül. A templom egyházmegyei, állami, önkormányzati és alapítványi forrásokból, pályázatokon elnyert
támogatásokból, a hívek adományaiból
és munkájával épült. A közösség 2013-ban
vehette birtokba az épületet. A pátyi új
katolikus templomot Spányi Antal megyéspüspök 2019. április 28-án, az Isteni
Irgalmasság vasárnapján szentelte fel
Szent II. János Pál tiszteletére. A közösség- és templomépítés folyamatát végigkísérte a névadó II. János Pál pápasága,
2005-ben bekövetkezett halála, majd
2011-ben boldoggá avatása, végül 2014.
április 27-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján történt szentté avatása. Az egy
márványtömbből készült oltárba helyezték el Szent II. János Pál ereklyéjét, amely
ajándékként érkezett a krakkói érsektől.
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HIRDETÉSEK
Hétfőn 18 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában tartjuk a Szent
Mónika közösség szentmiséjét melynek
keretében gyermekeitekért imádkozunk.
Kedden 18 órakor az Egyházközségi
Nővérek kápolnájában tartjuk a lelki
adoptálók szentmiséjét.
Csütörtökön áldozócsütörtök lesz,
ami az egyházmegye közös szentségimádási napja. Klotildligeten a 18 órás
szentmisét követően 19 óráig,
Pilisjászfalun 18 órától 19 óráig tartunk
szentségimádást egyházmegyénkért
és a magyar egyházért.
Szombaton 11 órakor Pilisjászfalun
elsőáldozást tartanunk.
Jövő vasárnap a 9 órás ligeti szentmisében ismét elsőáldozást tartunk.
A gluténérzékenyek számára innetől
kezdve minhárom helyen: Piliscsabán,
Klotildligeten, és Pilisjászfalun is tartunk
a tabernákulumban gluténmentes
szentostyát.
Ha esetleg önhibájukon kívül késnének,
és nem tudnák kérni, hogy készítsünk ki
gluténmentes ostyát, akkor ez esetben
ebből tudom majd őket megáldoztatni.
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