Őszentsége Ferenc pápának
Sua Santità!
Alulírott Harkai Gábor plébános és hívei hálás szívvel köszöntjük Eminenciádat 2014.
nagyböjtjében. Nagy örömünket szeretnénk megosztani Szentségeddel a felett, hogy
lakóhelyünkön, Pátyon, felépült új templomunk, amelyet 2013. október 22-én, Boldog II.
János Pál pápa emléknapján vehettünk birtokba.
A templom alapkövét 2000-ben raktuk le, még Boldog II. János Pál pápa életében.
Közösségünkben már az „ifjúság pápájának” halála után nem sokkal megfogalmazódott a
gondolat, hogy épülő templomunkat az Ő emlékének szeretnénk ajánlani. Ugyanis nagyon sok
a fiatal és a nagycsalád közöttünk, ahol három vagy több gyermek nevelkedik. Április 27-én,
Irgalmasság vasárnapján pedig, amikor a beköltözés után első húsvétunkat ünnepelhetjük itt,
az egyház a szentek sorába emeli templomunk patrónusát.
Hálát adunk az Úristennek ezért a nagy kegyelemért. Biztosak vagyunk abban, hogy Boldog
II. János Pál pápa már eddig is közbenjárt értünk, hiszen templomunk felépülését igazi
csodának éltük meg. Hálásak vagyunk a kőtemplomért és a lelkekből épült templomért, amely
az évek óta tartó közös munka során csak növekedett és erősödött. Hálás szívvel köszönjük az
Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció engedélyét új templomunk Boldog II. János Pál pápa
tiszteletére történő felszenteléséhez.
Kérjük Szentséged áldását mindazokra, akik imáikkal, munkájukkal, anyagi vagy erkölcsi
támogatásukkal hozzájárultak templomunk eddigi felépüléséhez. Külön is köszönjük a
Székesfehérvári Egyházmegye és személy szerint Spányi Antal megyéspüspök atya lelki és
anyagi támogatását, és mindazokét, akik szívükön viselték közösségünk és Isten dicsőségére
emelt templomunk sorsát.
Kérjük az Úristent, segítsen bennünket abban, hogy úgy tudjuk Krisztus arcát megmutatni az
embereknek, hogy közösségünk és templomunk vonzó legyen számukra - itt keressék és
találják meg az emberek a Krisztussal való találkozás lehetőségét, és Benne egymással is
összeforrjanak a szeretetben.
Kérjük Szentségedet, imádkozzon értünk! Mi pedig imádkozunk Szentségedért és azért, hogy
egy se legyen, aki elvész, hogy a templom nyitott kapuján egyre többen lépjenek be, mert
odabent érzik a testvéri szeretet erejét és szépségét.
Kérve Szentséged apostoli munkájához a Jóisten áldását, bensőséges szeretettel pátyi hívei:
………………………
Kelt: Pátyon, 2014. ápr. 2-án, Boldog II. János Pál pápa mennyei születésnapján

