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A kereszt tanítása
Mit jelent a mai ember számára a kereszt? Kereszt a megfeszítettel. Mit lát az ember, ha a keresztre
irányítja a tekintetét? Mond valamit számára, üzen, megindít benne valamit a lelke mélyén, egyáltalán
felemeljük néha a tekintetünket a keresztre?
Mai ember számára sokat nem mond, lát egy függőleges és egy vízszintes síkot egymásra helyezve, mint
mértani kifejezést. Elgondolkodtató, hogy mégis mitől van ez a nagy félelem a kereszttől?
Általában ha a keresztről van szó a világban, vagy megrongálják, vagy be akarják tiltani, erről szólnak a híradások. Érvek meg vannak, semleges világban élünk: a történelem
folyamán mennyi rosszat tettek a kereszt nevében! Mindig ugyanazt az érvelést hallom.
A kereszt nevében! Azok, akik a keresztben nem látják meg az Élet lényegét, jó lenne, ha
beiratkoznának hittanra, és néha a templomban leborulnának elmélkedni a kereszt tanításán. Aki csak felszögelt embert lát a keresztfán, annak borzadály, az emberi gonoszság
alja, mire képes az ember, azt látja. E látványtól meg akar szabadulni, de sajnos nem tud.
Nap, mint nap egyik ember a másikat keresztre szegezi. Mert egyik ember győzni akar
a másikon, minden áron, felhasználva minden szellemi, kulturális és anyagi eszközt. Ezt
ma is tapasztaljuk épp úgy, mint az évszázadok folyamán, közben a keresztre, kereszténységre hivatkoznak.
A kereszt tanítása Krisztusban van. Aki feltekint a megfeszítettre, és ha élő hite van, annak
a szentmise áldozata a szentségek jelen valósága, azzal mélyebben megismertetik az Élő igaz Isten szeretetét
és az üdvösségünk nagy misztériumát. Annak az embernek nem borzadály lesz a kereszt, hanem megváltás
az Istentől! János apostol szépen írja a szentírásban: Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött ﬁát adta
érte. Ha a keresztgyűlölködők megértenék János apostol tanítását, akkor nem a keresztben látnák az ideológiai ellenséget, hanem a maguk viselkedésében, mert a gyűlölet szegezte az Urat keresztre, nem a szeretet.
A hivatásos farizeusok a tolerancia, egyenlőség és a vallásszabadság látszata jegyében keresztre szegeznék
mindazokat az embereket, akik nem azt látják a keresztben, amit ők.
Mi keresztény emberek hiszünk a kereszt erejében! Melyet elsősorban magunkban hordunk, és minden
nehézség ellenére, Krisztus Feltámadása óta, tiszta szívből hisszük, és valljuk, amit nagypéntek liturgiájában éneklünk: Íme, a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága, jöjjetek hát keresztények, hódolattal hajtsunk térdet, üdvözlégy szent keresztfa!
Zoltán atya

Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!
Áldott húsvéti ünnepeket kíván
Zoltán atya és a Szent Anna egyházközség,
Leányfalu minden lakójának, e lap minden olvasójának!

A hegyi beszéd (Mt: 5:1-12, 23-48)
A tömeg láttára fölment (Jézus) a hegyre és leült.
Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.
Így tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik
és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok
az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta
szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők,
mert Isten ﬁainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok
vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték
A mindig újraéledő olajfa
előttetek a prófétákat is.
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj!
Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki
haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja
neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj,
előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. Ellenfeleddel szemben légy
békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a
poroszlónak, és börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó ﬁllért is meg
nem ﬁzeted.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal
asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd
ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed
visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön.
Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki
elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznasága miatt -, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat
vesz feleségül, házasságot tör.
Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is: Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa. Még saját fejedre se esküdjél,
mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Így beszéljetek inkább: az igen igen, a
nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.
Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a
gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! S ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira! Aki
kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek ﬁai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti
napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha csupán azokat szeretitek, akik
szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak
barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is?
Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!
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Húsvéti gyertya

Húsvéti gyertya
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időben ais.gyertya helye a miséző oltár mellett van, pünkösd után a keresztelő kút mellé helyezik. A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor mindig égnie kell, amivel külön is jelezzük az alkalom, a keresztség
felvételének mindent eldöntő fontosságát.A húsvéti gyertya eredetileg nagyméretű, oszlopszerű volt, ami
Istennek a pusztai vándorlás idején a tűzoszlopban való megjelenésére is utalt. Díszítik a mozgó ünnepek
dátumával, a Pápa megkoronázásának évszámával. Olykor kis táblára írják ezeket az adatokat és ráakasztják a húsvéti gyertyára. Általában gazdagon díszítik a gyertyatartót is.
Dr. Radvány László

Karácsonyi gyermekszínház
Több év óta kap egyházközségünk ajándékot karácsony előtt a Póka Éva vezette gyerekszínkörtől egy,
az ünnephez köthető rövid színjátékban. A mostani karácsonyon betlehemes játékot adtak elő a gyerekek,
amelyben a mai korra utaló részletek, szerepek, szövegek húztak ívet a kétezer éves történet és a mai
élet között. Az előadásban szereplő gyerekek jól megoldották a feladatot, nem giccset kaptunk, hanem
valódi kis színdarabot, valódi kis színészekkel. Gratulálunk Póka Évának és minden gyereknek, és nagyon
szépen megköszönjük!

A templomi betlehem látogatói

Rovnyai Erzsébet karácsonyi versét mondja
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Egyetemes (ökumenikus) imahét
Az ez évi elmélkedések mottója az imahét alkalmain: Mit kíván tőlünk az Úr?
„Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe,
esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán
elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked,
hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy
alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6:6-8)
A sokévi leányfalusi gyakorlat szerint református és katolikus helyszíneken találkoztak a hívek közös
imádságra, éneklésre, meghallgatni a különböző felekezetű lelkészek elmélkedését. Szalay Zoltán atya,
katolikus plébános kezdte a sort, majd Horváth-Hegyi Olivér, szentendrei evangélikus lelkész, Riskóné
Fazekas Márta református lelkipásztor, Szilágyi János, görög katolikus lelkész, végül Pályi Péter és Kovách Tamás, református lelkészek szolgáltak az egyes összejöveteleken.
Zoltán atya beszéde előtt az emmauszi tanítványok és a feltámadt Krisztus találkozásának történetét
olvasta az Evangéliumból. Arra hívta fel a ﬁgyelmet a történet alapján, hogy mi is, mint az
emmauszi tanítványok, túl sokat foglalkozunk
a hit kérdéseinek politikai vetületével, kevesebbet azok valódi tartalmával, és ez ugyanúgy
elhomályosítja látásunkat, mint az emmauszi
tanítványokét, akik Jézus keresztre feszítésének történetén szörnyülködtek, nem gondolva
a feltámadás, a megváltás jelentőségére. A
különböző keresztény vallások híveinek sem a
hitélet, a vallásgyakorlat különbözőségével kell
foglalkozni, hanem ki-ki beleszületett vallásával
a Krisztus-követést kell, hogy gyakorolja.
Szilágyi János atya szentbeszédét Máté apostol evangéliumának arra a részére építette, amelyben Jézus
vámosokkal és bűnösökkel ül egy asztalhoz, a farizeusok felháborodását kiváltva. Jézus válaszának magva: ’irgalmasságot akarok, nem áldozatot!’ A szeretet minden igazi keresztény ember életprogramja, cselekvésének alaptörvénye – mondta János atya. Az irgalmasság a szeretet egyik megjelenési formája. Ezért
nem fél Jézus leülni egy asztalhoz a bűnösökkel, mert az isteni szeretet természete az irgalmasságban is
teljes. Ebből is következik, hogy a szeretet, a mások felé fordulás a legközvetlenebb út ahhoz, hogy közösségre lépjünk az Istennel.
Kovách Tamás lelkész úr az Ószövetségből a Kivonulás könyvének 1. fejezetéből idézte a héber bábák
történetét. A fáraó az egyre erősödő zsidó népesség visszaszorítása
érdekében parancsolja meg héber bábáknak, hogy pusztítsák el a
megszülető zsidó ﬁúgyermekeket. Azok nem teljesítik a parancsot
mondván, a héber asszonyok olyan erősek, hogy egyedül is megszülik gyermekeiket. Ezt az ószövetségi szakaszt is az indiai keresztények választották, akik az idei ökumenikus imahét témáját állították össze. Nagy hasonlóság van ugyanis az egyiptomi rabságban
sínylődő kitaszított zsidó népesség és az indiai keresztények között,
akik legnagyobb számban a dalit, azaz kaszton kívüli népességből
kerülnek ki, akik teljes jogfosztottságban, megvetettségben élnek.
Keresztény hitük azonban erősíti őket, bátorságuk nekünk is példát
mutat. Napjainkban nem a fáraó akarja a gyermekek megszületését
megakadályozni, hanem a körülményekre hivatkoznak sokan.
Az igaz keresztény nem engedheti, hogy elvegyék tőle hitét, a jövőjét,
a gyermekeit.
Nevelős Géza
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Erdő Péter bíboros
az alábbi körlevéllel fordult az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye híveihez és papjaihoz
február 11. 14:00
Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Testvérek!
Értesülve Szentatyánk, XVI. Benedek pápa lemondásáról, amely február 28-án lép hatályba, hálát adunk
az Isteni Gondviselésnek mindazokért a kegyelmekért és ajándékokért, amelyekben XVI. Benedek pápa
apostoli szolgálata által az Egyházat és az emberiséget részesítette. Különös szeretettel emlékezünk vissza Egyházunk és Hazánk iránti nagylelkű jóindulatára, melynek egyik kiemelkedő jele volt szentéletű
vértanúink boldoggá avatása.
Kérjük a Mindenható Isten áldását Benedek pápa személyére, a Római Egyházra és egész Katolikus
Egyházunkra. A Boldogságos Szűzanyának, az Egyház Édesanyjának, Szent Péter és Pál apostoloknak,
valamint védőszentjének, Szent Józsefnek közbenjáró szeretetébe ajánljuk Szentatyánk személyét és
Egyházunkat.
Budapest, 2013. február 11-én, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján.
† PÉTER s.k.
bíboros, prímás, érsek
Lemondott a pápa! Szenzáció az újságoknak, lehet találgatni, elméleteket gyártani,
ítéleteket formálni! Mindazok teszik ezt, akik keresik az alkalmat, hogy lerángassanak
mindent a sárba, aminek köze van Istenhez. Ugyanők azok, akik szenzációs híreket
terjesztenek Jézussal kapcsolatban: megtalálták a sírját, családos ember volt, stb.
Régebben még azt sem ismerték el, hogy Jézus egyáltalán létezett.
Most a pápa lemondása okán gerjesztik a szenzációt. Nem a tiszteletet parancsoló nehéz döntés vállalását látják ebben.
Mi, az egyházhoz tartozók ne a szenzációt lássuk ebben a hírben! Fogadjuk meg
Bíboros atya felszólítását az imádságra, amellyel megköszönhetjük a Szentatyát, kérhetjük következő pápánk kiválasztásához a Szentlélek segítségét!
A leányfalusi zarándokok személyes élményeket is őriznek a Szentatyával kapcsolatban.
2006-ban jártunk együtt Rómában, ahol két alkalommal is láttuk őt. A vasárnapi Úrangyala közös imádságon persze csak parányi alakot láthattunk, de a sokezres tömeggel
és a Szentatyával mondott közös ima élménye volt az igazi maradandó élmény. Még
egyszer, pár méter közelségben élhettük meg a személyes találkozást szálláshelyünkön,
egy zarándokszálláson, ahová aznap ellátogatott és távozásakor nyitott autóval haladt el
az ottani kisebb tömegben, amelyben a leányfalusiak csapata is ott volt.

A hittanosok II. félévi plébániai programjai
Március 10. vasárnap,
Március 24. Virágvasárnap,
Iskolai szünet:
Május 4. szombat,
Június 9. vasárnap,
Június 16. vasárnap,
Augusztus 12-16.

10:00-tól a hittanosok keresztúti ájtatossága
barkaszentelés
március 28-tól április 2-ig (3-án már tanítás)
(Zarándoklat beiktatása)
májusfa-állítás
11:00 ELSŐÁLDOZÁS
hittanos évzáró szentmise (Te Deum)
Hittantábor
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Keresztény farsangi bál, immáron negyedszer…
Február 9-én, szombaton közösen, egy vidám bál keretében inthettünk búcsút 2013 farsangjának. Zoltán atya és
segítői alapos előkészítő munkájának és a lelkes fellépőknek hála egy remek estét tölthettünk el együtt a faluházban. Az esemény Szalay Zoltán plébános atya nyitóbeszédével vette kezdetét, majd Nyíri Csaba polgármester
úr az est védnökeként köszöntötte a vendégeket. A lelki töltődésről a fellépő művészek gondoskodtak. Először
Csőke Flóra csellójátékában gyönyörködhettünk, melyet édesanyja, Hámori Angelika zongorakísérete teljesített ki. (A fellépés érdekessége volt, hogy Flóra néhány nappal korábban tett sikeres felvételi vizsgát a
Zeneakadémiára. Az ifjú művésznőnek ezúton is gratulálunk!) A második fellépő páros Séra Anna és Kovács
László volt, akik az általuk megzenésített versekből nyújtottak át egy pompás csokrot a közönségnek. Végezetül
- már az est táncos hangulatát megalapozva - egy meglepetés műsorra került sor. Egy magával ragadó néptánc
bemutatót láthattunk, melyben a meglepő az volt, hogy
a társulatot a Szent Anna
kórus tagjaiból, házaspárjaiból verbuválódott pá-rosok
alkották. Így büszkén konstatálhattuk, hogy a kórus
mellett egy újabb művészeti
ágat képviselő csoporttal
gazdagodott
egyházközségünk. A talp-alávalót az
ötletgazda, Dr. Richter Pál
tanszékvezető úr tanítványai
szolgáltatták, Pali pedig kedves feleségével ropta a magyarpalatkai mezőségit. Mondhatni ezúttal a tanítványok
alaposan elhúzták professzoruk nótáját! Igazán lenyűgöző volt látni, hogy a már más oldalukról megismert
emberek táncosokként is milyen remekül képesek önfeledt szórakozást nyújtani a közösségnek. Köszönjük,
és reméljük, hogy egyre többször lesz szerencsénk még látni őket. A vacsora elköltése után kezdetét vette a
mulatság, melyhez a muzsikát Hugyecsek Szilveszter szolgáltatta, aki egyébként Pilisszentkereszten kántori
teendőket is ellát. Az est egy időre még táncházzá is átalakult, hiszen a zenekar újra a húrok közé csapott, a
táncosok koreográﬁáját is betanító Eredicsné Sütő Melinda pedig táncoktatásban részesítette a párosokat.
Pihenésre lehetőséget adó tombolajáték előtt még a Séra - Kovács előadói páros műsorának második részét
hallgathatta meg a közönség, majd megkezdődött a sorsolás. Az idei tombola felajánlások az elmúlt évek
legszínvonalasabb felhozatalát biztosították, értékes ajándékcsomagokkal, belépőkkel és képzőművészeti
alkotásokkal gazdagodhattak a szerencsés nyertesek! Helyi üzlettulajdonosok és a magukat megnevezni nem
kívánó felajánlók jóvoltából több mint 40 nyeremény okozott örömet és derültséget a közönség soraiban.
Ezúton is nagyon köszönjük az adakozók jóságát.
Majd újra felcsendült a muzsika, s folytatódott a tánc. A bál csak hajnal egy
óra után zárta kapuit, így mindenkinek bőven nyílt lehetősége, hogy kedvére
kimulathassa magát, kihasználja farsang utolsó napjait.
Akik pedig egészen a zárásig kitartottak, még egy kicsit a rámolásban is részt
vehettek...
Meg sem próbáljuk felsorolni mindazok neveit, akik
munkájukkal,támogatásukkal,
adományaikkal, fellépésükkel hozzájárultak a negyedik
keresztény bál sikeréhez, olyan sokan voltak. Hál’ Istennek évről-évre egyre többen
tesznek azért, hogy mind-annyian jól érezzük magunkat.
Adorján András
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Nagyböjti felajánlás: mosoly-hadjárat mások hitéért
Mostanában többször hallom, hogy a katolikus templomokban a hívek szomorkásak, komorak, ezért nem
jönnek közénk. Ők inkább azt várnák tőlünk, hogy templomban vidámak legyünk, vígan énekeljünk,
esetleg „perdüljünk táncra”. A templom az Isten háza, s ez kötelez... A kívülállóknak úgy tűnhet, nem
vagyunk elég életvidámak, pedig az imádságtól átitatott templomokban szívből énekelünk. Nem tudják,
nem értik, vagy nem érzik, hogy számunkra, hívő keresztények számára öröm Isten-közelben, szentmisén
lenni. A belső öröm nem mindig látványos mások számára, mert ez a HIT ajándéka, és a Jóisten ezt az
örömet az Őt szeretőknek adja.
Mindennek meg van az ideje, a helye: ”… ideje a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje jajgatásnak és
ideje a táncnak.. „ (Préd,3.4), írja a Biblia. Táncolni, vigadni a bálban kell, és azért ma is találunk alkalmat, helyet, ha nem is könnyen… Talán vissza kellene térni a régi szokásokhoz, s ha módunk van rá,
használjuk ki a megfelelő alkalmat, és mi, vallásos emberek is merjünk táncolni, vidámnak lenni! Aztán,
ha eljön a böjti időszak, örüljünk a testi, lelki békének, hiszen „kimulattuk” magunkat, amikor itt volt
az ideje. Édesanyám mesélte, hogy régen farsang utóján – a nagyböjt kezdete előtt – 3 napig táncolt a
falu. Egészen kedd éjfélig tartott a mulatság. Hamvazó szerdától aztán vége szakadt a vigadozásnak, a
báloknak. Megkezdődtek az imádságos böjti napok.
Hamvazószerdán reggel szentelt hamuval kis keresztet
rajzol homlokunkra a pap, és ezt mondja: Emlékezzél
ember, porból vagy és porrá leszel ! A nagyböjt erre
emlékeztet, ezért vizsgáljuk át életünket, tartunk
bűnbánatot, készítjük lelkünket az Úrral való találkozásra. Gondoljuk át, a Jóisten szeretetből elküldte hozzánk
Szent Fiát, aki önként adta értünk életét a kereszten. Tudta mi vár rá, és vállalta a szenvedést bűneink bocsánatáért. Mi is gyakoroljuk a lemondást, az áldozat vállalást,
a böjtölést! Minden áldozat, szenvedés meghozza a maga
gyümölcsét, ha felajánljuk Istennek, értelmet kap. Imádságunk, melyet másokért elmondunk egyszer meghallgatásra talál. Így járjuk végig nagyböjt keresztútját, és
a Biblia azt is tanítja, böjtölésünket ne szomorú képpel
M.Ljubičić: Feltámadás / Vrh, Krk-sziget
végezzük. „Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet,
hanem a te Atyád…” (Mt. 6,18.)
Nagycsütörtökön a Glória után elhallgatnak a templomokban a harangok és a csengők. Gyerekkorunkban úgy mondták: ”Rómába mentek”. Az orgona is elhallgatott és kereplő szólt helyettük. Nagypénteken
délután 3 órakor keresztutat jártunk, amikor Jézus meghal a kereszten. Este pedig – úgy mondtuk régen
– „csonka mise” van. Helyesen szólva: igeliturgia van, nincs átváltoztatás!
Gyerekkorunkban, nagyszombaton délelőtt Jézuskát csókolni mentünk a Szentsírhoz. Este, a feltámadási
szentmisén mindig ibolyaillat áradt a templomban és a Dicsőség éneklése közben megkondultak a harangok, megcsendült az összes csengő, és megszólalt az orgona… Bizonyára ma is csodás élmény ez a
gyerekeknek! A körmeneten éreztük, hittük, hogy Jézus feltámadt! És ma is hisszük, hogy nagypéntek
után eljön Húsvét hajnala! Minden évben örömmel éljük meg újra és újra Jézus feltámadásának valóságát.
Húsvét vasárnap már vidám szívvel ünnepeljük Jézus Krisztus feltámadását, a templomban zeng az ének!
Szívből jövő mosoly van e rajtunk, látható e? Nem tudom.
De hogy könnyes szemmel is lehet örülni, azt tudom.
Milyen jó lenne, ha a Hit évében egyre több embernek lenne Isten-élménye, és ha ebben valamit tudnánk
segíteni… Talán mosolyogjunk egymásra többet a templomban is.
Szeretettel kívánok hitben erős, örömteli húsvétot Leányfalu minden polgárának, keresztény testvéreinknek!
Adorjánné Vera
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Puszta Sándor: A szentlélek himnusza
A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór…
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel.
Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!
A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,
Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény,
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz
És szirmaival behavaz.

A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz világokat.
Mint Isten zord villáma repül,
Pápák szavára települ.
Zúgó Vihar, mi úgy rohan át,
Hogy elgörbülnek a koronák.
Mint irgalmas szellő lengedez,
Békéjével simít, legyez.
Megkérem, mondjon majd értem szót,
Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,
Hogy minden ember szent legyen!
Legyen, aki víg s ki bús, az is,
S legyenek mind a holtak is…
A Lelket várom, Vigasztalót,
Hogy szóljon és mondja azt a Szót,
Mi tisztán a Lélekből való,
S egyedül örökkévaló!
Amely minden szóba beleszól,
Melyre a cédrus meghajol,
Amely száll a Libanon felett,
És Kérdés is, meg Felelet!
Amely zengve zúg és zúgva zeng,
Magasságban s a mélyben lent!
Ki az Infernókban s Poklokon,
Az egyedüli Hatalom!
És ki egyedüli Úr csupán,
Pecsét, az Isten trónusán!

Szertartások rendje a nagyböjt folyamán, a nagyhéten és húsvétkor
Nagyböjt:

Nagyhét:

Keresztút: minden pénteken 16 órakor.
Péntekenként a keresztút előtt lehetőség van gyónásra, lelki beszélgetésre.
Virágvasárnap (március 24.) 15-16 óra között bűnbánati liturgia, gyónási lehetőséggel.
Hétfő, kedd, szerda:
8:00 szentmise
Nagycsütörtök
17:30 szentmise, szentségimádás
Nagypéntek
15:00 keresztút
17:30 szent liturgia
Nagyszombat
17:30 feltámadási szentmise
18:30 körmenet
Húsvét vasárnap
9:30 ünnepi szentmise
11:00 családok miséje
Húsvét hétfő
9:30 szentmise
A szentmisék rendje húsvét utáni időben (nyári miserend):
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
8:00
Péntek
8:00 minden első pénteken mise után szentségimádás
Szombat (vasárnapi előmise)
17:30
Vasárnap
9:30
családok miséje
11:00
Gyónási lehetőség: szentmisék előtt fél órával, illetve előzetes megbeszélés szerinti időpontban.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap első péntekén, vagy előzetes megbeszélés alapján.
Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091 Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: kedd: 9:00-11:00, szombat: 10:00-12:00, vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint.

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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