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Vallásosságunk meghittsége
Kedves Testvérek!
Várjuk a tavasz igazi beköszöntét, a hosszú téli hónapok után. Elkezdődött a nagyböjti időszak és készülünk
húsvét megélésére. Tavasszal úgy érezzük, hogy új erőt kapunk testileg és lelkileg is. Valahol a böjti időszaknak
is ezt kellene kifejeznie minden hívő ember számára, hogy erőt merítsen nagyböjt rituáléi által.
A mai emberek többségének a nagyböjti időszak nem mond semmit - elsiklik a mindennapokban anélkül,
hogy magukba tekintenének, és ez által átgondolják mit jelent számukra az imádság, az emberszeretet és a böjt.
Valójában a böjt nem egy szomorú cselekmény, egy önsanyargató folyamat időszaka, hanem a meghittségé,
mely rávezet arra, hogy van valami Isten és a hívő ember között, ami szavakban kifejezhetetlen és mégis megragadja a lelkét. Ezáltal a hívő ember úgy érzi, mintha új életerőt kapna a meghittség által. És miért fontos a
meghittség az életünkben? Mert kiemel a hétköznapokból, a megszokottból, és rácsodálkozunk az élet nagy
titkaira, melyet Istennel minden nap megtapasztalhatunk.
Meghittség nem csak a születésben van vagy különböző ünnepeinkben, amelyek személyesen érintenek
bennünket, hanem a gyászban is ott van. Sokszor tapasztalom ezt papként a temetést követően, amikor
a család megköszöni a szertartást: keresik a szavakat és félve mondják ki, hogy ez most nagyon szép volt.
Érzem rajtuk, hogy a „szép” kifejezést nem merik használni a gyásszal kapcsolatban, mivel a meghittség
adta a szertartás szépségét. A hívő ember számára akkor válik meghitté vallásosságának élménye, ha eggyé
válunk az imádságban, és érezzük, hogy jelen van az Isten.
Ez a meghitt pillanat nagyon sokszor hiányzik az emberek életéből, mert nincs ott a felkészülési idő, amely
megtanít arra, hogy a figyelmemet az ég felé irányítsam, és felszítsam magamban azokat a kegyelmeket, amelyeket a szentségek által megkapok, hogy lelki erővel várjam a feltámadt Jézussal való találkozást.
Zoltán atya

Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!
Áldott húsvéti ünnepeket kíván Zoltán atya
és az egyházközségek, e lap minden olvasójának!

Evangélium Szent Máté apostol könyvéből (Mt. 27,11-26.)
Közben Jézust a helytartó elé állították.
A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?”
„Te mondod” – felelte Jézus.
A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit.
Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?”
De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Az ünnep napján a helytartó szabadon
szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták.
Pilátus kérdést intézett hozzájuk: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust,
akit Krisztusnak mondanak?”
Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére.
Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: „Ne legyen közöd annak az embernek a dolgához!
Az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta.”
A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát

Munkácsi Mihály: Ecce Homo

A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?”
„Barabást!” – kiáltották.
Pilátus tovább kérdezte: „Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?”
Mind azt kiabálták: „Keresztre vele!”
„De hát mi rosszat tett?” – kérdezte.
Annál inkább ordították: „Keresztre vele!”
Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára
megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti lássátok!”
Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!”
Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
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Eucharisztia, Eucharisztikus Kongresszus
Ez év szeptember 13-20 között zajlik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Érdemes áttekinteni az ezzel kapcsolatos fogalmakat, ismereteket, tudnivalókat.
Az eucharisztia jelentése: hálaadás, tág értelemben mise, szoros értelemben Oltáriszentség. Már az
1. sz. végétől az Oltáriszentség jelzésére használták
az utolsó vacsora szavai alapján: ‘Kezébe vette a kenyeret, hálát adott...’.
Más bibliai elnevezés a kenyértörés, és az Úr vacsorája. Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a
bor színe alatt, ahogy ő ebben a jelképben az utolsó
vacsorán keresztáldozatát jelezte.
A kijelentés: a kenyér az én testem, a bor az én vérem kizárja a jelképes értelmezést. Jézus szava csak
akkor igaz, ha a kenyérben és a borban olyan terLeonardo da Vinci: Utolsó vacsora
mészetfölötti változás megy végbe, hogy az valóban
az ő áldozati testének és vérének mondható. Ebből következik Jézus valóságos jelenléte a kenyér és a bor színe
alatt. Ugyanakkor a szavak értelme szerint mint áldozat van jelen, vagyis a megváltás misztériumával együtt.
A rendelkezés, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, fölhatalmazza a tanítványokat, hogy megemlékező tettüknek
olyan ereje és érvénye legyen, mint az övének volt, vagyis hogy a kenyeret és a bort hálaadás keretében az ő
jelenlétének és megváltó művének kifejezőjévé tegyék. Ha Jézus azt parancsolja, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, abban nemcsak az utolsó vacsora formai elemei vannak benne, hanem maga a kegyelmi tartalom: az ő
áldozati teste és vére.
Minden szentmise az eucharisztia ünnepe, de a Nagyhét
csütörtökén is évente ünnepeljük az utolsó vacsorára való
emlékezéssel a Jézus által bemutatott kenyér és bor jelképben az oltáriszentséget. Ennek jelentősége számunkra
azonban oly nagy, hogy a húsvéti ünnepkörből kiemelve is
megünnepeljük Úrnapján. Nem is annyira az eucharisztia
ünneplése áll az előtérben, mint inkább az eucharisztikus
jelenlét, amelyet a szent ostya felmutatása a négy égtáj felé,
azaz az egész világnak, jelenít meg. Az úrnapi körmenet a
szentségi Jézus diadalútját jelzi.
Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője egy egyszerű dél-franciaországi asszony volt, aki zarándoklatokat szervezett az eucharisztia jegyében, első alkalommal 1874-ben Avignopnba. Egy évre rá megismételték, amikor már ötvenezres tömeg gyűlt össze. A francia eucharisztikus mozgalom vezetői elhatározták,
hogy a zarándoklatokat minden évben megtartják, és külön kongresszussal zárják le őket. Az első három napos
eucharisztikus kongresszus 1881-ben volt. A szentmisékkel, szentségimádással és elmélkedéssel töltött napokat
körmenet koronázta.
Eleinte minden kongresszust francia területen szerveztek. Nemzetközi lett a nyolcadik, 1893-as jeruzsálemi
kongresszus, nemcsak azért, mert az Oszmán Birodalomban rendezték, hanem mert itt képviseltette magát
először a pápa saját követtel.
Ettől kezdve rendszeres időközönként tartottak ilyen találkozókat, 1938-ban éppen Budapesten. Óriási
tömegeket mozgatott meg, az ország nagy része magáénak érezte az eucharisztiának ezt a megünneplését. Idén
szeptember 13-a és 20-a között ismét Budapest ad otthont a kongresszusnak.
A Magyar Katolikus Lexikon alapján
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Áldozás és gyónás
Húsvéti ünnepek közeledtével nagyböjt szent időszakában három vezérfonal irányítja lelki életünket: a böjt, az
imádság és az alamizsna (jótékonyság). Lelki életünk legfontosabb mozzanata a szentgyónás elvégzése, hogy
lelkileg megtisztult szívvel készüljünk a kereszténység legnagyobb ünnepére.
Egyházunkban legalább húsvét alkalmával minden magára adó katolikus hívő elvégzi a szentgyónását. Fontos,
hogy úgy járuljunk a szentáldozáshoz, hogy tiszta szívvel tegyük meg, ne legyen a szentáldozás senki számára
megszokás, lelkiismeretvizsgálat nélkül. Ha alapvető keresztény parancsolatoknak nem felelünk meg, ne
járuljunk szentáldozáshoz! Például: ha vasárnap nem vettem részt szentmisén („Az Úr napját szenteld meg!”),
akkor nem járulhatok szentáldozáshoz. Vannak nehezebb helyzetek is, erre is fontos, hogy oda figyeljünk. Pl.
aki élettársi kapcsolatban él olyan személlyel, akinek érvényes templomi házassága van, függetlenül, hogy polgári értelemben elváltak, annak nincs lehetősége szentáldozáshoz járulni. Vállalnunk kell életünk döntéseinek
felelősségét, következményeit!
Példaértékű a Pilisszentkereszti Általános Iskola segítsége! Itt szeretném megköszönni Papucsekné Glück Márta igazgató asszony és helyettese, Cserni Márta asszony segítségét, hogy minden évben megszervezik az iskolások közös gyónását, ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy
a gyermekek nem csak szellemi, hanem lelki dolgaira is odafigyelnek.
Nagy dolog ez a mai világban, ezt a hagyományt, függetlenül, hogy milyen ideológiai rendszer van, az iskola tovább élteti és segíti. Természetesen a szülők vallásosságát nem helyettesítheti az iskola és a plébánia,
de amit meg tudunk tenni, azt jó szívvel megtesszük a gyermekekért.
Irgalmas Istent mindig megtaláljuk az életünkben, ha bizalommal fordulunk hozzá. Alázattal boruljunk le,
valljuk meg bűneinket, kérjük a paptól a feloldozást a bűneink alól, hogy Isten megbocsátó szeretetében részesüljünk. Így készüljünk a feltámadt Úrral való találkozásra!
Zoltán atya

Képek a tavalyi feltámadási körmenetről
(adja Isten, hogy idén is hasonlóan ünnepelhessük Urunk feltámadását!):
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Leányfalu:
„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”
„…igen emberségesen bántak velünk…”
(ApCsel 28,2)
(Egyetemes – ökumenikus – imahét)
A 2020. évi ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették. Málta és
Gozo keresztényei minden évben együtt ünneplik a hajótörött Pál apostol szigetre
érkezését, a 2020-as imahéten pedig a világ krisztuskövetői a máltai keresztényekkel együtt olvassák ennek a hajótörésnek a történetét.
Pál apostol és útitársai a hajó személyzetével együtt Rómába tartottak a viharos tengeren. „Minthogy már
sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy
bizakodjatok, mert egy lélek sem vesz el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked
ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért
bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz,
ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.”
„Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót,
amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó
része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett.”
A Pált és hajótörött társait befogadó – akkor pogány –
máltaiak ismerték a szeszélyes tenger életet kockáztató viharait. Tisztában voltak az akkori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták, milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a viharban a sziget közelében.
Ezen az imahéten fontos lenne tehát, hogy minden igehirdető gondoljon az imahét központi üzenetére és ez
legyen iránymutatás embertársainkkal való kapcsolatunkban”…nem mindennapi emberséget tanúsítottak
irántunk…” (ApCsel 28,2).
Az, hogy Máltán ma keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok
vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, reménységből, Jézus Krisztus
szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a keresztények ökumenéje.
Nevelős Géza

Keresztény farsangi bál
Minden időszaknak megvannak a maga ünnepei és hagyományai. 2020-ban, farsang idején, február második szombatján tartottuk a már hagyománnyá vált Keresztény Bálunkat, immár 11. alkalommal. Talán még Zoltán atya sem
gondolta, hogy az általa bevezetett farsangi bál hagyománnyá válik. De ez az ünnepünk most kamaszkorba lépett.
A délelőtt folyamán az évek során összecsiszolódott szervezőgárdánk rövid idő alatt berendezte a Faluház termeit. Az erőskezű férfiak az asztalokat és a székeket rendezték el, a hölgyek pedig a termet tették hangulatossá
díszítésekkel. Bálunk népszerűségét jelzi, hogy száz főre terítettünk asztalt a nagyteremben a felnőttek számára,
és továbbiakat pedig a kisteremben a gyerekeknek, hogy szüleik is részt vehessenek báli vigadalmunkban.
Este 6-kor volt kapunyitás, és a terem hamar benépesült. Az első óra a régi ismerősökkel, nyaralósokkal
való találkozás órája volt, amikor a viszontlátás örömére a már ökomenikussá vált társaság jóízű beszélgetéseket folytatott a még csendes teremben. 7-kor Zoltán atya mondott rövid köszöntőt, majd Nyíri Csaba a
falu vezetőségének nevében nyitotta meg a bált. Mivel egy valamire való bál nem lehet meg táncos nyitány
nélkül, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló népzenei együttes kíséretében egyházközségünk táncos lábú házaspárjai foglalták el a színpadot. Az Abonyi Zsófia és Urbán Márton által betanított
táncosok: Richter Pál és Richter Annamária, Fodor Levente és Judit, Szabó Péter és Orsolya, Csókay György
és Rudan Mária, Zetelaki Zoltán és Orsolya csillogtatta meg virtuóz tánctudását mindannyiunk örömére.
Megérdemelt volt a tapsvihar!
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Miközben az Útonálló Étterem dolgozói fölszolgálták az ízletes vacsorát, Hugyecsek Szilveszter, megannyi
bálunk élőzene-felelőse, kezdte el játszani közkedvelt slágereit. Alig ért véget a vacsoránk, mikor már táncos
párok ropták a táncparketten. Lelkesedésüket csak a színpadra lépő – mára már profivá ért - ViGaD együttes
tudta lecsillapítani. De csak addig, amíg a húrok közé nem csaptak, mert ez a négy fiú – név szerint Eredics
Vince, Csőke Dávid, Zetelaki Dániel és Zetelaki Gáspár – fergeteges balkáni zenével ejtett ámulatba bennünket. Büszkék lehetünk erre a négy szemünk előtt felnövő művészre.
Az újra megtelt táncparkett este 10 után ürült ki ismét, amikor Csókay Gyuri ragadta meg a mikrofont, és
egy valódi stand-up show keretében vezette le a tombolát. A gyerekek által kihúzott számokat és a

hozzá választott tárgyakat rekeszizmainkat nem kímélő előadással adta át. Talán még soha nem volt
ennyi tombolatárgyunk, hála a hívek és a helyi vállalkozók (Hórusz Optika, Horváth Cukrászda, Szentendrei Slanzen, Tódi Gyros Megálló, Termálfürdő Leányfalu, Szaunaház-Gőzfürdő) adományainak. A vidám
tombola után hajnali egyig tartott a vigasság.
Köszönet minden segítőnek és a Faluháznak, hogy évről-évre együtt ünnepelhetünk farsang idején!
Győrik Ágnes, Zboray Péter
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A bérmálás szentségének kiszolgáltatása 2020 őszén a leányfalui fiatalok részére
A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk.
Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.
A bérmálás szentségét a hívőknek (már megkeresztelteknek) körülbelül abban a korban kell feladni, amikor
értelmük erre megérik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megállapított, és a Szentszék által
jóváhagyott bérmálási alsó korhatár 12-14 év. Természetesen idősebbek is kérhetik a bérmálás szentségét.
A bérmálandónak legyen bérmaszülője. A bérmaszülő feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus
valódi tanújaként viselkedjék, és teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit. Bérmaszülő lehet az a
felnőtt személy, aki alkalmas erre: szándékozik is ezt a tisztséget viselni, aki katolikus, megbérmált és az
oltáriszentséget már magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él, nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés (pl.
ha házas, egyházilag rendezett házasságban él), nem
apja vagy anyja a bérmálandónak. Ha a bérmaszülői
tisztséget vállaló személy alkalmasságáról a szülő
nem tud meggyőződni, saját plébánosától kérjen
bérmaszülői igazolást.
Hasznos, ha a bérmaszülőséget arra bízzák, aki a
keresztszülői tisztséget viseli. A bérmáláskor választott
név a szentek közül legyen választva.
A bérmálás 2020. októberben lesz, azon gyermekek
számára, akiket figyelemmel kísérek, hogy jelen vannak a vasárnapi miséken. A bérmálás előtt kellő felkészülés
lesz a plébánián azok számára, akik jelentkeznek, és rendszeresen részt vesznek a szentmiséken.
Szalay Zoltán plébános

Az önzetlenség ajándéka
Hívő emberként tudjuk, az élet egy ajándék. S mikor az ember ezt az ajándékot személyessé tudja tenni, akkor döbben rá, hogy milyen nagy dolog, ha valakire számíthat, aki odafigyel rá, aki befogadja és segíti.
Nehéz szavakba önteni, mikor életünk részévé válnak az egyházközségünk tagjai. Valóban el lehet mondani,
együtt örülünk, együtt sírunk. Próbáljuk megoldani a hétköznapi gondokat-bajokat, de a cél, hogy szépek
legyenek a szertartások, a templom ragyogjon.
Ebben az évben augusztus elsején lesz 17 éve, hogy itt szolgálok. Ez alatt az idő alatt gyerekek felnőtté váltak,
gyülekezetünk tagjai közül már többen „hazaköltöztek”. Bár sok embernek nem tűnik soknak ez a 17 év, de egy
pap életében - egy helyen - ez manapság már soknak számít. Jó is, meg nem is, ha szabad így mondanom, hogy
az ember úgy érzi, a gyülekezetével egy családdá válik. Ha visszatekintek, sok arc szép emléke dereng föl gondolataimban, akik közel álltak hozzám. Akik nem csak a papot látták bennem, hanem az embert is. Ilyenkor nagyon
nehéz szavakat találni, mikor el kell búcsúztatni olyan embert, aki közösségünk és életem részévé vált.
Nehéz volt szembesülni azzal, hogy Vera - Adorján Istvánné - már nem lesz közöttünk, hogy most Tőle
kell elköszönni. Személyiségét és érdemeit mindannyian ismerjük. Számára az elhivatottság, hogy „Istencsalád-haza” mindig minden körülmények között egységet alkotott az életében. Akkor is hozta gyermekeit
templomba, amikor inkább hátrány volt, mint előny. Akkor is takarította a templomot, mikor más három
ciklus polgármesterség után megérdemelt pihenését töltötte volna. Akkor is odafigyelt másokra, mikor Ő is
odafigyelésre szorult. Akkor is tudott vigasztalni, mikor már Ő is vigaszra szorult. És akkor is tudott imádkozni, mikor mások elnémultak volna Isten előtt.
Készülünk Húsvét ünnepére, várjuk a nagyszombati feltámadást az elcsendesedett homályos templomban,
ahol csak a gyertyák égnek. A papként beéneklem: ”íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak
váltsága”, majd elkezdődik a szertartás, és Vera ott áll az oltár előtt, izgulva, mikor olvassa föl a szentleckét,
keresi tekintetem, hogy mikor induljon olvasni. Remegő hangon felolvassa az örök érvényű Isten igéjét…
Nyugodjon békében!
Szalay Zoltán plébános
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Pilisszentkereszt:

Betelt az idő
2020. január 25.-én megint betelt az idő, elmúlt egy év, s immáron hetedik alkalommal került megrendezésre falunk keresztény bálja. A bál megnyitó beszédét polgármester Úr kezdte, majd Zoltán atya szólt hozzánk.
A bál beszédéből polgármester Úr következő mondatát emelném ki: „az idő itt van használd ki”! E mondat
kapcsán eszembe jutott egy református lelkész, (akit az egyik kolléganőm által ismertem meg) Bódis Miklós, aki
a tanítását mindig a következőképpen kezdi: „Jézus Krisztus mondja nékünk, betelt az idő, térjetek meg és
higgyetek az evangéliumban!”
Polgármester Úr és a Biblia szavai egybecsengenek. Eljöttünk, hogy kihasználjuk az időt, amit az Úr
adott nékünk, hogy együtt vigadjunk a keresztény bálon! Minket, keresztényeket a Biblia tanítása vezet az
életünkben. A feladatunk az, hogy minden nap közelebb kerüljünk az Úrhoz az Ő igéjét hallgatva, olvasva.
Ez a bál napján sem volt másképp, mert ezen a napon a következő igével tanított minket az Úr: „Örüljetek
az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal! Ez az Úr tanítása az emberek felé. Életünkben el kell fogadnunk a
jó és a rossz dolgokat egyaránt! Ha az életünk során jó - pozitív dolgok érnek minket, azt természetesnek
vesszük, de ha rossz – negatív dolgok történnek velünk, mindig feltesszük a kérdést „Hol van ilyenkor az
Isten?” Ezért már ma készen kell állnunk, mert ha az idő számunkra is „betelik”, számot kell adnunk! Főleg
arról, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban, s az Ő tanításában? Jézus Krisztus halálával és feltámadásával betelt
az idő, betöltötte kegyelemmel, irgalommal, szeretettel. S maga mondta nékünk: „aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik”! Kívánom mindannyiunknak, hogy jól használjuk ki az időt,
mindenekelőtt azért mert ha holnap Jézus újra közénk jön, beteljesedik keresztény hitvallásunk
„eljön ítélni élőket és holtakat, s országának nem lesz vége!
DK
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Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium! Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!
Az idei évben Szent Cirill és Szent Metód ünnepén Zoltán atya, Anton Štefánek, párkányi káplánt hívta meg
falunkba, hogy hirdesse az evangéliumot.
A Párkányból érkező atya, a határ közelsége ellenére nem beszél magyarul, de aki esetleg nem értette a
szlovák nyelvű szentbeszédet, az is megérthette azt, amit az atya üzenni szeretett volna nekünk, mert ezt
magyarul is megtanulta, s ezt nem csak szavakkal, hanem a belőle áradó szeretettel egyaránt mondta:
„Isten a szeretet”!
A szentbeszédben az atya elmesélte hogyan találkozott az Úrral, s hogyan mondott igent a
meghívásra. A megtérése során ébredt rá, hogy
Isten a szeretet, aki reményt hoz, világosságot a
sötétségbe! S hogy az Úr mindenkit egyformán
szeret ezen a világon: minden szentkeresztit, mindenkit ezen a világon, akik előttünk jártak, s akik
utánunk jönnek; szeretne megszabadítani minket a bűneinktől, hogy az igaz úton járjunk, úgy,
mint Cirill és Metód. Mi is követhetjük az ünnepelt szenteket, reményt adhatunk másoknak Jézus
Krisztus által, az ő keresztje és feltámadása által.
Épp úgy imádkozhatunk az emberekkel és az emberekért, mint Cirill és Metód, hogy akik még sötétségben járnak, megtalálják az igazi reményt!
A szentbeszéd rövid összefoglalása után köszönjük meg Pálmai Árpád karnagynak, és a szentkereszti
Pávakörnek, hogy az énekükkel és az orgonaszóval még magasztosabban ünnepelhettük Szentjeinket. S
hálásak vagyunk Zoltán atyának, hogy meghívta a párkányi káplánt, hogy Szent Cirill és Metód ünnepén,
akik a szláv népeknek hirdették Krisztus örömhírét, mi is szláv nyelven ünnepelhettünk!
S végül az elhangzott evangélium utolsó mondatával zárom írásomat, mely minden nap megadhatja azt a
reményt életünkben, amiről az atya beszélt: „ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta!”
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A keresztfához megyek… – K svätému krížu idem…
A címben egy nagyböjti ének kezdősorát olvashatjuk. A hívő emberek az énekükkel is kifejezik hitüket. A keresztfához mennek, a szenvedő Jézushoz, hogy könnyebb legyen elviselni az élet terheit. Főleg baj, vész idején kérleljük a szenvedő Jézust, hogy segítsen meg bennünket, de ahogy egy másik ének tanít minket, az igaz hívőnek
örömében – bánatában, jó s balsorsban az Úrhoz kell fordulnia!
Ez a számomra legkedvesebb nagyböjti ének a Hozsannában (63), és az általunk használt Spevníkben (183) is
megtalálható ugyanarra a dallamra, azonban Szlovákiában már új Spevníket használnak (a két Spevník kiadása
között közel száz év telt el), melyből ez az ének kimaradt.
Ezért szeretném felhívni a figyelmet a következő énekre, mert az is előfordulhat, hogy ez az ének szlovák nyelven
már csak szentkereszten hangzik el.
„A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó, Szűz Anya,
Fájdalom közt, bágyadozva,
Tőr veré át lelkedet.”
„K svätému krížu idem,
bo inde nenáleznem,
pokoj srdca svojeho.
Tam Ťa najdem bôľnu Matku,
utrápenú v hroznom smútku,
pre smrť Syna Tvojeho.”

A QR-kód leolvasásával,
mindenki meghallgathatja
a felvételt!
/vagy a keresőbe írja be
„pilisszentkereszt a
keresztfához megyek”/

Őrizzük meg szívünkben ezt a szép éneket, melyet az utókor számára is felvettem, mert néhány év múlva,
már el sem fogják hinni, hogy ezt Pilisszentkereszten 2020 nagyböjtjében énekelték még!
DK

Keresztúti napló
1. Minden nap megítéllek. Nem szóval. Ahogy élek.
2. Lásd, amit adni tudtam. Kereszt volt szakadatlan.
3. Tántorgok botladozva. Csak bűnteher ne nyomna!

4. Ha anyád jönne szembe,
hogy nézne most szemembe?

5. Miért csak parancsszóra
állok melléd, a jóra?

6. Akinek Te vagy gondja,
szívében arcod hordja.

7. Újra a földre estem.
Segíts föl kegyelemben!

8. Sírjon a maga vesztén száraz ág, rossz keresztény.
9. Bukás ezernyi tettem. Ne hagyj elveszni engem!
10. Tested vad árvasága, mi lelkünk gyógyulása.
11. Kereszt, szegekkel ékes! Micsoda ölelés ez?
12. Halálod lesz az élet, ha tudok halni véled.
13. Kit Mária félt, gyászol, félhet-e a pusztulástól?
14. Sírodba temetkezve feltámadunk a mennybe!
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Képek a tavalyi feltámadási körmenetről

(adja Isten, hogy idén is hasonlóan
ünnepelhessük Urunk feltámadását!)
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Kedves Leányfalui és Pilisszentkereszti Hívek!
A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia 2020. március 17-én kiadott rendelkezése szerint 2020.
március 21. déltől tilos nyilvános misét tartani.
A rendelkezés arra kéri a paptestvéreket, hogy templomaikban tartsanak szentmiséket, de sine populo
(=nép részvétele nélkül) kell misézniük. A rendelkezéshez március 19-én megjelent egy liturgikus melléklet,
amely megengedte a következőket: „A televízióban vagy online közvetített szentmisék vasár- és ünnepnapokon lehetőleg orgonával kisért szentmisék legyenek, amelyek éppen a sajátos- közvetített- részvétel
miatt természetesen végezhetők a nép részvételével bemutatott mise szövegeivel.”
A rendelkezés lehetőségét kihasználva Zoltán atya a leányfalusi templomban tartott miséjét 2020. március
22-től a veszélyhelyzet megszűnéséig minden vasárnap 10:00 órakor az alábbi linken közvetítjük:
https://www.leanyfaluplebania.hu/elo

A facebookon is elérhető: a Katolikus Leányfalu, vagy a Szent Kereszt Plébánia Pilisszentkereszt blogon.
A facebook blogokon megjelenő képre kattintva indul a közvetítés. A link indítása Ctrl billentyű
(a billentyűzet bal alsó sarkában) és az egér bal billentyűjének egyidejű megnyomásával történik.
Aki élő adásban nem tudott részt venni a szentmisén, az később bármely időpontban megteheti!
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=AYUUJwU1x_w#menu

Szertartások rendje a nagyböjt folyamán, a nagyhéten és húsvétkor
(a szertartások megtartása, vagy elmaradása érseki döntés függvénye!)
Leányfalun
Nagyböjtben a szentmisék:
kedd:
17:30 keresztút, utána szentmise
csütörtök, péntek: 08:00
Nagycsütörtök
17:30 szentmise,
szentségimádás
Nagypéntek
17:00 keresztút
17:30 szent liturgia
Nagyszombat
délelőtt: szentsír látogatás
17:30 feltámadási szentmise
18:30 körmenet
(gyertyát hozzunk)
Húsvét vasárnap
09:30 ünnepi szentmise
11:15 családok miséje
Húsvét hétfő
10:00 ünnepi szentmise

Pilisszentkereszten
Nagyböjtben a szentmisék:
hétfő, szerda, csütörtök: 17:30
péntek:
17:30, utána keresztút
Nagycsütörtök
17:30 szentmise
Nagypéntek
15:00 keresztút
		
17:30 szent liturgia
Nagyszombat
17:30 feltámadási szentmise
		
18:30 körmenet
(gyertyát hozzunk)
Húsvét vasárnap
08:00 ünnepi szentmise
		
10:00 ünnepi szentmise
Húsvét hétfő
08:00 ünnepi szlovák
		
szentmise
		
17:00 ünnepi szentmise

Segítse egyházközségeinket!

Leányfalu: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
Pilisszentkereszt: 64700083-16648548 (Takarékszövetkezet)
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