Esztergom – Budapesti Főegyházmegye Főpásztori Személyes Kánoni Látogatás
2011. február. 12. én, szombaton.
A Főegyházmegye főpásztora, Dr. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom–
budapesti érsek és metropolita látogatása a leányfalui Szent Anna Egyházközségben
A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok tapasztalatával megerősített formáknak az
egyike, amelyekben a püspök személyes kapcsolatot tart a papsággal és Isten népe többi
tagjával. Alkalom ez az Evangélium munkásai energiáinak megerősítésére, dicséretükre,
bátorításukra és vigasztalásukra, de alkalom arra is, hogy minden hívőt felhívjunk saját
keresztény életének megújítására és az intenzívebb apostoli tevékenységre. A látogatás
lehetővé teszi a püspök számára, hogy értékelje a lelkipásztori szolgálatra rendelt struktúrák
és eszközök hatékonyságát, számot vessen az evangelizáció munkájának körülményeivel és
nehézségeivel, hogy így jobban meghatározhassa a szerves lelkipásztori tevékenység
fontossági sorrendjét és eszközeit.
A lelkipásztori látogatás ezért apostoli tevékenység, melyet a püspököknek lelkipásztori
szeretettel kell végezni, és amely őt konkrétan is úgy jeleníti meg, mint a részegyház
egységének látható elvét és alapját. A közösségek és az intézmények számára, amelyek a
püspököt fogadják, a látogatás kegyelmi esemény, mely bizonyos mértékig azt az egészen
különleges látogatást tükrözi, amellyel lelkünk „Legfőbb Pásztora” és „Őrzője”, Jézus Krisztus,
„meglátogatta és megváltotta az ő népét” (kivonat –ból)
Szigetmonostor e fíliáján 1892-ben templom épült Szent Anna tiszteletére. Első kihelyezett
káplán Fekete Béla volt, aki már Leányfalun lakott, egy itt élő jómódú család biztosította
számára a lakhatást. 1937-ben önálló, egyházjogilag Szigetmonostortól teljesen független
lelkészséggé lett. Elindul útjára, Isten segítségével, a Leányfalui Római Katolikus Egyházközség!
Első lelkésze dr. Katona Sándor lett, majd 1946-ban plébániává emelik, így megteremtve a teljes
lelkipásztori ellátást Leányfalu községben. Ebben az időben, egészen 1993- ig a székesfehérvári
egyházmegyéhez tartoztunk. Az új magyarországi egyházmegyék létrehozása után, a Szentszék
jóváhagyásával, a Leányfalui Egyházközség az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyéhez
tartozik.
1983. március 5–ig, halála napjáig, dr. Katona Sándor volt a falu plébánosa, aki irodalmi
munkásságához kötődően Katona Puszta Sándor névvel írta verseit. Halála után Koroncz László
atya látta el plébánia-kormányzóként a falu lelkipásztori teendőit, a Szent Gellért
Lelkigyakorlatos ház igazgatói munkája mellett. 1992–ig szolgálta a falut. Őt váltotta a
lelkipásztori munkában Horváth Sándor atya plébánosként egészen nyugdíjba vonulásáig, 2001ig, 75 évesen. 2001–től a Dunabogdányi plébánia, Feldhoffer Antal atya személyében
oldalágként látta el a leányfalui egyházközség lelkészi feladatát. 2003.augusztus 1-én újra önálló
lelkészt nevezett ki a Bíboros úr Szalay Zoltán személyében.
A falu védőszentje Szent Anna, ünnepe július 26. A falu búcsúját minden évben Szent Anna
naphoz legközelebbi vasárnap ünnepeljük.
Anyakönyv: kereszteltek, bérmáltak, házasságot kötöttek, halottak, bejegyzése 1933-tól
vezetendő.
A 2001 népszámlálás szerint Leányfalun 2800 lakosból 1102 jelentkezett római katolikusnak.
Jelenleg kevéssel 3500 felett van a falu lakossága, a katolikusok aránya nem ismert.
Hála az Istennek, az egyházközséget lelkipásztorként több püspök is meglátogatta hivatali
idejében, főleg a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor. Egyedi és meghatározó az
egyházközség életében, hogy Erdő Péter bíboros úr főpásztori látogatása révén, egész napos itt
léte által betekintést szerzett az egyházközség életébe. Megköszönte eddigi munkánkat és
útmutatást adott Leányfalu magát katolikusnak valló lakosainak további szolgálatához.

Az érseki titkársággal előzetes megbeszélés alapján készítettem a programot, az Érseki hivatal
ezt elfogadta, és készülhettünk lelkileg és szellemileg a Főpásztorral való találkozásra.
Bíboros úr szombat délelőtt 10.30-kor érkezett a plébániára Kovács Zoltán atya, titkár és
Monostori László atya, szertartó kíséretében. Mint a helyi plébános, a plébánia udvarán
fogadtam őt az egyházközség világi elnökével, Nevelős Géza úrral együtt. Első útja a templomba
vezetett, ahol imádsággal kezdte a vizitációt, majd megtekintette a templomot, kérdéseket
intézett hozzám a templom lelkipásztori, szakrális szempontjait alapul véve. Ezt követően
megtekintette a plébánia szinte összes helységét. Összegezve kijelentette: „látom, itt rend van!„
Helyet foglaltunk a plébánia hittantermében, amely egyben díszterem, és Bíboros úrral pontról
pontra átnéztük azt a lelkipásztori kérdőívét (48 oldalnyi anyag, több mint 200 kérdéssel, amely
megadja az anyagi, tárgyi, a személyi, lelkipásztori, szakrális, a szellemi, kulturális
átláthatóságot), amelyet előre ki kellett dolgozni, hogy átfogó képet kapjon az egyházközség
életéről. Egyben megtekintette az anyakönyveket, amelyeket lebélyegzett és kézjegyével látott el.
12:30-ig tartó adminisztratív munka után következett a munkaebéd, ahol Bíboros úr találkozott
az egyházközség képviselő testületével.
Megbeszéltük az elért eredményeket, gondjainkat, örömeinket, egyben falunk sajátosságait.
Bíboros úr érdeklődve hallgatta az egyháztanácsi tagokat, hozzáfűzte a maga útmutatásait mind
helyi egyházi szinten, mind nemzetközi vonatkozásban. Öröm volt számomra, hogy mily
fontosnak vette a segítőkkel való találkozást Bíboros úr! (Nevelős Géza, Adorján András,
Adorján Istvánné Veronka, Mihályi István, dr. Radvány László, Szonthághné Végh Judit, dr.
Richter Pál, Papp Istvánné Emma, Csurgay Mihályné Mária, Zboray Péter, Kecskés János, Zsidei
Barnabásné voltak jelen az ebéden).
Külön köszönet illeti Csőke István mesterszakács barátunkat, aki a finom ebédről gondoskodott!

Az ebédet követve 14:30 kor meglátogatta Bíboros úr a Szent Gellért Lelkigyakorlatos házat.
Külön is fontosnak tartotta a ház Szent Lászlóról és Szent Gellértről elnevezett kápolnáinak
megtekintését, bizonyságot szerezve liturgikus előírások megfelelő betartásáról.

A főpásztori program különösen odafigyel az idősekre, az elhagyottakra és a szegényekre. Ezért
külön öröm volt a Bíboros úr számára az idősekkel való találkozás. Köszönöm a Providus
idősotthon vezetőinek, hogy szeretettel fogadták a Főpásztort, aki találkozott a ház lakóival.
Együtt elmondtak egy tized rózsafüzért, megáldotta az otthon épületét, beszélt az időseknek a
nemrég boldoggá avatott Meszlényi Zoltán püspökről. Örömmel vette, hogy lehetőséget
biztosítanak a helyi plébánosnak a misézésre. Megnyugvással hallgatta a ház szakmai
vezetőjének felkészültségét, kifejezte örömét a ház jó, gondoskodó szellemisége felett.
16:00: Találkozó a plébánián a Szent
Anna nevét viselő Katolikus Karitász
csoport
tagjaival.
Érdeklődéssel
hallgatta a Karitász helyi működését,
fennállásának immár 10. éve végzett
munkáját, a lelkipásztori munka
hátterét segítve, egyben a helyi
lakosok megsegítését használt ruha,
gyógyászati eszközök továbbadásával,
illetve az ország szegényebb régióiba
való segítséggel tárgyi és pénzbeli
adományok
formájában,
idős,
magányos
emberek
látogatásán
túlmenően. Beszámoltak az új CBA
mellett lévő Karitász helységről,
amelyben tiszta használt ruhákat fogadnak és adományoznak is. E segítő munkához az Isten
szeretete, és az egyház tanításának evangéliumi megélése vezérli a testvéreket.
Papp Istvánné Emma, a Karitász vezetője, aki megfontoltan és bölcsen válaszolt a Bíboros úr
kérdéseire, tanúbizonyságot tett arról, hogy lelki és szociális érzékenység szempontjából jó
munka folyik településükön. Bíboros úr megelégedéssel és örömmel ismerte meg a Karitász
munkatársait Adorján Istvánné Veronka, Zsidei Barnabásné, Förgeteg Éva, Dely Teréz, Balázs
Jánosné Mónika, Berner Jánosné Steffi, Csurgay Mihályné Mária, Füleki Mária, Mindák Pálné
Ildikó, Pizágné Horváth Julianna, Szonthághné Végh Judit, Knézyné Natália, Borhy Tiborné
Margit személyében.
16:45: Találkozó az Árpád-házi Boldog Jolánról nevezett közösségi teremben az ifjúsággal,
hittanosokkal, cserkészekkel. Jó volt tapasztalni a Bíboros úr közvetlenségét a gyermekekkel és a
fiatal szülőkkel.
Nagy Miklósné Klára és Ragóné Tegzes Márta
hitoktatók ajándékot készíttettek a gyerekekkel a
Főpásztor számára: összefűzött színes papírra
minden gyermek saját jókívánságát írta fel.
Meglepetésünkre Bíboros úr minden jókívánságot
személyesen felolvasott és megköszönt. Az írások
sok örömmel vegyes derültségre késztettek
bennünket.
17:30: Ünnepi szentmisét mutatott be Bíboros úr
templomunkban, amely zsúfoltságig megtelt
hívőkkel. A szentmisén con celebrált Szilágyi
János görögkatolikus atya, aki a Szent Gellért
lelkigyakorlatos ház igazgatója.
Nagy öröm volt látni az emberek arcán a meghatottságot, hogy Erdő Péter bíboros,
Magyarország első papja köztünk van, buzdít bennünket, tanít és támogatásáról biztosít

mindannyiónkat, hogy éljünk Jézus Krisztus tanítása szerint. Külön öröm volt számomra, hogy
kérte a híveket a plébánosuk melletti kiállásra és segítségre. Ezzel a mondattal fejezte be a misét:
„Jól döntöttünk, hogy Leányfalu nem fília lett (oldalágon ellátott), hanem küldtünk papot”.
A falu világi hatósága részéről külön köszöntötte
Bíboros urat Leányfalu alpolgármestere, Vancsó
Géza úr. Az ünnepi szentmisén megjelenésükkel
tiszteletüket fejezték ki a képviselő testület
tagjai: Adorján András, Cs. Kovács Gabriella,
Fehér Andrásné és Loszmann János.
A szentmise befejeztével, én, mint a falu
plébánosa, és Nevelős Géza világi elnök
megköszöntük Bíboros úr pasztorális látogatását
a hívek nevében, egyben ajándékot adtunk át:
Dely Teréz tűzzománc művész munkáját, amely
templomunkat ábrázolja.
Egyben zenei élményben is részesültünk a
szentmisén, amit a Szent Anna kórus adott elő, Richter Pál zenetudós és Séra Anna zenetanár
vezetésével.
A szentmisét követően vacsorára hívtam Bíboros atyát és a két segítőjét. Eközben átadtam Nyíri
Csaba polgármester úr személyes levelét, amelyet azonnal elolvasott és megköszönt.
1946-tól, a plébániai rangra emelésétől a leányfalui egyházközségben kánoni vizitáció még nem
volt, amelyen szinte egész nap a püspök a plébánossal és a hívekkel találkozott volna,
megismerve az itt élők életét. Ez mindannyiunk számára történelmi esemény, egyben feladat,
hogy Isten segítségével hirdessük az igét, Szent Pál szavaival élve: alkalmas, akár alkalmatlan
időben, Isten nagyobb dicsőségére, az Emberiség üdvösségére, és Leányfalu boldogulására.
Leányfalu 2011. böjtmás hava

Szalay Zoltán
plébános

