İSZI ÜZENET
A keresztény, katolikus hitoktatás fontosságáról
Kedves Szülık, Édesanya, Édesapa!
Önök és mindannyiunk számára legnagyobb ajándék a
gyermek. A szülık ezt az ajándékot minden élet forrásának
köszönik meg. Ez a köszönet megnyilvánul szülı-gyermek
kölcsönös
szeretetében. E szeretet áldozathozatal nélkül csak
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Boscó Szent János
érzelmi fellángolás és nem teljes kiteljesedés, amelyre hivatott
minden szülı, hogy isteni értékekre nevelje gyermekét.
A mai kor embere sokszor magabiztosnak érzi magát, mégis a pótcselekvések sokaságában
elveszti igazi arcát, nincs egy szilárd pont az életében, ami köré kialakíthatná erkölcsi
értékrendjét. Mi, hivı emberek e sziklaszilárd pontot Istennek hívjuk, aki köré építjük
életünket a magunk lehetıségeivel és tehetségünk szerint. Bár sokszor akarták a történelem
folyamán e pontot kiradírozni, de nem sikerült senkinek. Látjuk, tapasztaljuk nap-mint nap azt
a sok reményvesztett embert, aki nem találja élete értelmét, mert Isten helyére az Embert,
vagy egy bizonyos embert akar állítani.
Kedves Testvérek! Szülık! Valódi értékeket kell adni a gyermekeknek. A hit, a remény és a
szeretet értékeit, amelyek forrása a Teremtı és Gondviselı Isten. Krisztusi értékeket kell
adni gyermekeinknek, amely a Szentlélek Úristen segítségével isteni értékekben részesíti az
embert.
Minden szülı számára fontos, hogy megtanuljon gyermekük írni és olvasni, ezért beíratják
az iskolába. Ahhoz, hogy a gyermek kiigazodjon a betők és a számok sokaságában, meg
kell fogni a kezét és végig kell kísérni tanulmányai folyamán.
Így vagyunk a keresztény lelki élettel is.
Meg kell tanítanunk a lelki élet megélésére a gyermeket. A bibliai igaz Erkölcsre. A
szép, a jó és az igaz felismerésére, hogy tudjon különbséget tenni az igazi érték és a
helytelen a rossz és valótlan között.
A keresztség által ’beíratjuk’ gyermekünket a keresztény élet iskolájába. De nem elég
beíratni, foglalkozni kell a lelkével. Nem elég megkeresztelni, meg kell tanítani a Szentmise
értékére, imádságok szépségére, az egyház szeretetére, hogy biztos támpont legyen az
életében, bármerre is sodorja az életben a mindennapok vihara. Fontos, hogy sok szülı
felismerje, nem elég a humán és reál tantárgyakat, nyelveket megtanulni, meg kell tanítani
élni a gyermekeinket, hogy lelkileg és szellemileg kiegyensúlyozottak legyenek, és így
részesüljenek Isten végtelen boldogságban, amit senki más nem adhat, senki sem vehet el.
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Amikor Giovanni Bosco elhatározta, hogy papi tevékenységét elsısorban a fiatalok nevelésének szenteli - akik az
akkori idık, a XIX. század közepe nehéz körülményei miatt vidékrıl Torinóba mentek, s ott gyökértelenné, munkanélkülivé,
ennek következtében bőnelkövetıkké váltak - oly módon, hogy szerzetesi közösséget hoz létre, a belügyminiszter, aki a
liberalizmus nyomásának engedve éppen akkor korlátozta a szerzetesrendek mőködését, azt ajánlotta a papnak, hogy nevezze
kezdeményezését társaságnak - ekként segítve Don Boscónak a maga hozta törvény kijátszásában. Don Bosco: mindenki így
ismeri a szalézi család atyját, aki 1815-ben Torino környékén született, 1888 januárjában hunyt el, s 1934. április 1-jén,
húsvétvasárnap avatták szentté. Mára lefordítva a Don Boscó-i szellemiséget: a szalézi életvidám, rendkívül találékony, s
mindig felismeri a kor körülményeit, hogy azok között élje meg Isten dinamizmusát.A fiatalokért mindent meg kell tennünk.

Ezzel biztos pontot ad a szülı gyermeke számára, ami egész életében támasza lesz. Ez
nem más, mint maga a Mindenható Örök Isten: aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Szalay Zoltán atya
A hitoktatás gyakorlati kérdéseirıl, a 2005-2006 –os tanévrıl
Ismét megkezdıdött egy tanév és gyermekeink ismét beültek az iskolapadokba, hogy tovább
gyarapodjanak ismeretekben, tudásban, jó tanítóik, tanáraik jóvoltából.
Ehhez a munkához mi, akiknek a hitre nevelés és hitismeretek átadása a hivatásunk, mi is
csatlakozunk, segíteni szeretnénk a szülıket, nevelıket, hogy a ygerekek hit és erkölcs
dolgában is fejlıdjenek.
Az iskola igazgatónıjével, Takács Czap Évával egyetértésben
– az elmúlt évekhez hasonlóan – a keddi napot jelöltük ki (mind
a református, mind a katolikus) hitoktatásra. Igyekeztünk a
mindenféle különórákkal való ütközést elkerülni, a gyerekek
órarendjéhez
és
teherbíróképességéhez
igazodva
a
foglalkozások rendjét kialakítani.

A hitoktatás rendje

keddi napokon

I. és II. osztály

15:00 – 15:30

III. osztály

12:00 – 12:45

IV. osztály

12:55 – 13:40

V. osztály

13:50 – 14:35

VI., VII., VIII: osztály

12:55 – 13:40

Óvodai hitoktatás

Hétfı: 15:30 – 16:00

Ezúton is kérjük a szülıket, nagyszülıket, hogy tegyék lehetıvé gyermekeik, unokáik
részvételét a hitoktatásban! Jelentkezni egész évben – lehetıség szerint év elején – lehet a
tanítóknál, osztályfınöknél, a szülık szándéka alapján.
Nagy Miklósné Klári, hitoktató
A nyárvégi hittan-táborról
Mint minden évben – Istennek hála már a második évben –
összejönnek hittanosaink és a nyaraló gyerekek közül is sokan,
hogy szabadabb légkörben közösen elmélyedjünk a szentmise
szentségi forrásában, megtanuljuk hitünk alapvetı tanítását,
miközben játszunk is, élvezzük az együttlét örömét ezeken az
istenáldotta napokon.
Ebben az évben közel harminc gyerek vett részt a táborban,
akiket hat fıiskolás és egyetemista segített az együttlét megszervezésével és tett meg
mindent annak érdekében, hogy a gyerekek ne csak jól érezzék magukat, de hitben is
fejlıdjenek.
Az alapprogram az isteni erényekre –
hit, remény és szeretetre – épült.
Nagy öröm, hogy a záróünnepségen
a gyerekek a betanult bibliai
jeleneteket adtak elı a szülıknek és
egymásnak. Így szinte egy nagy
család alakult ki a plébánia kertjében.

Köszönet
hitoktatóinknak,
Nagy
Miklósné, Klári néninek, Melcher
Móninak, a tábor vezetıjének,
Zombori
Borókának,
Adorján
Katinkának, Éliás Szalai Istvánnak,
Szakács Márknak, és a többi
segítınek.
Ez a tábor, ez az együtt töltött pár nap is bizonyítja, hogy ahol Krisztus jelen van, ott mindig
érvényesül a szép, az igaz, a jó!
Szalay Zoltán atya
Dr. Havas Imre méltatása egyházközségi elnökségérıl való leköszönése alkalmából
Simone Weil, XX. századi költı és filozófus megfogalmazásában a szakralitás: őr, amelybe
Isten behatolhat, amelyet Isten kitölthet.
A szakralitás egyszerő megfogalmazásban olyan élet, olyan életvitel, amelyben Isten mindig
jelen van, az ilyen életet élı ember minden cselekedetében maga mellett tudja Istent, úgy
van vele állandó kapcsolatban, mint életének ember-társaival.
Nemrég találkoztam egy esküvıre készülıdı násznépben egy Erdélybıl jött férfival, hét
gyermek apjával. Úgy adódott, hogy a messzebbrıl jött vendégek nem tudtak együtt
ebédelni a nagy esemény elıtt, mindenki hevenyészve evett valamit, hogy kibírja a lagziig.
Új ismerısöm is kapott egy tányér pörköltet, egy szelet kenyeret hozzá. Mielıtt leült volna az
asztalhoz, kezében a tányérral kihúzta magát, lehajtotta a fejét, kissé megemelte a tányért
és imádkozott. Érezhetıen megszőnt körülötte a világ, a zsivajgó násznép sem zavarta,
Istennel volt beszéde!
Hogy jön mindez Dr. Havas Imréhez, mi köze neki ehhez a történethez?
A történethez közvetlenül semmi, de közvetve igen! Az erdélyi férfi életében,
minden cselekedetében – a jelek szerint – vele az Isten. Imrét úgy ismerem,
hogy ı is maga mellett tudja Istent, minden igyekezetével azon van, hogy ezt
az állandó jelenlétet el ne veszítse.
Sok évtizedes orvosi szolgálatához is kapcsolható ez a szakrális életvitel,
hiszen az orvos – a hivatásának élı orvos – Isten jobbkezeként tevékenykedik.
De most inkább az egyházért, tágabban a keresztény vallásgyakorlat
érdekében végzett áldozatos munkájáért kell köszönetet mondanunk.
Kedves Imre! Nem lenne hiteles tılem, ha sorolnám mindazt, amit a leányfalui
Szent Anna egyházközség érdekében tettél, hiszen rövid ideje látom csak saját
szememmel mindezt. De arra ez a tíz év is elég volt, hogy megismerjem az
eredményt, a legnehezebb idıkben is az egyházközség életének gyógyítása
érdekében önfeláldozóan végzett munkád eredményét.
Ez az eredmény a példa!
Ezek a példák mutatják, hogy érdemes ilyen életet élni, mert ez hordozza a valódi értéket,
ebbe kapaszkodni lehet, ha netán néha vihar támadna az életben, ez a kiteljesedett, valóban
erıs ember erıforrása.
A Nyári Üzenet címő egyházközségi kiadványból idézem Tıled: Értsük meg jól: a szent
keresztség által egy közösség tagjai lettünk! A keresztvíz titka által többé nem magánügy a
hitünk, az életünk, még a saját üdvösségünk se!
Nos, Te jól megértetted ezt és tettél, teszel is a közösségért.
Köszönjük a példát és jelezzük, hogy szükségünk van rá továbbra is!
Nevelıs Géza

Szent Imrérıl, szobrának elhelyezése alkalmából2
Mostanság a Szent Imre herceg útján sétálva, a gesztenyefák árnyékában, egy szerényen
meghúzódó mőalkotásra lehetünk figyelmesek: az utca névadóját ábrázoló dombormő jó
néhány évtizedes hányadtatás után nyáron nyerte el régi-új helyét a plébánia falában. Falunk
idıs lakói közül néhányan ugyanis úgy tudják, hogy az alkotás, melyet még Tóth László, a
Nemzeti Újság egykori fıszerkesztıje a világháború elıtt ajándékozott Puszta Sándor
plébánosnak, e helyütt ékesítette az utcát. Egészen addig, míg a kommunista diktatúra
nemcsak a szobrot, de a névtáblát is leszedette, s ettıl fogva az utca negyven évig a
rosszemlékő Kun Béla nevét volt kénytelen viselni. A rendszerváltás óta a templomot, az
óvodát és az iskolát összekötı út újra a fiatal Árpád-házi szent nevét viselheti, talán nem
véletlenül, hiszen Imre herceg a magyar ifjúság védıszentje.
Fıként a középkori legendák és krónikák szövevényes
történetein keresztül nyerhetünk némi betekintést Szent Imre
életébe, melynek legérdekesebb és egyben legrejtelmesebb
mozzanata szőziessége volt. Ezzel magyarázható, hogy a
századokon át valami nıiesen finom, már-már nem is e világból
valónak rajzolták meg a „liliomos herceg” alakját, minden
bizonnyal tévesen vagy legalábbis erısen túlozva.
Imre valószínőleg 1007-ben Székesfehérváron látta meg a
napvilágot, Szent István és Boldog Gizella gyermekeként.
Minthogy nem ı volt az elsıszülött, így kora gyermekkorában
szülei papi pályára szánhatták és ezzel lehetett összefüggésben
gondos oktatása és szüzességi fogadalma is.
Elıbb édesanyja mellett cseperedett, majd 1015-ben, amikor Gellért bencés szerzetes
Velencébıl jövet - eredeti szándékát, hogy a Szentföldre utazzék, megváltoztatva Pannóniába érkezett, István fölismerte benne azt a nagy tudású és szent élető személyt,
akire nyugodt szívvel bízhatta fia további fejlıdését. Imre hét éven keresztül tanult kiváló
mestere mellett. Tizenöt éves korától azonban már személyesen István nevelte a herceget.
Ekkora már elhunyt bátyja, Ottó és így Imre vált a magyar korona várományosává. István
tehát maga mellé vette a trónörököst, aki így közvetlenül apjától tanulhatta el a kormányzás
tudományát. Ezt segítette Intelmek címő mőve is, amelyben István a helyes uralkodással
kapcsolatos elgondolásait tárta fia elé. Eközben Imre kiváló katonává is érett, hiszen ı
vezette 1030-ban a gyızedelmes gyıri csatát a betörı II. Konrád német császár ellen.
Huszonhárom éves korára Szent István befejezettnek látta fia nevelését. Ekkor - mint a
legenda mondja: ,,nemes királyi nemzetségbıl való leányzót'' szerzett neki hitvesül. István
1031-ben, hatalmának tetıpontján, Székesfehérváron készült megkoronáztatni Imrét, s
minden jel arra mutatott, hogy az apánál nem kisebb fiú következik a trónon, amikor a 24
éves Imre herceg életét egy vadászat alkalmával vadkan oltotta ki. A gyászhír hatását a
Magyarok Krónikája így érzékelteti: ,,Siratta ıt Szent István és egész Magyarország
vigasztalhatatlanul, nagy sírással...''
Imrét atyjával, Istvánnal, és nevelıjével, Gellért püspökkel együtt 1083-ban, Szent László
király uralkodása idején avatta szentté az egyház. Azóta példaképe a magyarságnak,
elsısorban a magyar ifjúságnak.
A legenda szerint kevéssel a herceg halála után fiatal özvegye elmondta Szent Imre
szüzességi fogadalmát és testvéri házasságuk titkát. Ez azért megdöbbentı, mert Imre volt
az egyetlen, akitıl István a dinasztia folytatását várhatta és várta is. İ viszont apja
szándékai ellenében titokban házassága alatt is fenntartotta Istennek tett fogadalmát. Vajon
miért?
Prohászka Ottokár így fogalmaz: ,,Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája
kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne
biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja.''
Adorján András
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A szobor megszentelésére november 6.-án, Szent Imre napja után kerül sor

A leányfalui Szent Anna egyházközség képviselıtestülete, fıbb feladatai
A képviselıtestület vezetıje a plébános, tagjai az egyházközség
képviselıi. A egyházközség képviselıtestület feladata, hogy a
plébániai közösség célkitőzéseit, Istentıl és az Egyháztól kapott
küldetésének szellemében elımozdítsa. Feladatait az egyházi
elnök által összehívott győléseken tárgyalja meg. A győlés akkor
határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. A határozatok
meghozatalához a jelenlévı tagok felénél legalább egy
szavazattal többnek kell lennie.
A leányfalui Szent Anna egyházközség képviselıtestülete:
A képviselıtestület vezetıje: Szalay Zoltán plébános
Világi elnöke: Nevelıs Géza
A testület választott tagjai:
Adorján András
Dr. Havas Imre
Ifj. Miháli István
Adorján Istvánné
Dr. Radvány László Ragóné Tegzes Márta
Czinki László
Ifj. Kecskés János
Szonthágné Végh Judit
Hivatalból tagok, megbízatásuk idıtartama alatt:
Nagy Miklósné Klárika hitoktató
Papp Istvánné Emma a Szent Anna Karitasz vezetıje

Zboray Péter
Zoller Margit
Zsidei Barnabásné

A leányfalui Szent Anna templom felújításáról
Megújult a leányfalui Szent Anna templom! Úgy indult,
hogy a tetı felújítása történik csak meg, amely
halaszthatatlan volt, hiszen az elöregedett palatetı már
meg-meg repedezett. A Érsekség és a sok-sok adomány,
valamint a hosszú munkaszervezés eredményeképpen
nemcsak szép, de nagyon tartós burkolatot kapott a tetı.
Mivel az összegyőlt pénz ezt lehetıvé tette, elkészült a
templom elektromos hálózatának teljes felújítása, mivel az
elektromos hálózat (és a villámvédelem) nem állta ki a

kötelezı érintésvédelmi felülvizsgálatot. A világítás átalakításával pedig egyrészt a szentély
fénnyel való kiemelése volt a cél, másrészt az, hogy a hívek lássák és olvasni is tudják az
ima és énekeskönyveket. Mellesleg a hangosítás terén is sikerült tenni valamit, mind a
templomon belül, mind a kinti misék hangosítása érdekében.
Készül a padsorok kiegészítése további padokkal, amivel a karzat alatti területen is
megszőnik a székek, padok okozta ideiglenes jelleg, egységessé válik a templom
berendezése.
Mindez a templom képeinek, szobrainak, a kovácsoltvas falikaroknak áthelyezésével járt, de
ha szokatlan is lesz eleinte a képek és szobrok látványa, hamar megszokjuk majd, hogy a
templom külalakja, belsı kialakítása is az elmélyült imát, Isten közelségének élményét
erısítse.
Események az egyházközségben az ısz folyamán
Október:
Rózsafüzér hónapja. Imáinkkal köszöntsük a Boldogságos Szőzanyát és ajánljuk fel imánkat
Hazánk erkölcsi megújulásáért! (Hétfıtıl péntekig a délutáni szentmise elıtt.)
Október 30.: vasárnap 9 órai ünnepi szentmise keretében szolgáltatjuk ki a Betegek
Szentségét. Mindazok, akik szeretnének részesülni e szentségben, kérem jelentkezzenek
szóban vagy telefonon a plébánián.

November 1.: Mindenszentek ünnepe. 9 órakor ünnepi szentmise és délután 15 órakor
elimádkozzuk a Mindenszentek litániát elhunytjainkért a helyi temetıben a Polyák család
emlékkeresztjénél.
Azzal a kéréssel fordulok a római katolikus temetıben
nyugvók szeretteihez, hogy Mindenszentek ünnepére tegyük
széppé és méltóvá elhunyt szeretteink nyugvóhelyét! A
plébánia a lehetıségeinek megfelelıen elszállíttatja a szemetet és
lekaszáltatja a temetı területét. Nagyon sok nyugvóhely el van
hanyagolva, jó lenne – közös összefogással – azokat a
nyugvóhelyeket is rendezettebbé tenni, amelyeket nem gondoznak.
A lejárt sírhelyeket kérjük megváltani, mert a nem megváltott
sírhelyeket felszámoljuk! A sírhely megváltási idıtartama 25 év.
Külön kell szólni a falunk területén lakó római katolikus
testvérekhez. Fontos, hogy lelkileg és szellemileg is kötıdnének a
Szent Anna Plébániatemplomhoz. Ahogy az egyházközség
megelılegezi számukra a bizalmat, mi is örülnénk, ha e bizalom
kölcsönös lenne s nemcsak keresztelı, házasságkötés, temetés vagy egyházi iskolába való
ajánlás alkalmával találkoznánk, hanem szívügyüknek tartanák az Egyházhoz való
kötödésüket. Segítenék szívvel-lélekkel az egyházközség fejlıdését, szellemileg és
anyagilag3 egyaránt, és hozzájárulnának e gyönyörő templom fenntartásához. Aki nem tarja
magát a hétköznapokban is az egyházközséghez tartozónak, hogyan várhatja el a
keresztelı, házasságkötés, temetés, egyházi iskolába való ajánlás alkalmával, hogy
csak az ilyen alkalmakkor tekintsük annak?!
Szalay Zoltán atya

Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában
magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ı, aki
egészen Neked szentelhette magát, mindörökké segítsen
minket színed elıtt!

A kıszegi Jurisics Miklós Gimnázium sokáig befalazott Szent Imre képe
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