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Rácsodálkozunk és megyünk tovább
Kedves Testvérek !
Az ember a mindennapok küzdelmei után vágyakozik pihenésre, szabadságra. A gyermekeknek
beköszöntött a nyári szünet ideje, a szülık lehetıségük szerint elutaznak gyermekeikkel a
megérdemelt pihenésre. Elindul a hosszú karaván, ki-ki a maga útján, ismeretlen helyekre, közben
rácsodálkozik a természet szépségeire, völgyek, hegyek, tenger. Mindenki gyönyörködik az ıt
körülvevı csodákban.
Vajon elgondolkodik ilyenkor az ember, hogy ez mind érte van, Valaki néki teremtette? Sokszor
élünk a mának, a pillanatnak és nem értékeljük a mindennapi lelki ajándékok felemelı érzését,
hogy mennyire gondoskodik rólunk az Isten.
Rácsodálkozunk és megyünk tovább! Lehet az a természet szépsége, szakrális hely, templom,
kulturális hagyaték, nincs megállás, pihenünk, aztán rohanunk tovább. Aki nem áll meg, nem tud
hálás lenni, megköszönni, az sokat veszít.
A testi, szellemi, lelki életünk legfontosabb része a hálaadás, hogy a pihenés után új erıvel tegyem
a dolgom.
Sok a fáradt, az életbıl is kiábrándult ember, pedig van lehetıség töltekezni lelkileg, szellemileg,
hogy megerısödve új úton folytassuk küzdelmeinket.
Isten - Család – Haza! Ez a sorrend az életért és megújulásért. Ehhez nem elég rácsodálkoznunk
és továbbállnunk.
Tanulságos magunkra venni a görög zarándokutunkról magunkkal hozott mondást a hısi halált
halt spártaiak emlékhelyérıl: ’Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak, megcselekedtük, amit
megkövetelt a haza!’
Jó lelki, szellemi, testi töltekezést, pihenést!
Zoltán atya
Saul még mindig lihegett a dühtıl, és halállal fenyegette az Úr
tanítványait. Elment a fıpaphoz, s arra kérte, adjon neki
ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy ha talál ott
embereket, férfiakat vagy nıket, akik ezt az utat követik,
megkötözve
Jeruzsálembe
hurcolhassa
ıket.
Már
Damaszkusz közelében járt, amikor az égbıl egyszerre nagy
fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy
hang így szól hozzá: ’Saul, Saul, miért üldözöl engem?’ Erre
megkérdezte: ’Ki vagy, Uram?’ Az folytatta: ’Én vagyok
Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd
megmondják neked, mit kell tenned.’

Caravaggio: Szent Pál megtérése
(Róma, Santa Maria del Poppolo)

Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni
nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földrıl, kinyitotta a
szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen
fogva. (Apostolok Cselekedetei 9.)
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Az ’Irgalmasok’, azaz az Irgalmas Testvérek rendje
Az irgalom meghatározása: együtt érzı, segíteni akaró részvét másvalakinek nehéz sorsa,
szenvedése iránt. Sok példát lehetne felsorolni azon személyekrıl, akik egész életüket ennek az
erénynek gyakorlására szentelték.
II. János Pál pápa a húsvéti ünnepek utáni vasárnapot az ’Irgalmasság vasárnapjá’-nak
nyilvánította. Az irgalmasság végigvonul a történelmen – gondoljunk csak az irgalmas
szamaritánus evangéliumi történetére.
Gyakran és sokan megyünk el Budán az Istenes Szent János nevét viselı Irgalmasok kórháza
mellett anélkül, hogy az ily módon igencsak hozzánk közelálló Szent életét és munkásságát
ismernénk.
Ciudad János (Giovanni Ciudad) egyszerő, vallásos szülök
gyermekeként született 1495-ben, Portugáliában. Nyolc éves korában
szülei egyszer szállást adtak egy papnak, aki Madridba igyekezett és
nagy lelkesedéssel mesélt a spanyolok vallásos életérıl. Amikor a pap
eltávozott, János megszökött otthonról, majd hosszas vándorlás után
egy kis spanyol város pásztorainak vezetıje befogadta.
Évekig élt a családban. A juhokat kellett ıriznie, de a munka fejében
tanulhatott is. Derék fiatalember lett belıle, gazdája fontos feladatokkal
bízta meg, végül már egyedül vezette a birtokot.

Az Irgalmas tesvérek jelvénye

Gazdája feleségül akarta adni hozzá a lányát, de János úgy gondolta, a házasság nem neki való.
Elhagyta kenyéradó gazdáját, katonaként szolgált a francia-spanyol háborúban.
Különbözı kalandok után (szökés, börtön) beállt abba a hadseregbe, amely Bécsnél harcolt a
török ellen.
A sok kaland után hazatért Granadába, ahol boltot vásárolt magának. Itt találkozott Avilai Jánossal,
a híres hitszónokkal, aki nagy hatással volt rá. Világossá vált elıtte Isten hívása: a rászoruló
szegény betegeken kell segítenie. Ettıl kezdve élete az IRGALMASSÁG jegyében telik.
Negyvenkét éves, amikor kemény munkába áll: éjszaka fát győjt az erdıben, amit nappal elad, és
árából élelmet és orvosságot vásárol a vagyontalan betegeknek. Esténként koldul ápoltjainak.
Kezdetben kevés, késıbb sok adomány győlik össze, az adományok egyre bıségesebbek. Ekkor
már szent ember hírében áll. Nemsokára házat bérelhet a rászorulók számára. Irgalmasságának
híre gyorsan terjed, már nem kell kéregetnie, az emberek odahozzák adományaikat.
Tuy püspöke nagyra értékelte munkáját és jóváhagyta az ’Istenes János’ nevet, amit az emberek
adtak neki. Készíttetett számára egy köntöst, hogy mindenhol felismerjék és meghagyta, hogy
segítıtársai is olyat viseljenek.
Egyre több ifjú ember jelentkezik, széles körben válik ismertté Istenes János tevékenysége, szent
életének híre. A központ ugyan Granada, de az irgalmasság munkája elterjed az egész országban.
A betegek és szegények szolgálatában eltelt 13 év megfeszített munkája
felırölte Istenes János erejét. Egy alkalommal kiáradt a Xenil folyó és
rengeteg fát sodort a partra. Istenes János is odament fát győjteni, amikor
egy fiatalembert elsodort az ár. Istenes János utána ugrott, de nem tudta
kimenteni. Teljesen kimerülve ért partot. Egy gazdag jótevı házába vitte,
de a gondos ápolás ellenére Istenes János ötvenötödik születésnapján
meghalt.
Mőködése nyomán a szervezetten folyó irgalmasság egyre terjedt, azonban
csak 36 évvel halála után erısítette meg és hagyta jóvá V. Sixtus pápa a
közösséget, ’Irgalmas Testvérek’ néven (Ordo Hospitalarius S, Joannis de
Deo, O.H.).

Istenes Szent János

Istenes Jánost 1690-ben avatták szentté, XIII. Leo pápa a katolikus
kórházak védıszentjévé tette, nevét belefoglalta a haldoklók egyházi
imájába. Ünnepét 1714-ben vették föl a római naptárba március 8.-ára.

Magyarországon 1650-ben Szepesváralján, 1672-ben Pozsonyban telepedtek le az Irgalmas
Testvérek. A török elleni felszabadító háború kezdetén XI. Incze pápa rendelte el, hogy a harci
seregeket könnyen szállítható tábori kórházak kísérjék, a beteg és sérült katonákat az ’irgalmasok’
ápolják, gondozzák.
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A pénzért dolgozó ember sohasem olyan áldozatkész, mint a szeretetbıl tevékenykedı!
Budára 1684-ben jöttek az Irgalmas testvérek, 1686-ban, Buda visszafoglalásakor a budai
táborban ugyancsak ık voltak a betegápolók.
1692-ben Széchenyi György esztergomi érsek egy rokkant katonákat ápoló, Pesten építendı
kórház alapítását kezdeményezte, szorgalmazta, az Irgalmas Testvérek részvételével. Négy
évtized telt el, amíg a szándék valóra vált. Az ’Invalidusház’ (a mai budapesti Városháza)
alapkövét 1716-ban rakták le, 1732-ben vált beköltözhetıvé. Az Invalidus ház falain belül minden
megtalálható volt, ami a katonák és családtagjaik életfenntartásához kellett. Pékmőhely,
mészárszék, szatócsbolt és egyéb üzletek mőködtek. Közel kétezer rokkant ápolását, lelki
gondozását, gyógyszertári teendıket láttak el az Irgalmas testvérek az Invalidusházban.
1783-ban II. József az Invalidus házat megszüntette, az épületbıl kaszárnya lett.
A Gondviselés azonban nem hagyta elveszni hosszú évek áldozatos munkáját. Alig két évtized
után akadt egy ember, Marczibányi István, Csanád megyei alispán, aki nem világi elınyökért,
elismerésért akart valami jót cselekedni. Marczibányi István elıkelı nemes, gazdag földesúr, hívı
ember, az elesettek, betegek, szegények pártfogója volt. Életének nagy mőve az Irgalmasok
rendjének Budára telepítése volt, a Császárfürdı megszerzése a kórház betegeinek
gyógyítására.1806 októberében tették le az új kórház alapkövét, amely 1815 októberében nyitotta
meg kapuit a rászorulók számára.
100 év után az idıközben korszerőtlenné vált, kiöregedett kórház helyébe épült a ma látható
épületegyüttes, 1903-ban. Számtalan sebesült és rokkant katonát ápoltak benne az I. világháború
alatt, folytatva a legszegényebb rétegek gondozását, ápolását.
Ugyancsak nagy számban ápolták a II. világháború betegeit, sérültjeit. Az 1944-45 –ös budai
ostrom és a bombázások következtében súlyosan megrongálódott a kórház. Amint kissé elült a
csatazaj, az Irgalmasok azonnal hozzáláttak a romok eltakarításának, hogy mielıbb folytathassák
tevékenységüket. Az újjáépítés vezetése a rend akkori fáradhatatlan perjelére (házfınök), Simon
Gyulára hárult. İ, mint a császárfürdıi Szent István kápolna lelkésze, közösséggé formálta a
környék lakosságát. Kevéssé ismert tény, hogy a perjel munkája az akkor politikai hatalom útjában
állt, 1949-ben elfogták és kivégezték. İ egyike az Irgalmas testvérek mártírjainak.
(Az 1981-ben szentté avatott San Riccardo történetével az Öszi Üzenetben folytatjuk az Irgalmas Testvérek ismertetését.)
Dr. Szinna Ferencné

Ha végre itt a nyár!
Az Istenhez kötıdı ember nyara
Szellemes, de igaz mondás: "Jó dolog a magány, ha van valaki, akinek
elmondhatom, hogy milyen jó dolog a magány." A nyári pihenı egyik
fontos lehetısége a visszavonultan töltött idı, amelyben az ima, az
elmélkedés, a Szentírás, vagy más lelki olvasmányok a lélek felüdülését
hozzák.
A lélek mellett a szellem is igényli a felfrissülést. A valódi értéket
közvetítı irodalmi olvasmányok, zenei, színházi élmények gazdagítják a
lelket is.
Mindezek mellett a testi pihenés is elengedhetetlen, legyen az üldögélés
a vízparton, társas kirándulás, városnézés, vagy baráti együttlét, esti
beszélgetések a szabadban, vagy sport, elsısorban társas sportok.

Szent
Jobb
körmenet
augusztus 20.-án a budapesti
Szent István bazilikánál

A házasság szentsége



A nyár a házasságkötések jellemzı ideje, mert ilyenkor szép keretet ad a
természet a szertartáshoz. Bárcsak minden igaz szerelemben, szeretetben
összetartozó leány és fiú átérezné, hogy nem elegendı összeköltözni ahhoz,
hogy valódi családot építsenek! Ehhez a nagy vállalkozáshoz szükséges, kell
Isten áldása, a szentség, amelyet – az egyház képviselıjének, a papnak
jelenlétében – egymásnak szolgáltatnak ki.
A házasság szentsége egy férfi és egy nı életre szóló felbonthatatlan
szeretetközössége, amely által résztvevıi lesznek a teremtés mővének.
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Az életre szóló társ megválasztása sem megy Istenre való ráhagyatkozás nélkül. Ha ez sikerül,
akkor valójában Isten választja ki egymásnak a házasulandókat.
A szertartás szövegének a házasságkötési
szándék kinyilvánítását tartalmazó részébıl
látszik, hogy egymáshoz szólnak a házasulók,
ezért a legjobb, ha egymás felé fordulva, egymás
szemébe nézve mondják ki ezeket a szavakat:
Ezzel is nyomatékosítják, hogy a szentséget a
házasulók egymásnak szolgáltatják ki.
Ez a házasság szentségének lényegi része.
Elkötelezettségüket esküvel is megerısítik, és
hőségüket a győrők kölcsönös felhúzásával
pecsételik meg.
A katolikus családokban is nagyon szép szokás a házassági évforduló, különösen a 25., az 50. és
60. évforduló megünneplése. Az egyház ilyenkor a szentmise könyörgésével az alkalomnak
megfelelıen imádkozik a házastársakért.
Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a fényképezés nem a központi téma az esküvın, még akkor
sem, ha ez széles körben szokás. A fényképezés legyen diszkrét! Az esetleg felkért hivatásos
fotóst és a rokonságot, barátokat jó megkérni elıre, hogy a fényképezéssel ne zavarják a
szertartást, ne váljanak fıszereplıvé, mert nem ık azok!
Szent Pál nyomában
Azzal a vággyal indultunk a görögországi helyszíneken Szent Pál nyomába, hogy élményeinkkel
hitelesebb képet rajzoljunk magunknak róla, szándékairól, szolgálatáról és ezen keresztül
erısítsük hitünket, kerüljünk közelebb Istenhez, ami Szent Pál Krisztus által vezérelt életmővének
szándéka volt.
Azt minden keresztény tudja, hogy Szent Pál még Saul néven üldözte a keresztényeket és sokat
juttatott közülük börtönbe. Ebbéli buzgósága azzal magyarázható, hogy Jézus Krisztus híveit a
farizeusok eretnekeknek tekintették, Saul pedig farizeus családból származott. (A farizeusok az
ókori, szigorú vallási elveket valló zsidók voltak, akik a szent írásokat tanulmányozták, értelmezték.
Nagy tudásukat túlértékelve elsısorban, néha kizárólag a zsidó elıírások szigorú megtartásában
látták az Istenhez kapcsolódó élet vallásos tartalmát.)
Krisztus halálát és feltámadását követı egy éven belül történt a damaszkuszi úton való
’pálfordulása’, megtérése is.
Szent Pál vált a krisztuskövetık hitének legnagyobb terjesztıjévé. Lankadatlanul járta a Földközi
tenger vidékét, térített, keresztelt, csodás gyógyításokat hajtott végre Krisztus erejével.
Második nagy térítıútja fıbb állomásait jártuk be a
zarándokúton.

A majdnem teljes zarándokcsapat

Elsı állomásunk Philippi volt, ahol Szent Pál megalapította
az elsı európai keresztény állandó templomot. Szent Pált
börtönbe zárták Philippiben, ugyanis volt ott egy démon
megszállta szolgálóleány, aki jövendımondásaival sok
hasznot hozott urainak. Szent Pál kiőzte belıle a
tisztátalan lelket Jézus Krisztus neve által. Mivel ezzel a
leány pénzkeresésének is véget vetett, a lány urai Pált és
társát, Silást bírák elé vitték, akik megvesszıztették, majd
börtönbe vetették ıket.

Amint Pál és Silás éjféltájban imádkozott, földrengés rázta meg a börtönt, minden ajtaja kinyílt, és
mindenkinek megoldódtak a bilincsei. Pál és Silás a megjelenı rémült börtönırnek és háznépének
is hirdették az Úr igéjét, akik mindnyájan megtértek és megkeresztelkedtek még azon az éjszakán.
Bejárva Philippiben a rommezıt – a maradványok görög és római történetén túl – a börtön
valószínősíthetı helyén megható érzés kerítette hatalmába a zarándokcsapatot.
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A Meteorák vidéke ugyan semmilyen közvetlen Szent Pál emléket nem hordoz, hiszen a kıtömbök
tetejére épített ortodox keresztény kolostorok ’csak’ 600-700 évesek, de maga a táj a kolostorokkal
önmagában bizonyítja az ember örök vágyát, közelebb lenni a fenti világhoz, Istenhez.
A kolostorokat elvonultságban élı szerzetesek lakják.
Korábban csak kötéllel lehetett feljutni, vagy élelmet,
bármit feljuttatni, mára már lépcsıket vájtak a meredek
sziklák oldalába, így látogathatók. A hét napjain más és
más kolostor fogadja a látogatókat.
A Metamorfozisz nevőt (átlényegülés, átváltozás)
látogathattuk meg, a legnagyobbat. Végigjárhattuk a
kolostor területét, képet kaphattunk a valaha volt életrıl,
kevésbé a jelenleg is ott élık életvitelérıl. A templom
teljes belsı felületének gazdag festése, a képek szigorú
formai szabályai számunkra furcsán hatottak, de
érezhettük ezekbıl is a szerzetesek erıs, teljesen Isten
felé forduló hitét.

Egy kolostor a hat, még mőködı meteorák közül

A görög idık romjainak megtekintése Delphiben, de máshol is – az ismeretszerzésen, az
álmélkodáson túl – abban segített a zarándoklat résztvevıinek, hogy az akkori életkörülmények, az
akkori környezet megismerésével felidézhessük: Szent Pál is ilyen környezetben járt ezen a
vidéken, ilyen életkörülmények közti embereknek igyekezett átadni a krisztusi hitet.
Korinthosba a magyar tervek alapján készült csatornán
keresztül értünk. Szent Pál Athénbıl jött Korinthosba, a
Római Birodalom egyik legnagyobb városába, ahol
zsidók és görögök sokasága tért meg, köztük a
zsinagóga feje és egész háznépe. Egy éjszakai
látomásban Jézus Krisztus Pált további korinthosbeli
prédikálásra bátorította, ezért egy évig élt a városban.

A korinthosi béma maradványa, ahonnan Szent Pál
szólt a korintosziakhoz

Szent Pál a korinthusiakhoz írt leveleit mostantól más
érzéssel hallgatjuk. A romvárosban megtekintettük a
piacteret (agóra), a híres teraszt (béma), ahonnan Pál
apostol szónokolt.

Athén, Szent Pál idejében bálványozással és pogány filozófusokkal volt tele. Ott naponta
vitatkozott Szent Pál a zsinagógában és a piacon, az Areopáguson is tanított, de csak kevés görög
hitt neki, a többi gúnyolódott.
A zsidók Szent Pálra támadtak és megpróbálták
bevádolni a római helytartó, Gallió elıtt, de
Gallió nem hallgatott rájuk.
Athénben egy egész napot töltöttünk el.
Felmentünk a márványtetejő Akropoliszra,
bejártuk az Agorát (a valaha volt piac), mindezt
42 fok melegben.
Felmásztunk a Mars-hegyre (Areopagus), ami
valójában egy hatalmas szikla, ahol Szent Pál
elmondta prédikációját.

Az Aeropagus - szikla

Thessalonikiben félnapos városnézésre futotta. Izgalmas város, ahol Szent Pál szintén élt és
prédikált. A város látnivalói: Galerius diadalíve, Fellegvár, Agiosz Dimitriosz-bazilika, Fehér-torony.
Általános tudásunk a világról gyengül minden generációval. A mostanihoz hasonló zarándoklatok
nemcsak ismereteinket bıvítik, vagy a könyvbıl tanultakat kézzelfogható élményekkel teszik
szemléletessé, de Istenhez közeledni vágyóknak tud érzelmi és hitbeli gazdagodással szolgálni.
Utunk segített Szent Pálhoz közelebb jutni, részben megérteni, pedig ıt és tetteit sem lehet
másképp megismerni, mint az elfogadás alázatával.
Érdemes felidéznünk a híres ’szeretet himnuszt’, amely az élet és egyben a hit alapjáról beszél, és
amelyet ugyancsak érdemes akárhányszor ismételni:
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Szentmise Philippi árnyas fái
mókusok és madarak társaságában

’Testvéreim! Törekedjetek a legértékesebb kegyelmi ajándékokra!
Most ezért egy mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
Beszéljek bár különféle nyelveken, szóljak akár az angyalok nyelvén:
ha szeretet nincs bennem, csak zengı érc és pengı cimbalom
vagyok. Tudjam bár csodálatosan hirdetni az Isten igéjét, ismerjek
bár minden titkot és minden tudományt, legyen bár olyan erıs hitem,
hogy megmozgassa a hegyeket: ha szeretet nincs bennem, semmi
vagyok. Osszam szét bár egész vagyonomat, sıt vessem oda
testemet is úgy, hogy elégjek: ha szeretet nincs bennem, mit sem
használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet
nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gıgösködik. Nem kihívó, nem
keresi a maga igazát. Haragra nem gerjed, a sértést nem tartja
alatt, számon. Nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazság
gyızelmének. Mindent eltőr, mindent remél, mindent elvisel. A
szeretet nem szőnik meg sohasem.’

Nevelıs Géza

Szent Erzsébet – zarándoklat Kassára
Szeptember elején egynapos buszos zarándoklatot tervezünk Kassára. Árpádházi Szent Erzsébet
születésének 800. évfordulóján felkeressük a neki szentelt kassai dómot. A pontos dátumot és
minden egyéb szükséges információt augusztus végén hirdetjük a templomban.
II. András és merániai Gertrud leánya, a késıbbi IV. Béla király húga már kicsiny gyermekkorában
Eisenachba, majd Wartburg várába került, mivel a thüringiai ırgróf fia jegyesének kérte fel, a kor
szokása szerint.
Erzsébet korán elkezdte a vezeklı életmódot: gyakran böjtölt, ostorozta magát, vezeklıövet is
hordott. Elsı gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére,
szegényeket segített. Második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol
maga is segített a betegápolásban. Az éhínségek, járványok okozta sebeket orvosolni igyekezett,
kinyittatta Wartburg éléstárait, a szegényeket élelmezte.
A 20 évesen megözvegyült Erzsébet elhagyni kényszerült Wartburgot gyermekeivel. Fonással
tartotta fenn magát. Erzsébet nem kötött újabb házasságot.
Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettıl
kezdve egyszerő szürke köntösben járt. Bár II. András
hívta, nem tért vissza Magyarországra gyermekei
neveltetése miatt.
Erzsébet három nappal elıbb megmondta halálának
napját. Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX.
Gergely pápa avatta szentté 1235-ben.
Kassa legnagyobb mőemléke az Árpádházi Szent
Erzsébet tiszteletére szentelt Szent Erzsébet dóm. A
dóm altemplomában temették el 1906-ban a Rodostóból
hazahozott II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait.
Szent Erzsébet dóm - Kassa

A temetıvel kapcsolatos fejlemények
Jelentıs fejlıdés a temetıt látogatók, a sírok gondozói számára a temetı felsı részén megépült
vízvételi lehetıség! Az egyházközség kiépíttette a közkutat, az elfogyasztott vízmennyiség viszont
az önkormányzat költsége lesz. A közkút a temetı felsı részén, a fakereszt felett található.
Az elhanyagolt sírok rendszeres kaszálását végezzük. Ugyancsak az egyházközség költsége az
un. elıre váltott, de nem gondozott sírhelyek rendben tartása. A jövıben az ilyen elıre váltott
sírhelyekbe való temetkezéskor éves költségtérítést számítunk fel, hiszen nem elegendı ráírni a
területre, hogy FIZETETT HELY, azt gondozni is kell, betartva a sírhely méreteket.
Elkészült a Temetı Rendje, amely a temetıvel kapcsolatos szabályokat foglalja össze. Fontos,
hogy mindenki ismerje és betartsa ezeket a szabályokat, mert csak így mőködtethetı a falu
minden lakosát valamilyen módon érintı intézmény. Halottaink végsı nyughelye kegyeleti hely
hívı és nem hívı számára egyaránt.
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A TEMETİ RENDJE
A leányfalui Római Katolikus Szent Anna Egyházközség (2016 Leányfalu, Szent Imre
herceg útja 14.sz.) mint a leányfalui felekezeti temetı tulajdonosa és fenntartója, a
temetı rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
•

A temetı a katolikus egyház felekezeti temetıje, amely köztemetıként
mőködik, ahová felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre
tekintet nélkül bármely elhalt eltemethetı, a következı korlátozással: csak
annak biztosítunk sírhelyet, aki leányfalui állandó lakos, vagy akiknek ıseik
ebben a temetıben nyugszanak, a sírhelyet megváltották, meghosszabbították
és a rátemetkezést a vonatkozó törvény engedi!

•

A temetés egyházi, vagy polgári szertartással egyaránt lebonyolítható.

•

A nyitvatartási idıben csak a temetı kiskapui vannak nyitva, a nagykapuk
minden idıben zárva vannak. Indokolt esetben a kulcs elkérhetı a Plébánián.

•

Teherautóval, kis teherautóval, utánfutós személygépkocsival, személyautóval
behajtani csak külön engedéllyel szabad, vasárnapi napokon síremlékkészítés,
vagy egyéb, a sírok személyes gondozásán kívüli munkavégzés tilos.

•

A temetı területén bárminemő szemét lerakása tilos, ennek ellenırzését a
Polgármesteri Hivatal közterület-fenntartója végzi, és a rendelkezés
megszegıit a Polgármesteri Hivatal bírsággal sújtja.

•

A temetı területén kutyát sétáltatni tilos.
A sírhelyek

•

A sírhelyek kijelölési joga és kötelezettsége az egyházközség megbízottjának
feladata.

•

A sírhelyek a Plébániai Hivatalban válthatók, amelyért a mindenkori sírhelydíj
fizetendı.

•

A megváltott sírhely használata 25 évre terjed, amely meghosszabbítható.
Esetleges ’rátemetéskor’ újabb 25 évre kell megváltani a sírhasználatot.

•

A sírhely elıre nem váltható, csak az elhalálozáskor.

•

Holttestre sírnyitási engedéllyel lehet rátemetni (10 év porladási idıt követıen),
amelyet a szentendrei tisztiorvos ad ki.
A sírhely mérete:

•

Szélessége: 90 cm (duplasír: 190 cm)

•

Hosszúsága: 210 cm,

•

A síremlék szélessége azonos kell, hogy legyen a sírhely méretével, azon nem
terjeszkedhet túl.

•

A temetıbe sírbolt nem építhetı.

•

Síremléket csak a fenntartó – Egyházközség – elızetes engedélyével szabad
építeni. A felállítandó síremlék méreteit is feltüntetı egyszerő vázrajzot köteles
a síremlék kivitelezıje elızetesen a Plébániai Hivatalban jóváhagyatni. A
jóváhagyási kérelem tartalmazza a tulajdonos, a hozzátartozó és a kivitelezı
nevét, címét, a síremlék helyét. A kivitelezés idejét a kivitelezı köteles a
Plébánián bejelenteni.

•

Az engedélyezett idıben a munka megkezdhetı, az egyházközség megbízottja
ellenırzi az elkészült síremléket, hogy az elıírásoknak, illetve az engedélyezett
tervnek megfelel-e.

•

A síremlék kivitelezıje köteles az építkezési törmeléket az érintett területrıl
elszállítani, és a területet tisztán átadni.
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•

A hely kegyeleti jellegére, továbbá arra, hogy a temetıt jelentıs számban a
hozzátartozók vasárnap és ünnepnapokon keresik fel, ezen a napokon
síremlék építésével kapcsolatos bármilyen jellegő munka végzése tilos.

•

A sírhely használati idı letelte után, amennyiben meghosszabbításra nem
kerül sor, a sírhely újból kiadható.

•

Ez esetben a fenntartó – amennyiben a hozzátartozó a síremléket nem szállítja
el – azzal mint tulajdonos szabadon rendelkezik és azt a sírhelyrıl
elszállíthatja.
A sírhelyek gondozása:

•

A sírhelyek ápolása, gondozása a hozzátartozók kötelessége. A durván
elhanyagolt sír hálátlanságot mutat, amelyet az utánunk jövık sem fognak
másképp tenni! Ha a hozzátartozó nem tud megfelelı rendszerességgel kijárni
a sír gondozására, kell, hogy találjon olyan kialakítást, beültetést, hogy annak
gondozása ne kívánjon gyakori látogatást.

A ravatalozó elıtetıvel való kiegészítésének terve elkészült! Mivel az Egyházközség, illetve a
Plébánia önerejébıl csak a költségek kb. felét tudja állni, adakozásból kell elıteremtenünk a
hiányzó összeget, így kérjük az Önök segítségét is. A falu közös ügye ez, minden jó szándékú
ember segítségére szükségünk van.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy lehetıségeik szerint segítsék a falu temetıjének
ravatalozóját megújítani, méltóvá tenni az elhunytak gyászszertartására!
Bármely összegő támogatásukat elıre is köszönjük!
A 2007-es leányfalui római katolikus gyermektábor
augusztus 21-tıl – augusztus 25-ig
Témája: Magyar szentek élete
A tábor augusztus 21.-én, kedden reggel ½ 9 órakor szentmisével kezdıdik. Találkozás a
templomnál.
A többi napokon reggel ½ 8 órától jöhetnek a gyermekek az este ½ 6-ig tartandó programokra.
Egy nap buszos kirándulást teszünk Péliföldszentkeresztre, az ottani kegytemplomhoz és szalézi
rendházhoz. Segítı kísérıket szeretettel várunk!
A tábor költségeihez való hozzájárulás: 3 000 Ft/fı, ami magában foglalja a napi étkezést, valamint
a kirándulások és a különbözı foglalkozások díját.
24.-én, pénteken este, a programokat követıen sok szeretettel várjuk a szülıket tábortőzhöz,
szeretetlakomára.
Sok szeretettel várunk Benneteket!
Szalay Zoltán atya és Nagy Miklósné Klári hitoktató

A szentmisék rendje:
Hétköznap:
csütörtökön mise után szentségimádás

18:30,

Szombat, vasárnapi elımise

17:30

Vasárnap
Családok miséje

9:00
10:30

Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébániavezetı: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: Kedd: 18:00-19:00, csütörtök: 9:00-10:00, vagy
elızetes telefonos megbeszélés szerint

8/8

