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Kedves Testvérek!
A nyár befejeztével elkezdıdik a felelısségteljes munka, a gyermekek számára az iskola,
visszaállunk a mindennapok kerékvágásába, tesszük a dolgunkat, amivel az Élet megbízott
bennünket.
Tudjuk jól, nem elég az élet keréknyomát nézni, és rajta haladni, fontos, hogy tekintetünk az Éggel
is találkozzék, hogy választ tudjunk adni nemcsak anyagi kérdésekre – aminek bővöletében él a
mai ember – hanem lelki szinten úgy tudjon élni, hogy minden nehézség ellenére hitbıl fakadó
szeretetben és békeségben éljen.
Szeretetben éljen családjával, szomszédjával, munkatársával, iskolatársával. Nem könnyő
békességben élni – tapasztaljuk környezetünkben – türelmetlenek és bizalmatlanok az emberek.
Minden ember szeretetre, békességre vágyik, de félı, hogy ez vágy marad nagyon sok ember
életében, mert nem emeli fel fejét, és nem válaszol sem lelkiismeretének, sem Istennek.
Márai Sándor írónk szépen vallja: ’Nem elég, ha az Isten megszólítja az embert, felelni is kell
tudni.’
A mindennapok tapasztalata mutatja, sok embert nem érdekel a válaszadás semmilyen formája, él
a mának, úgy érzi, hogy e földi életbe örökre berendezkedhet. Micsoda hiúság! Arról
megfeledkeznek, hogy mindannyiunk életében a végsı szó Istené!
Válaszoljunk tetteinkkel, cselekedetünkkel, lelki élettel az Élı Igaz Istennek, hogy el ne vesszünk
teljesen, mert nem marad utánunk semmi más – ahogy Szent Pál apostol írja – csak a szeretet és
annak cselekedetei.
Zoltán atya
„Amikor
magunkat
a
Szőzanyának
szenteljük,
eszközeinket az İ kezébe tesszük, ahogyan İ is Isten
kezébe teszi. Így az isteni irgalom részesei leszünk.
Hagyjuk tehát, hogy İ vezessen minket, engedjük, hogy
megfogja kezünket, vezetése alatt legyünk biztonságban
és nyugalomban, İ ugyanis mindent megszerez nekünk,
mindenrıl gondoskodik, testi-lelki szükségleteinkben
nyomban segítségünkre siet, nehézségeinket és
gyötrelmeinket szeretetével elhárítja”.
(Szent Maximilian Kolbe)

Madonna a kisdeddel
(Teszaloniki, Ajiosz Dimitriosz bazilika)

Mária ünnepek ısszel:
Szőz Mária születése (Kisboldogasszony) (szept. 8.)
Szőz Mária hónapja: október
Szőz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország
fıpatrónája (okt. 8.).
Rózsafüzér Királynıje (okt. 7.)
A Boldogságos Szőz Mária Szeplıtelen Fogantatása (dec. 8.)

1/8

A 2007-es leányfalui római katolikus gyermektábor
Az idei hittan táborra augusztus 21 – 25. között került
sor, közel 60 gyermek részvételével. Az igen szép számú
gyereksereg táboroztatásában Zoltán atya és Nagy
Miklósné Klári néni mellett Zombori Boróka, Szalay
Magdolna, Éliás-Szalay István, Szakács Márk, Förgeteg
Éva és Adorján Katinka vettek részt, a finomabbnál
finomabb ebédeket Sonntagh Jutka, Száger Ica és
Havas Tea néni készítették a táborozó gyermekek
számára. Minden segítı munkáját ezúton is köszönjük.
Az közösen eltöltött hét célja az volt, hogy a gyermekek
megismerkedjenek Árpád-házi Szent Erzsébet életével,
hiszen ebben az évben ünnepeljük legismertebb magyar szentünk születésének 800. évfordulóját.
A tábor ideje alatt minden reggel szentmisével kezdtük a napot, a gyermekek és szüleik rendre
megtöltötték kedves templomunkat. Az elsı napon az ismerkedésé volt a fıszerep, korosztályok
szerint csoportokra bontva foglalkoztunk a gyermekekkel, a kisebbek pedig ifjabb kántorunk,
Kristóf vezetésével szép énekeket tanulhattak. A délután folyamán az iskola tornaterme adott
otthont a népes gyermekseregnek, hogy feles energiáikat az esıs idı ellenére is levezethessék a
különbözı labdajátékokkal.
Második nap látogattuk meg Pilisszántón a település
közelében fekvı, csodálatos hegyek által övezett
Boldogasszony kápolnát. Nagyjából nyolcvanan voltunk a
kiránduláson szülıkkel és nagyszülıkkel együtt. Busszal
érkeztünk a falu határába, ahonnan egy rövid sétát
követıen szentmisén vettünk részt a római katolikus
templomban. Ezután pihenıt tartottunk, majd egy fél órás
gyaloglással értünk fel a kápolnához, ahol egy elıadást
hallgattunk meg az építés történetérıl és a Pilis
rejtélyeirıl. Ezt követıen megcsodáltuk a gyönyörő
kilátást és lassacskán elindultunk vissza a faluba, ahová
hamarosan megérkezett értünk autóbuszunk.
A csütörtök délelıtt kézmőves foglalkozással telt, ahol a gyerekek kipróbálhatták az agyagozást, a
papírhajtogatást, készíthettek ékszereket gyöngybıl és fonalból, a legügyesebbek pedig csodás
dekopázs képeket is alkottak díszes szalvétákból. A délután pedig a színdarab szereposztásáról
és a próbáról szólt.
Pénteken lázasan készültünk az esti elıadásra. Sok-sok
kelléket győjtöttünk össze, amelyek hasznos segítségnek
bizonyultak
Szent
Erzsébet
életének
hiteles
bemutatásához. A próbát követıen a nagyobbak abban
vetélkedtek egymással, hogy ki emlékszik több dologra a
tábor eseményeibıl és Zoltán atya által elmondottakból, a
kisebbek pedig közben játékokkal és aszfaltrajzolással
foglalatoskodtak.
A tábor tetıpontja ismét az a bemutató volt, a szülık és
nagyszülık megtekinthették a táborozó gyermekek által
készített színdarabot Szent Erzsébet életérıl.
A fergeteges elıadást követıen egy agapé keretében fogyasztották el a résztvevı gyermekek és
családtagjaik Detky András, a plébánia ’fıszakácsa’ által készített pompás pörköltet és a már
hagyománnyá váló ízletes palacsintákat, amit késı estébe nyúló beszélgetés és játék követett.
Zárásképpen szombat délelıtt közös dunai sétahajókázás zárta a le a 2007-es esztendı
hittantáborát. Reméljük, minden résztvevı jól érezte magát, és bízunk benne, hogy jövıre még
több leányfalusi gyermek tölti el közösen ezt az egy hetet itt, a Szent Anna plébánián.
Adorján Katinka
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Az ’Irgalmasok’, azaz az Irgalmas Testvérek rendje
(A Nyári Üzenet-ben kezdtük meg az Irgalmas testvérek történek ismertetését. Íme, a folytatás!)

Az Irgalmas Testvérek egyik, szinte kortárs tagját 1989-ben II. János Pál
pápa szentté avatta. Az egyház május elsejét, Fra Riccardo halála napját
jelölte meg ’nevenapjául’.
Ki volt Fra Riccardo, ma már San (Szent) Riccardo)?
Erminio Pampuri az eredeti neve, Lombardiában született 1897-ben. 11
gyerek közül tizedikként. Édesanyját 3 éves korában már elvesztette,
utána nem sokkal édesapja utcai balesetben meghalt. Az anyai nagyapa,
aki jómódú földbérlı Trivolzioban, fogadja magához. Édesanyja
Az Irgalmas tesvérek jelvénye testvéreinek – Mária nagynéni és Carlo nagybácsi – szeretı, gyengéd
családi körében nı fel. Carlo nagybácsi Trivolzio körzeti orvosa, mélyen vallásos ember, az Actio
Catolica elsı elnöke, tagja a ferencesek harmadrendjének.
Erminioban kitörölhetetlen nyomot hagy a család egyszerő, mélységes hite, a közös imék végzése.
A megbízható értékek, a folyamatos irgalmasság a nevelés tengelye.
Trivolzioban részesül a keresztség, a bérmálás szentségében, ugyanott jár elemi iskolába.
Gimnáziumi tanulmányait Paviában végzi, ugyanott szerzi meg az egyetemen az orvosi diplomáját.
Tanulmányai közepette tör ki az I. világháború, megszakadnak egyetemi tanulmányai, be kell
vonulnia.
Egészségügyi alakulathoz, hadmőveleti területre vezénylik. Az olasz hadsereg szerencsétlen
visszavonulásakor az otthagyott orvosi felszerelést – sátrakat, gyógyszert, élelmet – saját
felelısségére felrak egy szekérre, tehenet fog a kocsi elé és zuhogó esıben, ellenséges tőz
közepette menekítette a még menthetıt. Ezalatt a viszontagságos út alatt szerezte tüdıbaját,
amelybıl sohasem gyógyult ki.
A háború utolsó éveiben rövid szabadságot kap, ekkor tudja befejezni orvosi tanulmányait.
Milánóba küldik orvosi szolgálatra, innen tartalékos orvoshadnagyként szerel le. Lelkiélete és
hitbéli elırehaladása mind érettebbé és igényesebbé teszik. Doktorrá avatása elıestéjén, 1921ben harmadrendi szerzetes lesz.
Orvosi mőködését nagybátyja rendelıjében kezdi meg, közben Milánóban továbbképzi magát,
szülész-nıgyógyász szakot végez, majd Paviában tisztiorvosi képzést nyer. Végül Morimondoban
lesz körzeti orvos. 1927-ig él itt Margeritha nıvérével. Hivatásának gyakorlása során kezeltjeiben
meglepetéssel vegyes elismerést vált ki az orvosi kötelességén túli együtt érzı tapintata,
érezhetıen magasabb rendő szeretete betegei iránt.
Egyik szomszédja azt tartotta róla, hogy ’munkája szeretet-intézmény inkább, mint orvosi
gyakorlat’. Megrendítı vallomások maradtak fenn moridondoi mőködésérıl.
Csekély nyugdíjáról, amelyet a háborúban szerzett betegségébıl kifolyólag kapott, lemondott.
Helyi társadalombiztosítás-félét szervezett: minden tag évi kettı lírát fizetett, amiért minden
rászoruló ingyenes kezelést kapott.
A plébánia számára hitoktató, nevelı, szervezı, elıadó volt, gondja volt az ifjúság vallásos
nevelésére, megalakította az Actio Catolica ifjúsági csoportját.
A fiatal Ermino doktort bensı keresése arra ösztönözte, hogy régóta
dédelgetett vágyát hivatásával köthesse össze. Lelkiatyja, Don
Riccardo Berrette bátorította, hogy lépjen be az Irgalmas rend
közösségébe (olasz nevén: Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratteli).
Pontosan ez volt az a cél, amelyet Ermino várt, hogy beteljesülhessen
hivatása, hogy szerzetesként és orvosként, Isten szolgálatában az
embertársaiért élhessen. Nem volt könnyő elhatározását családjával
közölni, különösen a nagybácsival, aki örökösét látta benne.
1928-ban felvette a posztulánusok (jelöltek) ruháját, ezt a noviciátus (a
fogadalomra elıkészülı újonc) követte Brescia-ban, ahol a kolostorban
igényes kórház is mőködött. Itt kapja meg a rendi ruhát és teszi le
fogadalmát. Don Berretta, lelki tanácsadója után veszi fel a Fra Riccardo nevet.
A noviciátus idejétıl kezdve élete állandó önmegtagadás, böjt, teljes szegénység. Orvosi diplomája
és lelkiismeretes munkája rövid idın belül kivívja a többi orvos elismerését, szeretetét,
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megbecsülését. Gyakran hívják ıt helyettesíteni különbözı orvosi osztályokra. Megbízzák a
fogorvosi rendelı vezetésével, amelyet orvoshiány miatt éppen be akarnak zárni. További fontos
feladatot is kap: fiatal rendtársait kell tanítania, hogy azok mihamarabb megszerezhessék az
egészségügyi diplomájukat.
Fra Riccardo nagy áldozatkészséggel és együttérzéssel rendelkezett embertársai iránt. Senki sem
sejtette, hogy a ’dottorino’ (kis doki) milyen kitörölhetetlen nyomokat hagy az Irgalmas rend
sokévszázados történetében.
Fra Riccardo életútja azonban rövidre volt szabva. Egészségi állapota egyre romlott, hiába
alkalmazták a milánói Szent József kórházban a kor újabb terápiáit. Szellemi, lelki erejét sosem
vesztette el, vidámság, a mennyország reménye töltötte el utolsó napjait is. Az utolsó kenet
kiszolgáltatásakor mellette volt nagynénje, nıvére, szerzetestársai. Derősen nyugodt volt,
sugározva az Istennel való találkozás végsı örömét. Május elseje elsı óráiban halt meg, 1930ban, mindössze 33 évesen!
Családtagjai az ı kívánságára Travolzio temetıjében temették el. Sírját
hamarosan zarándokok tömege kereste fel, közbenjárásért könyörögve.
Rövidesen áthelyezték koporsóját szülıhelye plébániatemplomába.
Híre gyorsan elterjedt Itáliában. Sírján ez a szöveg olvasható: ’Szelíd
emlékezésül Fra Riccardo Pampuri doktornak, a Fatebenefratelli
(Irgalmas) rend sebészorvosának, aki a világban angyalian tiszta,
szentségesen jámbor és apostolian buzgó volt’.
1947-ben a rend szorgalmazni kezdte szentté avatását. Az egyházi
eljárás 1949-ben kezdıdött. 1978-ban VI. Pál pápa kinyilvánította Fra
Riccardo ’erényes hısiességét’. 1981-ben II. János Pál pápa boldoggá,
majd 1989-ben szentté avatta.
Fra Riccardo egyike volt azoknak, akik a rendalapító, Istenes Szent
plébániatemploma,
János karizmáját a leghitelesebben közvetítették, általa a ’hospitalitas’, Travolzio
San Riccardo nyughelye
az Irgalmas rend karizmája a legmagasabb csúcsokat érte el.
Különleges egyéniség, aki sokunk életével rokon sorsot hordozott, azonos történelmi korral és
problémákkal küzdött. Rövid, de intenzív élete buzdítás Isten egész népe számára.
Mindnyájunknak szüksége van példájára, de különösképpen a jelenkor fiataljait, orvosait,
szerzetesit hívja Fra Riccardo, hogy örömmel és bátorsággal éljék a hitet, nagylelkő
következetességgel kövessék Krisztus hívását felebarátaink iránti irgalmassággal.
Ha tehetjük arra jártunkban látogassunk el a Budai Irgalmas kórház kis kápolnájába, ahol Trivolzio
plébánosának ajándékaképpen szép keretben látható Fra Riccardo arcképe, szelíd földi
mivoltában. Mondjuk el kéréseinket, könyörgéseinket hazánkért, családjainkért, szeretteinkért,
meghallgatást fogunk találni. Fra Riccardo Isten ajándéka nekünk, az egyháznak, az egész
emberiségnek.
(Az Irgalmas Testvérek kapcsán érdemes megemlíteni egyik kiváltságukat itt nálunk, Budapesten.
1887-ben Simor János bíboros hercegprímás az Irgalmas rend kiváltságává, sıt feladatává tette,
hogy Szent István napján ık vigyék a Szent Jobbot a körmenetben. Ennek értelmében 1888-tól
1943-ig – néhány év kivételével – az Irgalmas Testvérek vitték a nem porladó kező szent királyunk
jobbját a püspöki kar által készítetett gyönyörő gótikus ereklyetartóban.)
Dr. Szinna Ferencné

A betegek szentsége, az élniakarás szentsége
A betegek szentségének célja az egész ember gyógyítása, talpra állítása.
Persze, ez nem jelenti azt, hogy úgy hat, mint a testi orvosság és azt sem,
hogy csodás, azonnal észlelhetı hatása van. A betegek kenetének szentségi
hatásáról van szó, mely megadja az erıt, hogy egy súlyos betegség
kísértéseit leküzdjük, de erısíti bennünk a gyógyulás reményét is. Ez a
kegyelmi megerısítés talpra állítja a hívı embert, ami akár a testi egészség
visszaállításában is jelentkezik. A betegek szentsége nem utolsó kenet, nem
csupán a haldoklók megerısítésére szolgál.
Az élık élniakarásának szentsége, mely a többi szentséghez hasonlóan a földi zarándokútját járó
ember életét, életkedvét erısíti.
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A Szent Kenet szentségének kifejezett célja a gyógyítás és a bőnbocsánat. Mivel a testi gyógyulás
nem mindig Isten akarata, ezért Krisztusnak az imája, hogy legyen meg Isten akarata, a szentség
alapgondolatához tartozik. Ezen túlmenıen, a szentség célja világosan az, hogy a beteg test
megkenése által az ember szenvedése megszentelıdjék, és eggyé váljon Krisztus
szenvedéseivel. Ily módon a test sebei megszentelıdnek, és a beteg erıt kap ahhoz, hogy
szenvedései ne a lélek halálára legyenek, hanem örök üdvösségre az Isten Országában eljövendı
feltámadásban és életben.
Zsolt.34,18-20 : Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti ıket. Közel
van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. Sok baja van az igaznak, de
valamennyibıl kimenti az Úr.
Új oltár a leányfalusi Szent Anna templomban
Búcsúkor, Szent Anna ünnepén, a vasárnapi
szentmise keretében szentelte fel az ünnepi
szentmisét bemutató Zatykó László atya az új
oltárt.
Az
eddigi
kıoltár
helyére
került
templomunknak ez az újabb ékköve.
Anyagában, formájában jól illeszkedik a
templombelsıhöz, de az oltár homlokzatán
elhelyezett tőzzománc képsorozat különösen
szép. Látványosságnak is beillik, szakrális
üzenete és mővészi megvalósítása az ısi
értelemben is fennkölt áldozati hellyé emeli az
oltárt.
Meg kell emlékeznünk a megvalósításban résztvevıkrıl!
Az oltár formájának tervezıje: Dr. Havas Imre. A tömbszerő oltárlap lába megtartja a templom
apszisának íves vonalát, amely a harmóniát alapvetıen meghatározza. Gratulálunk és köszönjük!
Az egyszerő rajz alapján ügyes asztalos valósította meg a tervet: a fiatal Fehér Balázs, aki már
nagyon sok templomi berendezésben otthagyta keze nyomát (pl. az új padok az ı munkái). Most
nemcsak gyakorlatiasan szép, de nagyon jó ízléssel is dolgozott mővén. Alkotása hosszú távon
megırzi nevét Leányfalu katolikus templomában. Gratulálunk és köszönjük!
A tőzzománc képeket túlzás nélkül nevezhetjük mővészileg és szakrálisan kiemelkedı alkotásnak.
A sorozat gondolati tartalma, a képek, a színek, és mindennek kivitelezése méltán emeli Dely
Teréz mővét a szentképek magaslatára. Tudtuk, hogy nem amatır mővész ajánlja fel munkáját,
többen láthatták kiállításon is más mőveit, de elızetesen ennek tudatában sem volt fogalmunk, mit
is kapunk majd. Gyönyörőséget kaptunk, ami minden szentmisén átélhetıvé teszi válaszunkat az
eucharisztikus imában: ’Emeljük föl szívünket! Fölemeltük az Úrhoz!’. Gratulálunk és köszönjük!
A hét kép a szentmise fontosabb mozzanatait, jelképeit ábrázolja. A képek sok apró részlete
további jelképek, amelyek ismerete tovább emeli a képek látványértékét. Pl. az arany szín minden
képen elıfordul, amely a tökéletesség és örökkévalóság szimbóluma
A harang is jelkép és gyakorlatias tárgy
egyben. A harangszó figyelmeztet a
szentmise közelgı kezdetére, az idı
múlására, konkrétan és átvitt értelemben.
A
harangon
az
angyal
az
ige
megtestesülésének hírnöke. A búzavirág, a
kalász az élet jelképe. A búzavirág fehér az
ártatlanság színe, de egyben a gyızelem és
a tökéletesség színe is.
A harang körül a tövises ágak a bőnt, a kínt
ábrázolják, amely körülvesz mindent.
Misére hívó harang
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Az alfa és az omega jelek, a görög ábécé
elsı és utolsó betői, a teljességet jelképezik.
Az
evangéliumra
alkalmazzák.
A
szentmisében a misekönyv tartalmazza a
naphoz rendelt ószövetségi és újszövetségi
szövegeket.

Misekönyv

A kévébe kötött kalászok a könyv lapjain a
Jézus életáldozatát vetítik elıre. A szılıminta
a széleken a bor jelképe, amely itt Krisztus
vérére utal. A középpont felé mutató
keresztek a könyv alatt a feltámadt Krisztust,
életünk központját jelentik.
A szentmise misztériuma, a szentostya
átváltozása
Krisztus
testévé,
a
bor
átváltozása Krisztus vérévé. Az utolsó
vacsorára utal a kehely.
A két ostya kétoldalt Krisztus, az áldozat
teste. Rajta Jézus nevének rövid jele: IHS –
Jesus homium salvator – Jézus az emberek
megváltója.
A szılılevelek, szılıfürtök ismét a bort jelzik,
amely Krisztus vérének szimbóluma.

Ez az én testem és ez az én vérem

A kép két oldalán halványan látszik a torinói
lepel képe. A Krisztus-arc is a lepel nyomata
alapján készült, de Krisztus nyitott szeme az
élı, dicsıségesen feltámadt krisztusi arcot
mutatja.
Dicsfény veszik körbe az arcot, az isteni
világosság fénye.

A feltámadt Krisztus

A kép szélén Krisztus monogram
, a
görög eredet jelentése: Jézus, a felkent
(értsd: a Messiás).
Az Oltáriszentségben Isten jelenlétét fogadjuk
el. A kép az eucharisztiát, a hálaadást
mutatja.
Kalászok
formázzák
az
oltáriszentség-tartót, a kalász pedig az élet, a
keletkezés, a feltámadás jelképe.
A búzavirág kékje a tisztaság, az
igazságosság, a hőség jele, mint Szőz Mária
köpenyének is a színe.

Oltáriszentség

A szélmintaként ábrázolt kalászok tovább
erısítik a fımotívumot, az életet hordozó
Oltáriszentséget.
Agnus Dei – Isten báránya, Krisztus
jelenlétének jelképe. A keresztes bot és a
zászló a gyızedelmesen feltámadt Krisztus
jelképezik.
Ezen a képen is a középpont felé mutató
keresztek a feltámadt Krisztust, életünk
központját jelentik, hangsúlyossá téve a kép
fı motívumát.
A széleken olajfa levelek. Az olajfa az örök
élet jelképe. Az olajág a béke jele.

Isten báránya
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A szentmise végén a kereszt jelével áldja
meg a misézı pap a híveket és küldi ıket
vissza mindennapi életükbe.
A keresztény hit legfontosabb szimbóluma a
kereszt, Krisztus kereszthalálát és a bőn, a
halál feletti gyızelmét hirdeti. Ezt erısíti a
képen a kétoldali búzakalász szimbóluma.
A liliom a tisztaság, ártatlanság és Krisztus
világosságának jele. Búza és olajág a
széleken az örökélet reménye. A kereszt
háttere a bőn, a kín, amit a tövis mutat.

Menjetek békével
(A képek leírása a mővész, Dely Teréz útmutásai alapján készült.)

Egyházközségünk kitüntetettjei Szent Anna napkor
Már három éve, hogy Szent Anna napon, templomunk búcsú-napján egyházközségünk háromhárom tagja emléklapot és kis ajándékot kap, amellyel az egyházközségért hosszú idın át
folytatott áldozatos munkáját ismerjük el. Mivel még eddig, ezen a fórumon nem adtuk közre, álljon
most itt a kitüntetettek neve:
2005: Berner Jánosné, Dr.Radvány László, Székely László
2006: Ratzenhofer Henrikné, Dr.Havas Imre, id.Kecskés János
2007: Papp Istvánné Emma, Czinki László, Miháli István
Árpád-házi Szent Erzsébet – zarándoklat Kassára
Szeptember elején egynapos buszos kassai zarándoklaton vettünk
részt. A lelki élményeken túl Kassáról is kaptunk képet, legalább
annyit, hogy érezzük, érdemes több idıt is eltölteni ebben a
szlovákok lakta, de magyar emlékekkel zsúfolt városban.
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára is
emlékezve a neki szentelt gyönyörő dómban Zoltán atya szentmisét
mutatott be, ami – talán minden résztvevı így érezte – a csúcspontja
volt zarándoklatunknak.
Szent Erzsébet tiszteletének jelét a városban jártunkban is több
ponton tapasztaltuk.

Szent Erzsébet élelmet oszt
Egy kassai ház homlokzata

Zoltán atya remek kísérıt szervezet számunkra egy helyi idegenvezetı hölgy személyében, aki
érezhetı többlet-érzelemmel adta át nem kevés tudását a rövid belvárosi sétán, de a dómban is.
Maga a dóm külsı látványával is
megkapó, de belsejének kialakítása, a
gótikus oltárok, oltárképek, a máshol ritkán
látható belsı építészeti részletek mind
nagy élményt jelentettek.
A szárnyas oltárok nagy része már a
többszörös tőz és egyéb katasztrófák
áldozata lett, de a megmaradtak,
leginkább a fıoltár önmagában megér egy
kicsit hosszabb kassai tartózkodást.

A Szent Erzsébet székesegyház

Rákóczi sírjához nem jutottunk, mert a
kriptát tatarozzák, de imáinkat nem
gátolhatta a deszkafal.

A fıoltár szárnyasoltára

Az ebédhez is történelmi környezet adódott, a gótikus építéső ’lıcsei ház’ éttermében, boltíves
helyiségekben fogyasztottuk el a szlovákos menüt, a káposztalevest és a knédlivel tálalt borsos
marhatokányt.
Idıt takarítottunk meg arra, hogy visszafelé Kransznahorka várát is megláthassuk.
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A Temetıvel kapcsolatos fejlemények
Október 6.-án, szombaton reggel 9-tıl temetıtakarítást tartunk, amire hívjuk szeretettel a
falu minden tettre kész lakóját! Ilyenkor a saját hozzátartozó sírján kívül más, elhagyott
sírokat is rendbe teszünk, és egyéb közös területeket is megtisztítunk, hogy Halottak
napjára minden szép legyen. Kerti szerszámot mindenki hozzon magával!
Ahogy korábban beszámoltunk már arról, a temetıi ravatalozó elé egy elıtetı megépítését tervezi
az egyházközség. Győjtést is szerveztünk erre a célra, amihez pl. a református gyülekezet is
társult. Az Önkormányzat a ravatalozó épület helyrehozatalát, a közvetlen környezet kialakítását
és az elıtetı tervezését vállalta. Köszönet illet minden támogatót!
A kivitelezés megkezdıdött. A ravatalozó megrepedt beton aljzatát kicserélték, vízelvezetı árkot
és betonelem támfalat építettek. Megkezdıdött az elıtetı építése is. A Szent Anna templomban
elbontott kıoltár a ravatalozó-elıtetı alá kerül. A Mindenszentek ünnepére – reményünk szerint –
már minden elkészül és a minden évi halottak napi szertartást itt tudjuk megtartani!
Amikor elmegy, akit szeretünk…
A halál semmiség. Csak átmentem a másik szobába. Továbbra is én vagyok én
és Te vagy Te, azok vagyunk most is egymás számára, akik eddig voltunk.
Ne zárkózz az ünnepélyesség, vagy bánat erıltetett pózába! Nevess azokon a
tréfákon, amelyeken eddig mindig együtt nevettünk, örülj mindannak, aminek
eddig együtt örültünk!
Mosolyogj, ha rám gondolsz és imádkozz értem! Engedd, hogy
emlegessenek, mint a múltban mindig!

úgy

Hiszen csak a sarkon túl vagyok, ott várok Rád. Minden így van jól!
(Scott Holland kanonok: A hit tényei)
Szomorúfőz

Hittan-órák 2007/ 2008 (minden héten keddi napon)
1. oszt.
2 oszt.
3-4. oszt.

12:15 – 12:55
14:00 – 14:45
14:50 – 15:35

5-6. oszt.
6-7.oszt.
7-8.oszt.
óvoda

13:00 – 13:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:15 – 16:00 (hétfın!!)

Egyházi események az ısz folyamán
Idısek, betegek szentmiséje október 14.-én, a szentmise keretében a betegek szentsége
kiszolgálására is sor kerül.
Gyónási lehetıség: szentmisék elıtt fél órával, illetve elızetes megbeszélés szerinti idıpontban.
Idısek és betegek szentséggel való ellátása otthon a hónap elsı péntekén, vagy elızetes
megbeszélés alapján.
Mindenszentek napján, november 1.-én, 9 órakor a Szent Anna templomban, 15 órakor a
temetıben, a ravatalozó elıtti kegyeleti helyen szentmisével, imádsággal emlékezünk halottainkra.
A szentmisék rendje:
Hétköznap:
csütörtökön mise után szentségimádás

17:30,

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
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