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Mit jelent az édesanya az ember számára
Kedves testvérek!
Mikor e mondatokat írom, akaratlanul arra gondolok, ami szülőfalumban történt velem egy
temetői találkozás alkalmával.
Egy középkorú férfi sírására lettem figyelmes. Mivel ismertem, odamentem hozzá, megkérdeztem,
mi a baj. Ő könnyeit törölve, a sír felé mutatva, annyit mondott: ’Ha Ő élne, minden másképp
lenne.’ Majd egy kis szünet után, magában, merengve, halkan annyit mondott: ’Ha tudnám, hogy
él, két kézzel kaparnám ki a földből!’
Sokszor eszembe jut ez a történet. Ha Ő élne, sok minden másképp lenne!
Igazi emberi megnyilvánulás, egy biztos pont utáni vágy anyánk után, amit soha senki nem
helyettesíthet. Minden embernek anyára van szüksége függetlenül attól, hogy hány éves, hogy lelki
támasza legyen az élet minden bajában.
A keresztény ember számára a legnagyobb lelki
támasz a Boldogságos Szűzanya.
Sok szép imába foglaltatik az ő iránti ragaszkodás,
különböző kifejezésekkel. Meghallgatásra talál
életünkben, ha hozzá fordulunk, hogy könyörögjön
éretünk Szent Fiánál.
Ő a mi mennyei Édesanyánk, aki mindig velünk van,
ő a mi oltalmazónk, közbenjárónk, aki átélte a földi
élet nehézségeit. Teljesen megért minket.
Mindannyiunk földi édesanyjának lehetőségei
végesek, ezért „Isten meghosszabbítja a földi
édesanya kezét” azáltal, hogy mennyei édesanyát
adott nekünk, hogy reménytelen helyzetben is legyen
reményünk.
Mária, ahogy kitartott Fia mellett, úgy kitart
mellettünk is. Még akkor is, amikor mások
elfordulnak Tőlünk.
Keressük az Ő oltalmában lelki és emberi arcunkat,
hogy védve legyünk anyai szeretete által!
Zoltán atya
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Evangélium Szent Lukács szerint (1,39-55)
Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek
közé, Júda városába.
Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy
amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében
a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.
Hangosan felkiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a
te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én
Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott
köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog vagy
te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.”

M.S. mester: Mária és Erzsébet
találkozása

Mária erre így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong
megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója
alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden
nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, és Szent
az ő Neve.”

Szűz Mária tisztelete
Szűz Mária, Szent Szűz, Boldogságos Szűz, Szűzanya, Boldogasszony, Nagyboldogasszony,
Mennyország Királynéja, Istenanya, Magyarok Nagyasszonya, és lehetne folytatni a sok elnevezést,
amivel Jézus édesanyját, Máriát illetik. Különleges tisztelet övezi Máriát általában is, nemcsak a
katolikus és a keleti ortodox egyházban. A tisztaság, a vállalás, az isteni küldetés feltétel nélküli
elfogadásának megtestesítője ő.
Barsi Balázs ofm ferences atya következő elmélkedése jól
megvilágítja számunkra Szűz Mária lényét:
’A Szent Szűz nem tudott többet, mint ami feltétlenül
szükséges volt ahhoz, hogy szabadon igent mondjon Isten
akaratára. Nem tudott róla, hogy ő szeplőtelenül
fogantatott, mint ahogy arról sem, hogy majd testestüllelkestül fölvétetik a mennybe. Nem emberi tudása és
számítása szerint döntött, hanem szüntelenül beállt Isten
akaratának sodrásába. Ahelyett, hogy sokat okoskodott
vagy kérdezett volna, hallgatott és figyelt. Állandó
készsége Isten akaratának teljesítésére képesítette arra,
hogy minden szenvedést elfogadjon Isten kezéből, s szent
Fia keresztje mellett is ott állhasson, mint új Éva, a
Krisztus megváltó halálában újjászületett emberiség
édesanyja.’
Michelangelo: Pieta

Szűz Mária különleges tisztelete a keresztény egyházban Krisztus után csak néhány évszázad
elteltével alakult ki. A III. századból származó kopt liturgikus szövegben szerepel az ’Oltalmad alá
futunk Istennek szent anyja…’ kezdetű ma is ismert imádság. Máriának nagy szerepe volt a
keresztény ősegyház megerősödésében, mivel személye jelképe volt annak, hogyan lehet a bűnös
világban is tisztán élni.
A IV.-VI. században már sok liturgikus szöveg keletkezik Máriával kapcsolatban, megjelennek a
Mária-ünnepek, épülnek Rómában a Máriának szentelt templomok.
Teológusok és egyházatyák, különösen a keleti egyházban sokat vitatkoztak az első ezer évben Szűz
Mária szerepéről, isteni küldetéséről, dogmákat állapítottak meg, vagy éppen különböző
vélemények kapcsán az egyházszakadás egyik indokát fogalmazták meg. A gótika korában (XII.XIV. század) keletkezett például a szeplőtelen fogantatás ünnepe, december 8., amit ma is
ünneplünk.
Joggal feltételezhetjük, hogy a ma oly széles körben, az egyházon kívül is megtapasztalható Máriatisztelet az egyszerű emberek lelkéből fakadt és bontakozott ki számtalan formában. Az Istenhez
forduló ember gyakran Mária közvetítését kéri, segítségért könyörög sokféle bajában. Ez a segítség
nagyon sok esetben meg is érkezik, látjuk ennek nyomait a sok Mária-kegyhelyen. Ezek a
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kegyhelyek éppen ilyen meghallgatott kérések nyomán jöttek létre. Számtalan ilyen kegyhely,
kegytemplom ismert Magyarországon és az egész világon. Ilyen helyekre továbbra is azért
zarándokolnak hívek, de sokszor nagy bajban segítséget remélő hitetlenek, vagy hit-keresők is,
hogy Mária elé tegyék kéréseiket. Szűz Máriához szóló imáinkon keresztül közelebb férkőzhetünk
az Úr Jézus Krisztushoz és az Atyához.
Szűz Mária ’az újjászületett emberiség édesanyja’ – idéztük korábban Barsi Balázs atyát. Ez lehet a
legmélyebb indoka a Mária-tisztelet ilyen széles elterjedésének. Az édesanyjához mindenki
bizalommal fordulhat. Jézus megtestesülése Szűz Mária által volt lehetséges, Isten fia tette őt
mindannyiunk édesanyjává.
Erről így elmélkedik Barsi Balázs atya: ’Az Úrangyala könyörgése („Kérünk téged, Úristen, öntsd
lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, a mi Urunknak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a
feltámadás dicsőségébe vitessünk…”) azt állítja, hogy mi az angyali üdvözlet által megismertük a
megtestesülés szent titkát. Minket, keresztényeket úgy nevez, úgy minősít, hogy mi azok vagyunk,
akik ismerjük a megtestesülés misztériumát. Nem vélekedünk róla, nem sejtjük, hanem tudásunk
van róla, mégpedig angyali üdvözletből. Hármas angyali üdvözletről kell elgondolkodnunk.
Időrendi sorrendben az első angyali üdvözlet a Szent Szűznek, majd Szent Józsefnek szólt. A
második a húsvét hajnali angyali üdvözlet a kenetet vivő Máriákhoz szólt. A harmadik angyali
szózat a kegyelemben nekünk hangzik, amikor az Egyházban újra és újra halljuk a megtestesülés
szent titkának hirdetését. A középső angyali üdvözlet megfontolásával kezdjük, mert a húsvétipünkösdi fölismerés tette egyértelművé az első angyali üdvözletet, mely a Szent Szűznek és Szent
Józsefnek szólt, és azt az angyali üdvözletet is, amely nekünk szól. A Máriák, az asszonyok, akik a
fogantatások és a szülések által az élet hordozói, a hét első napján kora hajnalban kimentek Jézus
sírjához, hogy megkenjék az Úr testét (vö Lk 24,1-12). Angyalok jelentek meg nekik. Az asszonyok
megijedtek, féltek, mint egykor a Szűzanya, ám az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Jézust
keresitek, a megfeszítettet. Nincs itt. Feltámadt, amint megmondotta” (Mt 28,6).
Angyali üdvözlet ez. Az angyal az élet megszületéséről ad hírt az asszonyoknak: Jézus emberi
testével beleszületett Isten dicsőségébe, vagyis föltámadt. Él, de már nem hal meg. Dicsőségesen
támadt föl. Az asszonyok kérdezhetnék, mint egykor a Szent Szűz, és ahogyan az első keresztény
hívek meg is kérdezték: hogyan lehetséges ez? „Isten Lelke föltámasztotta Jézust a halálból” (Rom
8,11). Új, dicsőséges, örökké való életre. Vagyis a Szentlélek által lehetséges, aki a Magasságbeli
ereje. A húsvét hajnali Máriák csodálkozó kérdésére ugyanaz a válasz, mint a Szent Szűz
megdöbbent kérdésére: a Szentlélek által, a Magasságbeli erejéből. Anyaméhről van most is szó,
és születésről, hiszen a barlang a föld méhe, olyan, mint az anyaméh. … Vagyis Jézus halála és
föltámadása az ember megszületése az új világban, az örökkévalóság világában. Ahogyan angyal
hirdette a Szűz méhében történő fogantatást, ugyanúgy angyal hirdeti a föld méhében végbement
új születést. Mi a megtestesülést az apostolokkal és az ősegyházzal együtt ebből a húsvéti angyali
üdvözletből ismertük meg. Most lett világos, mit jelent, hogy uralkodni fog mindörökké. Tudniillik
a halál fölött is. És hogy országának nem lesz vége. Most értjük meg, mit jelent az, hogy ő
szabadítja meg népét bűneitől, és főleg most értjük meg, hogy nagy lesz ő. Nem az Úr előtt, mint
Keresztelő János, mert ő a Magasságbeli Fia. Ez a mi Urunk, Jézus Krisztus fönséges ismerete,
amelyet a húsvéti angyali szózatból ismertünk meg.’
A magyar nemzet hitéletében különösen nagy szerepe van Szűz Máriának. A
magyar kereszténység legkedveltebb szentje több mint egy évezrede a mennybe
fölvett Boldogasszony, a magyarok Nagyasszonya, Nagyboldogasszonya. A
magyar Mária-kultusz a szkítakori Boldogasszony és a keresztény Máriatiszteletből táplálkozik.
Ez a nyitja Csíksomlyó varázsának. Ez magyarázza a viszonylag elzártan élő
csángók hajnalváró virrasztását, mert az Istenanya jelképe a Hold, míg az isteni
Atyáé a Nap. A székelyek és a csángók életében a bölcsőtől a koporsóig
különösen nagy jelentősége volt és van Babba Máriának.

Partona Hungariae Esztergom

Annak ellenére, hogy Szent István királyunk nem hagyta ránk annak
dokumentumát, hogy miért ajánlotta fel szakrálissá lett Szent Koronáját a
mennyekbe felvett Szent Szűznek, nekünk ezer év óta Szűz Mária a Magyarok
Nagyasszonya, égi királynőnk, védelmezőnk, Patrona Hungariae. Máig nem
sikerült ezt az érzést kiölni a magyarok szívéből. Ilyen célból igyekeztek 1951ben a Regnum Marianum (Mária Országa) templomnak még a nyomait is
eltüntetni, még az építészeti szakirodalomban sem engedték megjelentetni,
mintha nem is létezett volna.
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Az egészséges Mária-tisztelet nemcsak Krisztussal köti mindig össze az Anyát, hanem az egyházzal
is. Az egyház folytatja azt a szolgálatot, amelyet Mária vállalt a megtestesülés kezdetétől a születés
titkánál, az Úr rejtett életében éppúgy, mint nyilvános működésében, amikor elfogadta a kereszten
függőtől a szeretett tanítvány személyében Fia minden követőjét, azaz a mai híveket is.
II. János Pál pápa imádságának részlete a Szűzanyához
Ó, isteni szeretet Anyja, királynői Szívedet kérem, mely tele van kegyességgel és jósággal,
emlékezz meg rólam az Atyánál! Nem magamban bízom, hanem Benned, Te vagy Pártfogóm, aki
szerető gyengédségedben megmentetted életemet azon a napon, hogy tovább legeltessem a rám
bízott juhokat. Szűz Mária erényekben gazdag Szíve, könyörülj gyermekeiden, nyisd ki Szíved
kapuját a száműzöttek előtt és áraszd ki fényedet ránk! Tanítványok Édesanyja, diadalmas Anya,
a felbecsülhetetlen értékű megváltás Anyja, próféták és karizmák Anyja, az igazi Szőlőtő Anyja,
bárcsak megérintené anyai Szívedet könyörgésem! Szeretetedben hallgass kiáltásomra!
Egyházi ünnepek az évközi időben
Sokan tájékozatlanok az egyház ünnepeivel kapcsolatban, talán csak karácsony és húsvét ünnepéről
tudnak. Az évközi ünnepek éppen e két ünnepkörön kívül eső időszak ünnepei. Ezeken az
ünnepeken a figyelem nem valamelyik üdvösségtörténeti eseményre irányul, hanem Krisztus titkát
a maga teljességében ünnepeljük.
Szentháromság ünnepe – a pünkösd utáni vasárnap
A pünkösd utáni vasárnapon a húsvéti ünnepkörre visszatekintve a bevégzett
üdvösségmisztériumot ünnepeljük hálatelt szívvel, hiszen az üdvösség művét az Atya, a Fiú által a
Szentlélekben vitte véghez.
Úrnapja – pünkösd utáni második csütörtök
A Nagyhét csütörtökén ünnepeljük az utolsó vacsorára való emlékezéssel a Jézus által bemutatott
kenyér és bor jelképben az oltáriszentséget (eucharisztiát). Ennek jelentősége számunkra azonban
oly nagy, hogy a húsvéti ünnepkörből kiemelve is megünnepeljük. Nem is annyira az eucharisztia
ünneplése áll az előtérben, mint inkább az eucharisztikus jelenlét, amelyet a szent ostya
átváltoztatás utáni felmutatása jelenít meg. Az úrnapi körmenet a szentségi Jézus diadalútját jelzi.
Jézus Szíve ünnepe – pünkösd utáni harmadik péntek
Jézus lándzsával átdöfött szíve, mint Jézus lelkivilágának, áldozatkészségének jele, a tökéletességre
törekvés útját jelzi. Ennek a példának nyomatékosítása ez az ünnep.
Krisztus Király ünnepe – az egyházi év utolsó vasárnapján, ádventet megelőzően
Az egyházi év utolsó vasárnapjára helyezett ünnep azt a gondolatot hangsúlyozza, hogy a
megdicsőült Úr a mindenség és a keresztény élet központja, célpontja, emberi fogalommal: királya.
A Mária ünnepekről
Mária, Isten Anyja ünnepe január 1. A Boldogságos Szűz – akit nyelvünk nem egyszerűen
szentnek, hanem Szentségesnek mond – a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a
kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik
az állapotukhoz szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a Forrásból
megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ’kegyelemmel teljes’.
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása (december 8.) az egyik fő Mária-ünnep. Az ünnep tárgya Szűz
Máriának ama kiváltsága, amely szerint a megváltás tényét Isten vele szemben már fogantatásának
kezdő pillanatában oly módon érvényesítette, hogy őt az eredeti bűn egyáltalán nem érhette.
Egy másik Mária-főünnep Mária Mennybevétele, más néven Nagyboldogasszony (augusztus 15.).
Az ünnep előfutára volt az V. században az Istenszülő Napja, később Mária Mennyei
Születésnapjának nevezték. Ez a legrégibb Mária-ünnep, amelynek nincs közvetlen kapcsolata az
Úr egyik ünnepéhez sem. Szokás e napon a virágszentelés, népiesen a virágáldás szentelménye.
Nálunk, magyaroknál főünnepnek számít október 8-án a Magyarok Nagyasszonya. A hagyomány
szerint Szent István, halála előtt, 1038 Nagyboldogasszony napján Szűz Mária oltalmába ajánlotta
koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább. A Mária tiszteletnek
a nemzeti jellegét a szentszék is elismerte. A Magyarok Nagyasszonya ünnepet XIII. Leó pápa
rendelte el 1896-ban, majd X. Szent Piusz az ünnepet október 8-ra tette. 1980-ban II. János Pál
pápa ezen a napon a Szent Péter bazilika altemplomában a Magyarok Nagyasszony tiszteletére
kápolnát szentelt.
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További Mária-ünnepek:
Február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony (Jézus bemutatása a templomban)
Február 11. – Lourdes-i Boldogasszony
Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony (angyali üdvözlet)
Május 13. – Fatimai Boldogasszony
Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombaton – Mária Szeplőtelen Szíve
Július 2. – Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél)
Július 16. – Karmelhegyi Boldogasszony
Augusztus 22. – Szűz Mária, a Világ Királynője
Szeptember 8. – Kisboldogasszony (Mária születése)
Szeptember 12. – Mária Szent Neve
Szeptember 15. – Fájdalmas Boldogasszony
Október 7. – Rózsafüzér Királynője
November 21. – Szűz Mária bemutatása a templomban
Parancsolt és tanácsolt ünnepek
Parancsolt ünnepek azok a napok – a vasárnapokon kívül – amikor a katolikus egyház kötelezően
előírja híveinek a szentmisén való részvételt. A tanácsolt ünnepek olyan fontos tartalmat
hordoznak, amelyek a hitéletben aktívan résztvevők számára különösen fontosak, de az egyház nem
írja elő kötelezően a szentmisén való részvételt.
Parancsolt ünnepek:
Karácsony – december 25.
Újév – január 1.
Nagyboldogasszony – augusztus 15.
Vasárnap ünneplendő főünnepek:
Vízkereszt – január 2-8. közé eső vasárnapon
Urunk mennybemenetele – húsvét hetedik vasárnapján
Úrnapja – Szentháromság ünnepét követő vasárnap
Tanácsolt ünnepek:
Szeplőtelen fogantatás – december 8.
Szent Péter és Pál apostolok – június 29.
Szent István király – augusztus 20. (magyar ünnep)
Mindenszentek – november 1.
Feltámadási körmenet
Sokak szerint ilyen nagy létszámú feltámadási körmenet még nem volt a faluban.
Valószínűsíthetően a nagyon régi időkben lehettek ilyen sokan, vagy többen, de hogy nagyon sokan
érezték fontosnak részvételüket a körmeneten, az biztos.
A
körmenet
nem gyalogos
séta.
A
körmeneten
részvevő tanúságot
tesz
részvételével
hitéről, a hívő
közösséghez
való
tartozásáról,
végsősoron
Jézus Krisztus feltámadásáról. A feltámadás tényének elfogadásáról, amellyel kapcsolatban Zoltán
atya húsvét vasárnapi beszédében ezeket mondta: ’Jézus Krisztus feltámadása az örök életet
mutatja fel nekünk, amit Általa elnyerhetünk. Csak éppen ehhez képesnek kell lennünk a valódi
szeretetre, a viszonzást nem váró, önzetlen, áldozatot is vállaló szeretetre. Jézus Krisztus által
felmutatott isteni szeretetre, amivel elnyerhető az ugyancsak Általa felmutatott feltámadás.’
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Az új keresztútról
Több éves előkészítés után húsvétra elkészült az új
keresztút, amely felvezet a templomunkhoz!
Tizennégy stáció képein követhetjük végig Jézus
szenvedéstörténetét az elitéltetéstől a sírba helyezésig. A
keresztút történetéről, az egyes stációkról korábbi
Üzenetekben már lehetett olvasni. Annyit érdemes most
kiemelni, hogy a keresztút építése – hasonlóan a betlehemállítás szokásához – a ferences rendhez köthető. Éppen
ezért kérte fel Zoltán atya Barsi Balázs ofm. sümegi
ferences atyát a keresztút felszentelésére, amire
pünkösdkor (május 31.), délután 4-kor került sor.
A keresztút nem csak a falu katolikusainak szóló alkotás.
Művészi és szakrális értéke van minden falubeli és arra sétáló számára. Az egyházközség
közösségéből többen vettek részt a stációk elhelyezésével, kialakításával kapcsolatos döntésekben,
de meghallgattuk mindenben a képek alkotójának, Páljános Ervin szobrászművész úrnak a
véleményét.
A táblaképek kőből készültek, a stációk teteje és a lábazat is, ez utóbbiak bogdányi kőből,
pilisszentkereszti sírkőfaragó mester munkájaként. A képek, az oszlopok teljes felületével együtt
védőbevonatot kaptak esetleges rongálók festékfirkái ellen. A képek süllyesztett elhelyezését
elvetettük, hogy a képek elé gyertya ne legyen helyezhető, ami ugyan szép, amíg világít a kép előtt,
de el is kormozza a képet. Ugyanakkor csikkeknek sem kell helyet adnunk. A képek feletti
téglasoron is volt vita, végül a művész úr véleményét fogadtuk el, aki azt nem javasolta.
A stációk vonalának és a távolság felosztásának kijelölésére tájépítész véleményét hallgattuk meg.
Érdemes volt.
Keresztutat építettünk, nem kálváriát! Mi a különbség? A kálváriában többnyire csak kilenc stáció
van, amelyet golgota követ többnyire három kereszttel. Ennek ellenére sok helyütt egyszerre
építenek tizennégy stációval keresztutat és hozzá a három keresztből álló golgotát. Mi a logikus
megoldást választottuk.
Nagypénteken a hagyományos keresztút-járást már az új keresztútnál végeztük. Egyfajta avatási
ünnepség is volt ez, hiszen az egyes stációk adományozó családjai olvasták a vonatkozó
elmélkedést, amelyet II. János Pál 2000-ben a római Colosseumban végzett keresztút-járására írt.
Sokan jöttek el
erre az alkalomra,
erre a szertartásra.
Sokan
találták
fontosnak ezt az
eseményt, de a
felolvasott elmélkedések segítettek
meghozni a lelki
épülést
is
a
keresztút-járással.
A keresztúthoz méltó szilárd burkolatú járda és a stációk körüli sármentesítő zúzalékkövezés,
padok elhelyezése a járda mentén még a jövő feladatai.
Pünkösdkor történt meg a keresztút felszentelése. Barsi Balázs ofm ferences atya jött el Sümegről,
hogy a hagyományoknak megfelelően ferences szerzetes végezze a felszentelést.
Mivel pünkösd az idén egybeesett Leányfalu napjával és Leányfalu önálló községgé válásának 60.
évfordulója megünneplésével, ezért különösen indokolt volt a nagyszámú részvevő a délután 4-kor
kezdődött szentmisén, az azt követő keresztútszentelésen, majd a díszpolgáravatáson, az
emlékérem átadáson és az utána szervezett zenei programokon.
Emlékszünk, május végéhez képest nagyon zord, főleg esős időben telt az ünnep. Pünkösd vasárnap
is erősen esett, így kisebb csodaként fogadhattuk, hogy a szentmise és a felszentelés idejére megállt
az eső. A későbbi programokra behúzódtak a részvevők a templomba.
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A szentmise bemutatásában részt vett Gulyás Zsolt atya, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház
igazgatója és Kálmán Antal atya, Pilismarót plébánosa.
Balázs
atya
prédikációja,
igehirdetése
nagyon megragadó volt a
jelenlévőknek,
kaptunk bőven
elmélkednivalót, önvizsgálathoz
alapot.
De éppen ez a
prédikáció szerepe, hogy vigyünk haza gondolkodnivalót, hogy tekintsünk magunkba a hallottak
alapján.
Beszédében – gondolatait a felolvasott evangéliumi szakaszhoz kötve – Isten és ember viszonyáról
volt szó, amelyben az ember elzárja magát Istentől mindenféle módon, mert fél, illetve retteg.
Tagadja Istent, vagy misztikus ködökbe burkolódzó vallásokhoz menekül, néha valamiben azért
hisz. Nem valamiben kell hinni, hanem valakiben – mutatott rá Balázs atya. Az egyetlen élő
Istenben, aki minden elzárkózás ellenére nyitott irányunkban és segít. Ezért is kaptuk meg
pünkösdkor a Szentlelket.
Egy gondolat a beszédből: ’Testvérek! Valahogy azt érzi az ember, hogy nem értünk meg
erkölcsileg a találmányainkra. Csodálatos, amit a fizika, és általában a matematika nyelvén
leírható tudományok műveltek és a rá épülő technika. … A dolgokban azonban megfog bennünket
a mérhető. De a dolgokban van egy legizgalmasabb tulajdonság: az, hogy vannak! Egyetlen
tudomány sem írja le, hogy öt kiló létezés. Ugyanúgy, ahogy nincs három méter szeretet.’
Egy másik idézet: ’Hiszek egy Istenben! Ennél intelligensebb mondat nincs a világon! Életünket
erre építjük. Csak a hídjainkat, az űrhajóinkat építjük a matematikával leírható tudományra, de
az életedet arra építed, hogy a kisunokád odajön és átölel: nagypapa!’
(Balázs atya beszédének teljes szövege megtalálható az Interneten, a www.leanyfalu.hu/images/File/egyhazkozseg/Majus31.pdf - címen)

A szentmisét követően vonult a résztvevő tömeg a
keresztút stációihoz, ahol – stációnként rövid imával,
énekkel – Balázs atya felszentelte azt.
Jó volt látni a sok embert, a leányfalusiakon kívül
környező
településekről
is,
közeli
települések
polgármestereit, képviselőit, más közismert embert, akik
mind – hitbeli hovatartozástól függetlenül – fontosnak
érezték, hogy végig jelen legyenek.
Testvértelepüléseink
küldöttei
–
huszonketten
Penzingből, négyen Bánffyhunyadból – szintén
részvettek az összes eseményen.
Nem riasztott el senkit a rossz idő. Balázs atyának is feltűnt – szóvá is tette – a nagy figyelem,
amellyel mind a szentmisét, szentbeszédet és a keresztút felszentelését követték a résztvevők.
Balázs atya külön is köszönetet mondott a stáció képei
készítőjének, alkotójának, Páljános Ervin szobrászművésznek. Elismerő szavakkal szólt az alkotásokról. Az
elismerés – a képek formai megoldásán túl – a lelki
tartalom megjelenítésének szólt.
Kifejtette, hogy az alkotó kellett, hogy hittel élje át az
ábrázolt jeleneteket, de magát Jézus egész szenvedéstörténetét is.
Az adományozók és az alkotók névsora valószínűleg az
Anna napi búcsúra készül el, és akkor kerül fel a
templom falára.
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Őszi zarándoklat a Felvidéken
Ótátrafüred célponttal megtervezett három napos
kirándulás lesz az őszi zarándokút. Jövet-menet
lesz lehetőség felvidéki városok megtekintésére,
emellett a táj néhány kiemelkedő szépségű
helyszíne is az élmények közé tartozik majd.
A savanyúvíz-forráshoz települt Tátrafüred
legrégebbi része csak a XIX. században épült ki. Ez
meglátszik a turistaközpontnak számító település
épületein.
Szeptember 24-26. a három nap (csütörtök –
péntek – szombat). 40 személy számára elegendő
hely van a buszon, így a részvétel korlátozott
A Csorba tó és környéke
számban, a jelentkezés sorrendjében lehetséges.
A zarándoklat költsége 40.000 Ft, amely tartalmazza a szállást kétágyas szobákban kétcsillagos
szállodában, az étkezéseket, a busz költségét, az idegenvezető tiszteletdíját.
A program:
09.24 – Leányfalu – Esztergom – Zólyom – Besztercebánya – Brezno – Certovice (Ördög
Lakodalma hágó) – Csorba tó (pihenő) – Ótátrafüred.
09.25 – Reggeli, majd szentmise – fogaskerekűvel Tarpataki völgybe – séta és szabadidő, majd
indulás Késmark – Podolin (Vörös kolostor megtekintése) – Ótátrafüred.
09.26 – Reggeli, majd elköszönés Ótátrafüredtől – irány Poprád – Dobsina – Betlér (Andrássy
kastély) – Rimaszombat – Somoskőújfalu – Leányfalu.
További részletek a jelentkezéskor!
Isten segítségével szép utunk lehet, ha rácsodálkozunk mindenre, ami értünk teremtettet, hogy
jobb emberé váljunk, Isten kegyelmi gazdagságából.
A 2009-es leányfalui római katolikus gyermektábor
augusztus 24-től – augusztus 28-ig
Témája: Ünnep a gyermek életében
A tábor augusztus 24-én hétfőn reggel 8:30 órakor szentmisével kezdődik. Találkozás a plébánián.
Reggel 7:30 órától jöhetnek a gyermekek a 16:00 –ig tartandó programokra.
A tábor költsége: 4.000,- Ft/fő. (testvérek esetén 2 gyermek 6.000,- Ft, 3 gyermek 8.000,- Ft),
amely magában foglalja az étkezés, valamint a kirándulások és a különböző foglalkozások
költségeit.
28-án pénteken a programokat követően sok szeretettel várunk minden szülőt a tábortűzhöz,
szeretetlakomára. Kérem, hogy a közös asztalra hozzanak üdítőt és süteményt!
Jelentkezni lehet augusztus 10–ig a plébánián. Sok szeretettel vár minden gyereket a Szent Anna
Plébánia!
Szalay Zoltán atya

A szentmisék rendje:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Péntek

08:00
17:30

minden első pénteken mise után szentségimádás

Szombat, vasárnapi előmise
Vasárnap
Családok miséje

17:30
9:00
10:30

Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: csütörtök: 9:00-10:00, péntek: 16:00-17:00, vagy előzetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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