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Ünnepek – ember és lélek nélkül
Beköszöntött az ısz. Ilyenkor rövidebbek már a nappalok, meg kell szokni újra a hővös reggeleket,
a hővös estéket. A falevelek ellepik Leányfalut, kicsit csendesebb lesz a település. Lehet merengni
a Duna parton, milyen szép helyen is lakunk! Telnek a napok, kinyitom a naptárt. Örömmel látom,
hogy még az évben szép ünnepek állnak elıttünk.
Ünnepek. Kell-e ünnep a mai embernek, sokszor elgondolkodom ezen. Fakulni látom körülöttem
az ünnepek igazi megélését.
Egy német bencés szerzetes írja valahol: ’Az ünnepek és szokások azért vannak, hogy
megszépítsék az életünket’! Gyakran tapasztalom, hogy az emberek nem élnek az adott
lehetıséggel, hogy a hétköznapok sokaságából kiemelje ıket az ünnep, nem hagyják, hogy az
ünnep megszépítse életüket. Pedig mekkora erıt hord magában az igazi ünneplés! Az
összetartozás ereje, amire szükségünk van, mint falat kenyérre!
Sokféle ünnepünk lehet, de ezekbıl kiemelkednek a családi, az egyházi és a polgári ünnepek.
A családi ünnepek arra hívnak bennünket, azt fejezzük ki, amit a másik iránt érzünk. A másiknak, a
szeretett személynek mondunk olyat, amit senki más nem mondhat el helyettünk. JÓ, HOGY
VAGY, AJÁNDÉK AZ ÉLETED, SZERETLEK, KÖSZÖNÖK MINDENT! Csupán ennyi hiányzik sok
családban ahhoz, hogy együtt maradjanak, amikor már minden harmadik család felbomlik!
Az egyházi ünnepek a szívünkhöz szólnak. Emlékeztetnek arra, hogy Isten nálam és bennem van.
Sok ember nem engedi, hogy szívéhez szóljon az ünnep. Ez látszik viselkedésükbıl az
ünnepeken. Keresztelı, esküvı alkalmával ünnephez méltóan fel sem öltöznek, hangoskodnak.
Nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az adott esemény, ünnep lényege, mi is az ünnep az
eseményben.
A polgári ünnepek sem mutatnak jobb képet. Sokaknak nem jelentenek semmit, részt sem
vesznek az ünneplésben. Ha csak Leányfalura gondolok, alig vannak ünneplık a polgári
ünnepeken, lehet az március 15, vagy október 23. Ezeken az ünnepeken a nyaralók sem erısítik
az ünneplık kis csapatát. Az hogy, a hazának mondunk köszönetet egy polgári ünnepen,
sokakban fel sem merül.
De amíg a gyerekeknek azt mondja az iskolában a pedagógus, hogy hallgassuk meg a himnuszt,
nem pedig azt, hogy énekeljük el a himnuszt, addig ebben változás nem várható!
Ismét az alapoktól kell építkeznünk!
Tanulni kell ismét az ünneplést, újra felfedezni az ünnep szépségét, mert rólunk szól minden
ünnep. Az ünnep isteni ajándék, amely segít abban, hogy megtartsuk igazi emberi voltunkat.
De felfedezni az ünnep szépségét hittan, vagy etika tanulása nélkül nem megy. Szlovákiában
kötelezı az általános iskolában a gyerekek számára e két tantárgyból valamelyiket választani, és
az órarendbe illesztetten kötelesek a gyerekek részt venni. Hazánkban éppen csak megtőrt, de
inkább gátolt az erkölcsi tudnivalók tanítása. Az a nép, ahol sok embert zavar a harangszó, ott az
ember lelkileg haldoklik!
Isten óvja, segítse, mentse Magyarországot! Többre lennénk hivatottak, ha merítenénk elıdeink
Isten – Haza – Család megélt örökségébıl!
Zoltán atya
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Evangélium Szent Máté szerint (5,1-16)

Molnár C. Pál:
Szent Ferenc és a gubbioi farkas

Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült,
odamentek hozzá tanítványai. İ pedig megszólalt, és így tanította
ıket: "Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek
országa. Boldogok, akik sírnak, mert ık megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek, mert ık öröklik a földet. Boldogok, akik
éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ık megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok, mert ık irgalmasságot nyernek. Boldogok a
tiszta szívőek, mert ık meglátják az Istent. Boldogok, akik békét
teremtenek, mert ık Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az

igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak
és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert
jutalmatok bıséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik elıttetek éltek. … Ti
vagytok a világ világossága. Nem rejthetı el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják
meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elıtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és
dicsıítsék a ti mennyei Atyátokat.”
Szentek és boldogok
II. János Pál pápa temetésén a tömeg hangosan követelte a halott pápa azonnali szentté
nyilvánítását (’santo subito’). Ez is bizonyította a világ számára, hogy az emberek ma is vágynak
arra, hogy legyenek példaképeik a legmagasabb szinten, a lélek szintjén.
A szentté avatás (canonisatio), a katolikus egyházban a római pápának ünnepélyes nyilatkozata,
amelyben Istennek valamely már elhunyt szolgáját, szolgálóját mint Istennel a mennyekben
uralkodó szentet kijelenti és tiszteletét az egész egyházban elrendeli.
A halál utáni öt év elteltével akár egyetlen hívı is, vagy egy közösség kérheti a halál helye szerint
illetékes fıpásztort, aki dönt arról, hogy megindítja-e a szentté avatási eljárást vagy sem.
’Régi ügy’ esetén már nem élnek olyan tanúk, akik hitelt érdemlıen nyilatkozhatnának Isten
szolgája életének egyes részleteirıl. Ebben az esetben tanúkra csak a szentség hírének
bizonyítása érdekében van szükség, és a dokumentumok alapján kerül sor az életút vizsgálatára.
Az ’új ügyekben’ a tanúvallomásokon keresztül történik ugyanez. Általános tapasztalat, hogy a
szentté avatási ügyek vegyes jellegőek, rendszerint az élet második szakaszára vannak tanúk, az
életút megelızı része pedig dokumentumok alapján vizsgálható.
A helyi fıpásztor kinevez egy bíróságot, egy olyan egyházi testületet, amelynek feladata, hogy a
tanúvallomásokat összegyőjtse. Ezt megelızıen Isten szolgájának írásait meg kell vizsgálni, hogy
a katolikus hittel és erkölccsel megegyeznek-e, és történész szakértıkre is szükség van, akik már
az egyházmegyei szakaszban nyilatkoznak az illetı személyiségrıl az összegyőlt dokumentáció
alapján. Az aktákat ünnepélyesen lezárják, lepecsételik, majd Rómába küldik.
Ezután kerül az anyag a kongregáció bíborosaihoz. A történészek, a teológusok, a bíborosok
összegzı véleménye után a kongregáció bíboros prefektusa a pápa elé tárja az ügyet, aki – mint
egyedüli bíró – meghozza a döntést az életszentségrıl.
Ha a vizsgálatok kedvezıen zárulnak tiszteletreméltó (venerabilis) névvel illethetı a boldognak,
szentnek felterjesztett. Ahhoz azonban, hogy boldog legyen, még egy csodára is szükség van,
amely az illetı közbenjárására történt. Ez a csoda a lefolytatott eljárás isteni igazolása. Ha
vértanúról van szó, akkor nincs szükség csodára a boldoggá avatáshoz. A csodának a hitvalló
halála után, az ı igazolható közbenjárására kell megtörténnie. A csodának a hit megerısödését
kell szolgálnia a hívı közösségben.
A szentté avatást mindig megelızi a boldoggá avatás. Annyiban különbözik a boldoggá avatástól
(beatificatio), amennyiben a pápa itt azt jelenti ki, hogy valaki boldognak tekinthetı és tisztelhetı.
II. János Pál pápa szentté avatásával kapcsolatban hasonló az eljárás, mint Teréz anya esetében
volt, XVI. Benedek pápa felmentést adott az alól a szabály alól, hogy a halál utáni öt éven belül
nem lehet megkezdeni a szentté avatási eljárást. Az elhunyt pápa szentségének a híre már régóta
él az Egyházban, egyértelmő tehát, hogy ez nemcsak egy múlékony hangulat-megnyilvánulás. II.
János Pál pápa szentté avatásáért sokan és sokat imádkoznak.
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Árpád-házi szentjeink
Elsı szent királyunkkal, Szent Istvánnal (969 – 1038) nyílik meg az Árpádházi szentek sora. Egyetlen királyi ház sem adott annyi szentet a világnak,
mint az Árpád-ház.
Szent királyunk hozta létre Magyarországot mint szuverén független államot,
bevezette népét a keresztény népek közösségébe. Apátságokat,
kolostorokat, templomokat épített. Az ország külsı-belsı egységét, a
keresztény hitet minden idıben megvédte. 1083-ban avatták szentté, de
2000-ben az ortodox keresztény egyházban is szentté avatták. Fia, Szent
Imre (1007 – 1031), akit tizenöt éves koráig Szent Gellért püspök oktatott,
majd István mellett tanulta az államirányítást, hadvezérséget, diplomáciát. 24
éves korában egy vadászat során halt meg.
Szent László 1046 – 1095
Isteni gondviselés adta ıt a magyar nemzetnek Szent István halálát követı
négy évtizedes viszály után. 1077-tıl uralkodott, szigorú, de igazságos király
volt. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével, életszentségével kivezette
a magyarságot a belsı veszedelmek útvesztıibıl, és megmentette a külsı
ellenségek támadásaitól.
Szent Piroska 1088 – 1134
Szent László király és Adelhaid hercegnı leánya. Szülei korai elvesztése
után unokabátyja, Könyves Kálmán udvarában nevelkedett. A bizánci
trónörökössel Komnenosz Jánossal való házasságából nyolc gyermeke
született. A Konstantinápolyi Mindenható Megváltó Krisztus (Pantokrator)
monostorát és a hozzá tartozó karitatív kórházat alapította. Halála után az
ortodox egyházban avatták szentté.
Szent Erzsébet 1207 – 1231
II. András magyar király és a merániai Gertrud leánya. Türingia grófjával,
Lajossal való házasságából 3 gyermeke született. Tökéletes összhangot
tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Korán elkezdte a
vezeklı életmódot, gyakran böjtölt, virrasztott, menedékhelyeket, kórházakat
alapított, szegényeken segített. 1235-ben avatták szentté, azok közé a
szentek közé tartozik, akinek a kisugárzása nem csökken, fénye minden kor
minden emberének világít.
Szent Kinga 1224 – 1292
IV. Béla király elsı gyermeke. Fiatal korában szüzességi fogadalmat tett,
hogy életét teljesen Istennek szentelje. Boleszláv lengyel fejedelem lett a
férje, akit rávett, tartsa tiszteletben fogadalmát. Kolostorokat, kórházakat
építtetett. Gyönyörő példáját adta az áldozatos Isten és emberszeretetnek
feleségként és királynéként egyaránt. Sajátjaként szerette és szolgálta
második hazáját, Lengyelországot és annak népét. II. János Pál pápa 1999.
június 16-án szentté avatta.

Szent Margit 1242 – 1270
IV. Béla király leánya. Szülei fogadalmat tettek, ha Magyarország
megmenekül a tatároktól, leányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Így
Margitot 3 éves korától a domonkos rendi nıvérek nevelték. Béla király új
kolostort építtetett a mai Margitszigeten, ahol a 12 éves Margit fogadalmat
tett. Életének alapszabálya: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg
nem utálni, senkit meg nem ítélni. Margit az önfegyelem és a keresztényi
szeretet példaképe. 1943-ban avatták szentté.
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Szent Hedvig 1373 – 1399
Bár szigorúan nem tartozik az Árpád-házi szentek sorába, mivel Nagy Lajos
magyar-lengyel király harmadik gyermeke volt, mégis ebbe a sorba illik
kiemelkedı személyisége és tisztelete okán. 1384-tıl apja halála után
királynıvé koronázták. Jagelló (II. Ulászló) litván nagyherceghez ment
feleségül. Közösen kezdenek hozzá a litván nép keresztény hitre való
térítéséhez. Hedvig a szegények, a betegek, árvák, özvegyek istápolója lett.
II. János Pál pápa 1997-ben szentté avatta.
Az Árpád-házi szentek közé tartozik még: Boldog Jolán (1235 – 1298), Boldog Erzsébet özvegy
(1260 – 1320) és Boldog Erzsébet szőz (1292 – 1336).
Dr. Radvány László

A közelmúlt magyar szentjei
A magyar szentek sora nem ér véget, újra és újra vannak és lesznek olyan magyar emberek, akik
minden élethelyzetben az egy élı Isten szavát követik, életük példája szent. A legutóbbi
évszázadban is – ahogy Krisztus elıtt és azóta – a történelem eseményei adtak lehetıséget még
vértanúságra is, amely a végletes kiállás az Isten mőve mellett. De nem kell vértanúságot
elszenvedni ahhoz, hogy valaki életét szentként mutassa fel a katolikus egyház.
Boldog Romzsa Tódor (1911 - 1947)
Kárpátaljai, ukrán származású görög katolikus püspök, vértanú.
Rómában tanult, 1936-ban szentelték pappá. Egész életével az együtt élı
ukránok, magyarok és más nemzetiségek magától értetıdı közösségében az
összekötést, az Istenhez és a közös görög katolikus egyházhoz való tartozást
képviselte és valósította meg.
1944-ben lett püspök. A szovjetek erıszakkal akarták megsemmisíteni a
görög katolikus egyházat. Romzsa Tódor békésen igyekezett ellenállni, és
egy darabig meghiúsította ezt a tervet.
A szovjet államvédelem a püspök lovaskocsiját teherautóval akarta
összezúzni, de ez nem volt még halálos kimenetelő.
A kórházban egy ál-nıvér halálos mérget fecskendezett ereibe, amely végzett vele. A merénylettel
a karizmatikus vezetıit elvesztı egyház szétverése volt a cél, ezen túl a hívek elfordítása hitüktıl.
Ma már látjuk, ez nem sikerült.
Boldog Apor Vilmos (1892 – 1945)
Vértanú, gyıri püspök. Neves erdélyi báró család sarja. Már gyulai
plébánosként bizonyságot tett önfeláldozásra is kész határozott kiállásáról,
amikor román katonák túszejtı akciójának vetett véget fellépésével.
1941-ben vette át gyıri székhelyét. A német megszállás és a nyilas
hatalomátvétel után is kiállt a mindenkori üldözöttek mellett.
1945-ben a rezidenciája óvóhelyére bemenekült asszonyok kiadását tagadta
meg egy szovjet tisztnek, sıt a rászegezett pisztolyt semmibe véve dulakodott
és kilökte ıt az óvóhelyrıl, maga mögött becsapva a vasajtót. Ekkor dördültek
el a halálos lövések.
Nem egyetlen hısies esemény, amit példaként adott, hanem egész életével a
felelısségvállalás és az élet, az erkölcs melletti megalkuvásmentes kiállás
hıseként tiszteljük.
Boldog Batthyány-Strattmann László (1870 – 1931)
Batthyány László grófi családba született, majd hercegi címet örökölt Strattmann nagybátyja
halálával. Gyermekkorát beárnyékolta, hogy édesapja elhagyta a családot, majd édesanyja
meghalt, amikor ı tizenkét éves volt.
Fiatalon zavaros életet élt, nem találta hivatását sem, házasságon kívüli leánya is született, akirıl
élete végéig gondoskodott.
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Végül megtalálta a helyes utat, hivatását, majd feleségét is, akivel
híresen boldog házasságban élt, és akitıl 13 gyermeke született.
Orvosként elıször sebészként, majd szemészként mőködött. A
körmendi kastély egyik szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. A
mélyen vallásos orvos szegény betegeit ingyen gyógyította, így vált a
szegények orvosává.
Batthyány-Strattmann Lászlót sokan már életében szentként tisztelték.
Családi életével, hivatásában végzett munkájával volt már életében
példa sokak számára.
Nincs hely arra, hogy mindegyik szenté, boldoggá avatott magyarról
megemlékezzünk, de érdemes utánakeresni, utána olvasni.
Boldog IV. Károly király, boldog Salkaházi Sára, vagy a legutóbb
boldoggá avatott Meszlényi Zoltán életútja, messzemenıen különbözı
személyisége, története méltó a megismerésre, elmélkedésre alkalmas.
Meszlényi Zoltán 1915-ben pappá, majd 37-ben segédpüspökké
szentelték. Mindszenthy József bíboros-hercegprímás elhurcolását
követıen esztergomi érseki helynökként mőködött. 1951 júniusában
hurcolták el az állambiztonságiak és a börtönben kegyetlen kínzásokat,
verést kellett elszenvednie, aminek következtében 1953 januárjában
vértanúként halt meg.
Meszlényi Zoltán boldoggá avatására ez év október 31-én kerül sor az
esztergomi bazilikában a 10:30 –kor kezdıdı szentmise keretében.
A szentté avatásra várakozó tiszteletreméltó magyarok listája sem rövid. Brenner János, Kaszap
István, Márton Áron, Mindszenthy József, Bódi Mária Magdolna, Scheffler János, Endrédy Vendel,
Wech József, vagy éppen Kucsera Ferenc káplán, akit a szentendrei Duna parton lıttek agyon
1919-ben. Életük történetének megismerése olyan valódi értéket képvisel, amely lelki épülésünkre
szolgál.
Nevelıs Géza

Anna napi események
Az immár hagyománnyá váló Anna napi búcsú az
idén is nagyszerő programok sorával ünnepelt.
Az elıestén komolyzenei koncertet kaptunk a
Református Templom Alapítvány jóvoltából.
Templomunk orgonáján szólaltak meg a
zenedarabok Szekendi Tamás orgonamővész
által. Közremőködött trombitával Borsódy László.
Vasárnap szentmisével indult az ünnep, amit
Gulyás Zsolt atya, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház igazgatója koncelebrált Zoltán atyával.
Zenés misében volt részünk. Mozart C-dúr
miséjét (C-dúr Missa brevis) adta elı a zenekar
és énekkar. Vezényelt: Méhes Imre.
A zenekar a szentendrei Vujisics Tihamér zeneiskola tanáraiból és a Liszt Ferenc Zenemővészeti
Egyetem diákjaiból állt. Az énekkar a Szent Anna kórus állandó tagjaiból, és a szentendrei és
pomázi zeneiskola tanáraiból állt össze.
A szentmise végén került sor az idei egyházközségi kitüntetésekre. Már ötödik éve, hogy az
egyházközségért végzett áldozatos munkája elismeréseként egyházközségünk három tagja
emléklapot és kis ajándékot kap Szent Anna napon.
Az idei kitüntetettek:
dr. Havas Imréné Dorothea asszony, ifj. Kecskés János és dr. Richter Pál.
Sokaknak Thea, másoknak Thea néni azon kitüntettek sorába tartozik, akik korábbi, sokéves
munkájuk köszönetét már régen kiérdemelték, nem elmaradva a korábbi kitüntetettektıl.
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Csak váratlan betegsége akadályozza, hogy most már nem tud
aktív segítıje lenni a helyi Karitász-csoportnak és az
egyházközségnek. De lénye ma is lelki összekötı pont mind a
Karitász-csoport, mind az egyházközség tagjai számára.
Ifj. Kecskés János és dr. Richter Pál évek óta önzetlenül lát el
kántori feladatot, hogy legalább a vasárnapi szentmisén szóljon
az orgona, vagy a harmónium.
Köszönjük mindhármuknak a fáradozást, az áldozatot, amellyel
segítették, segítik az egyházközség közösségét! Példaképek ık
mindannyiunk számára.
Délután folytatódott a búcsú-napi ünneplés. Mint oly sokszor,
most is sokan az egyházközség tagjai sokféle házi süteménnyel
kedveskedtek a közösségnek. Köszönet illeti ezeket az
asszonyokat áldozatos munkájukért!
Végre egyszer már Förgeteg Ákos minden közösségi alkalomkor esedékes bor-ajándékáért –
méghozzá finom borért – is köszönet jár !
Elıször reneszánsz fúvószenét kaptunk a Borsódy
László vezette Sonateras Pannoniae együttes
megszólaltatásában. Váltva kaptuk az élményt a
Villı énekegyüttes népdal- és liturgikus dal
összeállításával. A szépen csengı nıi hangon
elıadott dalok és fúvószene férfias zengése az
önmagukban is szép élményt csak fokozták.
Humorban gazdag mősort is kaptunk. Mimóka
címmel Méhes Csaba pantomimes bohóc mősorát
élvezték a gyereke, de a felnıttek nevetése is
hallatszott.
A pusztán pantomimes jelenetek még nem váltották
ki a sikert, de a gyerekek bekapcsolása késıbb bravúros volt, folyamatos improvizációval
alkalmazkodott a gyerekek reakcióihoz és így sikerültek a jelenetek.
A Görömbı Kompánia nagyon másféle, de nem
kevésbé humoros elıadásában népzenével
tarkított mesemondás ürügyén kerekedett a tánc,
egyre több részvevıt bevonva.
A valódi ízes beszéd csak fokozta a hatást,
amelynek kedves humora átragadt a játékba
bevont nézıkre, de az abból kimaradókra is.
Mindeközben
folyamatosan
zajlottak
a
beszélgetések is, akik inkább egymás társaságát
választották, a bográcsban készült pörkölt, a
felkínált
borok,
sütemények
élvezetével
kiegészítve.
Azzal, hogy együtt voltunk, azzal, hogy ünnepeltünk, azzal, hogy kultúrával, lélekkel ünnepeltünk,
valódi értéket vitt haza mindenki errıl a napról.
Az idén is remek hangulatú, a búcsú valódi értelmét visszaidézı nappal ünnepeltük templomunk
és a falu védıszentjének, Szent Annának, Szőz Mária édesanyjának ünnepét.
A 2009-es hittan tábor témája: Ünneplés a gyermek életében
Az idei hittan tábor tematikája az ünnepek világába kalauzolta a jelenlévı közel ötven gyermeket.
A hét folyamán a korosztályok szerint négy csapatot (karácsony- húsvét- pünkösd- magyar
szentek ünnepei) kialakítva zajlottak a programok. Minden reggel szentmisével kezdıdött a nap,
ahol Zoltán atya az ünnepek méltó megülésérıl (szép ruha, fény, lakoma, ajándék, öröm), az
egyházi, az állami illetve a családi ünnepekrıl, továbbá Szőz Mária életéhez kapcsolódó naptári
alkalmakról és a magyar szentekrıl is prédikált a gyerekeknek.
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A szentmiséken hallottak alapján mindennap
megadott téma szerint rajzversenyre került sor,
ami keretében a legjobb alkotások édességdíjban
részesültek. A gyerekek a kézügyességüket
nemcsak a rajz terén mutathatták meg, hanem a
gyöngyfőzés, az agyagozás, a korongozás és a
nemezelés tekintetében is. A kézmővesség
mellett a labdajátékokban, sportversenyben sem
volt hiány és a kisebb-nagyobb kirándulások is
igencsak lefárasztották az apróságokat.
Kedden délután a leányfalui temetıbe sétáltunk
fel, ahol Zoltán atya az ereklyék tiszteletérıl, a
temetı rendjérıl, a temetési szertartásról beszélt.
Szerdán a dömösi Szentfa kápolnát kerestük fel, amelynek tövében, az enyhet adó hatalmas fák
árnyékában egy közös szentmisén vettünk részt, ahol a magyar boldogok – Salkaházi Sára, Apor
Vilmos és Batthyány Strattmann László – életével ismerkedhettünk meg.
A hét vége felé egyre nagyobb szerepet kapott a pénteki elıadásra való készülıdés, amely a tábor
most már hagyományossá váló záró programja. Az óvodások Nagy Miklósné Klári néni
vezetésével illetve Eszterle Marika és Csillikné Marika segítségével a pünkösdi királyné-járást
elevenítették fel. Az elsısök, másodikosok Gyırik Ági és Glück Éva rendezésében egy betlehemes
elıadással kedveskedtek a közönségnek, míg a nagy lányok Adorján Katinka és Siklóssy Regina
irányításával a húsvét megünneplését mutatták be.
Förgeteg Éva, Balla Béla és Éliás Szalay István
szervezésében pedig a nagy fiúk Szent István
életének,
államalapító
tevékenységének
mozzanatait vonultatták fel jelenetükben.
Az elıadásokat követıen Zoltán atya és Nyíri Csaba
polgármester úr zárószavai után a szereplık és
szüleik az ínycsiklandó pörköltillattól vezérelve
indultak meg Detky András gızölgı bográcsa felé,
hogy
közösen
fogyasszák
el
az
ízletes
búcsúvacsorát.
A gyermekek az idei nyáron is egy testi-lelki
élményekben gazdag hetet tölthettek el együtt a
leányfalusi plébánia kertjében.
Köszönünk minden segítséget, a Karitasz tagjainak a finom ebédeket és a takarítást, Binderéknek
pedig a rengeteg palacsintát!

Adorján Katinka

7/8

Egyéb tudnivalók
Elkészültek azok a táblák,
amin – régi szokás szerint –
mindazon nevek fel vannak
sorolva, akik vagy tevılegesen, vagy adományaikkal hozzájárultak az új
keresztút létrehozásához.

A Móricz Zsigmond útnál
álló
kereszt
feliratot
kapott!
A ’föltekintés a keresztre’
nem egy ránézést jelent
csupán. Még csak nem is
lelki rátekintést.

Mint a képen is látható,
A föltekintés a keresztre
hosszú a lista, ami annyit
Krisztus áldozatának és
jelent, hogy sokan voltak,
feltámadásának elfogaakik magukénak érezték az
dását
jelenti,
amibıl
ügyet, a közös erıfeszítést.
következnie
kell
a
Az eredmény, a keresztút
krisztusi szeretettel telmindenki lelki épülésére –
jessé lesz életnek.
áll.
» Június végén a nyári idény nyitányaként kaptunk népzenei ajándékhangversenyt, augusztus
végén pedig elbúcsúztattuk a nyarat a szintén ajándékba kapott koncerttel. Ez utóbbi során ízelítıt
kaptunk a népzenére és jazzre épített világzenébıl két kiváló muzsikus, Lakatos Kálmán és
Horváth Péter elıadásában.
Hittan-órák 2009/ 2010
II. János Pál pápa dombormőve
(minden héten keddi
templomunk falán
napon)
Szeretett
pápánkat
ábrázoló
dombormő
került
templomunk
1. oszt.
12:15 – 12:55
falára. A jól ismert kép kıbe vésett
2. oszt
15:00– 15:45
megvalósítása – Páljános Ervin
3. oszt.
13:15 – 14:00
alkotása – nagyon jól sikerült. Szép
4. oszt.
13:15 – 14:00
és hő ábrázolása a keresztbe
kapaszkodó embernek, aki már
5-6-7-8.oszt. 14:00 – 14:45
most szentként tisztelt pápánk volt.
óvoda(hétfın!!)15:30 – 16:10
Aláírt jelmondatai – ’NE FÉLJETEK’
és ’LEGYETEK DERŐSEK’ –
Ref.iskola kat.tanulói –
péntek 16:30
üzennek is nekünk, így jó, ha
Felnıtt
(keresztségre,
elsı
rendszeresen szemünkbe ötlik a
áldozásra): egyénileg
templomnál járva.
» Zoltán atya beszédeinek lejegyzett változata megtalálható az egyházközségi honlapon
(www.leanyfalu.hu – ’Katolikus egyházközség’-címszó alatt). Az utolsó két beszéd Zoltán atya
köszöntıjéhez kapcsolódik, a ’Korábbi szentbeszédek’-címnél további beszédek találhatók.
» Idısek, betegek szentmiséje október 11.-én, a szentmise keretében a betegek szentsége
kiszolgálására is sor kerül.
» Mindenszentek napján, november 1.-én, 15 órakor a temetıben, a ravatalozó elıtti kegyeleti
helyen szentmisével emlékezünk halottainkra (nem helyettesíti a vasárnapi szentmisét!).
» November 2-án 17:30 –kor halottak napi mise, utána litánia a megholtakért.
A szentmisék rendje:
Hétfı, kedd, szerda, csütörtök
Péntek

08:00
17:30

minden elsı pénteken mise után szentségimádás

Szombat, vasárnapi elımise
Vasárnap
Családok miséje

17:30
9:00
10:30

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.

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 elızetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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