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A Leány falui Római Katolikus Szent Anna Plébánia
2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091
Minden szentmise örök húsvét!
Krisztusban Kedves Testvérek!
Előbb-utóbb a papnak és természetesen a hívek sokaságának el kell jutni arra a lelki szintre, hogy megrendülve álljon Krisztus oltára előtt. Ez a megrendülés nem a félelemből fakad. Nem a félelem megrendülése ez, hanem annak a felfoghatatlan valóságnak, hogy Isten mennyire szereti az embert, hogy egyszülött
fiát adta éretünk, a mi megváltásunkra.
Amikor Pilisszentkereszten az oltárhoz lépek, a megfeszített
Krisztus embernagyságú alakja tárul felém, szinte hozzám,
hozzánk szól Krisztus a keresztről. Az egész megfeszítés
rólunk, emberekről szól. Nemcsak figyelmeztet, az kevés volna, teljesen az emberről szól, hogy éretted, te érted történt
Krisztus kereszt áldozata, hogy örök életed legyen!
Itt kezdődik az ember megváltása! A megrendült ember érzi
Isten szeretetét? Ahogy János evangéliuma írja: ”Mert szerette
övéit, akik a világban voltak”, megmutatta, hogy ”mindvégig
szerette őket”. És ez a szeretet vált Krisztus testévé, búzakenyér
és Krisztus vérévé, szőlőbor színe alatt az oltáron.
Szívében az Egyház újra és újra visszatér az utolsó vacsora termébe, ahol Szűz Máriával, a testvérekkel kitartva az imádságban, kérik a lélek erejét.
Hogyha szent oltárához járulunk, és valahányszor számunkra
megtöretik a kenyér, ha az üdvösség kelyhéből részesedünk, alázattal és hálával mondhatjuk egészen a világ
végéig: ”Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásadat, amíg el nem jössz”!
És így lesz számunkra a szentmise örök húsvét, melyet a szentmisén a hitvallásban megvallunk: ”Vallom
az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen”.
Adja meg a mindenható és irgalmas Isten, hogy soha ki ne aludjon belőlünk a feltámadás tüze, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az idő és örökkévalóság számára!
Zoltán atya

Áldott húsvéti ünnepeket kíván Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség,
Leányfalu minden lakójának,
e lap minden olvasójának!
Krisztus feltámadt! - Valóban feltámadt!

Jézus keresztre feszítése (Mt: 27:31-44)
Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet.
Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve. Itt epével kevert bort adtak
neki inni, de amikor megízlelte, nem akarta meginni. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján, majd leheveredtek, és őrizték. Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták:
„Ez Jézus, a zsidók királya.”

Munkácsy Mihály: Golgota

Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra menők
káromolták, s fejüket csóválva mondogatták: „Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot,
szabadítsd meg magad! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!”
Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is: „Másokat megmentett, de magát
nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott.
Mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta: Isten Fia vagyok.”
Ilyen módon gyalázták a vele együtt megfeszített gonosztevők is.
„A keresztséggel elmerülünk az élet kimeríthetetlen forrásában, Krisztus halálában, amely a szeretet legnagyobb tette az egész történelemben; és e szeretetnek köszönhetően új életet élhetünk, már nem a rossz, a bűn
és a halál fogságában, hanem Istennel és embertestvéreinkkel való közösségben.” (Ferenc pápa)

“Hát részekre szakítható-e a Krisztus?” (Egyetemes (ökumenikus) imahét)
Az idei ökumenikus imahét alapgondolatait a kanadai krisztuskövető testvérek állították össze, azt kérték,
hogy a világ keresztényei az idei imahéten Pál apostol korinthusiakhoz írott első levelének (1 Kor 1,1-17)
üzenetén gondolkodjanak el az Egyházról, az összetartozásról, az ökumenéről.
Az idei első ökumenikus imaóránkon Kovách Tamás református lelkész gondolatait hallgathattuk a levél
kezdetéhez kapcsolódóan:
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér, Isten korintusi egyházának,
a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik segítségül hívják a mi
Urunk Jézus Krisztus nevét, minden helyen, náluk és nálunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
A korabeli levélírás szabályai szerint a levél eleje megadja a levél íróját, majd a címzettet nemcsak megnevezi, de jellemzi is. Nem elégszik meg annyival, hogy megnevezi magát a korinthusiakat, még hozzá a
krisztuskövetők korinthusi csoportját, gyülekezetét, de a megszólítottak körét bővíti. Mindazokat, ’akik segít-
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ségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét’. Ezzel valóban mindenkihez fordul, mindenkit egybe hív, akik
Krisztushoz tartoznak.
Lelkész úr idézte még a kanadaiak jelzését, amelyben az ország nevének eredetét idézték. Kanada eredetileg
irokéz indián szó, falut jelent. A falu fogalma közösséget, összetartozást hordoz. Ilyen módon jelképe lehet a
keresztény, keresztyén összetartozásnak is.
Szilágyi János görögkatolikus atya, a Szent Gellért lelkigyakorlatos Ház igazgatója folytatta a Szent Pál levél
gondolatsorát:
“Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek
mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek
egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. Kloé
hozzátartozói ugyanis azt a hírt hozták felőletek, testvérek, hogy
pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek,
akik így nyilatkoznak: „Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én
Kéfással, én meg Krisztussal.”
Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek kereszre, avagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?... Krisztus ugyanis
nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisztus keresztje
elveszítse erejét.
János atya a Szent Pál levélben megfogalmazott emberi gyarlóságra irányította a figyelmet, amely lélekpusztítóvá is válhat. A rivalizálás – úgy tűnik – Szent Pál idejében is jelen volt az első krisztuskövető csoportokban. Az igazság ismeretének harcos hirdetése gyorsan Krisztustól való eltávolodáshoz vezet, és már semmi
köze az igazsághoz.
Horváth-Hegyi Olivér, Szentendre evangélikus lelkésze is tartott imaórát. Beszédében folytatta az imahét
gondolatmenetét, hangsúlyozta a krisztuskövetők egységének fontosságát. Szent Pál korinthusiakhoz írott
levele ebben a vonatkozásban is fontos támpontokat ad.
Máthé Zoltán lelkész, a református szeretetotthon vezetője is a korinthusiakhoz írott első levélhez fűzte gondolatait. Felhívta arra a veszélyre a figyelmet, hogy a krisztuskövetők között fellépő megosztottság következtében egy megosztott Krisztust kezdenek követni, mert mindig akad egy nagyhangú a hívek között, aki a
többieket félre tudja vezetni. El kell jönnie annak az időnek, amikor a krisztuskövető felekezetek között nem
lesz már megosztó kérdés, hogy ki katolikus, ki református, ki evangélikus, hanem egyetlen kérdés marad,
hogyan tudjuk a leghívebben magunkévá tenni Krisztust. ’Én Krisztusé vagyok!’ – ezt kell vallania minden
kereszténynek, keresztyénnek.
Szalay Zoltán atya volt a záró találkozó vezetője. Beszédéhez az aznapra rendelt evangéliumot (Mt 4,12-23)
olvasta fel, amelyben Jézus első tanítványait választja ki, Simont, Andrást, Jakabot és Jánost, akikből válnak az
első krisztuskövetők. Ahogy ők követték feltétlenül Jézust a kezdetektől, majd a Feltámadás után halálukig, úgy
nekünk sincs más utunk az életben. Függetlenül felekezeti hovatartozásunktól, de megtartva azt. Mindenkit
várnak a saját felekezetében, ott kell megélni hitünket, ott kell megélnünk a Krisztushoz tartozásunkat.
Ez nem elválaszt, hanem összeköt. Egyek vagyunk abban, hogy Krisztus életünk része, életünk vezérlője,
életünk támasza.
Nevelős Géza, kép: Füleky Maya
Bemutatjuk Tamás atyát
Tamás atya, Frankó Tamás, aki gyakran kisegít egyházközségünkben, amikor Zoltán atyának
halaszthatatlan elfoglaltsága akad máshol, és így nem maradunk szentmise nélkül ilyen esetekben sem. De nemcsak egyszerűen egy vasárnapi szentmisét celebrál Tamás atya, hogy ne múljon el vasárnap szentmise nélkül, hanem számunkra is érezhetően készül ezekre az alkalmakra,
készül, hogy a szentbeszédből vigyünk haza gondolatokat. Vigyünk haza és gondoljunk tovább.
Hiszen ez a lényege a szentbeszédnek, ahogy a minden szentmisén felolvasott szent szövegeknek is, az olvasmánynak, szentleckének és az evangéliumi szakasznak.
		
Köszönjük Tamás atya!
Dr. Frankó Tamás 1979. október 3-án született, Budapesten. Esztergomban szentelték pappá 2005. június 18-án.
Jelenleg az esztergomi Papnevelde prefektusa
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Ez már az ötödik keresztény bál volt
Öt évvel ezelőtt, valamikor 2009 őszén egy plébániai beszélgetésen született meg a keresztény bál ötlete.
Akkor vetődött fel, hogy jó lenne szervezni egy alkalmat, egy olyan igazi zenés - táncos mulatságot, ahol
jobban megismerhetjük egymást, ahol van idő és lehetőség egy pohár bor mellett beszélgetni egymással,
ahol akár még táncra is perdülhetünk… Az ötlet rögtön lelkes fogadtatásra talált, s Zoltán atya vezetésével
megkezdődött a szervezés, mely azóta ciklikusan ismétlődik.
Immáron az ötödik jótékonysági keresztény bálon is túl vagyunk, sok szép és vidám emlékkel gazdagodva. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy miként minden kezdet, így a bálszervezés is kisebb nehézségekkel
indult: volt, hogy a vacsora mennyiségével, volt hogy az ülőhelyek számával akadtak problémák, de lassacskán belerázódtunk ebbe is. Az első bált egy kicsit elcsúsztatva, 2010 áprilisában rendeztük, az akkor
frissen felújított faluházban. Az Aba-Novák Galériában ez alkalomból Zsögödi Nagy Imre képeiből nyílt
kiállítás, melyet Kányádi Sándor Kossuth díjas költő nyitott meg, a vendégeket pedig Póka Éva színművész
műsora szórakoztatta. A második bál már farsangra esett, s a vendégek Vincze László papírmerítő mester
kiállításának megnyitóján vehettek részt, melyet Kányádi Sándorral folyatatott beszélgetése követett. A
harmadik rendezvényünkön a Ripacsok színjátszó kör vidám előadása mulattatta a bálozókat. Negyedszerre a közönség Hámori Angelika és Csőke Flóra, illetve Séra Anna és Kovács László zenei párosát hallgathatta, sőt még a Szent Anna Kórus házaspárjaiból verbuválódott néptánccsoport meglepetés produkciója,
majd táncháza is szórakoztatta az egybegyűlteket.
Idén, az ötödik keresztény bált Szalay Zoltán plébános atya és Nyíri Csaba polgármester köszöntője után
egy profi zenei formáció, a Latin Varázs nyitotta meg. Gál Péter hegedűs és Szűcs Antal Gábor gitáros
műsorukat ingyen ajánlották fel a bál jótékonysági céljára, a közvetítő Magyar Kálmánra tekintettel. Különleges élmény volt a duó játéka. Különleges a gitár és a hegedű párosítása, különleges volt a latin muzsika,
és különleges a zenészek játéktudása, hangszereik mesteri kezelése. Ezúton is köszönjük Kálmánnak és a
zenészeknek a fergeteges koncertet!
Az idei ízletes és elegánsan feltálalt vacsora az Útonálló éttermet dicsérte. Az elköltött estebéd után a program a tavaly már nagy sikert aratott fergeteges néptánc-bemutatóval és táncházzal folytatódott, a talpalávalóról pedig ismét Richter Pál professzor népzenész növendékei gondoskodtak. A bál további hangulatához a muzsikát a nálunk tavaly már bizonyított, Pilisszentkereszten kántorkodó Hugyecsek Szilveszter
szolgáltatta, nagy megelégedésre egészen hajnal két óráig.

Az idei tombolanyeremények, a hívek és a helyi vállalkozók önzetlen felajánlásainak hála, ismét sok vidám és örömteli percet okoztak, értékes ajándékcsomagokkal, belépőkkel és képzőművészeti alkotásokkal gazdagodhattak a szerencsés nyertesek! Az adakozók jóságát ezúton is köszönjük. Az est bevételét a
régi kálvária felújítására fordítja a plébánia.
Felsorolni nehéz lenne mindazok neveit, akik munkájukkal, támogatásukkal, adományaikkal, fellépésükkel
hozzájárultak az idei jubileumi keresztény bál sikeréhez, de szíves felajánlásaikat ezúton is mindannyiunk
nevében köszönjük!
Adorján András
4

Készül a régi Kálvária felújítása
Ahogy az már ismert, a hívek
szándéka és adományai nyomán
megtörténik az idén a régi kálvária
stációinak felújítása. A munka
elkezdődött, joggal bízhatunk abban, hogy nyáron megtörténik az
újraszentelés is.
A mellékelt képen látszik a stációk
jelenlegi állapota és a megkezdett
munka.
Az stációk újravakolása, új cserépfedése, a bádogos munka ismét hosszabb időre jelentenek jó állagot. A rácsok és képek is teljes felújításra szorulnak, így van még munka bőven. Látszik azonban a képen, hogy már a
stációk kőműves munkája jól halad.
A régi kálváriáról
Dr. Szinna Ferencné, Lia néni mesélt a régi kálváriáról, sőt írt is róla még 2006-ban. Ebből érdemes idézni.
“A mi leányfalusi kálváriánkat egy hitbuzgó család adományának köszönhetjük. Az adományozó vitéz Pesthy
Müller József Leo gyáros, kormányfőtanácsos, nyugalmazott
huszárkapitány, litván konzul. Müller Józsefnek két fia volt,
József (Dódi) és István (Isti). Egyik fia súlyos betegségből való
gyógyulásáért hálából állíttatta 1932-ben a Kálváriát. Saját
területéből hosszú, több méter széles telket adományozott az
egyháznak, ezen építtette fel saját költségén a 14 stáció fülkés
oszlopait és a keresztutat lezáró három keresztet. A fülkékben
elhelyezett, a szenvedés jeleneteit megörökítő képeket maga
az adományozó festette, az oszlopok kőműves munkáit Loszmann János készítette, a képek keretei Papp Gyula faszobrász munkái.
1932-ben nagy ünnepélyességgel szentelte fel a Kálváriát
Schvoy Lajos megyéspüspök úr.”
A kálvária szentelése 1932-ben
“Különösen figyelemreméltó volt a három kereszt között a
középső, “Krisztus keresztje”, amely un. litván kereszt volt. Ezen a kereszten nem a mi hagyományainkból ismert corpus, Krisztus megfeszített teste függött, hanem a Megfeszítettnek egy kisebb szobra, különleges formájú
keretben elhelyezve, amelyet széles sugarak szegélyeztek. Ezen a sugaras kereszten még egy, kisebb, szintén sugaras kereszt állt. A két oldalon álló kereszt teljesen díszítés nélküli volt. Puszta Sándor plébános vezetésével minden nagypénteken a hívek együtt vonultak a Kálváriához, együtt végezve el a keresztúti ájtatosságot. Ünneptől
függetlenül is gyakran látogatták a hívek a gondozott, szép keresztutat.
A történet végét ma már nehéz rekonstruálni. A litván kereszt soha nem került elő, az új keresztek egy villa kerítéséhez vannak erősítve, a stációk viharvertek, az elsőből hiányzik a kép, az út gondozatlan. Jó lenne folytatni
az elfeledett hagyományt, a nagypénteki keresztútjárást!” – írta Lia néni az akkori cikk végére.
Mára elmondhatjuk, hogy többszörösen is teljesült Lia néni kívánsága. Nemcsak nagypénteken, de a nagyböjt
minden péntekén járjuk a keresztutat, egyre többen. Elkészült a templomhoz vezető út mentén az új kálvária,
amely lehetőséget ad arra, hogy jó időben ott végezzük a keresztútjárást. És eljött az idő is, hogy korábbi szándék a régi kálvária felújítására párosult sokak adakozásával, legfőképpen Pesthy Müller József családjának
újabb áldozatával, és megindult a felújítási munka.
Még egy kereszt Leányfalun
A Puszta Sándor utca végén állított hívek egy csoportja egy fakeresztet ’pléhkrisztussal’ jó néhány évvel ezelőtt. A
temetőbe igyekvők az utcán végig ezt a keresztet látták, ehhez közeledtek. Mivel a fakereszt nem volt elszigetelve
a talajtól, mostanra elkorhadt és a kereszt kidőlt. Sokan tették szóvá, hiányzik nekik a kereszt, a falu része lett.
Anyagi, vagy tevőleges segítséget kérünk (vagy mindkettőt), hogy ismét állhasson a kereszt a megszokott
helyen, de most már időtálló fából, időtálló szigeteléssel.
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Titanic 1912: gőg kontra bizalom az Úrban (részletek)
A 19. század a mai napig joggal büszkélkedhet „a vas és a gőz évszázada” elnevezéssel, mert ez volt a nagy
iparosodás és számos jelentős technikai vívmány feltalálásának korszaka. Sokan azt gondolták, hogy az
emberi értelem túlszárnyalta határait, hogy az ember, aki feltalálta a telegráfot, a fonográfot, a villanykörtét,
a belső égésű motort, és nagy előrehaladást ért el az orvostudományban, immár teljesen önellátó, és csak
egyetlen lépés választja el őt az emberiség ősi vágyának megvalósításától: a földi paradicsom megépítésétől.
A Szentírásból tudjuk, hogy az emberiséget akkor csábította el először ez a látomás, a gőg és a naivitás
keveréke, amikor a bábeli tornyot építették. Hogy miként végződött ez – azt is tudjuk. Hasonló kísértéssel,
mint amilyenbe a bábeli torony építői estek, szembesültek a 20. század emberei is, akik azt állították, hogy
a technikai haladás korlátlan fejlődést biztosít az emberiségnek.
Mint tudjuk, a „történelem végének” látomása (vagyis az a meggyőződés, hogy a technikai haladás az emberiség fejlődésének egyetlen módja) 1914-ben ért véget a véres első világháború kitörésével . Két évvel
előtte azonban egy olyan esemény történt, amely most, százegy év távlatából nézve számunkra is figyelmeztetésként szolgálhat.
1912 áprilisában elindult első útjára Angliából az USA-ba
a világ legnagyobb utasszállító óceánjáró hajója, melyet a
sajtó elsüllyeszthetetlen jelzővel magasztalt. A hajót Titanicnak hívták, és az elsüllyedését elrettentő figyelmeztetésnek kell tekintenünk: nem léteznek elsüllyeszthetetlen
hajók, sem csupán emberi erőfeszítésen alapuló örökéletű
civilizációk.
Ám a Titanic sorsa nem csupán egy tragikus szimbóluma
annak, hogyan végződhet az emberi értelemben vett bizalom. A Titanic utolsó, drámai órái a keresztény hit és
a hívő emberek hősies helytállásának nagy tanúsága is.
Amikor az óceán hullámai újabb és újabb fedélzeteket
árasztottak el, és nyilvánvalóvá vált, hogy minden mentőcsónak megtelt, az említett zenekar azoknak, akik
a főfedélzeten maradtak a Közelebb, közelebb, Uram, hozzád protestáns himnuszt kezdte játszani.
A hajón három katolikus pap és egy ír papnövendék volt – a katasztrófát csak az utóbbi élte túl.
A három pap a többi emberrel együtt áldozatává vált a balesetnek, amikor a hajó tragikusan összeütközött
a jégheggyel. Úgy viselkedtek, mint katolikus papokhoz illik: végig a rájuk bízottak mellett maradtak, és a
borzalom szavai helyett a szentségekből és az imából fakadó vigasztalás szavait kínálták.
A papok egyike a huszonhét éves Juozas Montvila volt. Ez a katolikus pap jó néhány évig a Suwalki régióban,
a lubowói egyházközségben teljesített szolgálatot. A sejnyi (illetve a suwalki és az augustówi) egyházmegyei
litván nemzeti ébredés egyik elindítójának tartják őt. A Titanic fedélzetére magával vitte mintegy hatszáz
litván népdal kéziratát, melyet a sejnyi szeminaristák gyűjtöttek össze.
Montvila atya nem volt egyik mentőcsónakban sem, nem volt az „elsüllyeszthetetlen” hajó megmentett
hajótöröttjei között. A végsőkig a fedélzeten maradt, és in articulo mortis („a halál pillanatában”) feldolgozást adott azoknak, akiknek már nem jutott hely a mentőcsónakban. E pillanatok egyik szemtanúja
megmenekülése után elmondta, hogy Montvila atya „a végsőkig teljesítette hivatását”. Visszautasította, hogy
beszálljon a mentőcsónakba, mikor megmenekülhetett volna. Hasonlóképpen cselekedett a negyvenegy
éves német Joseph Peruschitz bencés atya is. A végsőkig feloldozást osztott, és vezette a rózsafüzér imáját.
A Titanickal hajózott Thomas Byles atya is (ő 1870-ben született). New Yorkba tartott, hogy papként ő
legyen az eskető William öccse esküvőjén. Byles atya életrajza a bizonyítéka annak, hogy mekkora ereje
volt a brit katolicizmusnak a 19. és a 20. század fordulóján. A Titanic későbbi hőse Roussel Bylesként
született egy protestáns családban (apja, Alfred Byles, ismert lelkipásztor volt). Amikor az 1912. április
14-éről 15-ére virradó éjszakán megkezdődött a Titanic utasainak drámája, Byles atya megnyugtatta a rémült utasokat, és segített nekik beszállni a mentőcsónakokba. Mindenekelőtt azonban gyóntatott (majd
feloldozást adott in articulo mortis), és vezette a rózsafüzér imáját a süllyedő hajón. Kétszer kínáltak neki
helyet a mentőcsónakban, de visszautasította.
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Thomas Byles atya testét soha nem találták meg. Néhány hónappal később öccse, William, feleségével együtt
nászútjukon Rómába látogatott, s a házaspár egy kihallgatáson találkozott X. Piusz pápával. A Szentatya
állítólag azt mondta nekik, hogy az elhunyt papot „az Egyház vértanújának” tartja.
A pápa ezekkel a szavakkal talán nemcsak Jézus szavaira utalt, hogy „senki sem szeret jobban, mint az,
aki életét adja barátaiért”, hanem a Titanic elsüllyedése előtti utolsó pillanatok borzalmas hangulatára is.
Ez nem csupán a fenyegetően tornyosuló hullámokról és a felbillenő hajóról szólt. Több szemtanú ugyanis egybehangzóan állította, hogy azokban a szörnyű utolsó pillanatokban néhány utas, aki hitt a gőzhajó
„elsüllyeszthetetlenségében”, kinevette a rózsafüzért imádkozó katolikus papokat. Ezek az emberek állítólag
gúnyolták a térden állva imádkozó hívőket. S akkor a víz leszakította a korlátokat…
Vajon mire emlékezteti ez a kedves Olvasókat?
Grzegorz Kucharczyk

Olvasni ajánljuk

Michael Hesemann: Az Első Pápa
A szerző történész. Ebben a könyvében az a célja – nagyon olvasmányosan – hogy Szent
Péter életének ma is fellelhető nyomain keresztül a Szentírás történeti valóságát hozza
közelebb. Mindjárt a könyv elején izgalmas leírást kapunk a száraznak feltételezhető
régészeti feltárás részletes tárgyalásával, amellyel az 1940-es évek közepén sikerült bizonyítani Szent Péter sírjának valódiságát. A római Szent Péter bazilikában, a főoltár
alatt valóban Szent Péter nyugszik.
A továbbiakban Szent Péter életútját követhetjük a Szentírás történései alapján, mindig a ténylegesen feltárt régészeti emlékek, vagy hagyományok, apokrif iratok alapján
nyugvó ismeretek alátámasztásával. Mindezzel semmiképpen nem hittételeket akar
bizonyítani a szerző, hiszen a hithez nem tartoznak tárgyi bizonyítékok, de azt mindenképpen eléri, hogy a Szentírás történeti részletei valóság-közelbe kerülnek, és így
egészen más alapot adnak a Szentírás újraolvasásához.

Új Ember – hetilap
Jó olvasnivaló. Nemcsak vallási, hitéleti tartalmú írásokat találunk, de sokszor egyéb
témákról szólókat is, bár nyilván ezek is köthetők a vallásos szemlélethez.
Mint például a teremtésvédelem, vagy a családi élettel foglalkozó írások. Kiemelkedőek
a Ferenc pápához kapcsolódó írások, amelyek részben közvetlenül tőle erednek, részben róla íródnak. Külön
érdekesség a kéthetente becsatolt melléklet, kivonat a L’Osservatore Romano lapból, kifejezetten azzal a céllal,
hogy Ferenc pápa gyakori megnyilatkozásairól kapjunk még közvetlenebb tájékoztatást.
Adoremus – Havi kiadvány
Az Új Ember havonta megjelenő kiadványának célja, hogy a hívek számára elérhetővé
tegye a szentmise liturgiájának szövegét és a hozzá kapcsolódó magyarázatokat, tanítást, elmélkedést, énekrendet.
Nagyon jó segítséget ad a szentmisékre való felkészüléshez. De a hónap szentjeinek életleírásával ismereteinket
bővíthetjük, vagy megújíthatjuk.
Idézetek neves tudósoktól
“Bárhová nézünk, sohasem találunk ellentmondást a vallás és a tudomány között, inkább teljes összhangot minden lényeges pontban. Vallás és tudomány párhuzamosak, és a távoli jövőben ugyanahhoz a célhoz jutnak. Ennek megvalósítására legjobb, ha állandóan törekszünk a tudomány lényegének és céljának, valamint a vallásos
hit megértésére. Akkor világosabb lesz az, hogy bár a módszerek különböznek, mivel a tudomány általában az
értelemtől függ, a vallás pedig a hittől, a haladás értelme és iránya teljesen megegyezik.”
(Max Planck, Nobel-díjas fizikus)
“Ahogy Isten művei beszédesek azok számára, akik ismerik, és megnyílnak azok számára, akik szeretik, ugyanúgy rejtve marad azok számára, akik nem keresik és ismerik Őt.” (Blaise Pascal, matematikus, fizikus)
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A hittanosok II. félévi plébániai programjai
Február 1., szombat :
			
Márciustól:		
Március 1, szombat:
Április 6, vasárnap:
Május 3, szombat:
Június 1, vasárnap:
Június 15, vasárnap:
Augusztus 25-29:

Előkészület a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére
(kézműves foglalkozás) 9-től 12-ig.
elsőáldozási felkészítés (kijelölt szombati napok, délelőtt)
hittanos farsang 9- től 12-ig
10:30-tól a hittanosok keresztúti ájtatossága
májusfa-állítás 9-től 12-ig
11:15 ELSŐÁLDOZÁS
hittanos évzáró szentmise (Te Deum)
Hittantábor

			

Szertartások rendje a nagyböjt folyamán, a nagyhéten és húsvétkor

15

Nagyböjt:
Keresztút: minden pénteken
órakor.
		
		Április 11-én, 20 órakor gyertyás keresztút, utána szentmise.
		
Péntekenként a keresztút előtt lehetőség van gyónásra, lelki beszélgetésre.
Virágvasárnap (április 13.) 15-16 óra között bűnbánati liturgia, gyónási lehetőséggel.
Nagyhét:
				
		Nagycsütörtök					17:30
		Nagypéntek					15:00
								17:30
		Nagyszombat					17:30
								18:30
		Húsvét vasárnap				 9:30
								11:15

szentmise, szentségimádás
keresztút
szent liturgia
feltámadási szentmise
körmenet
ünnepi szentmise
családok miséje

A szentmisék rendje az évközi időben:
Kedd, szerda, csütörtök, péntek			
08:00
Szombat (vasárnapi előmise)				17:30
minden első szombaton mise előtt szentségimádás
Vasárnap 					
09,30
		családok miséje			11:15
Gyónási lehetőség: szentmisék előtt fél órával, illetve előzetes megbeszélés szerinti időpontban.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap első péntekén, vagy előzetes
megbeszélés alapján.
Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: szerda: 9:00-12:00, vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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