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Feltámadt Krisztus!
Sokan nem értik a húsvét tanítását, ezért nem tudnak mit kezdeni húsvét misztériumával.
A megváltás kifejezése nagyon sok ember számára ismeretlen fogalommá vált. A mindennapi életben nehéz
elhelyezni e kifejezés tartalmát és értelmét. Hosszú évszázadokon keresztül az egyszerű embertől a tanult
emberig mindenki értette, megtapasztalta, megélte az isteni kegyelem valóságát.
Manapság ezen valóságtól elszakadtunk. Nincs bennünk a vágy a megváltás örömének befogadására, mert
nincs élő Isten-kapcsolatunk. Így vagyunk a szent három nap tanításával.
Nagycsütörtökön az utolsó vacsora alkalmával Jézus mondja tanítványainak: „Vegyétek és egyetek ebből
mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én
vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”
Nagypéntek tanítása, melyben a legnagyobb szeretet önmagát adja értünk. „Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága”.
Nagyszombat a feltámadás valósága. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghal is,
élni fog”.
Hogyan érti meg a mai ember e szent három napot?
Ki kell vonulnunk a pusztába. Éreznünk kell a semmibe való zuhanásunkat, az elhagyatottságot, azt, hogy
Isten nélkül mennyire nehéz. Amíg ezt nem tapasztaljuk meg, nem jutunk el a húsvét értelméig.
Vonuljunk ki a pusztaságba, a bennünk lévő elcsendesedéssel, az imádságunkkal, a böjttel és a könyörülettel.
Isten nem azt akarja, hogy mi is szenvedjünk e szent három napon, nem a szenvedésünket akarja, hanem a
szeretetünket. Ezen lelki megtapasztalással eljutunk a húsvét öröméig, melyet nagyon szépen fejez ki őseink
köszöntése. Örömmel és élő hittel mondták: ”Krisztus feltámadt!”, amelyre a válasz „Valóban feltámadt!”
Adja meg az Úristen, hogy egyre több ember és testvér élő hittel mondja: Krisztus feltámadt!

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

Zoltán atya

”Adj innom!” (Jn: 4,1-30)
Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János –
noha Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai –, elhagyta Júdeát és visszatért Galileába, így keresztül kellett
mennie Szamárián. Odaért Szamária egyik városához, Szikarhoz; ez annak a földnek a közelében volt, amelyet
Jákob fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja.

Marco Ricci: Jézus és a szamáriai asszony

Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idő. Egy szamáriai asszony odament vizet meríteni.
Jézus megszólította: „Adj innom!”
Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek.
A szamáriai asszony így válaszolt: „Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól kérsz inni?”
[A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamáriaiakkal.]
Jézus ezt felelte neki: „Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél
volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked.”
„Uram – mondta erre az asszony –, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő vizet? Csak
nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt?”
Jézus azt mondta neki feleletül: „Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet
én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.”
Erre az asszony kérte: „Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, s ne kelljen idejárnom meríteni.”
Jézus így válaszolt: „Menj, hívd el a férjedet, és gyere vissza!”
„Nincs férjem” – felelte az asszony.
Jézus erre azt mondta neki: „Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem
férjed. Így igazat mondtál.”
„Uram – válaszolta az asszony –, látom, próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni.”
„Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus –, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem
fogják imádni az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól
ered. De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az
Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
Az asszony azt felelte rá: „Tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a Fölkent, s amikor eljön, mindent tudtunkra ad.”
Jézus erre kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”
Közben visszatértek tanítványai, s meglepődtek rajta, hogy asszonnyal beszélget. De egyikük sem mondta:
„Mit akarsz tőle?” Vagy: „Miért beszélgetsz vele?”
Az asszony otthagyta a korsóját, sietve visszatért a városba, és azt mondta az embereknek: „Gyertek, van itt
egy ember, aki mindent elsorolt, amit csak tettem. Ő volna a Messiás?”

Az emberek kitódultak a városból, és odasereglettek hozzá.
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“Jézus így szól hozzá: Adj innom!” (Egyetemes (ökumenikus) imahét)
Az idei ökumenikus imahét alapgondolatát a brazil krisztuskövető testvérek adták meg. Azt ajánlották,
hogy a világ keresztényei az idei imahéten János apostol evangéliuma negyedik fejezetének (Jn: 4,1-30)
üzenetén gondolkodjanak el.
Mint a világ annyi más táján, így Brazíliában is az élet központi problémája a víz. A kitűzött evangéliumi
rész is a vízhez kötődik.
A brazil krisztuskövető testvérek kérése volt az első ökumenikus összejövetelre, hogy legyen ott egy tál,
mellette vízzel teli poharak. A poharak tartalmát a különböző keresztény felekezetek képviselői öntötték a
tálba, amelyben így gyűlt össze a nagyobb mennyiségű víz, jelképezve az együttes erőt, hitet.
Az idei első ökumenikus imaóránkon Szilágyi János görögkatolikus atya, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos
Ház igazgatója gondolatait hallgathattuk az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódóan.
Egy kútnál zajlik a történet, egy 1700 éves kútnál,
amelyben forrás ontja az életet adó vizet. Itt ül le
Jézus, hogy megvárja tanítványait, és a szokásokkal szemben tiltott módon vizet kér egy asszonytól. Tiltott, mert zsidó férfi nem szólíthat meg
idegen asszonyt és tiltott, mert a zsidók nem érintkezhettek szamariaiakkal.
A döbbent asszony pár mondat után felismeri
Jézusban a Messiást. Hiszi, hogy a Messiás kért
tőle vizet. Hátrahagyja korsóját és viszi a hírt a
városba. ”Az emberek kitódultak a városból, és
odasereglettek hozzá.” - mert most már ők is hitték, hogy ő a Messiás.
Ahogy Jézus túlteszi magát a megkülönböztetéseken, a zsidó és szamariai ellentéteken, úgy kell nekünk
is túltenni magunkat a keresztény felekezetek különbözőségein a közös gyökerek megtalálásával, a másik
hitének tiszteletben tartása mellett – mondta János atya.
Kovách Tamás református lelkész folytatta ugyanannak az evangéliumi szakasznak kifejtését a következő
imaórán. A gazdag mondanivalót az út, a kút, a víz és a templom jelentőségével hangsúlyozta. Az út
jelentősége megjelenik Jézus döntésében, hogy Szamárián keresztül halad, amit hithű zsidó ember nem
tett, de Jézus ezzel jelzi nekünk, hogy az emberek által állított korlátok nem valódiak, Isten megtalálja az
utat minden emberhez. Ezért nekünk is utat kell találnunk egymáshoz, nem pedig korlátokat építeni.
A kút és a belőle nyert víz éltet. A Molnár család kútfúrására emlékeztetett a leányfalusi hegyoldalban, amit
addig ásott és ásott Molnár Ferenc a hitetlenkedők ellenére, amíg mégis csak víz fakadt benne. Nemcsak a
családnak, de a környező lakóknak is. Jézus Jákob kútjánál kéri a vizet. Jákob próféta mind a zsidók, mind
a szamariaiak számára az eredetet jelentette, a közös forrást pedig az ő kútja.
A templomról is szól Jézus. A két nép ellenségeskedése a templomra is kiterjedt. Jézus azonban azt mondja,
hogy ’Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.’
Szalay Zoltán atya is tartott imaórát. Beszédében azt javasolta, helyezzük magunkat a szentírási történetekbe, hogy megértsük azok lényegét. Ha ez sikerül, felismerjük Jézus Krisztust, és amit ő mond nekünk
a történettel. Ha ez sikerül, akkor saját életünkben is találkozhatunk Vele. Ahogy a történetbeli asszony is
várta a találkozást a Messiással, ezért képes felismerni Jézusban.
A mai ember nem akar tudni Isten világáról, pedig mindenki ott ül Jákob kútjánál és szomjazza Istent. Mégsem veszik észre, nem akarják észrevenni.
Az összes keresztény templom olyan kút, mint Jákob kútja, ahol Isten éltető vizét kaphatjuk meg, a kegyelem forrását, sokan mégsem térnek be. Imádkozzunk azért, hogy minél több ember felismerje, hogy Istent
szomjazza és megtalálja a szomját oltó vizet.
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Horváth-Hegyi Olivér, Szentendre evangélikus lelkésze arra hívta fel figyelmünket, hogy az idézett evangéliumi szakasz milyen vázlatosan írja le az eseményeket. Ha odaképzeljük magunkat, akkor szinte halljuk
Jézus és az asszony beszélgetését, amely a leírtaknál bővebb lehetett.
Ahogy a valószínűleg saját népében is megvetett asszony egyik ámulatból a másikba esik, ez vezeti a
felismerésre, valami nagyon különleges történik vele, talán éppen a Messiás az, aki tőle vizet kér. Korsóját
hátrahagyva megy vissza a városba, hogy elmondja a többieknek, amit tapasztalt.
A lelkész úr Paul Tillich Létbátorság című könyvében leírt emberi szorongásokat idézte. A történelmi korokhoz köthető szorongásokat. A középkor előtt az emberek a haláltól féltek. Erre jó példa a fáraók és másféle
uralkodók, magas rangú személyek próbálkozása, hogy a halálban is élővé tegyék magukat. Aztán később,
a reformáció korában az emberek az elkárhozástól féltek, a pokolban való megsemmisüléstől. Ezért volt oly
sikeres az akkori egyház búcsúcédula árusítása, amivel megváltást ígért pénz ellenében. A felvilágosodás
korában az emberek az ürességtől rettegtek. Attól, hogy valamit elmulasztanak életükben, találmányaik
nem maradnak fenn, szellemi teljesítményük elenyészik halálukkal. Ez a liberalizmus melegágya. A mai
ember attól fél, hogy nem lesz ideje valamit megtenni. Mindenhol órák, mindenki elfoglaltságáról beszél.
Az idézett evangéliumi részben az asszony a beszélgetésben időtlen élményt kap, kiemelkedik a mindennapi teendőkből és megérzi, itt valami időn túli történik. Ezt az időn túli élményét viszi el a többieknek, akik
megértik ezt, és kitódulnak a városból, hogy találkozzanak Jézussal.
Nevelős Géza,
kép: Füleky Maya

Most van itt az ideje!
Vízkereszt (Urunk megjelenése) a karácsonyi ünnepkör
zárónapja és egyben a farsang kezdőnapja. A farsang vízkereszttől
hamvazószerdáig tart, hamvazószerda pedig már a nagyböjt kezdetét jelzi.
Hamvazószerdán a pap szentelt hamuból (mely az előző évi
virágvasárnap barkáinak hamvai) keresztet rajzol a hívők homlokára, s eközben a következőt mondja: „Ember emlékezz rá,
hogy porból vagy és porrá leszel”, ill. „Térjetek meg és higgyetek
az Evangéliumban!”
A hamu a bűnbánatnak a jele, amelyet a következő szentírási részekből ismerhetünk: Dániel szőrruhában és hamuban
könyörög Istenhez és megvallja bűneit (Dán.9,3), és ezért
öltözött zsákruhába és ült hamuba Ninive királya, hogy megnyerje az Úr bocsánatát (Jón.3,6).
Emlékszem, hogy minden hamvazószerdán Ackermann Kálmán atya mindig megemlítette, hogy szerinte ez
a legnagyobb ünnepek egyike, amit az ilyenkor felolvasott olvasmány is bizonyít:
,,Nos tehát, - mondja az Úr, - térjetek hozzám teljes szívetekből, böjttel, sírással és jajgatással.
Szaggassátok meg szíveteket, nem pedig ruhátokat, és térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos
ő és irgalmas, türelmes és nagyirgalmú, és szánakozik a bajok felett.’’ Ki tudja, hátha ismét megtér és elfelejt,
s áldást hagy hátra maga után, étel- és italáldozatot az Úr, a ti Istenetek számára? Fújjátok meg a harsonát
Sionban, hirdessetek szent böjtöt, rendeljetek el ünnepet, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket és a csecsemőket; jöjjön ki hálószobájából a
vőlegény, és nászházából a menyasszony. Sírjanak az előcsarnok és az oltár között a papok, az Úr szolgái, és
mondják:,,Könyörülj, Uram, könyörülj népeden; ne engedd, hogy gyalázzák örökrészedet, és uralkodjanak rajta a nemzetek!’’ Miért mondanák a népek között: ,,Hol van az ő Istenük?’’ Ekkor az Úrban féltő szeretet ébredt
országa iránt, és megkegyelmezett népének. (Joel 2,12-18)
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Az olvasmányt olvasva észrevehetjük, hogy az Úr mennyi mindent kér tőlünk, meghív minket számos
dologra, és természetesen nemcsak a nagyböjti időben!
Ha ismerjük a Szentírást, akkor tudjuk, hogy mit kér tőlünk, mire hív meg minket legtöbbször. Ezek a
következők: ima, böjt, bűnbánat, ünnepi lakoma (= eucharisztikus asztalközösség = szentmise).
Mi a XXI. században eleget teszünk-e ezeknek a kéréseknek, vagy mi is azt válaszoljuk, amit közel kétezer
évvel ezelőtt válaszoltak a meghívásra, és mi is folyton kimentjük magunkat, mint a következő példabeszédben?
Az egyik vendég ennek hallatára így szólt hozzá: ,,Boldog, aki
asztalhoz ülhet az Isten országában!’’
Ő pedig ezt válaszolta: ,,Egy ember nagy vendégséget rendezett
és sokakat meghívott. A vacsora órájában elküldte szolgáját,
hogy szóljon a meghívottaknak: ,,Jöjjetek, mert már minden el
van készítve!’’
De azok közül sorra mindegyik kezdte magát kimenteni. Az
első azt mondta neki:,,Földet vettem, el kell mennem megnézni;
kérlek, ments ki engem!’’ A másik meg azt mondta: ,,Öt pár
ökröt vettem, megyek kipróbálni őket; kérlek, ments ki engem!’’
Egy másik azt mondta: ,,Most nősültem, azért nem mehetek!”
(Lk 14,15-20)
Ne mentsük ki magunkat, mert most van itt az ideje:
az imának, a böjtnek, a bűnbánatnak, a szentmisének, amit
a medjugorjei üzenetek is alátámasztanak. Ma is ugyanaz a
kérés, de most már nem Jézus közvetíti, hanem Szűz Mária,
Isten Anyja, aki 2015. január másodikán a következőképpen
szól:
„A Mennyei Atya az igazság ismeretével telt, tiszta szíveket
szeretne. Azt szeretné, hogy szeressétek mindazokat, akikkel találkoztok, mert én is mindnyájatokban Fiamat szeretem. Ez az
igazság megismerésének kezdete. Sok hamis igazság kínáltatik fel számotokra, de a böjt, az ima, a bűnbánat és
az Evangélium által megtisztult szívetek győzedelmeskedni fog felette. Ez az egyetlen igazság, és ez az igazság,
amelyet Fiam hagyott rátok. Ezen nem kell sokat gondolkodnotok. Úgy kell tennetek, ahogyan én is tettem,
szeressetek és adjatok. Gyermekeim, ha sze-rettek, akkor szívetek Fiam otthona és az én otthonom lesz, az életetekben pedig Fiam szava lesz az iránymutató.
Gyermekeim, szeretett apostolaim, használni foglak benneteket abban, hogy segítsek minden gyermekemnek az
igazság megismerésében. Gyermekeim, én mindig imádkoztam Fiam Egyházáért, és erre kérlek benneteket is.
Imádkozzatok, hogy pásztoraitok Fiam szeretetét sugározzák. Köszönöm nektek.”
Végül visszakanyarodom a bevezető gondolatokhoz. Vízkeresztkor Zoltán atya megszentelte a vizet, majd
mi hazavittük és megáldottuk otthonunkat.
A farsangi időben együtt mulathattunk a keresztény bálon. Hamvazószerdán Atya egyesével emlékeztetett
minket, hogy porból lettünk és visszatérünk a porba.
A többi már csak rajtunk múlik, meddig húzzuk az időt, s mikor merünk engedni a kéréseknek.
Mint ahogy a címben írtam, most van itt az ideje, mert majd egyszer mindenkinek eljön az órája, hogy számot adjon, mindenki egyszer az Úr színe elé kerül, és akkor majd nem menthetjük ki magunkat és nem lehet
az a válaszunk: kérlek, ments ki engem!
Diószegi Kármen
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Idén is együtt báloztunk
Szerencsére ez a tél sem múlt el Leányfalun keresztény bál nélkül, és ez már a hatodik volt az egyházközség történetében. Január 31-én, szombaton este a hagyományoknak megfelelően ismét a faluházban tölthettünk el közösen egy
vidám farsangi estét. A tervezhetőség kedvéért azonban a jövő évtől már állandó időpontban szervezzük ezt a közösségi eseményt is.
Bár már hat órától kitárultak az ez alkalomra bálteremé varázsolt helyiség ajtajai, az est hivatalos megnyitására csak
hét órakor került sor Szalay Zoltán atya és Loszmann János polgármester rövid, de szívélyes köszöntőjével.
A megnyitó után azonmód a
billentyűk közé csapott az est
„hangulatfelelőse”,
Hugyecsek
Szilveszter. A Pilisszentkereszten kántorkodó muzsikus hamar
ráállt a közönség hullámhosszára,
hangszeréből előcsalt dallamokra
szinte rögtön megelevenedett
a parkett, és örömteli módon a
kezdeti jó hangulatot sikerült az
egész este folyamán fenn is tartania. Pihenésre lehetőséget adott
a szépen feltálalt ízletes vacsora,
mely idén is az Útonálló vendéglő
konyhájából érkezett. Azt, hogy a
vendégek nem enni jöttek, jól mutatta, hogy míg a terem hátsó sarka még meg sem kapta a vacsorát, az
eleje már ismét talpon volt, és ropta is tovább a muzsikára.
Kisvártatva Póka Éva és Nádházy Péter zenés produkciója adott
lehetőséget az újabb szusszanásra. A két színművész vidám slágerekkel örvendeztette meg a közönséget, s csalt derűt a hallgatóság
arcára. Az előadás után a vendégek ismét birtokba vették a táncteret. Voltak asztalok, melyek szinte elnéptelenedtek: az üres székek
tulajdonosai azonban nem hazamentek, hanem a folyamatosan a
parkettet koptatták. Aki pedig egyéb kulturális élményekre is vágyott, az megtekinthette az Aba-Novák Galéria aktuális kiállítását
is, amely egész este tárt ajtókkal várta a látogatókat. Az idei tombola előtt Zoltán atya vezetésével még közös népdaléneklésre is sor
került. A nyeremények pedig a hívek és a helyi vállalkozók önzetlen
felajánlásainak hála, ismét sok vidám és örömteli percet okoztak,
értékes ajándékcsomagokkal, belépőkkel és képzőművészeti alkotásokkal gazdagodhattak a szerencsések. Az adakozók jóságát ezúton is köszönjük.
A hatodik egyházközségi bál előre megbeszélt módon a szokásosnál
kicsit korábban, hajnal egy órakor zárta kapuit, és bár ez nem tűnik
túl késői időpontnak, a részvevők bizony így is jócskán elfáradtak. Elmondható, hogy ezúttal a minőség győzedelmeskedett a
mennyiség felett, miszerint nem a bál hossza számít, hanem hogy
milyen intenzíven sikerül azt tánccal kitölteni! Végezetül ismét
megköszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal, támogatásukkal, adományaikkal hozzájárultak a keresztény bál sikeréhez.
Az est a közösségi élmény mellett jótékonysági célokat is szolgált, a bál bevételét a templom előtti tér megújítására
fordítja a plébánia.
Végezetül egy technikai közleménnyel zárom beszámolómat. Felmerült ugyanis, hogy a kiszámíthatóság miatt célszerű,
hogy a későbbiekben állandó időpontban rendezzük meg az estet, ezért az egyháztanács úgy határozott, hogy a jövő
évtől mindig hamvazó szerda előtt tíz nappal, farsang utolsó előtti szombatján tartjuk a keresztény bált. Nos, Kedves
Olvasók, tehát elő lehet venni a jövő évi naptárakat és a piros ceruzákat, és már most jó erősen bekarikázni 2016.
január 30-át. Aki idén ott volt, az tudja, hogy megéri...
Adorján András
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„A jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik”
(Boldog Kalkuttai Teréz anya)

15 éve működik a Szent Anna Karitász csoportunk Leányfalun. Felsorolhatatlan sok családnak, idős egyedülállóknak, betegeknek sikerült segítséget nyújtanunk az elmúlt évek folyamán.
Felnőtt és gyermek ruhaneműkkel, kisebb bútorokkal, pl. gyermek és felnőtt ágy, különböző méretű szekrények, aszalok, fotelek, televízió, tűzhely, babakocsi, stb. és vég nélkül sorolhatnám, hogy még mi mindennel.
Betegek számára kölcsönözni tudtunk tolókocsit, kórházi mobilágyat, járókeretet, bevásárlókocsit, fürdető
és etetőszéket, járóbotokat, stb. itthon Leányfalun, de a környező településeken vagy messzebb is, ha kérték
a segítségünket. Ez a szolgáltatásunk továbbra is él.
Minden egyes gazdára talált holmi és a legapróbb segítségnyújtás is egy kis örömforrást hordoz magában. Ezt
látni, megtapasztalni, különösen jó érzést jelent mindannyiunk számára. Ezért vagyunk, ez élteti munkánkat,
és ez a mi mozgatórugónk is.
A Karitász Csoportunk ezúton is megköszöni mindazoknak a segítségét, akik évek óta támogatnak bennünket, és azoknak is, akik 2014. decemberében csatlakoztak élelmiszer adományokkal a rászorulók részére
megrendezett gyűjtésünkhöz (a CBA bejárata előtt).
Megkaptuk és jólesően vettük, Leányfalu Tündérkert
Óvoda Tóth Judit gyermekvédelmi felelős köszönő
levelét, melyben kifejezi hálájukat a karácsony előtt
átadott több részes szekrénysorért, amit szakmai
anyagok rendszerezésére használnak fel, és amihez
a csoportunk révén jutottak. Szívből örülünk, hogy
segíthettünk.
Adomány-helyiségünkben továbbra is mindenkit szeretettel várunk.
Nyitás: 2015. március 9-én
Nyitvatartásunk egész évben:
minden hétfőn 15.00 – 16.00 között
minden szerdán 09.00 – 10.00 között
Kérjük, ha segítségre szorul, vagy adománnyal segíteni tud, keressen fel bennünket személyesen
vagy telefonon: 06 20 399-7159
Húsvét közeledtével hadd adjam közre ezt a verset:

VAN ÖRÖKLÉT
Zöldellő erdő mélyén,
Csörgedező patakvizek futnak.
Az ég felé pacsirta tart.
Aranyban úszik a napfény,
Hirdeti az Úr,
Hatalmát és kegyét.
A megváltás megtörtént,
Nem gátja többé már
A vaksötét!
Illatozik szép, üde rét szerte-szét,
Krisztus föltámadt,
Van öröklét.
Szárnyal az ima,
Zengi a dal,
Az áldozati Bárány föltámadt.
A vígan zerrenő tücsök is
Boldogan dalolja,
Örök az Úr
Mindenható hatalma.
		

Pappné Emma

a Szent Anna Plébánia Karitász vezetője
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Plébánia hírek
Legelőször megköszönöm mindazok támogatását, akik bármilyen formában, akár lelkileg, szellemileg,
munkával vagy anyagilag segítik Leányfalu hitéletét. Nekem örömöt jelent, ha a hívek magukénak érzik a
templomot és a hozzá kapcsolódó intézményeket, amelyek a közösség javát szolgálják.
Az egyház keretein belül is szeretném megőrizni, sőt feleleveníteni azokat a hagyományokat, amelyek
közelebb hozzák őseink hitét, vallását. Jelentsenek tanúságot mindannyiunk számára! Ránk hagyott vallásosságuk, imáik, énekeik meghatározó arculatot hagytak a jelen számára. Csak úgy menthetjük át a jövő
nemzedéke számára őseink emlékét és a saját múltunkat, ha tovább imádkozzuk az imáikat, tovább énekeljük
az énekeiket.
A hagyományoknál maradva, előre is köszönöm az Úrnapi sátrak készítőinek áldozatos munkáját.
Átgondolva a közelgő húsvéti szertartásokat, azt szeretném, ha a nagyszombati feltámadási körmeneten
mindenki együtt vonulna Krisztus feltámadását hirdetni, és senki sem kívülállóként élné meg ezt az ünnepet!
Tavasszal a temetőben is illendő és szükséges, hogy nagytakarítást végezzünk szeretteink sírja körül. Ennek
keretében metsszük le a faágakat is, ha veszélyt jelenthetnek a sírokra. Kérem, hogy az elhervadt virágokat,
koszorúkat a gyűjtőhelyen helyezzék el, de a műanyaghulladékot ne!
Sajnos vannak, akik nem fizetnek egyházi hozzájárulást, továbbra is szolgáltatásnak tartják az egyházat. Ez
méltatlan a közösség többi tagjának áldozatvállalásával szemben. Úgy tisztességes, hogy az egyházközség
minden tagja részt vállaljon a költségek fedezéséből.
Ugyanakkor köszönet mindazoknak, akik rendszeresen fizetik az egyházi hozzájárulást (egyházadót).
Szalay Zoltán atya

Szertartások rendje a nagyböjt folyamán, a nagyhéten és húsvétkor

16:30

Nagyböjt:
Keresztút minden pénteken 		
órakor
		
Március 20-án 20 órakor gyertyás keresztút, utána szentmise
Virágvasárnap (március 29.) 15-16 óra között bűnbánati liturgia, gyónási lehetőséggel
Nagyhét:
			Nagycsütörtök				17:30 szentmise, szentségimádás
			Nagypéntek				17:00 keresztút
								17:30 szent liturgia
			Nagyszombat				17:30 feltámadási szentmise
								18:30 körmenet
			Húsvét vasárnap			10:00 ünnepi szentmise
								11:15 családok miséje
			Húsvét hétfő				10:00 szentmise

A szentmisék rendje az évközi időben (április 6 - november 2.)
Kedd, szerda, csütörtök, péntek			
08:00
Szombat, vasárnapi előmise				17:30
minden első szombaton mise előtt szentségimádás
Vasárnap						10:00
június 6. - szeptember 5.		
9:30
		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: kedd: 9:00-11:00, szombat: 10:00-12:00, vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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