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A keresztény vallás nem eladó!
A keresztény ember számára elengedhetetlen az élő Isten-kapcsolat, amelyet a vallása segít
megélni. Az Isten-kapcsolathoz elsősorban mély hitre és vallásos életre van szükség.
A hit, a hinni azt jelenti, hogy Igent mondok az Istennek, a Teremtésre, az Életre és a Megváltásra.
Ehhez az Igenhez a vallás segíti az embert.
Amikor megkérdik: milyen vallású vagy, akkor úgy is kérdezhetnék: kihez, kikhez tartozol? A mi
válaszunk: Én a római katolikus egyházhoz tartozom a keresztségem által!
A hitem megvallása és a vallásom gyakorlása által tudom a megélni Isten-kapcsolatomat, amelynek
alapja a Szentírás, az Ó és Újszövetség, a szentségek éltető kegyelme és a szent hagyomány.
A mai világban reneszánsza van szekták alapításának, sokszor kis egyház néven. Jósok, varázslók,
kuruzslók, áltudományos, különböző vallások tanításából összeollózott kotyvalékok vallási ’svéd
asztalt’ kínálnak. Tapasztalni lépten–nyomon a lelki nyomort, torz képet a hitről, a vallásról, az
egyházról. Ennek oka, hogy elhagyták vagy elhanyagolják az őseik hitét, vallását. Sok emberre nem
lennének büszkék őseik a hit, a vallás, az erkölcs terén!
Őseink keresztény hitét, a hagyományhoz való ragaszkodást, a szentségi élet mélységét és megélését
sohasem ingatta meg a szekták sokasága, mert volt élő Isten-képiségük. Az Isten-kapcsolatuk a
vallásgyakorlat által kiteljesedett, mert értették a misztériumot, a szent titkot, a transzcendenst, az
ég és a föld találkozását. Képesek voltak felemelni önmagukat az Istenhez.
A rendszeres vasárnapi szentmise, az imaélet, a szent liturgia, az évközi egyházi ünnepek az
embernek lelki, szellemi és erkölcsi tartást adott és ad ma is az élet minden napjára. Megtartja,
megőrzi és továbbadja azt, amit tiszta, igaz és méltó az Istenhez és emberhez. Ezáltal élhetővé vált
régen is az élet, ma is így van!
A sok tragédia, ami naponta történik körülöttünk, éppen abból fakad, hogy élhetetlen körülöttünk
az élet és megfullad lelkileg, szellemileg az ember.
Ne hagyjuk el, ne adjuk fel őseink megélt, kipróbált hitét, vallását ócska, divatos szlogenekért,
vallási köntösbe bújtatott, keleti filozófiák és nyugati liberális álerkölcs, vagy ősmagyarságra
hivatkozó mindenféle tudományosságot mellőző mindenféle idegen vallási kotyvalék miatt!
Szent István bölcsen döntött Krisztus és egyháza mellett, felajánlva népét a
Boldogasszonynak!
Bármennyire erőlködnek sokan Szent István király Isten-hitét kicsinyíteni,
egyházszeretetét taktikának tekinteni, írhatnak az ő Isten- és egyházfelfogása ellen, az idő, az ezer év keresztény magyarság őt igazolja!
És e lelki és szellemi folytonosságnak mi, katolikus magyar keresztények
tanúi vagyunk, és ha Isten is úgy akarja, amíg vallásos hívő keresztény lesz
Magyarországon, tanúi is lesznek az élő Szentháromság Istennek és a
Katolikus Egyháznak!
Zoltán atya
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Evangélium Szent János szerint (5,2-10,16-17)
Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül
Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg
feküdt bennük: vakok, sánták, bénák (várva, hogy a víz
megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és
felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az
meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.)
De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje
szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta,
hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: "Meg akarsz gyógyulni?"
Véradás
"Uram - válaszolta a beteg -, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire
odaérek, már más lép be előttem." Erre Jézus azt mondta neki: "Kelj föl, fogd az ágyadat és
menj!" Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és elindult. Aznap épp szombat
volt. Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: "Szombat van, nem szabad vinned az
ágyadat."
A zsidók üldözték Jézust, amiért szombaton gyógyított. Jézus azonban azt mondta nekik: "Atyám
mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom."
Ismét elmúlt a nyár
Úrnapjától a hittantáborig sok esemény zajlott egyházközségünkben. Ezek közé tartozott a helyi
Karitász csoport 10 éves évfordulója, amiről külön is beszámolunk. De a többi jeles esemény is
megérdemli, hogy hírt adjunk róla.
Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe azért különösen szép ünnepe az
egyházközségnek, mert a világ négy égtáját jelképező sátrak elkészítése,
feldíszítése minden évben hívek lelkes csoportjainak ízlését és áldozatos
munkáját mutatja be.
A sátorvázak összeszerelése és lombokkal való sátorrá formálása már
előző nap délután megtörténik gyakorlott férfiak keze nyomán. A
berendezés és díszítés asszonyok munkája, akik az ünnep hajnalán
formálják szépre a sátrakat az Oltáriszentség fogadásához.
A szentmise végeztével történik meg az Oltáriszentség felmutatása a világ négy égtája felé, amihez
körmenetben kísérik a hívek az Oltáriszentséget sátorról sátorra.
Június végén különleges élményben volt része a nem túl nagy közönségnek a templom előtti téren.
A 8kor színház néven működő társulat a magyarságot ébresztő
irodalmi műsort hozott Leányfalura Sárospatakról. ’A kiáltó szó’ címet
adták a műsornak, amelyben olyan jeles szerzők műveiből idéztek,
mint Kós Károly, Wass Albert, Reményik Sándor, Petőfi Sándor, Bayer
Zsolt, és ezt fűszerezték a Kormorán, Dés László, Jeney Szilveszter
zenéjével. Nagyhatású és lélekbe markoló volt, amit hallottunk.
Az előadók színészi képessége azért érdemel kiemelést, mert egyikük
sem professzionális előadóművész. Nevük lejegyzésre érdemes: Bálint
Béla, Donkó József, Földházi László, Karacs Mónika, Nagy Zsolt, Sipos
István.
A magyarlakta vidékeket nemcsak a környező országokban járták be a
műsorral, hanem Amerikát, Kanadát is. Ismételten köszönettel
tartozunk Magyar Kálmánéknak, akik elhozták őket hozzánk.
Az Anna napi események
Az idén kevésbé volt kegyes az időjárás az ünnephez, így a templomban zsúfolódtak a hívek, a
karzaton a zenekar és a kis kórus.
Idén is zenés misében volt részünk – Richter Pál jóvoltából. Mozart miséjét (K257) adta elő a
zenekar és énekkar, a Leányfalui Szent Anna kórus és pomázi, szentendrei zenetanárok. Vezényelt:
Méhes Imre.
Mozart zenéje mindig megragadja a hallgatót, de miséi, a most hallott is, különösen megérintik a
lelket. A zenészek valóban csekély honoráriumának előteremtése sem volt egyszerű feladat az
utóbbi idők kényszerű gyűjtései mellett (árvízkárosultak, harangjavítás, stb.).
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A szentmisét László atya, szentendrei káplán és
Gulyás Zsolt atya, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos
Ház igazgatója koncelebrálta Zoltán atyával.
László atya szentbeszédéből kiemelt gondolat
Szent Anna szerepe Jézus életében, nemcsak mint
nagymama és az Úr eljövetelének előkészítője, de
tanú is, az evangélium kibontakozásának tanúja.
Ilyen módon róla való emlékezésünk minket is
tanúvá
tesz,
amit
érdemes
magunkban
tudatosítani.
A szentmise végén, mint minden búcsúnapon –
sor került az egyházközség Szent Anna Emléklap
átadására.
Az idei kitüntetettek: Baján Józsefné asszony és Zsidei Barnabásné asszony.
Baján Józsefné, Ica néni múltba vesző idő óta végzi feltűnésmentes szolgálatát a templom körül,
takarítja még a téli havas időben is a templom környékét, segít sokféle munkában és a napi
szentmisék, rózsafüzérek elmaradhatatlan tagja. Ő a rózsafüzér társaság lelke, motorja.
Zsidei Barnabásné, Ica néni közéleti szerepei jól ismertek, megérdemelten díszpolgára is a falunak,
de azt kevesebben tudják, hogy az egyházközségben is tevékeny tag. Nemcsak a Karitász csoportban
számíthatnak rá, de az egyházközségi tanácsban is fontos tag. Szépírású tanár lévén ő az, aki a
keresztleveleket kiállítja, sok Leányfalun keresztelt őrzi keze nyomát.
Anna napon történt meg a plébánia emeletén
kialakított közösségi terem felszentelésére. Az Árpádházi Boldog Jolán emlékére szentelt terem minden
látogató tetszését elnyerte. Az ünnep fényét emelendő
Dely Teréz tűzzománc képeinek kiállításában is
gyönyörködhettek, akik felmentek megnézni az
egyházközség újabb kincsét.
Kincs igazán akkor lesz a terem, ha használjuk. Azaz
nemcsak programokat szervezünk, hanem látogatjuk is
ezeket a programokat.
A 2010-es hittan tábor témája: Az angyalok a gyermek életében
Hagyományt teremtve, az utóbbi években,
augusztusban hittan-tábort szervezünk elsősorban
templomba
járó
gyermekeink
számára.
Természetes templomba nem járó gyerekeket is
fogadunk, ha a katolikus szellemiséget megtartják,
amelyet ezekben a napokban megpróbálunk
közösen megélni.
Ez év témája: Angyalok a gyermek életében.
Megpróbáltuk, hogy a szentírás, a katolikus
egyház és a hagyomány szerint miként tudjuk
közelíteni az angyalok valóságához.
Ezen a héten is minden reggel szentmisével
kezdtük az együttlétet.
A szentmise keretében minden nap az olvasmányok olyanok voltak, amelyek az angyal szerepét
mutatják be Isten kinyilatkoztatásában, így átgondolva az agyalok szerepét az üdvrendben.
Szentmise után reggeli, majd csoportos foglalkozás, játék, kézműves és ének tanulás. Szerdai nap
kirándulás a váci Hét kápolnához, ahol szentmise emelte e csodálatos zarándokhely élményét, majd
gyönyörködtünk a Duna szépségében.
Minden évben a gyerekekkel elsétálunk a régi kálváriához, hadd lássák, hogy ez is Leányfalu
történetéhez tartozik. Jó lenne közös összefogással felújítani! Bízzunk benne, hogy jövőre rendbe
hozhatjuk, ha lesz segítség. majd utunkat folytattuk a temetőbe.
A gyermekek nagy része, talán a teljes csapat először járt a temetőben! Pedig fontos a gyermeknek
is, hiszen a temető az élet, a kultúra része. Nagy lelki élmény volt imádkozni Puszta Sándor sírjánál.
Gyorsan futottak a napokn, elérkezett a záró nap, péntek. Délután négy órakor izgatottan várták a
gyermekek a délutáni előadást, amelyre eljöttek a szülők is.
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Jó volt látni ennyi embert a plébánia udvarán! A
gyerekek szép angyalos verseket és énekeket adtak
elő Séra Anna énektanár, kántor vezetésével.
A foglalkozás
vezetői akiknek köszönjük a
segítséget: Nagy Miklósné, Csillik Mária, Győrik
Ágnes, Adorján Katinka, Eszterle Mária, Eliás Szalai
István. Az ebéd elkészítésében köszönjük a paprikás
krumplit Csurgay Marikának és Szonthágné
Jutkának, a finom zöldséglevest Borhy Tibornénak
és Balázs Jánosnénak Mónikának.
Minden évben a nyári tábor meglepetése kettőszáz
palacsinta, amelyet Török Andrásnak és feleségének,
Binder Klárának köszönhetünk.
Számomra is volt főpróba: közel száz főre főztem gulyáslevest! Mivel elfogyott, talán jól sikerült.
Istenek hála, 34 gyermekkel és felnőtt társaimmal szép, örömteli napokat tölthettünk együtt!
Ha csak keresztvetésre tanítottuk meg a gyerekeket, már volt értelme!
Nyárbúcsúztató: Márai-est a templomban, Bálint András előadásában
A nyár nem búcsúzott szépen, ami az időjárást illeti. De a nyárbúcsúztató
program nagyszerű volt. Sejtették ezt sokan, és bizony nemcsak a templom
telt meg, de a templom előtt is sokan álltak. Hallgattuk Bálint András
nagyszerű előadásában Márai Sándor nagyszerű, szellemes gondolatait,
amelyek leginkább a háborút követő élményeiből fakadtak.
A művész úr néhány, más költőtől származó vers elmondásával tovább
növelte a hatást. A sokszor keserű, sokszor vitriolos humorú, sokszor
kedves gondolatok nem voltak idegenek a helytől, ahol elhangzottak. Márai
embersége, mélyen gyökerező istenhite ott volt minden mondatában.
Köszönjük a szervezőknek, elsősorban a Faluháznak, nagy élményt
kaptunk!
A Szent Anna Karitász csoport tíz éves
Ahogy Papp Emma, a Karitász csoport vezetője beszámolójából megtudhattuk, már a tíz évet
megelőzően voltak a faluban jótékonysági támogatások, a rászorultakat segítették. Akkor Havas
Imréné, Thea néni szervezésével. Ebből eredeztethető a Magyar Karitász helyi szervezeteként
működő csoport.
A tíz éves évfordulóra meghívták a Pomázi
Régió és a Bajóti Régió csoportjait. Több
mint százan jöttek együtt ünnepelni. Eljött
Udvardy György püspök úr is, Écsy Gábor
atya is, aki a Magyar Karitász vezetője, és
Molnár Alajos kanonok atya, Nyergesújfalu
plébánosa.
A délelőtt és délután tartott programok, az
ebédszünethez kapcsolt séta, a gyerekek
koncertje,
az
Aba
Novák
Galéria
meglátogatása,
a
szentmise
mind
maradandó
élmény
lettek
minden
résztvevőnek.
Papp Emma megkapta a Karitász Szent
Erzsébet díját, amelyet tíz éves munkálkodá- Az ünnepnap a keresztút imádságával kezdődött
sával érdemelt ki. Ahogy ő fogalmazott, a csoport minden tagja részes ebben a díjban.
Külön érdemes megemlíteni a zeneiskolás gyerekek Faluházbeli koncertjét. Egyöntetű vélemény
volt a hallgatóságban, hogy a gyerekek tehetsége, előadásuk színvonala elbűvölő volt. Mindenkit
örömmel töltött el, hogy vannak ilyen gyerekeink, a jövőre reményt adó gyerekeink!
A találkozó végén ajándékesővel lepte meg a leányfalusi csoport a megjelent atyákat,
régióvezetőket, Leányfalu jelentős személyiségeit és a találkozó minden vendégét.
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Szép hangversenyt adtak a zeneiskolás gyerekek (Csőke
Dávid, Csőke Flóra, Ott Annamária, Gembela Gergely és Sidó
Zsombor), amelyet a találkozó résztvevői nagy tapssal
értékeltek. Reményt keltő az ilyen élmény!

Pap Emma beszámolt a leányfalui csoport tevékenységéről.

Ezután a püspök atyától Szent Erzsébet díjat vehetett át.

A templom, a szentmise-áldozat helye
2.rész
A
tabernákulum,
a
Legszentebb
Oltáriszentség
(Eucharisztia) őrzési helye a szentélyben van. Az
Oltáriszentség jeleníti meg Urunkat, Jézus Krisztust a
kenyér színe alatt, ezért ez minden hívő katolikus számára a
legnagyobb, legértékesebb kincs. Jelenlétét állandó fény,
piros színű örökmécses jelzi.
Az un. apostoli időkben nem őrizték a szentmiseáldozatról
származó, a hívek által magukhoz nem vett, megmaradt
Oltáriszentséget. A későbbi időkben házaknál őrizték azt.
Még később az oltár körül különböző edényekben, vagy
felfüggesztett tartókban, vagy szekrénykében tartották.
A XIV. századtól elterjedt gótikus templomokban az un.
szentségtartó oszlop, vagy torony. Ennek szép példáját
láttuk Kassán, a Szent Erzsébet székesegyházban. Ezt
követően már minden templom szentélyében helyet kapott
a tabernákulum, a szentségtartó.
A templomi szertartások, a szentmisék ünnepélyességét emeli a zene, az ének, az énekkar. Ha
nemcsak a jelenlévő hívek énekelnek, akkor az énekesek, az énekkar, a hangszerek, vagy a zenekar
elhelyezéséről is gondoskodni kell. Erre is sokféle megoldást alkalmaztak az idők folyamán a
templomok belső elrendezésében.
Nyugat-Euróbában gyakran láthatunk templomokban olyan elrendezést, amelyben az énekesek a
templomhajóban kaptak külön helyet úgy kialakítva, hogy az énekesek rálássanak az oltárra.
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Lehajtható széket, vagy támasztékot is kapnak ezen a helyen. Léteznek olyan elrendezések, amelyek
az oltár mögé helyezik az énekeseket. A legelterjedtebb azonban a bejárat fölé épített karzat,
amelyet kórusnak hívnak.
Zenekar alkalmazására csak nagyobb
zeneművek előadásakor kerül sor. A
templomi zene legelterjedtebb hangszere
az orgona, vagy kistestvére: a harmónium.
Ennek elhelyezése is többnyire a kóruson
van, de előfordul a szentély közelébe
telepített orgona is, vagy csak annak
billentyűzete (manuálja).
Az
orgonasípok
érzékenyek
a
hőmérsékletre, a légszennyezettségre,
páratartalomra, így már az elhelyezésnél is
különös gondosságot kívánnak meg.
A kórus sok templomban kiegészül oldalsó
erkélyekkel is, de ezek funkciója ugyanaz.
Katolikus templomok fontos berendezési tárgyai a szentképek, szobrok, a díszes ablakok. Mivel ez
önmagában is nagy terjedelmű téma, ezért ezt külön írásban közöljük.
A templomban való viselkedés, egyfajta illemtan olyan téma, amellyel foglalkozni kell, mivel annyi
más mellett ez is megkopott az idők folyamán.
Minden helyzetben igaz, de különösen szertartások alatt, hogy a résztvevők ügyeljenek arra, hogy a
többiek áhítatát ne zavarják meg. Ez a legfontosabb illemszabály. A többiek közé értjük a szertartást
végző papot is.
Azért megyünk a templomba, hogy az Úrral találkozzunk. Ezért még a templomba való belépés
előtt(!) kapcsoljuk ki mobiltelefont!
A templomba belépve a tabernákulum felé fordulva - melyet a piros lámpa fénye jelez - hajtsunk
térdet. A szenteltvíztartóban nedvesített kezünkkel keresztet vetünk, ami annak jelzése, hogy
tisztán lépünk Isten házába. Más vallású, vagy idősebb, vagy nehezen mozgó testvérek főhajtással
forduljanak az Úr felé. Férfiak, fiúk fedetlen fővel lépjenek be a templomba. Ha a szabadban zajlik a
szertartás, akkor is fedetlen fővel állnak a férfiak a szertartások alatt.
Egy találkozóról elkésni tiszteletlenség. Ha előbb érkezünk, nagyobb eséllyel tudunk lélekben
fölkészülni a szentmisére és találunk ülőhelyet is. Legyünk tekintettel másokra: ne a pad külső
szélére üljünk, hanem a fal felől töltsük fel a sorokat.
A templomba belépve az ismerősök köszöntése legfeljebb diszkrét jelzéssel történjen. Ha feltétlenül
szükséges valamit megmondanunk valakinek, menjünk oda hozzá, és halkan, suttogva közöljük
vele mondandónkat.
Ünnepi alkalomra jövünk, ezért nagyon kívánatos, hogy az alkalomnak és a helynek megfelelő
ruhában érkezzünk: a szakadt farmer, a viseltes póló nem ünnepi viselet. Nem illik sem az
alkalomhoz, sem a helyhez a fedetlenül hagyott has, a spagetti-pántos felső, a mélyen dekoltált
póló, a túl rövid miniszoknya, a strandpapucs, a rövidnadrág, az atlétatrikó, a mélyen kigombolva
hagyott ing.
A testtartásunkkal is fejezzük ki tiszteletünket. A keresztbe tett, vagy a messzire előre kinyújtott láb
nem a helyhez illő. Ha állunk, ne imbolyogjunk, ne álljunk fél lábon. A zsebre dugott kéz sem erősíti
elmélyülésünket, áhítatunkat.
Úrfelmutatáskor letérdelünk két térdre. Ha nem tudunk, vagy nem akarunk letérdelni, álljunk fel,
de semmiképpen ne maradjunk ülve. Illendő, hogy ilyenkor a családjukat szentmisére elkísérő,
nem katolikus testvéreink is állva fejezzék ki tiszteletüket.
A szentáldozáshoz járulni eleve megtisztított lélekkel és lélekben felkészülten szabad.
Összeszedettségünket jelzi, hogy összekulcsolt, de legalábbis karba tett kézzel megyünk az ostya
vételéhez. Térdhajtásokkal másokat akadályozhatunk, ezért ha lehet, kerüljük. Hangosan
válaszoljunk "Ámen"-t az áldoztatónak!
A szentmise végén a bizonyos alkalmakkor felhangzó himnuszokat imádságként énekeljük, ezért
nem szükséges vigyázzállásban állni, és kezünk is maradhat imára kulcsolva.
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A szentmisének akkor van vége, amikor a záróének befejeződött. Ahogyan elkésni nem illik, úgy
korábban elmenni sem.
A templomból kifelé menet – ahogyan azt bejövetelkor is tettük – tiszteletünk jeleként térdet (fejet)
hajtunk.
A templom előtt barátokkal, szomszédokkal, ismerősökkel találkozhatunk. Ilyenkor – ha nagyon
muszáj – már visszakapcsolhatjuk a mobiltelefonunkat...
Külön téma a kisgyermekekkel kapcsolatos. A kisgyermek nem tud alkalmazkodni a szertartás
menetéhez, a történésekhez, az áhítathoz. A felnőttek feladata, hogy eldöntsék, mennyire
zavarhatja a kisgyermek a többiek áhítatát, vagy például az esetleg éppen szentbeszédét mondó
papot. Természetes dolog a pár hónapos/éves kicsik halk hangicsálása, mozgolódása. Ha azonban
sírós, vagy esetleg nagyon eleven lenne a hangulat, megvigasztalódhatnak az otthonról hozott,
kabátzsebben elférő kedvenc macival, nem zajt keltő játékokkal, vagy ki lehet őket vinni egy kis
sétára a templom elé. Természetesen "vis major"-helyzetek mindig előfordulhatnak, de – mint
tudjuk – a kivétel erősíti a szabályt.
Nevelős Géza
(az illemszabályokat Füleki Mária gyűjtötte össze)

A jezsuiták lapjában, A Szív újságban adták közre ezt a
képet, amely egy vasárnapi misére készülő fiatal falusi
lányt mutat. Mások már elindultak a misére, ő még
készülődik. Szép ruháját már felvette, külseje rendezett,
most már csak a lelkét készíti fel egy imával.
A kép sok más jelkép közül a lány előtt a nyíló liliommal
Szűz Máriára utal. Hozzá fordulhat imájában a lány, Tőle
kéri, hogy tiszta lélekkel indulhasson a szentmisére.
Bár ha mi is tudnánk így készülődni a szentmisére, bár ha
mi is magunkénak tudhatnánk ezt a tiszta hitet, amely
leginkább a falusi embereké. Talán az övék is csak volt.
De semmi akadálya,
magunkban ezt a hitet!

hogy

ismét

fel

ne

építsük

Iványi Grünwald Béla: Ave Maria

PLÉBÁNIAI PROGRAMOK
Minden vasárnap 10.30-kor családok és gyermekek
szentmiséje
Szept. 19-én, vasárnap 10.30-kor lesz a Veni Sancte, az
évnyitó szentmise.
Okt. 17. vasárnap A mi templomunk
Egész napos programra várjuk a gyermekeket. Ekkor lesz a
rajzpályázat eredményhirdetése és a rajzokból készült
kiállítás megnyitója is.
Nov. 2-án, kedden plébániai napot, szünidei hittant tartunk
sok játékkal, énekkel.
Nov. 27-én, szombaton adventi készülődés. Adventi koszorút
és kézműves ajándékokat készítünk, mézeskalácsot sütünk.
Dec. 5-én, vasárnap a fél 11-es szentmise után ellátogat
templomunkba a Mikulás.
Dec.12-én, vasárnap adventi lelkinap lesz.
Szeretettel várunk minden családot, gyermeket a plébániai
programokra, szentmisékre!
Szalay Zoltán plébános
Nagy Miklósné Klári néni
Ragóné Tegzes Márta hitoktatók
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Temetői Hírek!
Az ősz kezdetével lassan elérkezik Mindenszentek és Halottak Napja. Akiknek az elhunytjaik a
leányfalui temetőben nyugszanak, kérem, hogy tegyék rendbe a sírokat! Sok az elhanyagolt sír,
amelyeket a hozzátartozók nem gondoznak.
A plébánia, a lehetősége szerint rendszeresen kaszáltatja a temetőt, aminek eredményét – bízom
benne – látják, hogy méltó helyen nyugodjanak elhunytjaink.
Figyeljünk, hogy illetéktelenek ne lopják a sírköveket! Nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy a
plébánia tud-e a munkavégzésről. Nem árt odafigyelni! Közös érdek.
Azon sírhelyek, amelyek 1985-ben, vagy még előbb lettek megváltva, 25 év elteltével lejártak. Ha
nincsenek újra megváltva, akkor – temetőkre vonatkozó kormányrendelet szerint –
felszámolhatók, hiszen Leányfalu egyetlen temetője korlátozott méretű. Kérem, váltsák újra
szeretteik sírhelyét! Van lehetőség részletfizetésre is, lényeg, hogy tudjunk róla. Jelezzék
szándékukat a plébánián!
Sajnos sokan nem tartják be a sírhelyek adott méreteit sem. Önkényesen nagyobb helyet vesznek
igénybe, ezzel elvéve a szomszéd sírhely megközelíthetőség. Kénytelenek vagyunk az ilyen
túlméretezett sírokat a Temetőrendben is megadott méretre visszaállítani! A betartandó méret
egyes sírnál 90 cm x 210 cm, dupla sírhely 190 cm x 210 cm. Ez mindenkire érvényes! A sírok közt
30 cm út is kihagyandó.
A temetőben engedély nélkül tilos 130 cm-nél magasabbra növő növényt ültetni! Idővel a fák
megnőnek és - a mai időjárási viszonyok mellett - kárt okoznak. Összetörnek sírköveket, letarolják
a temetőt. A veszélyes fákat ki fogjuk vágni, mielőtt a vihar tenné.
A temetőben semmi olyan munka nem végezhető, amelyről a plébánia nem tud! Sírkő-állításnál pl.
az iparos sokszor felveszi a pénzt a családtól, a törmeléket pedig odébb otthagyja.
Urna elhelyezése engedély nélkül szigorúan tilos! Minden sírhely nyilvántartásba van véve a
vonatkozó törvények szerint!
Egyéb tudnivalók
Hittan-órák 2010/ 2011 (minden héten keddi napon)
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.
felsősök

14:50-15:35
12:20-13:05
14:45-15:30
12:45-13:30
8:00-8:45
13:15-14:00
15:30-16:15
14:00-14:45

iskola, német terem
iskola, német terem
iskola, angol terem
iskola, angol terem
plébánia
iskola, német terem
iskola, angol terem
iskola, német terem

3. osztályosok részére elsőáldozási felkészítő
oktatás 2011. március 5-től a plébánián!
Kéthetente
pénteken
10
órakor
kisgyermekes szülők hittana a plébánián!
Felnőtt (keresztségre, első áldozásra):
egyénileg
Hittan az óvodásoknak: hétfő 15:00-15:45

» Idősek, betegek szentmiséje október 17.-én, a szentmise keretében a betegek szentsége
kiszolgálására is sor kerül. Előzetes jelentkezést kér Zoltán atya!
» Mindenszentek napján, november 1.-én, 15 órakor a temetőben, a ravatalozó előtti kegyeleti
helyen szentmisével emlékezünk halottainkra.
» November 2-án 17:30 –kor halottak-napi mise, utána litánia a megholtakért.
A szentmisék rendje az évközi időben:
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

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: 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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