HÚSVÉTI ÜZENET
2011
A megtört kenyérben az emberiség üdvössége!
Isten a próféták által szólt az emberhez. Az ember, aki elfogadta Isten szavát, megismerte a
szabadító, teremtő Istent, majd a Szentlélek segítségével megalkotta a Szentírást, hogy élete
értelmére, létezésére választ kapjon.
Az emberiségnek Isten Szava nem volt elég, hogy megértse létezésének értelmét, és a szabad
akaratát az isteni jóra fordítsa. Inkább elfordult az Istentől, elbújt a bűnével, ahogy ma is teszi.
Az ember, szellemi-lelki nyomorúságát nem észre véve, hangosan büszkélkedve a világ és közösség
felé, hirdeti: Hiszek önmagamban!
Igazi lelki nyomorúság, amikor az ember úgy érzi önmagát képes kihúzni a vízből, amikor fuldoklik,
saját kezével, hajánál fogva. Képletesen kifejezve annyit ér az Önmagunkban való hit, hogy
megfulladunk.
De mivel Isten jobban szeret minket, mint mi azt gondoljuk, és nem akarja, hogy lelkileg
megfulladjunk, ezért az Ige testé lett és köztünk lakozik, hogy életünk legyen Őáltala-Ővele–és
Őbenne, hogy az elbújt embert megkeresse és üdvözítse és Új Emberré tegye.
A húsvét misztériuma az, hogy a Menyei Atya elküldte a Fiú Istent, Jézus Krisztust hozzánk, hogy
nagycsütörtök napján, az utolsó vacsorán megtörje a búzakenyeret, és felajánlja a szőlőbort, hogy
életünk legyen e világ végéig. Ezért imádkozzuk minden misében: halálodat hirdetjük Urunk és
hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Új emberré tesz nap mint nap a megtört kenyér által, amit az Egyházra bízott, hogy a kenyér és a
bor színe alatt mindig közöttünk és bennünk legyen, hogy örök húsvéti vacsora legyen második
eljöveteléig minden hívő számára, amely által föltámadásunk és üdvösségünk már most elkezdődik.
E parányi kis ostya, melyben benne van nagypéntek keresztre feszítése
és nagyszombat feltámadása, mi is benne vagyunk gyengeségünkkel,
erősségünkkel,
valóságunkkal,
álmainkkal,
kételyeinkkel,
bizonyságunkkal.
De mikor a pap a kezünkbe vagy az ajkunkra helyezi a megtört
kenyeret, akkor hittel valljuk, hogy Krisztus teste, amely életünk és
üdvösségünk. Aki e kenyérből eszik, és e borból iszik, annak örök élete
van, mondja az írás. Az ember soha nem mondja többé, hogy hiszek,
de Önmagamban. Mert az élete értelme kérdésre választ kapott az Ige
és a megtört kenyér megélésében: van örök üdvösség a feltámadás
által.
Zoltán atya

Áldott húsvéti ünnepeket kíván Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség,
Leányfalu minden lakójának,
e lap minden olvasójának!
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Jézus feltámadása Szent Máté Evangéliuma szerint (27, 55-66 – 28,1-20):
Messziről több asszony figyelte, mi történik; olyanok, akik Galileából eddig kísérték, és
gondoskodtak róla. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus fiainak
az anyja.
Amikor már estére járt az idő, jött egy József nevű jómódú arimateai ember, aki maga is Jézus
tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki
neki. József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, s sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír
bejáratához nagy követ hengerített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak,
leültek a sírral szemben.
Másnap, a készület napjának elmúltával a főpapok és az írástudók egybegyűltek Pilátusnál
és figyelmeztették: "Uram, emlékszünk rá, hogy az a csaló még életében azt állította: Harmadnapra
feltámadok. Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy odamenjenek tanítványai és
ellopják, aztán híreszteljék a nép között: Feltámadt a halálból. Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az
előbbinél." Legyen őrségetek - válaszolta Pilátus -, menjetek, őrizzétek, ahogy csak tudjátok!" Erre
elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a
magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze
a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala
ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ
és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete
meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben,
s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította
az asszonyokat: "Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust
keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt,
ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet,
ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül
tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy
Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam."

Feltámadás

Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a
tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: "Üdv nektek!"
Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt: "Ne féljetek! Menjetek, vigyétek
hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak."
Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a
történteket. Ezek a vénekkel egyetemben tanácsot tartottak. Azt határozták, hogy adnak egy csomó
pénzt a katonáknak és meghagyták nekik: "Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk,
odajöttek a tanítványai és ellopták. Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és
kimentünk benneteket." Azok elfogadták a pénzt, és úgy jártak el, ahogy meghagyták nekik. Ez a
szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók közt.
A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták,
leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: "Én kaptam
minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a
megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
Esztergom – Budapesti Főegyházmegye Főpásztori Személyes Kánoni Látogatás 2011.
február. 12. én, szombaton.
A Főegyházmegye főpásztora, Dr. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom–
budapesti érsek és metropolita látogatása a leányfalui Szent Anna Egyházközségben
A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok tapasztalatával megerősített formáknak az
egyike, amelyekben a püspök személyes kapcsolatot tart a papsággal és Isten népe többi tagjával.
Alkalom ez az Evangélium munkásai energiáinak megerősítésére, dicséretükre, bátorításukra és
vigasztalásukra, de alkalom arra is, hogy minden hívőt felhívjunk saját keresztény életének
megújítására és az intenzívebb apostoli tevékenységre. A látogatás lehetővé teszi a püspök
számára, hogy értékelje a lelkipásztori szolgálatra rendelt struktúrák és eszközök hatékonyságát,
számot vessen az evangelizáció munkájának körülményeivel és nehézségeivel, hogy így jobban
meghatározhassa a szerves lelkipásztori tevékenység fontossági sorrendjét és eszközeit.
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A lelkipásztori látogatás ezért apostoli tevékenység, melyet a püspököknek lelkipásztori
szeretettel kell végezni, és amely őt konkrétan is úgy jeleníti meg, mint a részegyház egységének
látható elvét és alapját. A közösségek és az intézmények számára, amelyek a püspököt fogadják, a
látogatás kegyelmi esemény, mely bizonyos mértékig azt az egészen különleges látogatást
tükrözi, amellyel lelkünk „Legfőbb Pásztora” és „Őrzője”, Jézus Krisztus, „meglátogatta és
megváltotta az ő népét” (kivonat –ból)
Szigetmonostor e fíliáján 1892-ben templom épült Szent Anna tiszteletére. Első kihelyezett káplán
Fekete Béla volt, aki már Leányfalun lakott, egy itt élő jómódú család biztosította számára a
lakhatást. 1937-ben önálló, egyházjogilag Szigetmonostortól teljesen független lelkészséggé lett.
Elindul útjára, Isten segítségével, a Leányfalui Római Katolikus Egyházközség! Első lelkésze dr.
Katona Sándor lett, majd 1946-ban plébániává emelik, így megteremtve a teljes lelkipásztori
ellátást Leányfalu községben. Ebben az időben, egészen 1993- ig a székesfehérvári egyházmegyéhez
tartoztunk. Az új magyarországi egyházmegyék létrehozása után, a Szentszék jóváhagyásával, a
Leányfalui Egyházközség az Esztergom–Budapesti Főegyházmegyéhez tartozik.
1983. március 5–ig, halála napjáig, dr. Katona Sándor volt a falu plébánosa, aki irodalmi
munkásságához kötődően Katona Puszta Sándor névvel írta verseit. Halála után Koroncz László
atya látta el plébánia-kormányzóként a falu lelkipásztori teendőit, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos
ház igazgatói munkája mellett. 1992–ig szolgálta a falut. Őt váltotta a lelkipásztori munkában
Horváth Sándor atya plébánosként egészen nyugdíjba vonulásáig, 2001-ig, 75 évesen. 2001–től a
Dunabogdányi plébánia, Feldhoffer Antal atya személyében oldalágként látta el a leányfalui
egyházközség lelkészi feladatát. 2003.augusztus 1-én újra önálló lelkészt nevezett ki a Bíboros úr
Szalay Zoltán személyében.
A falu védőszentje Szent Anna, ünnepe július 26. A falu búcsúját minden évben Szent Anna naphoz
legközelebbi vasárnap ünnepeljük.
Anyakönyv: kereszteltek, bérmáltak, házasságot kötöttek, halottak, bejegyzése 1933-tól vezetendő.
A 2001 népszámlálás szerint Leányfalun 2800 lakosból 1102 jelentkezett római katolikusnak.
Jelenleg kevéssel 3500 felett van a falu lakossága, a katolikusok aránya nem ismert.
Hála az Istennek, az egyházközséget lelkipásztorként több püspök is meglátogatta hivatali idejében,
főleg a bérmálás szentségének kiszolgáltatásakor. Egyedi és meghatározó az egyházközség életében,
hogy Erdő Péter bíboros úr főpásztori látogatása révén, egész napos itt léte által betekintést szerzett
az egyházközség életébe. Megköszönte eddigi munkánkat és útmutatást adott Leányfalu magát
katolikusnak valló lakosainak további szolgálatához.
Az érseki titkársággal előzetes megbeszélés alapján készítettem a programot, az Érseki hivatal ezt
elfogadta, és készülhettünk lelkileg és szellemileg a Főpásztorral való találkozásra.
Bíboros úr szombat délelőtt 10.30-kor érkezett a plébániára Kovács Zoltán atya, titkár és Monostori
László atya, szertartó kíséretében. Mint a helyi plébános, a plébánia udvarán fogadtam őt az
egyházközség világi elnökével, Nevelős Géza úrral együtt. Első útja a templomba vezetett, ahol
imádsággal kezdte a vizitációt, majd megtekintette a templomot, kérdéseket intézett hozzám a
templom lelkipásztori, szakrális szempontjait alapul véve. Ezt követően megtekintette a plébánia
szinte összes helységét. Összegezve kijelentette: „látom, itt rend van!„
Helyet foglaltunk a plébánia hittantermében, amely egyben díszterem, és Bíboros úrral pontról
pontra átnéztük azt a lelkipásztori kérdőívét (48 oldalnyi anyag, több mint 200 kérdéssel, amely
megadja az anyagi, tárgyi, a személyi, lelkipásztori, szakrális, a szellemi, kulturális átláthatóságot),
amelyet előre ki kellett dolgozni, hogy átfogó képet kapjon az egyházközség életéről. Egyben
megtekintette az anyakönyveket, amelyeket lebélyegzett és kézjegyével látott el.
12:30-ig tartó adminisztratív munka után következett a munkaebéd, ahol Bíboros úr találkozott az
egyházközség képviselő testületével.
Megbeszéltük az elért eredményeket, gondjainkat, örömeinket, egyben falunk sajátosságait.
Bíboros úr érdeklődve hallgatta az egyháztanácsi tagokat, hozzáfűzte a maga útmutatásait mind
helyi egyházi szinten, mind nemzetközi vonatkozásban. Öröm volt számomra, hogy mily fontosnak
vette a segítőkkel való találkozást Bíboros úr! (Nevelős Géza, Adorján András, Adorján Istvánné
Veronka, Mihályi István, dr. Radvány László, Szonthághné Végh Judit, dr. Richter Pál, Papp
Istvánné Emma, Csurgay Mihályné Mária, Zboray Péter, Kecskés János, Zsidei Barnabásné voltak
jelen az ebéden).
Külön köszönet illeti Csőke István mesterszakács barátunkat, aki a finom ebédről gondoskodott!
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Az ebédet követve 14:30 kor meglátogatta Bíboros úr a Szent Gellért Lelkigyakorlatos házat. Külön
is fontosnak tartotta a ház Szent Lászlóról és Szent Gellértről elnevezett kápolnáinak
megtekintését, bizonyságot szerezve liturgikus előírások megfelelő betartásáról.
A főpásztori program különösen odafigyel az idősekre, az elhagyottakra és a szegényekre. Ezért
külön öröm volt a Bíboros úr számára az idősekkel való találkozás. Köszönöm a Providus
idősotthon vezetőinek, hogy szeretettel fogadták a Főpásztort, aki találkozott a ház lakóival. Együtt
elmondtak egy tized rózsafüzért, megáldotta az otthon épületét, beszélt az időseknek a nemrég
boldoggá avatott Meszlényi Zoltán püspökről. Örömmel vette, hogy lehetőséget biztosítanak a helyi
plébánosnak a misézésre. Megnyugvással hallgatta a ház szakmai vezetőjének felkészültségét,
kifejezte örömét a ház jó, gondoskodó szellemisége felett.
16:00: Találkozó a plébánián a Szent
Anna nevét viselő Katolikus Karitász
csoport
tagjaival.
Érdeklődéssel
hallgatta a Karitász helyi működését,
fennállásának immár 10. éve végzett
munkáját, a lelkipásztori munka
hátterét segítve, egyben a helyi
lakosok megsegítését használt ruha,
gyógyászati eszközök továbbadásával,
illetve az ország szegényebb régióiba
való segítséggel tárgyi és pénzbeli
adományok
formájában,
idős,
magányos
emberek
látogatásán
túlmenően. Beszámoltak az új CBA
mellett lévő Karitász helységről,
amelyben tiszta használt ruhákat fogadnak és adományoznak is. E segítő munkához az Isten
szeretete, és az egyház tanításának evangéliumi megélése vezérli a testvéreket.
Papp Istvánné Emma, a Karitász vezetője, aki megfontoltan és bölcsen válaszolt a Bíboros úr
kérdéseire, tanúbizonyságot tett arról, hogy lelki és szociális érzékenység szempontjából jó munka
folyik településükön. Bíboros úr megelégedéssel és örömmel ismerte meg a Karitász munkatársait
Adorján Istvánné Veronka, Zsidei Barnabásné, Förgeteg Éva, Dely Teréz, Balázs Jánosné Mónika,
Berner Jánosné Steffi, Csurgay Mihályné Mária, Füleki Mária, Mindák Pálné Ildikó, Pizágné
Horváth Julianna, Szonthághné Végh Judit, Knézyné Natália, Borhy Tiborné Margit személyében.
16:45: Találkozó az Árpád-házi Boldog Jolánról nevezett közösségi teremben az ifjúsággal,
hittanosokkal, cserkészekkel. Jó volt tapasztalni a Bíboros úr közvetlenségét a gyermekekkel és a
fiatal szülőkkel.
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Nagy Miklósné Klára és Ragóné Tegzes Márta
hitoktatók ajándékot készíttettek a gyerekekkel a
Főpásztor számára: összefűzött színes papírra
minden gyermek saját jókívánságát írta fel.
Meglepetésünkre Bíboros úr minden jókívánságot
személyesen felolvasott és megköszönt. Az írások
sok örömmel vegyes derültségre késztettek
bennünket.
17:30: Ünnepi szentmisét mutatott be Bíboros úr
templomunkban, amely zsúfoltságig megtelt
hívőkkel. A szentmisén con celebrált Szilágyi
János görögkatolikus atya, aki a Szent Gellért
lelkigyakorlatos ház igazgatója.
Nagy öröm volt látni az emberek arcán a meghatottságot, hogy Erdő Péter bíboros, Magyarország
első papja köztünk van, buzdít bennünket, tanít és támogatásáról biztosít mindannyiónkat, hogy
éljünk Jézus Krisztus tanítása szerint. Külön öröm volt számomra, hogy kérte a híveket a
plébánosuk melletti kiállásra és segítségre. Ezzel a mondattal fejezte be a misét: „Jól döntöttünk,
hogy Leányfalu nem fília lett (oldalágon ellátott), hanem küldtünk papot”.
A falu világi hatósága részéről külön köszöntötte
Bíboros urat Leányfalu alpolgármestere, Vancsó
Géza úr. Az ünnepi szentmisén megjelenésükkel
tiszteletüket fejezték ki a képviselő testület
tagjai: Adorján András, Cs. Kovács Gabriella,
Fehér Andrásné és Loszmann János.
A szentmise befejeztével, én, mint a falu
plébánosa, és Nevelős Géza világi elnök
megköszöntük Bíboros úr pasztorális látogatását
a hívek nevében, egyben ajándékot adtunk át:
Dely Teréz tűzzománc művész munkáját, amely
templomunkat ábrázolja.
Egyben zenei élményben is részesültünk a
szentmisén, amit a Szent Anna kórus adott elő, Richter Pál zenetudós és Séra Anna zenetanár
vezetésével.
A szentmisét követően vacsorára hívtam Bíboros atyát és a két segítőjét. Eközben átadtam Nyíri
Csaba polgármester úr személyes levelét, amelyet azonnal elolvasott és megköszönt.
1946-tól, a plébániai rangra emelésétől a leányfalui egyházközségben kánoni vizitáció még nem
volt, amelyen szinte egész nap a püspök a plébánossal és a hívekkel találkozott volna, megismerve
az itt élők életét. Ez mindannyiunk számára történelmi esemény, egyben feladat, hogy Isten
segítségével hirdessük az igét, Szent Pál szavaival élve: alkalmas, akár alkalmatlan időben, Isten
nagyobb dicsőségére, az Emberiség üdvösségére, és Leányfalu boldogulására.
Leányfalu 2011. böjtmás hava

Szalay Zoltán
plébános

Újra együtt báloztunk
A tavalyi siker után idén már második alkalommal rendeztük meg keresztény bálunkat a
faluházban.
A szombat esti szentmisét követően rendezvényünk
első részében a vendégek Vincze László papírmerítő
mester kiállításának megnyitóján vehettek részt,
ahol Vadász György Ybl- és Kossuth-díjas építész
bevezetője után Vincze László, Kányádi Sándor
Kossuth-díjas költő, és Nyíri Csaba polgármester
beszélgettek.
Az idős költő anekdotázó előadásmódja mindig
szellemileg sűrű mondanivalót takar, amit most is
megfejelt egy szép vers elmondásával.
Vincze László kevés beszéde a másik fajta bölcsesség
sajátja, amit művészi szintű mestersége is mutat.
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Az est második része Zoltán atya köszöntőjével vette kezdetét.
A közel száz vendég házi készítésű szendvicsekkel,
süteményekkel és ízletes borokkal megterített
asztaloknál társaloghatott. A fülbemászó muzsika
azonban gyorsan a parkettre perdítette az első
bátor párt, kiknek nyitótánccal felérő látványa
gyorsan meghozta kedvét a többi vendégnek is.
Vidám párok lepték el a rövidesen szűkösnek
bizonyuló táncteret.
Külön öröm volt látni, hogy még Szilágyi János
atya, Lelkigyakorlatos házunk görög katolikus
igazgatója is ropta feleségével a táncot kitartóan.
23 óra tájban egy kis pihenésre adott módot a tombolasorsolás, mely gazdag felhozatalát
leányfalusi vállalkozók és helyi családok ajánlották fel. Ajándékaikat ezúton is köszönjük. A
tombola után valódi farsangi hangulatban folyt tovább a tánc, a mulatság, egészen hajnal kettőig.
Jó volt egy ilyen vidám bál keretében is találkozni,
együtt lenni és beszélgetni mindazokkal, akiknek
egyébként sokszor csak futólag köszönünk a misék
után. Ezek a közös együttlétek segítenek igazi, élő
közösséggé formálódni egyházközségünk tagjainak.
Aki ott volt, biztosan nem bánta meg, aki nem
tudott eljönni, jövőre megteheti majd!
A rendezvény minden szempontból sikeres volt,
hiszen amellett, hogy a résztvevők pompásan
érezhették magukat az est bevétele remélhetően
lehetőséget teremt arra, hogy a Szent Anna-napi
búcsú keretében megnyithassuk a megújult Puszta
Sándor emlékszobát.
Célunk ugyanis egy állandó kiállítás létrehozása, mellyel e jeles évforduló alkalmából a Leányfalun
közel fél évszázadon keresztül (1937-1983) lelkipásztorként szolgáló „Tiszi bácsinak” kívánunk
méltó emléket állítani.
Nagy köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal részt vettek a bál szervezésében,
előkészítésében és lebonyolításában, illetve akik felajánlásaikkal még színesebbé és gazdagabbá
tették keresztény bálunkat. Köszönjük a faluház dolgozóinak, és a büfé működtetőinek, hogy
nagyon készségesen és kedvesen álltak egész este a vendégek és a szervezők rendelkezésére.
Adorján András

Köszönjük helyi vállalkozóink felajánlásait (és a jövőbeni támogatásukban is reménykedünk):
Termálfürdő Leányfalu, Pizza Leányfalu, Hórusz Fotó-Optika-Szemészet, Szaunaház és Gőzfürdő,
Marozsán Kerámia, Szent Klára Gyógyszertár, Nagyon Vágom Hajkozmetikai Szalon, Loszmann
Kertészbolt, Veronika Gyógytorna Stúdió, Horváth Cukrászda, Vitál Fitneszterem, Lottózó, Kreatív
Hobbi, AlphaZoo, BioBolt.
Passió
A passió Jézus Krisztus szenvedésének és halálának története (latinul Passio Domini nostri Jesu
Christi) az evangéliumok szövege szerint. A nyugati keresztény egyház liturgiájában már a IV.
század óta élő énekelt műfaj. Nagyhéten megszólaltatott szakaszai már az V. századtól kezdve
kiemelkedtek ünnepélyes előadásmódjukkal a többi liturgikus olvasmány közül. A VIII–IX.
századokban már mind a négy evangélista szövegével énekelték: Virágvasárnap Máté, Nagykedden
Márk, Nagyszerdán Lukács és Nagypénteken János evangéliumából énekelték Jézus
szenvedéstörténetét. A mai római liturgiában Virágvasárnap az A, B és C liturgikus évek szerint
váltogatva Máté, Márk és Lukács, Nagypénteken pedig mindig János szövege szerepel.
Zeneileg a passiók az általánosan használt olvasmánytónusoknál díszesebbek, dallamjárásuk
szélesebb, nagyobb hangterjedelmet jár be, a XIII. század óta előadásukban legalább három énekes
vett és vesz részt. A történést elbeszélő evangélista az átlagos, középső regiszterben mozgó
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olvasmánytónust használja, Jézus mélyebb, a többi szereplő (tanítványok, Pilátus, főpap, szolga,
stb.) és a tömeg (turba) magasabb fekvésben szólal meg. A történeti emlékek szerint a magyar
egyházban kétféle passió-tónust használtak: egy díszesebb, dallamosabb, az 1. zsoltártónus
formakészletével élő ún. „moll” típust, és egy egyszerűbb, kevésbé dallamos, az 5. zsoltártónus
motívumait felmutató, inkább csak recitáló ún. „dúr” típust. Mindkettőben az evangélista dallama
illeszkedik az említett zsoltártónusokhoz. A „moll” változat pontos európai megfelelőjét még nem
sikerült kimutatni, így „magyar passió dallamnak” is szokták nevezni, legkorábbi forrása a XV.
századból maradt fenn Esztergomból. A „dúr” változat valószínűleg német eredetű, Európában
elterjedt dallam, hazai megjelenése pontosan nem datálható. XIV. századi domonkos rendi
kéziratból ismert még egy harmadikféle passió-tónus is, amelyet azonban csak a domonkosok
körében használtak.
A passiók többszólamú megzenésítései a XV. századtól jelennek meg. Kezdetben a tömeg (turba)
gregorián részeit cserélték le háromszólamú betétekkel, majd később kialakult az ún. responzoriális
(más néven dramatikus) forma, amelyben az evangélista szavait az egyszólamú gregoriánhoz
hasonló stílusban szólaltatták meg, a turbák és a többi szereplő részei többszólamúak voltak. E
típus honosodott meg a XVI. században a protestáns egyházak gyakorlatában is. A reformációt
követően a katolikus egyházban kialakult a végigkomponált passió, amelyben már az evangélista
szerepe is többszólamúvá lett. A barokk kor hozta meg a passiómegzenésítések igazi virágkorát,
nagyszabású, nagy zenekari és kórus apparátust felvonultató passió oratóriumok keletkeztek.
Mindezeket, és talán nem túlzás azt állítani, hogy a passiókompozíciók összességét is messze
felülmúlta azonban Johann Sebastian Bach két műve, az 1723-ban keletkezett János-, és az 1729ben bemutatott Máté-passió.
Magyarországon a középkori „moll”, azaz magyar passió típus élt tovább a reformációt követően a
magyar protestáns egyházakban a XVI.–XVII. században. Erről a XVII. század első feléből
származó protestáns graduálok (a gyülekezet kórusának használatára szánt liturgikus tételeket
tartalmazó énekeskönyvek) tanúskodnak: a XVII.. század első évtizedéből a Batthyány, Óvári és
Ráday graduálok (valószínűleg mindhárom egy műhelyben készült valahol a Felföldön), a
kifejezetten már reformátusnak nevezhető Öreg graduál 1636-ból (nyomtatott) és a kifejezetten
evangélikusnak tekinthető Eperjesi graduál 1635-ből (gyülekezeti énekeket is tartalmaz homofon
többszólamú feldolgozásban). A protestáns egyházakban, elsősorban a református, de az
evangélikus liturgiában is a XVII. század második feléig, végéig megmaradtak a középkorból
örökölt magyar nyelvű gregorián énekek. A XIX. század végére a református közösségek húsvét
ünnepéhez kapcsolódó liturgiájában egyáltalán nem volt már passióéneklés. Egyedüliként a magyar
református egyházban Leányfalu testvértelepülésén, Bánffyhunyadon őrizte meg a közösség az
anyanyelvű passióéneklés hagyományát: nagypénteken három részletben, reggel, délben és délután
szólaltatják meg Jézus szenvedéstörténetét Máté evangélista szerint.
Liturgikus kereteken belül a katolikus egyház gyakorlatában él a kezdetek óta folyamatosan a
passióéneklés, a jelenleg érvényes előírás szerint Virágvasárnap és Nagypénteken. A legtöbb helyen,
ahogy Leányfalun a Szent Anna templomban is, a gregorián stílusához illeszkedő egyszólamú
énekkel, lehetőség szerint többszólamú turba részekkel.
Richter Pál

Passió-játékok
Európa sok helyén alakult ki szokás arra, hogy helyi lakosok részvételével eljátszák, bemutassák a
passió történetét. Ezek némelyike több évszázados hagyománnyá vált és ma is tömegeket vonz.
Hazánkban ilyen a budaörsi passiójáték, Németországban ma már világhírű a tízévenként

A keresztre feszítés jelenete Budaörsön

Pilátus kezét mossa az oberammergau-i passió-játékban
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bemutatott, pompázatos kiállítású, de a történetet máig hitelesen közvetítő passió-játék. Ezek az
előadások nélkülözik a szakralitást, az odaadó előadásmód azonban segíthet a tragikus történet
átélésében. Ugyanakkor ezek az előadások – helyesen – kerülik a feltámadás történetének
előadását, legfeljebb jelzik azt, hiszen ehhez már teljességgel csak hittel lehet közelíteni.
Az ilyen passió-játékok szokása a szokást tartók életének szakralitására mutatnak.
József Attila: Csöndes estéli zsoltár
Ó, Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet.
Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem minek zöldel,
meg kinek zöldel.
Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja
megégetni a szám.
Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én
szomorú vagyok.
De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked.
Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked elmondani,
hogy én is vagyok és itt vagyok és csodállak, de nem értelek.
Mert Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg zsoltárolásunkra.
Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések.
Mert mást se tudunk, csak könyörögni, meg alázkodni, meg kérni.
Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a Pokolnak is.
Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg erős, meg örök.
Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
1922. július-augusztus

Szertartások rendje a nagyböjt folyamán, a nagyhéten és húsvétkor
Nagyböjt:
Keresztút: minden pénteken 17 órakor.
Péntekenként a keresztút előtt, vagy a mise után lehetőség van gyónásra, lelki beszélgetésre.
Virágvasárnap (április 17.) 15-16 óra között bűnbánati liturgia, gyónási lehetőséggel.
Nagyhét:
Hétfő, kedd, szerda:
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvét vasárnap
Húsvét hétfő

08:00
17:30
15:00
17:30
17:30
18:30
9:00
10:30
9:00
10:30

Szentmise
Szentmise, Szentségimádás
Keresztút
Szent Liturgia
Feltámadási szentmise
Körmenet (gyertyát hozzunk, tölcsérrel!)
Ünnepi szentmise
Családok miséje
Ünnepi szentmise
Családok miséje

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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