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Egy pohár víz!

B

eköszöntött az ősz, a falevelek július óta
sárgulnak, a növények élettelenek tűnnek, mintha minden egyszerre akarna
elszáradni. Ahol nincs mesterséges öntözés,
mintha belefáradna a növényzet a várakozásba,
hogy nincs eső, vagy, ahogy mondták az öregek:
nincs égi áldás.
Ebben a szennyezet forró levegőben, a nap
hevületét úgy érzi az ember, mintha egész nap
vasgyárban lenne. Érdekesen alakult az idei
nyár, a száraz forróság megtöri a természetet és
az embert is. Örülünk a meleg napoknak, mégis a lelkünk mélyén érezzük, ez valahol nem az
igazi. Órák alatt hatalmas változások egyik napról a másikra, kiszámíthatatlan lett minden.
Nem tudom, meg lehet-e ezt szokni, sok beleszólásunk nincs, ugyan a tudósok szerint nagyrészt az ember tehet róla. Egy biztos: minden
olyan, mintha nem kapna elég vizet, hogy éljen,
életet adjon.
Élni, növekedni víz nélkül nem lehet!
A Szentírásban számos tanítás van a vízről.
A víz mindig az élet jele, a tisztaságé, a megújulásé. A mi Urunk mondja, ha csak egy pohár
vizet adtok az Én nevemben, …! A nagy forróságban zacskós vizet osztottak a főváros külön-

böző pontjain. Elgondolkodtam, vajon kinek a
nevében? Valószínű senki nevében, egészségügyi rendelet nevében, de a lényeg biztos, hogy
jól esett!
Olyan jó lenne ideológiák nélküli világban
élni! Sajnos, tudom, hogy ez csak utópia, mégis
valahol egy pohár víz esetében megvalósul, nem
számít, ki adja, megköszönjük és hűsítjük szomjunk, hogy új erőre kapjunk.
Talán a víz újra összehoz minket lelkileg, emberileg, hogy azt a bizonyos poharat mindenkinek megtöltsük. Vagy legalább úgy tegyünk,
mint ahogy Szlovákiában tapasztaltam: hegyi kis
falvakban az emberek színes bögréket aggatnak
a kerítésre, hogy aki arra jár, és megszomjazik,
a tiszta forrásból olthassa szomját.
A vizet az Isten adja, a bögrét az ember. Rajtunk múlik, hogy szomjunk oltása után visszahelyezzük-e a bögrét oda, ahonnan levettük,
mert akkor az utánunk jövő zarándokló is tud
vizet inni, hogy élete legyen. A legszebb az
egészben az, ami összeköt bennünket, embereket, fajtól, vallástól, társadalmi rangtól függetlenül: a VÍZ. Egészségünkre!
Zoltán atya
plébános

Evangélium Szent János szerint (6,32-58)
Jézus mondta: "Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem
Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak."
Erre így szóltak hozzá: "Urunk, adj nekünk
mindig ebből a kenyérből!"
”Én vagyok az élet kenyere” – felelte Jézus. ”Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s
aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De
megmondtam, hogy bár láttok, mégsem
hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya,
hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom
el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből,
hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem
annak akaratát, aki küldött.
Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne,
örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon."
A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta: "Én vagyok a mennyből alászállott kenyér." Így
érveltek: "Nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát, hogy
a mennyből szálltam alá?"
Jézus azonban így szólt: "Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki
küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is
látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz
bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis
meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből
alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ
életéért."
Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?"
Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem
isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök
élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya
küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem
olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él."

Az Anna napi események

Szent Anna (Linz)
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Tavaly a búcsú napja is hűvösre, esősre sikerült. Az idén nem volt
olyan hűvös, de az ünnepi szentmise jó részén szakadt ránk az égi
áldás. A nagyszámú jelenlévő azonban alkalmazkodott és az ünnepre, nem az esőre figyelt.
A szentmisét Dr. Dobszay Benedek ferences atya mutatta be, con
celebrált Szilágyi János atya, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház
igazgatója és Zoltán atya. A zenekar és énekkar a templomban szorongott. Nyilvánvaló, hogy a hangzás, különösen a templom előtt
gyengébb volt, mintha közvetlenül hallhattuk volna a zenét, de meg
kellett alkudnunk, hiszen a hangszereket nem lehet kitenni az
esőnek.
Michael Haydn (Joseph Haydn testvére) Jubiläumsmesse művét
hallhattuk. Szólisták voltak: Rácz Éva, Huszár Anita, Pálmai Árpád,
Pánczél Kristóf. Vezényelt: Méhes Imre. Mindannyiunk nevében köszönjük a felkészülést és az előadást!
A képek visszaadnak valamennyit az esemény hangulatából:

Ahogy eddig is minden évben szokás volt, Zoltán atya kitüntető emléklapot és ajándékot adott át
egyházközségünk tagjának, aki szeretettel végzett munkájáért kapja elismerésként, köszönetként.
Az idei kitüntetett: Tellár Lászlóné asszony, Kati néni.

Tellár Kati néni évtizedekig volt segítője a leányfalusi egyházközségnek. Közismert arról, hogy
Puszta Sándor idejében is mindig megtalálta a hasznos segítség módjait. Az Úrnapi körmenet egyik
sátra is az ő odaadását mutatta mindig. Hajlott kora ellenére ebben a munkában ma is jelen van.
Mindent köszönünk Kati néni!
Délután került sor a Rajkó zenekar koncertjére. Kétszáznál is több hallgatót vonzott ez az esemény.
A rajkó-kort jóval meghaladó korú zenészek a rajkó-zenetudást jóval meghaladó szinten muzsikáltak,
játszottak népzenét, cigányzenét, klasszikus darabokat. A több prímással felváltva játszó zenekar
felsőfokú zenei élménnyel ajándékozta meg a templomi búcsút ünneplőket.
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További nyári események képes beszámolója

A MAGOS együttes hagyományőrző népzenei előadása

Szent István ünnepén

Hálaadás, terményszentelés

ÁLLOK ISTENÉRT, EGYHÁZÉRT, HAZÁÉRT
Monodráma Mindszenty József bíboros, hercegprímásról
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Hittantábor 2012
Egy év elteltével idén is megrendezésre került a
hittantábor, ami nagy örömünkre évről évre egyre
több gyereket vonz. Annyi biztos, hogy ez a hét idén
is eseményekben és programokban bővelkedett.
Különleges kis csapat gyűlt össze megint, akikkel remekül telt ismét az iskola előtti utolsó nyári hét. Nem
volt könnyű lekötni mind a 45-50 gyerek figyelmét,
hiszen még a nyári szünet mámorában úsztak, de mi
vezetők igyekeztünk mindent megtenni, hogy szórakozás legyen az új ismeretek elsajátítása, nem pedig
kötelezettség. Ennek érdekében minden reggel játékkal kezdtünk, majd részt vettünk a Szentmisén.
Ezt követően jöhetett a finom reggeli, ami hol há-

zilekváros kenyér, hol nutellás kalács volt, a gyerekek
nagy örömére. Tavaly is végigkísérte a hetet egy téma,
nevezetesesen az Oltáriszentség – aminek szellemében tartottuk a foglalkozásokat, majd ministránsokat
avattunk. Idén sem történt ez másképp, a kenyér rejtelmeiben mélyedhettek el a gyerekek.
Szerettük volna, ha nem csak elméletben, hanem
gyakorlatban is tanulnak a kenyérről, így a plébánia
udvarát többször is átváltoztattuk pékséggé néhány
órára.
Nehezen lehetett koncentrálni a finom illatoktól.
Sült minden: kenyér, kalács, cipó, kifli, zsömle, így a
tízóraink is megvolt minden napra.

Új kézműves foglalkozások is indultak. Megtanultak a gyerekek kosarat fonni, nemezből madarat készíteni, nyakláncot, karkötőt fűzni, fonni, de megint készítettek ikonokat, papírjátékokat, ékszereket is. Gyönyörű énekeket tanultak idén is, köszönet érte Annának és Kingának. Szerdán nagyot sétáltunk a Skanzenben, ott tartotta Zoltán atya a szentmisét, megnéztük a régi iskolát, megtudtuk hogy kell házi tésztát gyúrni,
és hogy milyen is egy falusi nádfedeles régi ház. Nagyon szép időnk volt, jót játszottak ott is a gyerekek.

A másik sétánk a héten a leányfalui Lelkigyakorlatos házba vitt minket, ami egy nagy szállodának tekinthető, talán az útról nem is látszik, milyen sok embernek adhat szállást. Vezetőnk megmutatta ott a ház
saját kápolnáját, fontosabb termeit, majd visszasétáltunk a plébániára.
Sok éve már, hogy összegyűlnek a gyerekek a plébánián az utolsó augusztusi héten. Mindig több a gyerek.
Ez annak az áldozatos munkának az eredménye, amelyet évek óta sokan nyújtanak. Köszönjük a szervezést,
a felügyeletet, a finom ételeket, a tanítást! Köszönet illeti Ragóné Tegzes Mártát, Éliás-Szalay Istvánt, Győrik
Ágnest, Sprenger Renátát, Szabóné Tegzes Orsit, Séra Annát, Balla Bélát, és persze Zoltán atyát. Külön
köszönet a finom ebédekért Janza Katalin asszonynak.
Reméljük jövőre is találkozunk és ismét ilyen sokan, vagy még többen leszünk.
Sprenger Renáta
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Máriagyűd
Őszi zarándoklatunk fő célpontja Máriagyűd volt Baranyában. A lelket érintő
szentmise a kegytemplomban feledtette a kint zuhogó esőt.
Maga Máriagyűd is, de a többi meglátogatott helyszín legtöbbje is – Pécs, Pécsvárad, Szigetvár, Siklós, végül Mohács – mind a pusztulást hozó török időkre emlékeztetett, de azon belül is a magyar hősiességre, sokszor belső viszályokra, a
nyugati keresztény világ keresztényietlen hozzáállására.
Pécsváradon a hely iránt elkötelezett ismertetést kaptunk az erődített bencés
kolostor történetéről, hogy beszédessé váljanak a kövek.
Pécsett jó vezetéssel néztünk szét a székesegyházban, látogattuk meg az eddig
feltárt IV. századi ókeresztény sírkamrák kiállítását. A séta a városban még további, török időkből származó emléket hozott elénk.
Szigetvár különleges élménnyel lepett meg minket. Olyan rendkívüli ismertetést adott az idegenvezető,
amely messze túlment a történeti részleteken. Még a korabeli törökök és magyarok emberi, vallási vonatkozásain is. Napjainkra érvényes alapvető igazságokat bontott ki a várat védő vitézek hazaszeretetéről, keresztény
elkötelezettségéről és a mindezek alapját jelentő mély istenhitéről. Tinódi Lantos Sebestyént idézte hosszan,
hogy érthessük az akkoriak életfelfogását, megalkuvást nem ismerő áldozatvállalását.
Az ormánsági szegénységbe is bepillanthattunk, miközben megnéztük a drávaiványi református templom festett berendezését, kazettás mennyezetét.
Vajszlón Kodolányi
János gyermekkorának
helyszínén
kaptunk
szakavatott előadást az
író életéről, munkásságáról.
Siklóson is megkaptuk a szentmise élményét a ferences templomban, amely XIII. századi freskórészleteivel adott keretet ehhez.
A mohácsi emlékhely, az ott kapott ismertető mélyen megérintett bennünket. Döbbenetes részletekkel egészültek ki tanult ismereteink.

Templomok éjszakája
A Szakrális művészetek hete keretén belül Leányfalun is megünnepeltük a templomok éjszakáját.
Ezeknek a szerte Európában zajló eseménynek a célja, hogy álljunk meg egy időre, fedezzünk fel valami szépet, érezzük meg, hogy a föld és az ég közelebb van egymáshoz. Szeptember 22-én szombaton,
az esti szentmisét követően Zoltán atya bevezetője után Séra Anna bemutatta a barokk hegedűt és
megszólaltatta azt a jelenlévők nagy örömére.
Dr. Szacsvay Éva néprajzkutató Jánoska
eresztés a Dunán című előadásában Nepomuki Szent János
életéről, vértanúságáról, csodatételeiről, kultuszának kialakulásáról, szobrairól, vele kapcsolatos néphagyományokról tartott előadást.
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Nepomuki Szent János szobra a prágai Károly hídon

Nepomuki Szent János a ’vizen járók’, azaz a hajósok, halászok védőszentje. Hidak mellett gyakran
található szobra a hidakat, a folyókat is óvja. XIV. századi cseh érseki helynök, aki IV. Vencel királlyal
került szembe annak egyházpolitikai terveiben, a legenda szerint a királyné gyóntatójaként is, mivel
nem volt hajlandó elárulni a gyónási titkot a féltékeny királynak. A király megkínoztatta, majd a Moldvába dobatta a prágai Károly-hídról. A XVIII. században szentté avatták, tisztelete rohamosan elterjedt.
A Kárpát-medencében 240-nél több kültéri szobrát tartják számon.
Számtalan népi szokás kötődik hozzá Magyarországon is, amelyek a vízi élethez kötődnek, mint a
bajai jánoska-eresztés a Dunán, amikor égő szurkos koszorúkat úsztatnak le a Dunán a Szent szobrának
körmenete részeként. Ezzel arra emlékeznek, hogy a prágaiak sziporkázó csillagokat láttak a vízben,
ahol a későbbi szentet beledobták.
Később a Duna mentén elterjedt a jánoska-eresztés szokása, illetve annak változatai, még Budán is.
Kevésbé lett vallásos tartalma az ünnepnek, inkább vigalommá vált a megemlékezés.
Végül Kralovánszky Mária textilrestaurátor, Császárok és Császárnék adományai címmel színes képekkel illusztrált előadást
tartott, többek között Mária Terézia, Ferenc József, Erzsébet
királyné által a Mátyás templomnak adományozott miseruhákról, palástokról és ezek restaurálásáról.
Köszönjük a szervezőknek, a
leányfalui KÉSZ-nek a kellemes
és tartalmas estét.

A szentmisék rendjének változásai
nyáron

télen

9:30 és 11:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

10:00 és 11:00

17:30

17:30

9:00

9:00

október 27-ig

Vasárnap délelőtt:
Hétfő reggel:
Kedd reggel:
Szerda reggel:
Csütörtök reggel:
Péntek reggel
(elsőpénteki mise után szentségimádás)
Szombat este:
(vasárnapi előmise)
Hétköznapra eső állami
ünnepeken

október 28.-március 31.

8:00
8:00
8:00
8:00

A szentségtartó-ajtó új képe
Dely Teréz üvegkerámiái ismertek már a Szent Anna templomba
betérők számára, hiszen az oltár elejét díszíti egy gyönyörű sorozat. Most
újabb mű érkezett ajándékként a művésznőtől. A szentségtartó-ajtóra
készült újabb kép, amely az oltáron lévő sorozattól független alkotás,
mégis annak folytatása, megkoronázása.
A kalász és a szőlő motívum az élet szimbóluma. A megtört kenyér és a
kehely továbbviszi ezt a jelképet, utal mindarra, amelyet Krisztus hagyott
ránk: az életet jelentő táplálékra, a valódi, a lelket éltető táplálékra,
magára Jézus Krisztusra. Isten és ember szeretetének parancsára.
Ezt üzeni a képen olvasható jelmondat is.
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Mint a legtöbb művészi alkotás, úgy Dely Teréz munkái is a legfontosabbat üzenik mindazoknak, akik
nyitott lélekkel vannak jelen a templomban. A művészet az, amely képes a számokkal le nem írható,
anyagi alapon nem érzékelhető valóság felmutatására, amely segít az istenhit, az isteni világ számokkal
le nem írható, anyagi alapon nem érzékelhető valóságának felfogásában.

Hittan-órák a 2012/2013 tanévben
1.a – 1.b
2.a
2.b
3.a
3.b

szerda
14:00-15:00
szerda
12:00-13:00
szerda
13:00-14:00
kedd
10:15-11:00
szerda
13:00-13:45

szerda
Balla Béla
14:00-14:45
kedd
Solti Mariann 4.b
Balla Béla
13:00-13:45
kedd
Solti Mariann 5.a - 5.b
Balla Béla
14:00-15:45
kedd
Balla Béla
Balla Béla
6.-7.-8.
14:50-15:35
Balla Béla
Hittan az óvodásoknak: hétfő 15:00-15:45
Solti Mariann

4.a

3. osztályosok részére elsőáldozási felkészítő oktatás
2013. márciustól
Szerdánként 10 órakor kisgyermekes szülők találkozója
Felnőtt (keresztségre, első áldozásra): egyénileg

» Idősek, betegek szentmiséje október 13-án 17:30-kor és 14-én 9:30-kor. 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.
» Ismét felhívjuk a figyelmet a temető lejárt sírhelyeinek megváltására! A lejárt, azaz 25 évnél régebbi sírok
újra-megváltása kötelező! A meg nem váltott, lejárt sírok felszámolása megkerülhetetlen, hiszen a temetőben
szabad hely már nemigen van.

Gyerekprogramok az év hátralévő részében
Minden vasárnap 11-kor családok és gyermekek szentmiséje.
Október 14. vasárnap: Templomba járunk, 120 éves a templomunk
Egész napos programra várjuk a gyermekeket. Ekkor lesz a rajzpályázat eredményhirdetése és a rajzokból készült kiállítás megnyitója is.
Október 31-én, szerdán plébániai napot, szünidei hittant tartunk sok játékkal, énekkel.
December 1-én, szombaton adventi készülődés. Adventi koszorút és kézműves ajándékokat készítünk,
mézeskalácsot sütünk.
December 2-án, vasárnap adventi koszorúk megáldása.
December 9-én, vasárnap a 11-es szentmise után ellátogat templomunkba a Mikulás.
December 16-án, vasárnap adventi lelkinap lesz, gyónási lehetőséggel.
December 24-én, hétfőn 15:00 órakor hittanosok betlehemes játéka a templomban, betlehemi láng átadása.
December 24-én, hétfőn 23:00-kor éjféli szentmise.
Szeretettel várunk minden családot, gyermeket a plébániai programokra, szentmisékre!
A szentmisék rendje az évközi időben október 28-tól:
Kedd, szerda, csütörtök
8:00
Péntek
8:00
minden első pénteken mise után szentségimádás
Szombat, vasárnapi előmise
17:30
Vasárnap
10:00
családok miséje
11:00
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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