NYÁRI ÜZENET
A templom a leányfalusiak életében?

A templom a hívı emberek közösségének szent helye, ahol a szentségek kiszolgáltatása
révén az ember megszentelıdik. Hála Istennek, az a hely is szentté válik, ahová hívı ember
betér egy imára, köszönetre, kérésre a Teremtı Istenéhez.
Szükségünk van ilyen lelki helyekre, amit az ember imájával, liturgikus cselekedeteivel
megszentel, hogy élni tudjon Istenben. Ahhoz, hogy élni tudjunk, kellenek segítık, mert
egyedül elveszünk az élet forgatagában. Tudjuk, hogy Egyházunk két részbıl áll. Az egyik a
megdicsıültek Egyháza, akik már Isten végtelen szeretetében részesültek. İk a mi nagy
segítıink: a Szentek. A másik, amely élı koszorút alkot a megdicsıült Egyházzal, a földi
zarándok útját járó Egyház, mely rászorul a Szentek segítségére. A Szentek könyörgı imái
hathatósak számunkra, ha bizalommal fordulunk feléjük, hogy közvetítsék a Mennyei Atya
felé hálánkat, köszönetünket és kéréseinket.
A katolikus egyházban minden templomnak van védıszentje,
mely egyben az adott településen élı emberek lelki segítsége.
Leányfalu védıszentje Szent Anna, a boldogságos Szőz Mária
édesanyja. Öröm és hála tölt el azok iránt, akik 113 évvel
ezelıtt Szent Anna oltalmába ajánlották Leányfalu akkori és
jövendı lakóit. Mi is, akik e dicsı és áldott ısök lelki
folytonosságát fenntartjuk a Szentlélek Úristen segítségével és
a Római Katolikus Anyaszentegyház vezetésével, azon
munkálkodunk Isten és ember dicsıségére, hogy békében
éljenek egymással falunk lakói.

Ahhoz, hogy békében éljünk és tisztelettel legyünk egymás iránt, ismernünk kell egymást.
Meghallgatni és tisztelni az Embert, ez lehetne a 2005-ös év mottója Leányfalunak. Az
Embert tisztelni azért, mert mindenki Isten képére teremtetett, fajtól és vallástól függetlenül.
E községben – ahogy máshol – oly sokan ’gyökértelenül’ élnek. Ahhoz, hogy otthonra
találjanak Leányfalun, az kéne, hogy a környezetükben élıket észrevegyék. Szükségünk
volna és van az ’ıslakosok’ élı, igaz lépéseire is mások felé – bár vannak, akik ezt
megteszik, de sajnos nem elegen. Ami elgondolkodtató számomra, hogy a Leányfalun
otthont találók közül sokan – hála Istennek nem mindenki – azt sem tudják, hol van a
katolikus templom. Elıfordul bizony, hogy még az ıslakosok gyermekei és unokái is
telefonon kérdik meg, hogy hol található meg a templom és a plébánia, ha véletlenül ’papra
van szükségük’.
Kedves Testvérek! A templom és az iskola nélkül nincs közösség, hagyomány, lelki és
szellemi megújulás egy faluban. Falunk búcsúját ünnepeljük Szent Anna napján. Jó lenne
újra örömteli ünnepet megélni e vasárnapon, ahogy valaha falunk lakói tették. İk még
tudták, bízom benne mi is tudjuk még, mit jelent, hogy van Istenünk, hazánk, családunk,
falunk, templomunk.
Jó lenne, ha sokan teljes életet élnének és megtévesztve nem a birtoklási vágyat
tulajdonítanák a közösségek összetartó erejének, hanem az egymás iránti tisztelet, bizalom
és jóság kötné össze falunk lakóit, amire mindannyiunknak oly nagy szüksége van. Merjük
megtenni az elsı lépést egymás felé, legalább egy köszöntéssel. Jó napot kívánok – ilyen
egyszerő! S így általánossá válik mindannyiunk számára e jó nap minden egyes istenadta
napon, amíg itt élünk az Úr akaratából e csodás természeti szépséggel megáldott faluban.
Jó egymásra találást!
Szalay Zoltán atya

Szent Anna, templomunk védıszentje

Üdvözlégy Szent Anna, Jézus Nagyanyja... hangzik fel az ének immáron 113 esztendeje
minden nyáron a leányfalui templomot övezı hársfák alatt. Ugyanis az 1892-ben elkészült
kápolnát építtetıi Szent Anna tiszteletére ajánlották, s így azóta a védıszent ünnepéhez,
július 26-ához legközelebb esı vasárnapon ünnepeljük falunk búcsúját.
Annáról, Mária édesanyjáról, Jézus nagyanyjáról az újszövetségi iratok nem tesznek
említést, az evangéliumokban csupán néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és
Zakariás, Szalóme és Zebedeus. Mária szüleirıl az apokrif irodalomban találhatóak adatok,
különösen a második századi, Szent Jakabról elnevezett protoevangélium árul el sokat a
család történetérıl. E szerint Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták. (Anna
annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.)
Az apokrif iratokra épülı Szent Anna legenda elbeszélése szerint Szőz Mária anyja
Betlehemben született. Családja élete imádságban és munkában telt, s csekély vagyonukat
alamizsnaként osztották szét. Anna ifjú korában válogathatott kérıi között, s végül a
Názáretbıl való szentélető Joachimnak lett a felesége. Mindketten Júda nemzetségébıl és
Dávid házából származtak.
Minthogy húszesztendei házasság után sem született gyermekük és a magtalanságot a
törvény Isten büntetésének tartotta, a zsidók megvetették ıket. Egy alkalommal, mikor a
jeruzsálemi templomban Joachim áldozatot akart bemutatni, ezt nem engedték meg neki.
Joachim a megszégyenítés miatti keserőségében elhagyta Annát, elbujdosott és pásztorok
között keresett nyugalmat. Nem sokkal késıbb megjelent neki Isten angyala és megígérte,
hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd
Máriának kell nevezniük, és hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel.
Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni
Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog feleségével, akit ugyanígy
angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt, Joachim és Anna az
Aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak látomásukat, majd hálát adván
Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant és megszülte
gyermekét, akit Máriának neveztek el. A kis Máriát Anna imádságosan nevelte és ı is
tanította meg olvasni is. (Ezt az epizódot ábrázolja a kápolnánk oltárát díszítı Szent Anna
kép is.) Mária késıbb elhagyta családját azért, hogy a templomban szolgáljon.
A legenda szerint Joachim ezután hamarosan meghalt, Anna pedig még kétszer ment
férjhez, s mindkét házasságából egy-egy további leány gyermeke származott, kik szintén a
Mária nevet kapták. E két Mária késıbb született gyermekeiben véli felfedezni a legenda
Jézus szélesebb családját. Így próbálta értelmezni hagyomány az evangéliumokban is
elıforduló az ’Úr rokonai’ kifejezést.
A legenda azt is leírja, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Heródes halála után
visszatért Egyiptomból, és Anna még láthatta a kicsi Jézust.
Szent Anna 72 évesen, Jeruzsálemben halt meg, lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s
mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, ı is a mennyországba vétetett. Sírja a legenda szerint
a jeruzsálemi Juh-tón közelében van.
A hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülıháza, Anna asszony
háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5 - 6. században e föltételezett születési hely fölé
bazilikát építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26-a, innen ered Szent Anna
ünnepének dátuma.
E napon tehát, mikor Leányfalu búcsúját ünnepeljük, méltán kérhetjük fokozottan Szent Anna
közbenjárását falunk lakóinak lelki üdvéért.
Adorján András

Gondolatok a ’szentek közösségérıl’
Számtalanszor mondjuk a Hitvallást, a hiszekegyet. Vajon hányan és hányszor
gondolkodunk el mélyebben alapvetı hitigazságaink egy-egy tételén? A hitigazságok nem a
tudás mezején pompáznak, azokat nem érteni, vagy tudni, hanem hinni lehet, kell és üdvös.
A hiszekegy pontjai megnevezésükben, fogalmazásukban egyszerő ésszel is jól érthetıek.
De például közülük a régebbi ’szentek egysége’, majd utóbb a jobban érthetı ’szentek
közössége’ fogalom éppen a hozzá a mai napig főzıdı teológiai meghatározások
bizonytalan és változó volta miatt érdemes némi átgondolásra.
Kik is azok a ’szentek’, akiknek ’közösségérıl’ szól a hittétel? E vonatkozásban elsısorban
nem a kanonizált (avatott) szenteket érti a hittudomány, bár ık elıkelı tagjai a közösségnek.
Mivel Isten minden embert üdvösségre, örök életre teremt, az İ igazságosságéra
hivatkozással sorol a hittudomány mindenkit a szent körbe, akik ısidıktıl a beléjük oltott
isteni eredető természeti erkölcs talaján ıszinte szívvel és az Igazság iránti vágyakozással
keresik a Teremtıt és az İ igazságát, az İ akaratát igyekeznek megvalósítani, szolgálni. A
szentek közösségéhez sorolhatók azok az igaz emberek, akik megváltásunk elıtt, az ıskinyilatkoztatás birtokában istenkeresı és istenfélı életet éltek, akik számára haláluk után,
de feltámadásuk elıtt maga Jézus vitte a megváltás örömhírét a pokol tornácára. Tagjai
lehetnek a közösségnek azok a ma élık, akik hisznek Istenben, ıszinte szívvel, vágyakozva
keresik ıt, de önhibájukon kívül nem jutott még el hozzájuk az evangélium és a keresztség.
Természetesen a szentek közösségének boldog tagjai az üdvözült szentek és akik a
krisztusi keresztségben részesülve a szenvedı egyházban (tisztítótőz) várják üdvösségük
beteljesülését.
Eddig a ’lehetı szentek’ szinte végtelen sora. És itt jövünk mi, napi keresztények, a küldı
Egyház szentségre, üdvösségre meghívott tagjai, a szentek közösségének élı tagjai! Jézus
ugyanis megváltó kereszthalálakor lándzsával átdöfött oldalából kifolyt drága vér és víz – az
elsı újszövetségi keresztvíz – isteni erejével, majd késıbb a megszentelt keresztvíz érintése
és a keresztelés szavai által (a kettı együtt szentség) mindannyiunkat megkeresztelteket
’szentté’, azaz megszentelıdésre életszentségre, üdvösségre meghívottak közösségének
tagjaivá avat. A keresztség titokzatos ereje által eltörölhetetlenül, levetkızhetetlenül,
megváltoztathatatlanul szent nemzet, királyi papság és Isten megváltott népének tagjai
vagyunk! Értsük meg jól: a szent keresztség által egy közösség tagjai lettünk! A keresztvíz
titka által többé nem magánügy a hitünk, az életünk, még a saját üdvösségünk se! Isten
szentségre meghívott keresztelt népe közösségben, az Egyházban együtt menetel Isten
akaratának teljesítésében és végcélunk, az üdvösség elérésében. Jézus hívásaiban,
parancsaiban leginkább többes számot használ megszólításul, jelezvén, hogy İ
kegyelmével mindenkor segít közös imáink, fáradozásaink, jó szándékaink elérésében,
beteljesülésében. Szentségeinek áldását különös bıséggel árasztja. Nem lehetünk olyan
botor keresztények, akik elıkelı idegenként magányosan járják üdvösségük vélelmezetten
helyes útját! A közösség ereje, segítsége nélkül bizonnyal nehezebb az út. El kell fogadnunk,
hogy a keresztény élet megszentelt ’csapatjáték’. Érezzük át, hogy minden imánk,
jócselekedetünk, hitvallásunk, példamutatásunk, apostolkodásunk az egész közösség, a
’szentek’ lelki vagyonát gyarapítja. Nem lehet számunkra közömbös senki üdvössége, vagy
kárhozata! Egymásra figyelnünk, vigyáznunk szent kötelesség.
És hogy a ’szent’-tudatunk hiányossága, fogyatékos volta, valamint elkövetett bőneink, kis és
nagy gonoszságaink, hőtlenségünk, tunyaságunk és gyávaságunk mennyi kárt tud okozni
lelkiismeretünkön túl a szentek közösségének, Jézus egyházának, azt megtapasztalhatjuk a
világ okosainak minket illetı csúfondáros, lesújtó, nemegyszer ellenséges vélekedése
hallatán, az elutasító magatartáson. Ne csodálkozzunk! Valljuk meg ıszintén: így
összességünkben nem vagyunk igazán jó keresztények, Jézus méltó követıi, képviselıi.
Mert ha azok volnánk, ma nem tartana itt a világ! Méltán szól nekünk is Pál apostol
dorgálása: ’Valóban miattatok káromolják Isten nevét a pogányok.’(Rom 2,24)
Fontoljuk hát meg komolyan ’szent hivatott voltunk rangját és felelısségét, bátran álljunk a
közös munkába, tudjunk együtt imádkozni, énekelni, tevékenykedni, mert ezt várja tılünk a
’szentek közösségének’ feje, Jézus!
Dr. Havas Imre

Köszönet az adományokért
A Szent Anna templom külsı és belsı felújítása folyamatban van.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítettek, vagy segítenek
templomunk széppé tételében.
Elsısorban hálásan köszönjük a leányfalui római katolikus
egyházközség híveinek áldozatos segítségét – az állandó
lakosok kisszámú közösségének és a ’nyaralósok’-nak – akiknek
hál’ Istennek szívügyük templomunk.
Hála és köszönet az Esztergom-Budapesti Érseki Hivatalnak, a
Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának, a leányfalui Épített
Környezet Alapítványnak, a Leányfalusi Református Templom
Alapítvány rendezésében tartott jótékonysági hangverseny adományaiért dr. Bodoky
Tamásnénak, dr. Szabó Géza kanonok atyának, a budapesti Szent István Bazilika
plébánosának, Horváth Gábor úrnak, dr. Kocsis István úrnak és kedves feleségének (aki a
tetıfelújítás kivitelezésénél személyes segítséget is adott), Szinna Gábor polgármester úrnak
(aki a belsı felújításhoz járult hozzá), a Faluház szervezésében lebonyolított jótékonysági
estért Szelekovszky Beátának és mindazon mővészeknek, akik önzetlenül mővészetüket
ajánlották fel a templom javára.
Néhány dolog a szentmisék lebonyolításának rendjéhez
Kedves Hívek! A szentmisék során a pap és a hívek együtt követik a liturgia vonalát, aktívan,
együtt vesznek részt a minden szentmisében megtörténı csoda misztériumában. Van
azonban egy-két dolog, ami ennek a csodának méltóságát emelheti, vagy éppen sérti, amire
oda kell figyelnünk.
•

A szentmise ige-liturgia részében az ’Uram irgalmazz…’ és a ’Dicsıség…’ imákat
állva mondjuk! Ez a két ima nagy odaadást kíván, vissza kell térnünk a korábban volt
gyakorlathoz.

•

Nagyon fontos, hogy kisgyermeket is minél hamarabb beavassunk a misén való
közös részvétel élményébe, de nagyon kicsiny gyermek sokszor meg tudja zavarni az
áhítatot. A templomban lehetıség van a mise alatt – a sekrestyében játszva – részt
venni a misén. A szabadtéri miséken – amennyire lehet – fékezzük meg a
szaladgálásokat!

•

Az áldozás rendje a templomban okoz gondot. A méltatlan tülekedés elkerülése
érdekében elıször a karzatról jöjjenek áldozáshoz a hívek, majd a templom hátsó
részében állók jöjjenek, aztán hátulról elıre a padokban ülık. A szabadtéri miséken
több a hely, de sokkal több az áldozó is – hála Istennek – ezért ott is tartsuk be a
hátsó sorokból az elıre felé haladást. (Egyházmegyei engedéllyel az egyházközségi
tanács világi tagjai is bekapcsolódnak az áldoztatásba a nyári idıszakban.)

•

Nagyon illetlen, ha a szertartás alatt megszólal a mobiltelefon, némítsuk el a
készüléket még a mise elıtt, ha már magunkkal hoztuk.

A 2005-ös Leányfalui Római Katolikus – Gyermek Tábor
augusztus 22-tıl – augusztus 26-ig
Témája: Hit, Remény és a Szeretet a gyermekek életében
A tábor augusztus 22-én hétfın reggel ½ 9 órakor szentmisével kezdıdik.
Találkozás a plébánián.
Reggel 7 órától jöhetnek a gyermekek az este ½ 6-ig tartandó programokra.
A tábor költsége: 3 000 Ft/fı ami magában foglalja a napi ötszöri étkezés valamint a
kirándulások és a különbözı foglalkozások tiszteletdíját.
26-án péntek este szentmisét követıen sok szeretettel várjuk a szülıket tábortőzhöz
szeretetlakomára.
Sok szeretettel várunk Benneteket!
Szalay Zoltán atya és Nagy Miklósné Klári hitoktató

