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Kalács a fenyő alatt
Karácsony közeledtével mindig eszembe jut édesanyám finom kalácsa, amelyet oly nagy szeretettel sütött
mindannyiunk számára. Mindig nagy áhítattal és örömmel töltött el bennünket a várakozás. Készülődtünk,
előkerültek az ezüstpapírba csomagolt szaloncukrok, amelyekre fehér cérnából hurkokat készítettünk. Úgy
vártuk a fenyőt, mint család a kisgyermeket, mikor az édesanya először hozza haza a kórházból. Szívvel,
lélekkel készültünk karácsony ünnepére. Felkerültek a színes díszek, majd este gyönyörködtünk a fényekben. S amíg mi gyermekként sétáltunk az utcán, néztük a karácsonyi fények szépségét, ahogy az ablakokból
ragyognak az utca felé, addig édesanyám megsütötte a finom kalácsokat, melyeknek illata és melegsége az
egész házat átjárta.
A fenyőfa alá tette a szépen díszített pléh tepsit, melyre
rá volt helyezve egy rúd mákos kalács, egy rúd diós
kalács és egy fonott kalács. Áldott anyám úgy helyezte
őket oda, mint pap az ostyát az oltárra. Majd ünnepek
múltával együtt fogyasztottuk el a finom kalácsokat.
Az ünnep alkalmával lehetett legjobban érezni, ahogy eggyé
vált a család. A kalács a fenyő alatt – ahogy édesanyánk tette a
kelt tésztával - eggyé gyúrt bennünket. Volt benne valami fenséges, valami szakrális, ami egy életen át az emberben maradt:
egy Isteni ajándék, amit a karácsony jelent számunkra.
A mai korban arra kényszerülünk, hogy újra tanuljuk: az egész emberiség egyetlen egész Isten előtt. Sokszor
sötétben tapogatózunk, de Isten fényessége világosságot ad az emberiségnek Jézus Krisztus születése által.
Ez a fényesség megvilágítja lépteinket, hogy biztos úton járjunk, azon az úton, amire Jézus azt mondja: „Én
vagyok az Út, az Igazság és az Élet!” Menjünk ezen az úton, hogy egy családdá legyünk!
Családok éve van, imádkozzunk a családokért, hogy eggyé váljanak. Hogy az a finom kalács, amit az anyák
sütnek, és amit karácsonykor együtt elfogyasztanak, hordozza magában a család összetartó erejét. Érezzük
át, hogy a legnagyobb ajándék az Istentől az élet, amit egymással tölthetünk örömben és szeretetben.
Zoltán atya

Megszületett Megváltónk, Jézus!
Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya és a Szent Anna egyházközség!
Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi ünnepi szentmiséinken!
Szenteste: 23:00, 25-én: 10:00 és 11:15, 26-án: 10:00

Evangélium Szent Lukács szerint (Lk.: 2:1-20)
Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget
írják össze. Az az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába,
hogy összeírják.
József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából
és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Otttartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette,
mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég
alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre
csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta
őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek.
De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme,
nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül
az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jóakarat embereinek!”
Andrea Mantegna: Jézus születése (1450 körül)
Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe,
pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr
tudtunkra adott!”
Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen
gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén.
Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette.
A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak,
ahogy tudtul adták nekik.
Régi idők elfelejtett kincsei: ostya a karácsonyfán
Tavaly, az Úr születésnapján, különleges karácsonyfával lepett meg minket Zoltán atya. Csillogó-villogó
díszek helyett, hófehér ostyák függtek a templom karácsonyfáján. Mi ez az egyszerűség, és hol van a megszokott szépség? - gondolhatták és kérdezhették sokan. Az első pillanatokban én is közéjük tartoztam. De
ahogy napról napra visszatértem a templomba, és jobban megszemléltem a karácsonyfát, valami különösen
jó érzés járta át a szívem. Ritkán megtapasztalt béke és szeretet áradt abból a karácsonyfából. Olyan érzés
volt ez, ami még otthon sem hagyott nyugodni, még ott is a karácsonyfán függő ostyákon járt az eszem, s
ugyanaz az öröm járt át, ami a templomban. Gondolataimmal olyan távlatokig is eljutottam, hogy mi van,
ha a fán lévő ostyák is Krisztus testévé változtak a szentmise alatt?
Később választ kaptam: a fán lévő ostya nem Krisztus átváltoztatott teste, de valahol a mi hitünk szerint
mégis az. Régen, amikor pénz sem igazán volt karácsonyfa-díszekre, az asszonyok karácsonyra ostyát sütöttek, s azt tették fel díszként a fenyőfára. Kevesebb vagy több ez, mint a mai otthonok vagy plázák csillogó
villogó karácsonyfája? Sokkal több, mert a profán, Jézusról semmit nem üzenő karácsonyfát szinte szent,
és csodálatos örömhírt közvetítő karácsonyfává teszi. Még akkor is, ha a fán nem az átváltoztatott ostya
függ. Ahogy ránézünk, azt a hitet erősíti meg bennünk, hogy Jézus Krisztus ma is épp olyan valóságosan
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köztünk van, mint a betlehemi jászolban. Ez a karácsonyfa azt üzeni, Isten közénk jött, s velünk marad
örökre. Mondhatjuk azt is, hogy minden szentmise felér egy újabb karácsonnyal, mert Jézus ugyanúgy száll
alá közénk minden szentmisén a kenyér és bor színeiben, ahogyan megtestesülésekor a Szűzanya méhébe
alászállott, majd pedig karácsonykor megszületett. És mi katolikusok épp olyan kiváltságosok vagyunk,
mint egykor a pásztorok és a napkeleti bölcsek, akik leborulhattak az Ég és Föld ura előtt. Ma ezt az egész
világ megteheti. Van-e ehhez elég hitünk?
Reméljük, hogy lesz. Tavaly karácsonykor pedig annak lehettünk tanúi, hogy egy karácsonyfa is nagyon
sokat tud tanítani számunkra az Úr szent születésének ünnepéből. Velem legalább is ezt tette.
Köszönöm Zoltán atyának, hogy elhintette e szép régi népszokást Leányfalun, amelyet Pilisszentkereszten
tapasztal és reméljük, hogy az elkövetkezendő években is megörvendeztet minket egy hasonlóan egyszerű,
de mégis gyönyörűséges karácsonyfával!
Balláné dr. Fejes Judit
Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért
Az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva október 18-án,
magyarországi idő szerint 9 órakor, világszerte gyermekek imádkoztak a békéért és az egységért.
A kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek
közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük lévő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt ez a kezdeményezés.
Kiinduló gondolata az a Szent Pio atyától származó
gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a
rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
Egyházközségünk kis hittanosai is csatlakoztak ehhez
a kezdeményezéshez és 10 gyermeket elengedtek a
szülei egy tanóráról. Zoltán atya vezetésével szép
rózsafüzér imában vettünk részt, melyben kifejeztük
lelki egységünket az egész világgal, és egyben a gyermeki tiszta szív odafordulása az Isten felé: egy kiáltás
a jobb igazságosabb és békés világért.
Feltehetnénk a kérdést; miért imádkoztatjuk a gyermekeket? Az ima egy közösséggé formál bennünket,
egy családdá alakít, melyben mindenkinek megvan a
maga szerepe, hogy így kiteljesedjék élete folyamán, s
növekedjék hitben és szeretetben. És ez a rózsakert lesz
élő valósággá minden közösség számára, akik imával, buzgó hittel fordulnak a Boldogságos Szűzanyához
és általa Szent Fiához, hogy ne hagyja el az emberiséget. Mindenkinek megvan a maga küldetése ebben a
világban, csak engedjük, hogy szívünk által ez a küldetés kiteljesedjék az igaz, a jó és a szép iránt. Már gyermekkorban meg kell tanulni, és ez egy életprogram lehetne egy életen át, hogy a jót meg kell tenni és erről
az útról nem szabad eltántorodni még akkor sem, ha néha sok nehézségbe ütközünk életünk folyamán. Az
élet egy hosszú folyamat mindannyiunk számára, ami akkor teljesedik ki, ha megmaradunk krisztusinak,
gyermeki szívvel, gyermeki lelkülettel. Minden kezdés nehéz, de nagyon szép is tud lenni. Gyermekek
még nem értenek sok mindent e világból, de mégis széppé tudják tenni. Imával, jósággal és azzal a ragaszkodással, amivel Isten szeret bennünket, és ahogy ők szeretnek. Mi a célja a rózsafüzér imádságnak? Erre a
kérdésre a választ számomra nagyon szépen fogalmazta meg Mécs László papköltő: „Vadócba rózsát oltok,
hogy szebb legyen a Föld” és áldott az a gyermek, akivel ezt már gyermekkorában megtanítják.
									
Egy imádkozó édesanya
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Zarándoklat Kőszegre
Őszi zarándoklatunk immár hagyományosan, sok éve, idén is hazánk egyik nevezetes tájegységére vezetett,
amely gazdag egyházi, történelmi, kultúrtörténeti, természeti látni és átélni valókban.
Szeptember 27-én, csütörtökön a leányfalui benzinkútnál gyülekezett a sok utat közösen megjárt baráti
közösség, hogy Zoltán atya és István vezetésével induljunk Pilisszentkeresztre, ahol csatlakoztak hozzánk
kedves zarándoktársaink. Kényelmes tempóban, az autóbuszban zsoltárokat imádkozva és énekelve utaztunk az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójába, a Győr-Moson-Sopron megyében található
Csorna városába.
Úti célunk és zarándoklatunk kiemelt fontosságú helye a csornai Premontrei Apátság volt. Rendkívül
kedves fogadtatásban volt részünk, mivel Bertalan perjel atya fiatalsága lendületével, hitbéli elkötelezettségével, szellemes, humoros anekdotáival mutatta be a prépostság történetét, épületegyüttesét a premontrei szerzetesek magyarországi jelenlétét, a csornai szerzetesek tevékenységét. Örömmel hallottuk, hogy
14 szerzetes, átlag életkoruk 35 év és 7 novícius tartozik közösségükbe, ami jelentős létszám hazánkban. A
XIII. században épült prépostsági
templom többször leégett, majd a
rendházzal együtt 1834-re nyerte el
mai formáját.
A Szent Mihály arkangyalról elnevezett templomban Zoltán
atya szentmisét tartott. Meghatódottsággal foglaltuk el a szerzeteseknek zsolozsmázásra fenntartott, a szentélyben kétoldalt
található üléseket.
A templomból kifele jövet imádkoztunk a Rábaközi Boldogasszony
kegyoltár falán található Szerecsen Máriának nevezett oltárkép
előtt. Sokunknak jutott eszébe a
Częstochowai Fekete Madonna,
jóllehet a két kegyképnek nincs
köze egymáshoz.
Csorna, Premontrei Apátság

Lelki élményekben gazdagodva folytattuk utunkat Nagycenkre, a “Legnagyobb Magyar “ szűkebb pátriájába és végső nyughelyéhez. A XVIII. század végén épült kastélyt Széchényi Ferenc építtette, ami később
Széchenyi István alkalmankénti otthona lett. Az épület termeiben megismerkedhetünk a gróf életével,
munkásságával.
Séta közben eszembe jutott Széchenyi számtalan bölcs, a mai napig érvényes egyik igen aktuális üzenete:
“Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember “
A kastélyból átsétáltunk a mauzóleumba, ahol a rengeteg koszorú és nemzeti színű szalag társaságában
némán adóztunk hazánk nagy fia szarkofágja előtt, majd imádkoztunk és elénekeltük himnuszunkat. Ha
lehet még több lelki töltődéssel utaztunk szálláshelyünkre, Bükfürdőre.
A Piroska hotelben töltöttünk két éjszakát. A szálloda minden igényt kielégített. Kifogástalan, bőséges,
svédasztalos reggeli és vacsora, wellness részleg, hangulatos belső, sőt utolsó este még zenés - táncos rendezvény is szórakoztatta a vendégeket. Pénteki zarándok utunk Sopronhorpácson kezdődött. Szentmise
a gyönyörűen rendbe hozott, a XII. században, román stílusban épült műemléktemplomban volt. A helyi
plébános futva köszöntött bennünket, aki kissé meglepő, rendhagyó személyiség, saját címerrel, jelmondattal, nevére szóló imádsággal.
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Következő állomásunk Kőszeg városa volt, ahol eltöltöttük a nap további részét. Lenyűgöző, a lelkünk mélyére ható élményt jelentett a Jézus Szíve templomban töltött idő. A templom igen kedves, barátságos káplánja mutatta be az építészeti remekművet, amely neogótikus stílusban mindössze két év alatt épült fel 1892
és 1894 között. Áhítattal és csodálattal gyönyörködtünk a templombelső festett falaiban, a bámulatosan
szép, színes lándzsaablakokban. Itt is vissza köszönt korábbi zarándoklatunk emléke, mivel az épületben
számos tárgy tiroli mesterek munkája. A délutánt a városban töltöttük, sétáltunk, söröztünk, fagyiztunk,
élveztük a napsütést a barokk
műemlék épületek között sétálva. Jót kacagtunk az egyik
cukrászda vendégcsalogató reklám tábláján:
“E Kőszegi Szeglet Csokiszeg
lett”.
Szombat reggel szentmise a
bükfürdői, gótikus építészeti
elemeket magába foglaló templomban. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a templomok és egyházi
épületek minden állomásunkon igen szépen rendbe vannak
hozva és felújítva.
Első állomásunk Pápa, ahol
kedves, szakszerű vezetést kapA zarándokok
tunk a főtéren álló hatalmas
templomban, amelynek belső megkapóan szép szürkesége óriási ellentéte a kőszegi templom színvilágának.
Közös ebéd után utaztunk Gannára az Eszterházy család temetkezési helyére. Megnéztük a műemlék templomot a kriptát, majd folytattuk utunkat Zircre a cisztercita rend magyarországi központjába. Esti órákban
érkeztünk a bazilikához. Ebben az esetben előnyt jelentett az esti sötétség, hisz így csodálatos pompájában
láthattuk a templom külső és belső kivilágítását. A fényárban úszó templombelső felvonultatta a barokk
minden pompáját.
A plébános úr mély hittel áthatott, közvetlen szavakkal fogadta a váratlanul bevonuló zarándok csoportunkat és bemutatta e szent hely nevezetességeit, szólt a szerzetesi élet szépségéről. Végezetül az Ároni
áldással bocsátott utunkra: “Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját
te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád és adjon békességet néked”.
Lelkileg feltöltődve, maradandó élményekkel értünk haza e felejthetetlen zarándokútról.
Doba László

Tavaszi zarándoklat Horvátország városaiba 2019.04.29. - 05.03.
Első nap, indulás: Leányfalu – Pilisszentkereszt – Nagykanizsa –
Letenye határátlépéssel – Zágráb városnézés, szállás Rijeka térségében
Második nap: belső Isztrián keresztül, Porec és Rovinj megtekintése
Harmadik nap: délután Opatia és Rijeka (Fiume) megtekintése
Negyedik nap: Pula és Labin megtekintése
Ötödik nap: Mária-Bystrica, legnagyobb horvát kegyhely megtekintése, majd hazautazás.
Bővebb információ február környékén várható. Érdeklődni a
plébánián lehet.
Zágráb, Szent Márk templom
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Plébániai hírek
Megköszönöm azok segítségét, akik egész évben anyagi vagy természetbeni támogatásukkal segítették az
Egyházközséget. Magam és segítő munkatársaim azon vagyunk, hogy lelki, szellemi és kulturális értékeket
megőrizzük, megtartsuk és továbbadjuk. Elsődlegesen legfontosabb az Egyházközség számára a lelki élet
megélése és növelése a faluban.
Keresztség szentségének felvételében ebben az évben 27 fő részesült (18 lány és 9 fiú), 2 felnőtt és 25 gyermek,
közülük 19 gyermek 1 éves koráig részesült a keresztségben. Leányfalui lakcímmel 11-en rendelkeztek.
Első szentáldozásban részesült 12 gyermek.
2019-ban június 2-i vasárnapra tervezem, azon gyermekek számára, akik templomba járnak.
2018. évben a szentmiséken összesen 8800 konszekrált ostya fogyott.
Bérmálkozás: Azon fiatalok számára, akik rendszeresen járnak templomba és kérni fogják a bérmálás szentségének kiszolgálását a közeljövőben is lesz bérmálkozás a leányfalui templomban. Kérem a szülőket, hogy
ügyeljenek arra, hogy a gyermekeik ne szakadjanak el a templomtól.
Házasok szentsége: 12 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban, ebből 5 pár volt leányfalui. Ebből
Zoltán atya 6 párt kísért oltárhoz.
Betegek kenete: Minden évben október hónapjában szolgáltatom ki a szentséget azon testvéreknek, akik kérik
Isten segítségét beteg vagy idős koruk megsegítésére. Azok a testvérek, akik nem tudnak már templomba jönni,
szívesen feladom a betegek kenetét otthonukban.
Bűnbánat szentsége, gyónás: Vasárnaponként a mise előtt vagy hétköznap szívesen gyóntatok, és a szentségimádások alatt is. Ünnepek alkalmával mindig van lehetőség elvégezni a karácsonyi illetve a húsvéti gyónást.
Kérem, figyeljünk oda a lelkünkre is ebben a rohanó világban.
Temetés: November végéig katolikus szertartás szerint búcsúztunk 11 testvérünktől. 3 hagyományos és 8 urnás
temetés volt. A betegek (utolsó) kenetét 2 személy vette fel.
Sírhelyek megváltása: Azon sírok, melyek 25 év után nincsenek újra váltva a jogszabálynak megfelelően felszámolandók. Kérem, szeretteik sírjait váltsák újra, akár részletben is rendezhető.
Hitoktatás: A helyi általános iskolában van a hitoktatás 70 gyermek részvételével. A kötelező hitoktatás mellett
külön hittanórák is vannak, melyeken a gyerekek örömmel vesznek részt, köszönet érte Ragóné Tegzes Mártának. Óvodai hitoktatásra 15 gyermek jár.
Hittantábor: Augusztus végén a gyermektábort közösen tartottuk a pilisszentkereszti gyerekekkel, 20 gyermek
részvételével. Az élménydús hetet a gyerekek már a következő héten meg akarták ismételni. Reményeink szerint hosszú távon újra feltornázzuk a létszámot. Így kezdtük 2004-ben is, és ma a templom ifjúságának nagy
része a táborok által is került közel az egyházhoz és hála Isten megmaradtak.
Egyházadó: 104 család járult hozzá az egyházközség fenntartásához. Nagyon szépen köszönöm a segítségüket.
Jó lenne, ha egyre többen magukénak éreznék a templomot, nem csak akkor, amikor bajban vannak. A templom és a plébánia és különböző tiszteletdíjakból és adományokból látja el feladatát.
Fejlesztés: Új óra került a templomtoronyba, mely emberemlékezet óta nem működött. Hálásan köszönöm a
Kári család felajánlását. A templomban 3 ablaküveg került restaurálásra: Szent Ilona ablak, a kórus lépcsőnél az
első ablak és a sekrestye felőli ajtó ablaküvege, Holtság Károly üvegfestő közreműködésével. Kialakításra került
a templom előtti padok téli tárolására külön hely a plébánián.
Keresztény bál: 2019. február 23-án lesz a Faluházban. Szeretettel várjuk a farsangi mulatságra az egyházközség
idősebb és fiatalabb testvéreit. A bál szervezői Zboray Péter és Adorján András.
Szentmisék: A miseszándékokat a 2019-es évre már előre lehet jegyeztetni. Ne csak az elhunyt szeretteinkért,
hanem az élőkért is mondassunk misét, kérve Isten segítségét. Élőkért lehet hálából, születésnap alkalmából,
beteg gyógyulásáért, családi nehézség megoldódásáért, házassági évforduló alkalmából.
Szentségimádás: Téli időszakban minden hónap első vasárnapján, délután 15:00-16:00, nyáron minden hónap
első szombatján az esti szentmisét követően van templomunkban szentségimádás. Templomunk éves szentségimádási napjai: június 19. és december 31.
Jövő évi és további tervek: Szent Erzsébet szobor létrehozása, a templom padlásterének szigetelése, fűtés
korszerűsítése, illetve a templom bejáratánál a timpanon restaurálása, és a kinti misézéshez olvasóállvány kialakítása.
Megköszönöm az egész évi munkáját a hitoktatóknak, kántoroknak, a Karitász tagjainak, templomtakarítóknak,
sekrestyési feladatok ellátóinak és mindazoknak, akik bármilyen formában segítették munkánkat és imádkoztak érettünk.
Szalay Zoltán
plébános
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Áprily Lajos: Karácsony est
Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

Adventi és a karácsonyi miserend a Szent Anna plébániatemplomban
November 17. szombat Szent Erzsébet mise 17:30, utána agapé: a segítők vendégül látása
November 24. szombat Szentségimádás 17:00, a Karitász vezetésével
			
(készülve az Eukarisztikus Kongresszusra)
November 25. vasárnap 9:00-11:00 templomi adventi naptár készítése (közösségi terem)
December 1. szombat 9:00-12:00 adventi koszorúkészítés, mézeskalácssütés (közösségi terem)
December 2. vasárnap koszorúk szentelése, cserkészek adventi koszorú árusítása
December 2. vasárnap 15:00-16:00 szentségimádás, alatta gyóntatás
December 9. vasárnap 11:15-ös mise után Mikulásvárás
December 9. vasárnap cserkészek adventi vására a templom előtt
December 15. szombat hittanos gyerekek lelkinapja Leányfalun
December 16. vasárnap a Szent Anna kórus közreműködik a 10 órás szentmisén
Roráté szentmisék:
szerda, csütörtök, péntek reggel 7:00
			
csütörtökön várjuk a hittanos gyerekeket is!
December 23. vasárnap: szentmisék: 10:00 és 11:15 (János atya gyóntat: 9:30-11:00)
December 24. hétfő: Jézuska-várás 15:00
			
Istenes versek 22:30
			
Éjféli szentmise 23:00
December 25. karácsony, Urunk születésének ünnepe:
			
szentmise 10:00 és 11:15
December 26:
szentmise 10:00
December 31. hétfő, szilveszter: szentségimádás 16:00
			
hálaadó szentmise: 17:00
2019. január 1. Újév Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise 10:00 és 17:00
Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést!
Zoltán atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
A szentmisék rendje az évközi időben:
Kedd, csütörtök, péntek				
8:00
Vasárnap					10:00
családok miséje				11:15
Minden hónap első vasárnapján 15:00 - 15:45 között litánia és szentségimádás
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: 9:00-11:00, szombat 9:00-12:00,
vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
2019 ÉVI LITURGIKUS NAPTÁRA
Január 1. kedd
Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
szentmise 10.00, 17.00
Parancsolt ünnep!
		
Január 6. vasárnap
Vízkereszt, Urunk megjelenése
Szentmise 10.00 és 11.15
Január
Február 2. szombat
Február 23. szombat
Március 6. szerda
Március 6.szerda
Március 15. péntek
Március 25. hétfő
Április 5. péntek
Április 14. vasárnap
Április 15 - április 20.
Április 20. szombat
Április 21. vasárnap
Április 28. vasárnap
Április 29 - május 3.
Május
Június 2. vasárnap
Június 9. vasárnap
Június 16. vasárnap
Június 19. kedd
Június 23. vasárnap
Július 28. vasárnap

a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani

Horvát Sándor atyára emlékezünk

Keresztény bál
Hamvazószerda, szigorú böjti nap,
Puszta Sándor atyára emlékezünk

Nemzeti ünnep
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Keresztút a templom előtti Kálvárián
Virágvasárnap
Nagyhét
Nagyszombat
Húsvét, a legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Zarándoklat
Szűz Mária hónapja
Elsőáldozás a 11.15 szentmisén
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
Szentháromság ünnepe
Kijelölt templom, szentségimádás
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
4 virágsátor készítése a templom előtt

segítők munkájának megköszönése

Advent, várakozás Urunk eljövetelére
Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
Koroncz atyára emlékezünk

Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
December 25. szerda
Karácsony ünnepe parancsolt ünnep!
December 26. csütörtök Karácsony, Szent István diakónus
December 31. kedd
Szentségimádás (16.00), Hálaadás
Január 1. szerda
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe
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18.00 Faluház
Szentmise 17.00

elkezdődik a 40 napos bőjti idő,
péntekenként keresztúti ima 		

Szent Anna ünnepe, (búcsú)
Leányfalu védőszentje
Augusztus 15. csütörtök Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt ünnep!
Augusztus 20. kedd
Szent István ünnepe
Szeptember 8. vasárnap Tanévnyító szentmise
Október
Szűz Mária hónapja
Október
Zarándoklat
Október 13. vasárnap Betegek szentségének feladása
Október 23. szerda
Nemzeti ünnep
November 1, péntek
Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep!
November 2. szombat Halottak napja
November 17. vasárnap Szent Erzsébet ünnepe
December 1. vasárnap
December 8. vasárnap
December 10. kedd
December 24. kedd

Parancsolt ünnep!

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Gyertyaszentelő Boldogasszony
szentmise 17.00

Szentmise 9.00
Szentmise 17.00
19.30, utána szentmise
barkaszentelés 10.00 és 11.15
Nagypéntek: szigorú böjt!
liturgia 17.30, körmenet 18.30
szentmise 10.00, 11.15
imaóra 15.00
Horvátország
litánia mise előtt
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, körmenet 		
szentmise 9.30, agapé
szentmise 17.30
szentmise 9.00
11.15 táskaszentelés
rózsafűzér szentmisék előtt
Magyarország, Igla és környéke
a 10.00 szentmise keretében
szentmise 9.00
szentmise 10.00				
szentmise 17.30
szentmise 10.00, 11.15
erzsébet-kenyér osztása

szentmise 10.00, 11.15
15.00 a templomban
este 22.30 a templomban
23.00, utána tábortűz
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00
szentmise 17.00
szentmise 10.00, 17.00

