KARÁCSONYI ÜZENET
Kegyelmekben gazdag karácsonyi
ünnepeket és boldog Újévet kíván
Zoltán atya és a Szent Anna
egyházközség, Leányfalu minden
lakójának, e lap minden olvasójának!
Ádvent - Karácsony
Isten magasztos, gondviselı szeretete, Karácsony üzenete valóra válik: megszületik Betlehemben
a világ Megváltója értünk, érted, hogy életünk legyen Istenben!
Szeretnénk megünnepelni úgy, mint a pásztorok, akik fölriadtak magányos sötétségükbıl
karácsony éjszakáján, majd dicsıséget énekeltek a magasságbeli Istennek. Szeretnénk
megünnepelni úgy, mint a napkeleti bölcsek, akik hallgattak szívükre és elindultak a betlehemi
csillag után, hogy megtalálják a jászolban a megtestesült Istenfiát.
Én is, mi is, mindnyájan, sok-sok millió ember ünnepel!
Emeld fel tekintetedet az égre, tárd ki kezed imára, nyisd meg szíved a betlehemi fény
befogadására, s így megvalósul mindannyiunk számára a lelki újjászületés, Karácsonyi ünnepe.
Szalay Zoltán atya
Juhász Gyula:
Betlehem
A kocsma ajtaját kitárják
S hozzák subában a telet,
Az istállóban ott a jászol,
A jászolban a Szeretet.
A gyémánt csillag áll fölöttük
Füstös lármában szelíden,
Nyájas barmok között az almon
Az Ácsnak Gyermeke pihen.
Kántálnak a három királyok
S velük a jámbor pásztorok,
A söntés mélyén egy elázott,
Elbúsult zsöllér tántorog.

Betlehem (Ligeti Antal / 1823-1890)
Betlehem vagy – ahogyan a Szentföldön mondják – Bét Lechem, a Kenyér
háza, manapság jelentéktelen kisváros Jeruzsálemtıl alig 8 kilométerre. A
hagyomány szerint ott temették el Rachel ısanyát. Ott született a zsidók
legnagyobb királya Dávid. Máté és Lukács evangéliuma szerint pedig ott jött
világra Jézus.

Könnyes szemmel bámulja
báván
A betlehemi csillagot,
A jó reményt mit körülállnak
Szegények, árvák, magyarok!
Forrás: A Reggel, 1928. dec. 24.
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Ádventi hagyományok
Az Ádvent jelentése: Úrjövet. A jellege kettıs: megemlékezés Urunk elsı eljövetelérıl, de
ugyanakkor Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várása is.
Négy ádventi vasárnap van. A szentírási olvasmányok az egyes vasárnapokon a következı
témákról szólnak: éberség Krisztus várásában, megtérésre való felszólítás Keresztelı János
prédikációja által, az Elıfutár tanúságtétele és Jézus születésének hírüladása.
Ádvent liturgikus színe a viola. Nem csupán bőnbánati idı, hanem várakozás Krisztus eljövetelére.
Ádvent idejét két részre oszthatjuk. Az elsı rész (december 17.-ig) a várakozásról és a
készenlétrıl szól: ’ı elsı eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettıl fogva
neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját.’
A második már közvetlenül a karácsonyi készületre hívja fel figyelmünket: ’ıt elıre hirdette a
próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szőzanya, az ı közeledtét jelezte
Keresztelı János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett’.
A majdnem mindenki által ismert történet, Saint-Exupery története, A kis herceg fogalmazza meg
nagyon jól az ünnepre való készületet. A történetbeli róka számára az ünnep azt jelenti: ünneplıbe
öltözteti a szívét, úgy várja Kis herceggel a találkozást.
Az Ádvent éppen ilyen idıszak, amelyben ’ünneplıbe öltöztetjük szívünket’ és úgy várjuk a
Kisjézus eljövetelét. Ehhez kapcsolódnak a népszokások is. Fontosak ezek a hagyományok, de
megtartásukhoz hozzátartozik annak ismerete, hogy milyen tartalmúak, mihez köthetık, mert csak
ezáltal lesznek az ünnep valódi részei, szolgálnak a lélek épülésére.
Az egyik, ha nem a legelterjedtebb ádventi szokás az ádventi
koszorú készítése. A koszorú vagy a kör az örökkévalóság
jelképe volt, és a varázserıé is, amely nem törik meg, nem
múlik el. Azt tartották, hogy az ilyen szent koszorúkkal minden
gonosz szellem elıl el lehet zárni a házat. Úgy válik
’ádventivé’ ez a koszorú, hogy a várakozási idıt jelzi
számunkra. A fenyıkoszorú tetején négy gyertya helyezkedik
el. Az ádventre esı vasárnapokon mindig eggyel többet kell
belılük meggyújtani - jelezve a fény érkezésének, Jézus
Krisztus születésének közeledtét. Mivel az ádventi idıszak,
’szívünk ünneplıbe öltöztetésének’ idıszaka a bőnbánat ideje
is, ezért a lila gyertya ezt még jobban kifejezi.
Szokás a harmadikként meggyújtandó gyertyának rózsaszínőt választani, amely már jelzi
számunkra, hogy hamarosan elközeleg Megváltónk születésének ünnepe.
Ádvent két jellemzı ’erénygyakorlata’ a böjt és az ún. ’rorate’ mise. A hívı ember úgy készíti föl
testét, lelkét a Megváltóval való találkozásra, hogy megtartóztatja magát az ételtıl és italtól.
Ádventben ez hetente két napra jellemzı (szerda, péntek). Az étkezéstıl való tartózkodás, illetve a
mérsékelt fogyasztás valamiképpen tehát tartózkodás az ünnepléstıl, az ember önmagára
figyelésének, befelé fordulásának kifejezıdése. A böjt mellett Ádventben szokás volt még az, hogy
szombatonként egyáltalán nem ettek húst Karácsonyig.
Rainer Maria Rilke: Ádvent
Havat terel a szél az erdın,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyı már érzi sejtın,
miként lesz áldott-fényő fa,
és hallgatózik. Szőz utakra
feszül sok ága, tőhegye, szelet fog, - készül, nı magasba,
az egyetlen szent éj fele.
(Fodor András fordítása)

Ádvent különlegessége az ún. ’rorate’ vagy hajnali mise.
Ezeket a szentmiséket korán reggel vagy hajnalban tartják.
A kora reggeli szentmise ezt a népies elnevezést arról a
jellegzetes – ószövetségi szentírási szövegen alapuló –
énekrıl kapta, amelyet Ádventben szinte naponta
énekeltek, énekelnek: ’Harmatozzatok egek onnan felülrıl’
(’harmatozzatok’ latinul ’rorate’). A hajnali felkelés szintén
egyfajta áldozat, amellyel az ünnepre, a Karácsonyra
készítjük fel lelkünket.

Szép szokás Ádventben a búzacsíráztatás: december elején kis edényekben elültetnek
búzamagokat, amelyek Karácsonyra kihajtanak, és 3-5 centisre megnınek. Ezeket aztán el szokás
vinni a kis Jézus jászolához, amely a fölállított betlehemi barlang makettjében található. Szokás
még vízbe helyezet ágak rügyeztetése is. Ezek is jelképek, a születés, az élet örök
körforgásának, tágabb értelemben az örökkévalóságnak a jelképei.
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Leányfalui Karácsony, 1944
Háború volt. És kemény, hideg tél, bombariadók, teljes elsötétítés, német katonák beszállásolása,
bombázás. Az utolsó hajó december 6.-án indult Budapestrıl, az autóbusz közlekedés már
megszőnt. A Margit híd budai hídfıjénél volt akkor a HÉV végállomás, és miután november 4.-én
felrobbantották a hidat, a végállomás is megsérült. A járatok akadozva közlekedtek, december 23.án indult az utolsó járat Szentendrére.
A sőrő bombázások miatt – aki csak tehette – kiköltözött itteni nyaralójába. Családoknál, vagy üres
házakban találtak otthonra a – 41-ben ugyan már feloszlatott – lengyel menekülttábor még itt
maradt tagjai.
Falunkban a viszonylagos csendet gyakran verte fel egy Vác felıl berepülı Rata-gép, amely
azután december 23.-án bombákat is dobott – számszerint négyet – kisebb-nagyobb károkat
okozva. Sok helyen betörtek az ablakok, elpusztult Benes József gazdasági épülete a bennelévı
baromfival, Keczéry Róth vendéglıje is találatot kapott, az egyik épületszárnya összeomlott.
Ugyanezen a napon pánikszerően elmenekültek a faluban elszállásolt németek, itt hagyván a
leszaggatott villanyvezetékeket. Ekkor szünt meg hosszú idıre a közvilágítás.
Ugyanekkor híre ment, hogy a szovjet hadsereg győrője egyre szorosabbá vált Budapest körül. A
Tolbuchin vezette szárny Budakeszi és a Pasarét felıl közeledett, Malinovszkij által irányított
szárny Gödöllı, Aszód, Vác felıl megszállta a Duna bal partját. Az orosz ostromgyőrő bezárta
Budapestet. Szerencsére Leányfalu a körön kívül maradt, egy idıre senki földjeként.
Ez volt a kerete 1944 Ádventjének és Karácsonyának. A hajnali
rorátékra sokan jártak, kendıkbe, sálakba bugyolálva, hiszen
nagyon hideg volt a templomban. Puszta Sándor plébánosunk
buzdított félelmünkben. Sehol a környéken nem volt éjféli mise,
csak nálunk. Hőséges segítıje volt, Benes Irén (néni) kántorunk,
aki sohasem hiányzott, pedig maga vallotta, mennyire fázott a
kóruson.
Gyér gyertyavilágnál celebrálta Puszta atyánk a karácsonyi éjféli
misét. A lengyelek kórust alakítottak, elénekelték saját hazájukban
szokásos karácsonyi énekeiket, a mieinket is – részben –
megtanulták. A szorongásban és félelemben együtt szállt az égnek
a ’Glória’ és a ’Mennybıl az angyal’, majd a ’Fel nagy örömre’ címő
ének. Az éjféli mise végeztével, a templom elıtt, teljes
sötétségben, meghatott, reménykedı ölelkezéssel hangzottak el a
jókívánságok. Azután ki-ki hazaindult, nem világított semmi más,
mint a csillogó hó és a szikrázó csillagok az égen.

Ady Endre
Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.
Nem harsonával,
hanem jött néma igaz öleléssel,
nem jött szép tüzes
nappalon, de háborús éjjel.
És megvakultak hiú szemeim.
Meghalt ifjúságom,
de õt a fényest, nagyszerût,
mindörökre látom.

Dr. Szinna Ferencné
Karácsonyi hagyományok
A karácsonyi idı Karácsony elsı vecsernyéjétıl Urunk megkeresztelkedésének vasárnapjáig tart.
Karácsony napján Urunk születésének ünnepét tartjuk. Az éjféli mise az Úr megszületésének
hírüladása, a pásztorok miséje a pásztorok köszöntése, míg az ünnepi mise bemutatja nekünk
az Istenembert János evangéliumának bevezetıje szerint.
Nagy Szent Leó pápa (440-461) idejében Karácsony napján csak a szent Péter bazilikában volt
egyetlen mise. Az éjféli mise akkor vált szokássá, amikor a római Maria Maggiore bazilikában
Jézus jászolát elhelyezték (ma is ott látható).
Karácsony hajnalán a pápa a Szent Anasztázisz templomba ment misét mondani a bizánci
vértanúk évfordulója alkalmából. Nagy Szent Gergely pápa (590-604) idejében már mind a három
szentmisét (éjféli-, pásztorok-, ünnepi mise) elvégezték az Örök Városban.
A Karácsony jelképrendszerével, hagyományaival nagyjából mindenki tisztában van. Mégis
sokszor jelentıs veszteség éri a családi hagyományokban is az ünnepet azáltal, hogy a
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hangsúlyok jelentısen eltolódnak, amitıl az ünnep átélése sekélyessé válik. Pedig nemigen van
keresztény ember, akinek ne ez lenne az év legszebb ünnepe.
A Fény jön el hozzánk, közénk, amelyet szívünkbe
fogadhatunk. Ez a Fény kell, hogy legyen a
középpontja a családi ünnepnek is. Ez a Fény
kísér, vezet bennünket Karácsony után is.
A gyerekek érzik át legjobban a Kisjézus
eljövetelének ünnepét, de csak akkor, ha szép
ünnepet varázsolunk nekik. A felnıttek ugyanezt
az örömöt élhetik át, ha nem ajándékhegyek,
ételektıl roskadó asztalok jelentik az ünnepet
elsısorban, hanem a betlehemi jászol köré győlı
család és barátok, az együttlét, a beszélgetések.
A karácsonyi idıszakba esik Szent I. Szilveszter
pápa (314-335) ünnepe is. A polgári, vagy naptári
év utolsó napja Szilveszter pápáról kapta a nevét,
aki Nagy Konstantin császár idejében élt. Ekkorra
befejezıdtek már az üldözések, de küzdeni kellett
a különbözı téves tanítások ellen.
Szilveszter pápa a római egyház nagy
megszervezıje, az elsı nagy építıje, a keresztény
ünneplések
megformálója,
kialakítója.
Fáradhatatlanul szervezte a földi egyházat. E
napon Hozzá fordulunk, hogy legyen közbenjárónk
az Úrnál.
Szilveszterkor, az óév búcsúztatása elıtt szép szokás szentmisével is
búcsút venni az eltelt idıtıl. Ez az Évvégi Hálaadás.Vízkereszt ünnepe
január 6.-ára esik. Hazánkban a január 2. és 8. közötti vasárnapon
tartjuk az ünnepet. Nagy Szent Leó pápa (440-461) ’epiphania’-nak (az
Úr megjelenésének) nevezi e napot, a bölcsek látogatását. A
szentmise olvasmányai a bölcsek imádásában a pogány népek
hódolatát beszéli el.
İsi szokás, hogy a plébánosok a plébánia területén élı családokat
meglátogatják Vízkereszt táján és megáldják a lakást, a házat. Az
imádságok után az ajtó fölé felírják az évszámmal együtt: Christus
Mansionem Benedicat (20 + C + M + B + 06) – ’Krisztus áldja meg e
hajlékot’ (népies formája: Caspar (Gáspár) – Menyhért – Boldizsár).
Vízkereszt utáni vasárnapon Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejezıdik be a
karácsonyi idı.
Fatimában voltunk
Fatima, a világ legnagyobb Mária kegyhelyeinek egyike, Portugáliában található. Három angyali
jelenés után 1917. május 13-án és az azt követı hat hónap minden 13. napján három
pásztorgyereknek: Luciának, Jácintának és Ferencnek megjelent az Úr Jézus Édesanyja, a
Boldogságos Szőz Mária. Három ártatlan, tisztalelkő pásztorgyermeket választott ki az Ég, hogy
általuk felszólítsa a világot a megtérésre, imára és engesztelésre az emberiség megmentése
érdekében. Szőzanya a jelenések folyamán három dolgot kért a látnokokon keresztül:
1. a Rózsafüzér naponkénti imádkozását, imát és engesztelést a bőnösökért.
2. Szőz Mária szeplıtelen szívének tiszteletét, különösképpen az elsıszombati engesztelı
ájtatossággal.
3. Világ felajánlását Mária szeplıtelen szívének a pápa és a püspökök által.
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Az angyal és a Szőzanya jelenéseivel az Egyházban új lelkület indult el
– fatimai üzenetként. Az angyal meghirdette, a Szőzanya megkoronázta
és a három pásztor elsıként élte meg azt az üzenetet, amelyet ma,
példájukra, Krisztus titokzatos testében több millió hívı gyakorol. A
három kis pásztor közül Jácinta és Ferenc még gyerekként elhunyt.
Lucia viszont hosszú életet élt, idén február 13-án hunyt el karmelita
apácaként 98 éves korában.
2005. október 5-10 között népes, 170 fıs zarándokcsoporttal Fatimában
voltunk. Bárány Béla, Varga Gábor, Kertész Ferenc és Szalay Zoltán
leányfalui plébános személyében négy pap kísérte a zarándokcsoportot.
Szőz Mária jelenésének helyén egykor kis tölgyfabokor állt.
Ide kápolnát építettek, kegyszobor jelzi a jelenés helyét. Itt reggeltıl estig soksok zarándok részvételével egymást követik a különbözı nemzetek
szentmiséi. Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén ezen a szent
helyen, a velünk lévı négy pap és a Fatimában élı Kondor Lajos atya
koncelebrált szentmisét, ahol megújítottuk elsı szent királyunk
országfelajánlását és a Szent Szőz, Magyarok Nagyasszonya oltalmába
ajánlottuk plébániáinkat, családunkat, az egész magyar népünket. A
kegyhelyen esténként részt vettünk a közös rózsafüzér imádságon és az ezt
követı énekes, fáklyás körmeneten. Jó volt itt lenni, érezni lehetett a
kegyelem áradását.
A vasárnapi szentmisét a bazilika elıtti szabadtéri oltárnál sok pap koncelebrálta a több ezer
zarándoknak.
Egyik szép nap délelıttjén keresztutat végeztünk a Magyar Kálvárián. Öröm volt végigmenni az
1956-ban nyugatra menekült honfitársaink adományából épített 15 kápolna elıtt és magyar
hazánkért ajánlottuk fel a keresztút imáit.
A Kálvária végén áll a Szent István kápolna, a mennyezeten és a
színes ablakokon Prokop Péter papfestı mőveivel, ahol hazafias
szentmise zárta e felemelı délelıttöt.
Nagyon sok helyen jártunk még, ezek közül kiemelném a festıi
Coimbra-t, ahol Lucia nıvér élt haláláig a karmelita kolostorban.
Zoltán atyánk mondott a karmeliták kápolnájában nagysikerő
szentbeszédet.
Lisszabon, Sintra, Mafra, Alcobaca, Batalha városok nevezetességeivel ismerkedtünk meg,
megnéztük a festıi Obidos-t és Nazaré város partjainál csodálhattuk az óceán nagy hullámait.
Október 6-án a kontinens legnyugatibb pontján, az Atlanti óceán partján álló keresztnél
emlékeztünk kis ünnepséggel az aradi 13 vértanúra.
Ezért a gyönyörő útért köszönet a Mindenhatónak, a szervezıknek, a papjainknak és a Jablonkai
házaspárnak, akik elhozták Leányfalura a zuglói egyházközség fatimai zarándoklatra való
meghívását. A kegyelem áradását tapasztaltuk meg ezen az úton és hoztuk magunkkal
lelkünkben, el nem múló élményként.
Dr. Radvány László
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Leányfalu katolikus lakóihoz
Leányfalu – tudjuk jól – korábban Pócsmegyer ’leánya’ volt. Ahogy régen
mondták – annak idején ez kölcsönös csúfolódás volt – Pócsmegyeren
laktak a ’kálomisták’ (reformátusok), Leányfalun pedig a ’pápisták’
(katolikusok). Mára – hál’ Istennek – már nagyon jól együtt él Leányfalun
is a két keresztény felekezet.
Mindkét felekezet szépen fejlıdik – testben és lélekben – külön is és
közös akciók által is. A közösséghez tartozás nagyon fontos támasz
mindenki számára. A család után a hovatartozás szerinti vallási közösség
a legfıbb támasz.
Szent Anna (Andalúzia)

A falu lakói közül sokan élik is ezt a hitbeli közösségi életet, sokan vannak, akik nem. Sokan
ideiglenesen ’laknak’ Leányfalun, de mégis az itteni közösséghez tartozónak érzik magukat.
Fontos lenne tudni nemcsak az úgynevezett templomba járó hívekrıl, de mindazokról, akik római
katolikusként határozzák meg magukat, hogy minden, a katolikus hívıket érintı eseményrıl, hírrıl
értesülhessenek, tágabb értelemben: megszólíthassuk ıket!
Kérjük, hogy levélben, vagy a plébániára (Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14.) leadott
papírlapon adják meg nevüket (felnıttekét és gyermekekét is a családban), valamint lakcímüket
mindazok, akik római katolikusnak vallják magukat!

A kereszt üzenete
(kereszt szentelésre)
Nézz a keresztre!
Mintha sorsunk mementója lenne,
İsi TÖLGYÉLETÜNK görcse jajdul benne.
Sikoltott a főrész, jajgatott a balta,
Amíg a tölgy testét forgácsolta-marta.
Ezeréves fáról porba hull a kéreg,
S elımászik a sok alattomos féreg.
Potyognak a sárba, keresztnek fájából,
És ömlik a becsmérlés a férgek szájából.
Ám az új fakereszt megtalálta helyét,
Karjait széttárja, s felemeli fejét.
„Ébredj magyar ember! Most fogj össze végre!
Én, az İSI TÖLGYFA, kiáltok az égre.
JEL vagyok, ezt tudja lelked és az eszed,
Ne feledd, ha e JEL-t, majd, papírra teszed.
Mert az a csöpp kis JEL, ha rossz helyre kerül,
Akkor népünk újra mély örvénybe merül.
JEL vagyok, újszülöttek szőzi homlokán,
JEL vagyok, értelemnek magas várfokán,
JEL vagyok, minden szeretetben, békességben,
JEL vagyok, emberségben és örök ISTENSÉGBEN!”
Leányfalu, 2005 október 31.
Steinné Gruber Katalin
(Bodnár István díjas költı)

Az Egyházközség élete 2005 évben, az adatok tükrében
Kedves Testvérek!
Polgári év végének közeledtével az ember számadást tesz , hogy mik azok a dolgok ’kegyelmi
adományok’, amiket meg kell köszönni, elsısorban a gondviselı Istennek. Mi – hivı emberek –
bármit teszünk, Isten dicsıségére tesszük és embertársaink üdvösségére, hogy már itt a földön
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megtapasztalják Isten jóságos szeretetét. Úr Jézus Krisztus menybemenetele elıtt – kifejezve örök
szeretetét felénk – jelenvalóvá tette önmagát az Oltáriszentségben, hogy köztünk legyen kenyér és
bor színe alatt. Így megerısít a szentségekben, hogy a földi életben legyen kapaszkodónk és
utunk a lelki élet megélésére.
A legnagyobb ajándék a keresztség szentsége. Isten gyermekeivé válunk nemcsak névleg,
hanem valójában is, és a Római Katolikus Egyház tagjává. Ezévben 33-an részesültek a
keresztség szentségében: 3 felnıtt, 16 fiúgyermek és 14 leánygyermek.
Elsı szentáldozásban 14 testvérünk részesült, akik elıször vették magukhoz Krisztus Szent Testét
és Vérét.
Bérmálás szentségében 15 testvérünk részesült, akik megerısítették hitüket és egyházhoz való
ragaszkodásukat a Szentlélek Úristen kiáradása által.
Szent Anna templomunkban 8 alkalommal történt a boldogító igen kimondása a házasság
szentsége kiszolgáltatása által.
A Betegek Kenetét – ünnepélyes szentmise keretében – 22 testvérünk vette fel, Isten segítségét
kérve a mindennapok kegyelmi életének megélésére.
Halottaink száma – akiket katolikus módon temettünk – 15, ebbıl 6-an vették fel a betegek
kenetét.
Mindennap templomunkban bemutatjuk a Szentmise áldozatot, amely forrás és csúcs életünkben.
Szentmise elıtt ½ órával – testvéreink vezetésével – elimádkozzuk a rózsafőzért. Csütörtökönként
szentségimádást tartunk a szentmisét követıen. Egyedül rajtunk múlik, élünk e kegyelmi
forrásokkal.
Hitoktatást a helyi óvodában és az általános iskolában végezzük és megpróbáljuk a gyermekeket
Isten szeretetére nevelni.
Májusban zarándoklaton vettünk részt Prágában, amely nagy lelki élmény volt mindannyiunk
számára. Szeptember utolsó hetében Mátraverebély-Szentkúti zarándoklaton vettünk részt a
Szőzanya iránti ragaszkodásunkat kifejezve.
Plébániánkon a nyár folyamán közel 150 felnıtt és gyermek élvezte egyházközségünk
vendégszeretetét
(nagycsaládosok,
ministránsok,
egyházközségi
hittancsoportok
és
szerzetesnıvérek).
Leányfalui hittanosaink egy szép hetet töltöttek a plébániai nyári táborban, amit minden évben
Szent István ünnepe után tartunk gyermekeink részére.
Lehetıségeink szerint az idısek otthonában is részt veszünk a lelki életük megélésének
elısegítésében. Minden csütörtökön a Panoráma Otthonban 10 órakor szentmisét mutatok be,
minden elsı pénteken felkeresem a meghívásnak megfelelıen azokat a testvéreket, akik az idıs
koruk miatt nem tudnak részt venni a szentmise áldozat bemutatásában, és így elsı pénteken
elvégzik a Szentgyónásukat és részesülnek a Szentáldozásban. Jó lenne, ha egyre többen
élnének ezzel a lehetıséggel.
Szent Miklós napjának elıestéjén zsúfoltságig megtelt gyermekekkel templomunk, és a szentmise
keretében vártuk Szent Miklós eljövetelét, akinek zsákjából közel 120 gyermeket ajándékozott
meg.
Külön Öröm, hogy megújult templomunk tetıszerkezete, rendezett lett belsı része: teljes
villanyhálózat felújítás, festés, új padok kialakítása, a templom körüli területen ülıpadok és járda
kialakítása.
Hálával és köszönettel az Egyházközség Képviselı testületének, a Szent Anna Karitász és a
Hívek alázatos szeretetteljes munkájáért.
A 2006-os év tervei
Zarándoklatot tervezünk Rómába április 26. és május 1. között. Az út szervezése most folyik, az
érdeklıdı hívek a plébánián kaphatnak felvilágosítást. Figyelem, zarándoklatról van szó, amely
nem turistaút. A napi programok – a látványosságok megtekintése is – vallási tartalmat hordoznak.
Tervezzük egy új keresztút felállítását a templom elıtti – a Móricz Zsigmond utcától a templomig
vezetı – út mentén! A stációk a templom környezetével harmonizáló oszlop-építményekben
lennének elhelyezve. A nyár elıtt még megtekinthetık lesznek a stációk tervei, amelyeket
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családok adományaiból állíttatnánk. A családok által állított stációk több generációra kivetülve
lehetnek a családok szakrális gyújtópontjai.
Szalay Zoltán atya
Események az egyházközségben az ádvent folyamán és karácsony környékén
Ádvent:
Roráte-misék: az ádventi idıben minden hétköznap reggel 7 órakor.
A délutáni misék elıtt ½ 5 - 5 órától lehetıség van gyónásra, lelki beszélgetésre.
Karácsony:
December 24.

December 25.
December 26.
December 31.

15:00 Jézuska várás
Szeretettel várjuk a gyermekeket a Betlehem megtekintésére
24:00 Éjféli szentmise, majd Tábortőz
Karácsony, Urunk születésének ünnepe
9:00 Ünnepi szentmise
9:00 Ünnepi szentmise
17:30 Hálaadó szentmise
23:00 Szentségimádás

Újév:
Január 1.
9:00 Ünnepi szentmise
Vízkereszt:
Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést, Zoltán atya örömmel
és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
Január 22.-ével kezdıdik az ökumenikus imanyolcad és tart a
következı vasárnapig. A hét folyamán a református és a
katolikus templomban felváltva lesznek elmélkedések. A pontos
program január közepétıl lesz olvasható a két templom
hiredetıtábláján.

József Attila
Betlehemi királyok
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem,
Segíts, édes Istenem.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Fıtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

Giotto: Betlehem
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