KARÁCSONYI ÜZENET
2006
Örüljetek
Az angyalok örömteli eseményként jelezték a pásztoroknak, hogy megszületett az Isten fia!
’Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a
megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában’ – olvashatjuk Lukács Evangéliumában
(örömhírében). Ennek az örömnek kell átjárnia minden ember szívét, mivel Isten, Szent Fia által
ma is jelen van ott, ahol befogadják. Karácsony fıleg a Befogadás ünnepe, és ha befogadom
szívembe, hajlékomba a Betlehemi Szeretetet, öröm és béke fog lakozni közöttünk.
Kedves Testvérek! Ha valamire szüksége van a mai embernek az az Öröm és (lelki) Béke.
Az igazi örömet az jelenti, ha Isten velünk van. Tanuljunk a három napkeleti bölcstıl – a betlehemi
csillagot megpillantva nagyon megörültek, s ez az öröm vezette el ıket az Igaz Szeretethez, a
betlehemi Jézushoz. Keressük mi is Betlehem csillagát itt a falunkban Leányfalun,
Magyarországon, az egész Világon úgy, mint a napkeleti bölcsek, örömmel!
Ne engedjük, hogy a félelem sötét eseményei elhomályosítják a Szeretet Csillagát, keressük a
szeretet, az öröm és a béke forrását, hogy Mi is újjászülessünk Karácsony éjszakáján.
S így lesz öröm szívükben, hajlékunkban, mert velünk a Betlehemi kisded. Akkor Mi is
elmondhatjuk, ahogy egy ártatlanul elítélt tanárnı mondta: ’Ha örömet hordozunk lelkünkben,
akkor sokkal könnyebb élni, és egészen másként tekintünk az életre!’
Szalay Zoltán atya

Kegyelemteljes, áldott
Karácsonyt
és áldásban gazdag, boldog
Újévet kíván
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna
egyházközség, Leányfalu
minden lakójának,
e lap minden olvasójának!
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Karácsonyi történet,
amely sokak számára talán ismert, mégis érdekes lehet az ádventi várakozás idején feleleveníteni,
hogy ezáltal is nyitott szívvel, örvendezve ünnepelhessünk.
December hónapja volt 1223-ban. Ferenc testvér (Szent Ferenc) vidám szívvel tért vissza
Rómából, ahol a pápának, III. Honoriusnak bemutatta a ’Regulát’, kis közössége szabályzatát. Az
umbriai sziklabarlangok magányában imádkozva és böjtölve fogalmazta meg a vele élı kis csoport
számára életének fı mővét. Rómában az egyház, a pápa kezére, gondjaira bízta nehéz és
fáradságos munkájának eredményét, a Regulát. A szentatya jóváhagyta, megerısítette terveit.
Ferenc testvér ezért volt vidám, amint visszatért szeretett hazájába, Umbriába. Úgy gondolta, hogy
már nehéz feladatát elvégezve, teljes lelkébıl Annak szolgálatára és szeretetére áldozhatja magát,
aki egyszer ifjúságában egy omladozó kis templom régi feszületérıl megszólította. De Ferenc
testvér számára a keresztre feszített Jézus iránti szeretet elválaszthatatlan volt a pólyába takart,
jászolba fektetett Gyermek szeretetétıl. Szívében Betlehem és a Golgota teljes közelségben állt
egymáshoz.
Így történt, és ezért történt, hogy Rómából visszatérve
Greccio-ba,
egy
erdıkkel,
sziklabarlangokkal,
olajfaligetekkel körülvett szépséges városba ment. Ott
akarta megünnepelni a Karácsonyt, úgy, ahogy azt még
senki sem tette! Ferenc testvér kedves hívét, Giovanni
Vellitát, Greccio egyik módos gazdáját hívta segítségül
tervéhez.
’Hallgass ide, barátom! Az a gondolatom támadt, hogy
veled ünneplem a karácsonyt. Fent az erdıben keress
egy megfelelı helyet, lehetıleg egy sziklabarlangot!
Kolostor Greccio-ban

Vigyél fel oda egy jászolt, tele szalmával, kellene egy ökör is, meg egy szamár, éppen mint
Betlehemben! Szeretném egyszer életemben saját szememmel látni, megtapasztalni, hogy milyen
szegényes és nyomorúságos módon akart Isten Fia értünk emberré lenni!’
Ez a beszélgetés december közepén hangzott el, Vellita gondosan készült, hogy minden Ferenc
kívánsága szerint legyen. Elérkezett a várva-várt ünnep estéje! Greccio lakói lámpákkal,
fáklyákkal, zsibongva, énekelve kaptattak fel a sziklabarlanghoz. A jászolt körülvették Ferenc
társai, égı gyertyákkal kezükben. Szinte nappali világosság áradt szét a barlangban és az erdıben
összesereglett nép fáklyái fényétıl. A jászol felett misét mondott egy pap, Ferenc diakónus
öltözetben segédkezett. Az oltáron az Isteni Gyermek jelen volt a kenyér és bor színében,
miképpen Betlehemben jelen volt testi valóságban.
Vellitának az egész szertartás alatt az volt az érzése, mintha egy
igazi gyermek feküdne a jászolban élettelenül, vagy legalábbis
aludna. És íme, Ferenc testvér közeledett a gyermekhez,
gyengéden karjába vette, mire az felébredt, mosolyogva, apró
kezecskéjével megsimogatta Ferenc borostás arcát és szürke
csuháját. A látomás Vellita számára nem volt megdöbbentı,
hiszen sokakat ismert, akiknek szívében Jézus halott volt, vagy
legalábbis aludt addig, míg Ferenc testvér szelíd szavaival és
példájával fel nem ébresztette!
A szertartás folyt tovább, az evangélium után Ferenc túláradó
örömmel és édes szavakkal beszélt a szegény királyról, aki

A barlang, ahol a jelenet lejátszódott

Betlehemben született. Az estén sokáig együtt maradt még a környékrıl összesereglett nép,
késın, a sötét éjszakában, de boldog örömmel eltelve tért mindenki otthonába.
Vellita, az átélt csodálatos élmény hatására úgy gondolta, szeretné, ha Ferenc testvér társaival
mindig a közelében lenne. Ezért felajánlotta, hogy birtokán, a városkapu mellett kolostort épít
számukra. Ferenc azonban nem szerette volna, ha társai a város közelében laknának, nehogy
figyelmük elterelıdjék a világi dolgok közelében. De Vellitát sem akarta megbántani, ezért
kedvesen így szólt: ’Ha beleegyezel, adjuk Isten kezébe a döntést, hogy hol épüljön nagylelkő
ajándékod, az új kolostor. Egyik este összegyőlünk a városkapunál, te hozol házi tőzhelyedbıl egy
darab égı fát. Ezt a darabkát kisfiad kezébe adjuk, dobja ı fel a sötét éjszakában, és ahol a
zsarátnok leesik, ott építed fel a kolostort!’
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Az egybegyőltek ugyancsak örvendeztek a javaslatnak, biztosak voltak abban, hogy a négyéves
fiúcska alig pár méterre tudja eldobni az égı fadarabot és így a testvérek a közelben laknak majd.
Ferenc a készülıdés közben elmélyülten imádkozott. És lám-lám, az elhajított parázs már éppen a
föld felé kezdett esni, amikor hirtelen irányt változtatott, mintha szárnyai lettek volna! Magasra
repült, át a völgyön, az erdı fölött és eltőnt!
Másnap találták meg csak egy távolabbi sziklabarlang
tetején, amely szintén Vellita birtokához tartozott. Így
történt, hogy a kolostor erdıkkel körülvéve, egy sziklafalra
épült. A tájat csodálatos olajfa liget, sőrő tölgyes veszi körül,
a fák aljában illatozó erdei ciklámennel.

Perui betlehem

Nyolcszáz év után, az eredeti szerény faépület éppúgy áll,
mint Szent Ferenc idejében! Nem lehet meghatottság nélkül
végigmenni benne. Az eredeti hálóterem például egy üres
folyosó, a falakra van írva-jelölve, hogy kinek-kinek a helye:
a csupasz földre terítettek szalmát…
Az évek folyamán a régi kolostor közelében épült egy
hatalmas új szárny. Ebben egy egyedülálló, csodálatos
kiállítás látható. Miután innen, Greccio-ból indult ki – Szent
Ferenc által – a betlehem-állítás szokása, kis fülkékben,
üveg alatt látható a világ sok-sok országából való,
kivilágított, minden ország sajátosságát tükrözı betlehem.
Nemcsak osztrák, svájci, cseh, olasz és más európai
országokból, de látható mexikói, koreai, kínai, perui és sok
más távoli országból küldött remekmő. (Magyarországról
sajnos nincs ott betlehem!)

Koreai betlehem

Ha onnét kilép a látogató, ünnepi, karácsonyi hangulatba kerül!
Befejezésül ajánlom mindenkinek: ha Budapesten jár, a Ferenciek tere közelében, térjen be a
templom melletti folyosóra! A folyosó falán az itt említett helyszínek látványában gyönyörködhet.
Dr. Szinna Ferencné

Az ünneprıl
Karácsony. Húsvét. Születésnap. Névnap. Esküvı. Keresztelı. Bérmálás. Évforduló. Nemzeti
ünnep. Családi ünnep. Egyházi ünnep. Munkahelyi ünnep. Vasárnap.
Megannyi ünnep keretezi a hétköznapokat.
Vajon tudjuk-e egy-egy ünnepnél, hogy mit is ünneplünk? Még a
születésnap esetén sem biztos. Igen, ünnepeljük a születésnapost,
kifejezzük szeretetünket. De például idıs korú ünnepeltnél ebben
már benne van a hosszú élet eredményének elismerése is, a
felnevelt gyermekek, vagy az eredményes munka, vagy a
szeretetteljes élet, vagy ezek közül több is. A névnap esetén már
biztosan van hiányosságunk az ünneplésben, hiszen az elıbbieken
túl ott rejtızik a névadó, a védıszent, akirıl a legritkábban tudjuk,
hogy miért is tiszteljük szentként. Pedig a névnapnak ilyen hozadéka
is lehetne, hogy ezt tudatossá tegyük. Tanulságos lenne!
De ott a többi ünnep! Tudjuk-e, mit ünnepelünk? Karácsony, húsvét! Ezek nem is egyszerő
ünnepek, ezek egész ünnepkörök.
Azt kell megállapítanunk, hogy ’rohanó világunkban’ elveszítjük jelképeinket! Rajtunk áll, hogy
visszaszerezzük ezeket a jelképeket, az ezen alapuló tartalommal töltsük meg ünnepeinket!
Nagyszerő segítséget nyújt ebben a most teljessé vált sorozat, a négy évszakhoz kötött könyvben
összeállított Világnak Virága, amely Czárán Eszter munkája.
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Karácsony közeleg, beszéljünk hát a Karácsonyról! Talán ott még nem
tartunk a nagy lelki pusztulásban, hogy ne tudná mindenki, a Kisjézus
születését ünnepeljük Karácsonykor. De tudjuk, ez is jelkép, hiszen
valójában nem ezen a napon született annak idején Jézus. Nagyon
fontos jelkép, az ünnepet ez teszi oly fontossá. Hadd idézzem Czárán
Eszter könyvébıl:
’December 24-e karácsony böjtje, az esztendı legsötétebb napja. Ekkor
van a legnagyobb szükségünk a fényre. Ezért születik közénk ekkor
Jézus, a Fény.
Ezen a napon s az ezt megelızı ádventi hetekben járnak a
betlehemesek, hogy a születı Fény örömhírét vigyék mindenhová, ahol
az emberek szívükbe fogadják.’
A Karácsony megünneplésérıl sok helyütt, sokat olvashatunk. Most
a családi ünneplésre hívom fel a figyelmet, aminek része templomi
szertartásokon való családi együttlét és az otthoni ünnep
szertartásai. A két helyszín lélekben összekapcsolódik, az ádventi
roráték, a karácsonyi misék kegyelmi sugárzása rávetül az otthoni
ünnepre. Így válik az ünnep az ilyen-olyan ajándékozáson túl minden
családtag számára a Remény, a Fény ünnepévé, így válik
személyessé minden családtag számára Jézus, a Megváltó
megszületésének ünneplése.
Az otthoni ’szertartások’ is fontosak. Vannak sok helyen, ahol élnek a
családi hagyományok, az örömteli együttlét ünneplésének sok
generáción át tartó szokásai. Sok helyütt elmaradnak, vagy
megkopnak ezek a hagyományok. Élesszük újra, vagy teremtsünk új
hagyományt, amelyben központban van a család, az együttlét, a
gyerekek, a mindezt példázó Szentcsaláddal, a Kisjézus világra
jövetelének ünneplésével.

Napfény-dal
Az Atya olyan, mint a fényes Nap,
Életet, fényt, meleget ad,
Válogatás nélkül árasztja ránk,
Mindenkit szeretı jó Atyánk!
A Fiú olyan, mint a napsugár,
Az Atya küldi, és a földre száll,
Mindenkihez eljut, mindent
beragyog,
Általa kapjuk, amit Atyánk adott!
Ha vállalod azt, hogy tükör leszel,
Ha vállalod szívvel-lélekkel,
És szolgálod bátran a Nap
sugarát,
Általad szebb lesz az egész világ!
Sillye Jenı

Nevelıs Géza

Ne legyen a macskáé a betlehem (részletek egy prédikációból)
A bregenzi erdıben történt azon csodálatos parasztházak egyikében, melyekben szerencsém volt
vendégeskedni. Karácsony tájékán jártunk, és a barátságos szobában a karácsonyfa mellett állt
egy nagy jászol. Minden ünnepi meghittséget sugárzott.
A házban volt egy termetes macska is, amelyik szerette a meleget, és mindig finom
pihenıhelyeket keresett magának, mint a macskák általában.
Este sikerült neki abba a szobába is besurrannia, amelyet
nem az ı éjszakai szállásának szántak. Egy különösen
kényelmes alvóhely után kutatva rátalált a betlehemi
istállóra. Rövid úton kipakolta a szent családot, egy
mellettük álló angyalt, valamint az ökröt és szamarat. És
kényelmesen összegömbölyödött a szent helyen.
A macskát természetesen kikergették, a karácsony
hátralévı idejére könyörtelenül kitiltották a szobából. Ezen
az egyszeri, különös betlehemezésen pedig még sokat
nevettünk.
Ha azonban jobban belegondolok a történetbe, mégiscsak
érdemes egy kicsit elidızni nála, mégpedig most, a
közelgı karácsonyi ünnepek kapcsán is. Hiszen a jászolt,
a betlehemet ünnepeljük, ennek a szokásnak a szépségét
és belsı értékét.

A szerzı saját rajza

A kérdés azonban az, vajon nem surranhatnak-e be titkon a mi betlehemünkbe is ’macskák’, akik
kirámolják mindazt, ami szent, és szépen elterpeszkednek a közepén…
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Nézzük hát meg közelebbrıl a ’macskákat’, akik végigosonnak otthonainkban, és a betlehemi
istállóból ki akarják túrni minden csodák legnagyobbikát, hogy maguk kényelmesen
elterpeszkedjenek a közepén.
Az egyik ilyen szelíden doromboló példány, amelyik néhány házba beoson: a vallási felületesség.
Még tartja magát néhány megfakult hagyomány, egy és más fennmaradt szokással, de mindezt
tulajdonképpen nem vesszük komolyan. Felállítjuk a betlehemet, mert az ünnephez tartozik,
akárcsak az ünnepi étkészlet, vagy a karácsonyfadíszek. A betlehem a jászollal nem más, csak az
évszaknak megfelelı dekoráció. Ha ránéz az ember, egyáltalán nem jut eszébe, hogy a szívének
valamely eldugott sarkában hála támadjon, hogy Isten jó hozzánk. Így aztán a jászolt a macska
birtokolja…
Egy másik ’macskatípus’ a mogorva, a rosszkedvő, amelyiket ha megsimogatjuk, attól tartunk,
megkarmol. Ez a ’macska’ a családi perpatvar, a növekvı elidegenülés, a békétlenség. Ha a
házban győlölség és civódás uralkodik, a glóriás angyalok, akik heteken keresztül, az egész
karácsonyi idı alatt tartják a transzparenst a ’Békesség a Földön a jóakaratú embereknek’
felirattal, olyan frusztráltak lesznek, mint egy atomellenes tüntetés résztvevıi Csernobilban.
Mert a házban a legszebb betlehemi fény a békesség, az egymásra figyelés, a kölcsönös jóindulat.
Egy másik ’macskatípustól’ még inkább óvnék mindenkit! Kövér és öntudatos, és korunk
elıszeretettel tenyészti a fajtáját. Könnyen befészkeli magát a lelkünkbe, pedig ott tulajdonképpen
a legnagyobbnak és legszentebbnek lenne csak helye. Ez a ’kandúr’ szimbolizálja a jóléti
gondolkodást, az ’ egyre többet akarok szerezni’ – mentalitást, azt hogy minden gondolatunk az
anyagiak körül forog. Ez a ’macskafajta’ aztán teljesen kiüríti a betlehemet. Akkor aztán a drága
öreg, barokkos betlehem nem más többé, mint státusszimbólum és pénzköltési alkalom, és
százszor értékesebb az a betlehem, amit a kis elsıosztályos papírból maga készít.
A jóllakottság és falánkság eme képviselıjét szigorúan ki kell tiltanunk a szobából. A betlehem
ugyanis nem a birtoklás, hanem az ajándékozás szimbóluma. Karácsonykor az ég ajándékozza
magát a földnek, míg a pásztorok és a három királyok a föld ajándékait viszik a mennynek.
Valószínőleg akadna még néhány ’macskafajta’, amelyikre ügyelnünk kellene, de most maradjunk
csak ennyinél. Határozzuk el szilárdan, hogy vigyázunk, nehogy a mi szép és híres betlehemeink a
’macskák betlehemeivé’ váljanak!
Reinhold Stecher (Hétköznapi Morzsák, Örök Bölcsességek, egy püspök derős emlékezései)

Árpád-házi Szent Erzsébetrıl és a helyi Caritas csoportról
Magyarországon a Caritas védıszentje Árpád-házi Szent Erzsébet, akit az egész világon elismert
szentként tisztelünk. Élete nagyobb részében nem élhetett itthon, de idegenben is dicsıséget
szerzett magyarként ismerik.
A Magyar katolikus Püspöki konferencia a 2007-es esztendıt jubileumi évvé nyilvánította Szent
Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából.
Rövid, 24 évnyi földi élete nagyon változatos képet mutat. Volt gondtalan gyermek II. András király
leányaként, szomorú és boldog jegyes, örvendezı és kesergı édesanya. Élt udvari fényben,
számőzetésben és lemondásban. Megkísérelte a lehetetlennek látszót: Szent Ferenc nyomán
Krisztust mintázni.
Elsı gyermeke megszületése után árvaházat, a második után kórházat alapít.
Harmadik gyermekét már özvegyen hozza világra. Feljegyezték róla, hogy az
1225-ös éhínség idején kiürítette Wartburg várának összes éléstárát és
hombárját, hogy a környék szegényeinek szétossza. Ágyába leprást fektetett,
hogy az meggyógyulhasson. A hagyomány megırizte, hogy Isten csodákkal
segítette Erzsébetet e cselekedeteiben, például amikor kötényében kenyeret
vitt szétosztani, azok rózsákká változtak, nehogy jótékonysága leleplezıdjön.
Korán felismerte, a pompa, a fény, a rang nem boldogít. İ lett a
kiszolgáltatottak és a szegények szentje.
Szent Erzsébet nemcsak a Caritasnak, de mindenkinek méltó példaképe lehet.
İt szemlélve bıségesen van mit tennünk és rengeteg a feladatunk.
Csoportunk igyekszik ott lenni mindenütt, ahol segítı kezekre és együttérzı szívre van szükség.
Részt vettünk plébániánk mindennemő megmozdulásában. Gondolok az ünnepek agapé

Szent Erzsébet
ábrázolás Assisiben
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szolgálataira, templomtakarításra, zarándokutakra, lelkigyakorlatra, nyári táborozásra, Mikulás és
karácsonyi csomagok készítésére. Elıre elkészített tervezet szerint haladunk. Vannak állandó és
alkalomszerő programjaink, szolgálataink, amelyek Zoltán atya igazgatásával, útmutatásával
történnek.
Falunkban a betegeket szívesen látogatjuk, és gyógyulásukért imádkozunk. Természetesen csak
azokhoz megyünk, akik ezt kérik, vagy nem utasítják el. Betegek megsegítésére emelıággyal,
tolókocsival és bevásárlókocsival rendelkezünk, mindez óriási segítséget jelent számukra.
Kialakítottuk a faluház padlástermében a ’ruhavásárt’ rászorulók és Caritas támogatók részére.
Nyitvatartás: minden hétfın 15:00-16:00 óra között. Rászorulók részére ingyenes, támogatók
részére némi adomány fejében adjuk tovább a leadott ruhát, kisebb használati tárgyakat. Kisebb
bútorokat továbbra is szívesen fogadunk. Folyamatosan várjuk azok jelentkezését, akik
mindezekre igényt tartanak és szívesen fogadják. Becsüljük meg egymás feleslegessé vált, de
másnak még használható holmiját!
Nagyon sok családnak, embertársunknak sikerült ily módon örömet, egyben segítséget nyújtani itt
Leányfalun és falunkon kívül is. Hiszen a segítésnek nincsenek határai!
Jézus mondta: ’kezdjetek el valami jót azzal a kevéssel, amitek van és meglátjátok,
megsokszorozódnak forrásaitok’! Naponta érezzük, tapasztaljuk ennek az áldott biztatásnak erejét,
igazságát.
Csoportom nevében is köszönöm mindazoknak, akik adományaikkal segítik és támogatják
munkánkat!
Pappné Emma Szent Anna Caritas csoport vezetıje

Zarándoklat a szlovákiai Máriavölgybe
Nagyon szép idı ígérkezett már a reggel
hat órai induláskor és – Istennek hála –
ez valóban egész utunkat végigkísérte.
Miután
elhagytuk
Budapestet
az
autóbusszal, a Zoltán atya által a
zarándokútra
készített
imafüzetbıl
elmondtuk a reggeli imát. 11 óra körül
érkeztünk meg Máriavölgybe. A délre
megbeszélt szentmiséig kihasználtuk az
idıt, hogy megnézzük kívülrıl a
templomot, 11 óra körül érkeztünk meg Máriavölgybe. A délre megbeszélt szentmiséig
kihasználtuk az idıt, hogy megnézzük kívülrıl a templomot, a lelkigyakorlatos házat, a parkot,
majd a forrást, a Lourdi-barlangot és a keresztutat.
A forrásról a következı legenda maradt fent: Egy rabló telepedett le ezen a környéken. Amikor két
fogyatékos gyereke született, a boldogtalan apa megfogadta, hogy jó útra tér, bőnbánatot tart.
Álmában megjelent neki a Szőzanya és megmutatott egy a
helyet, ahol ásnia kell egy gödröt, abban megtalálja a
kegyszobrot, alatta pedig a vízforrást. Ha ebben a vízben
megmossa gyermekeit, azok meggyógyulnak. Így is történt! A
rabló ezek után életét Istennek szentelte.
A kegyszoborról annyit lehet tudni, hogy 1030 körül élt azon a
helyen egy remete, aki a szobrot körtefából faragta. Szent
István király halála utáni zavaros idıkben a remetének
menekülnie kellett és egy odvas fába rejtette el a szobrot, amit
aztán évtizedek múlva találtak meg.
A búcsújáró hely története 1377-tıl íródik, amikor Nagy Lajos magyar király ellátogatott erre a
helyre. İ rakta le a templom alapkövét és a pálos rendre bízta a búcsújáróhely gondozását. 1380ban, amikor a templom felépült, Lajos király ünnepélyesen a fıoltárra vitte a kegyszobrot.
Máriavölgyet 1786-ig gondozta a pálos rend. Itt élte meg mőködése virágzását, de megszőnését
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is. A XVI. századtól itt székelt a rend generálisa, a pálosok itt végezték teológiai tanulmányaikat.
1786-ban II. József császár szüntette meg a pálos rendet.
Miután sokáig egyházmegyés papok mőködtek Máriavölgyben, 1927-ben a Vigasztaló Testvérek
kongregációja vette gondozásba a kegyhelyet. A testvérek keresztutat építettek, ember nagyságú
szobrokkal jelenítve meg a stációk történéseit. A kommunizmus hosszú idıszaka alatt betiltott rend
1990-ben vette át ismét Máriavölgy gondozását.
Nagy élményt jelentett mindnyájunknak, hogy ezen a helyen elmondhattuk a keresztút imafüzérét.
Utunk második állomása volt Pozsony. Miután jellegzetes szlovák
ételeket ebédeltünk (káposztalevest, majd gulyást knédlivel) egy
nagyon szép, hangulatos étteremben, a városban sétáltunk.
Megnéztük a Koronázó templomot is – valódi nevén Szent Márton
székesegyházat – a Szent Márton dombon. A templomot 1221
után kezdték építeni és 1452-ben szentelték fel. A Koronázó
templom nevet onnan kapta, hogy hosszú idın keresztül – a XVI.tól a XIX. századig – itt koronázták a magyar királyokat,
királynıket.
A templomtorony csúcsán, 85 méter magasban párnán nyugvó
korona van elhelyezve (2x2 méteres a párna, 1,6 m magas, 300 kilós a korona!).
A templomban számtalan dombormő, szobor jelenti a gazdag látványok és élmények sorát.
A sok élmény végigkísért a hazafelé vezetı úton, vidámsággal is ötvözve, Zoltán atya jó
hangulatot teremtett. Nagy élmény volt az Esztergomi bazilika esti díszkivilágítását látni, ahogy
átjöttünk a Mária Valéria hídon. A nap méltó befejezéseként elimádkoztuk a rózsafőzért.
Szontághné Jutka

Az Egyházközség élete 2006 évben, az adatok tükrében
Kedves Testvérek!
Polgári év közeledtével az ember számadást tesz, az egész évi munkájáról, s egyben megköszöni
az Istenek a segítséget a sikerekért épp úgy, mint a kudarcokért. Lelkipásztori munkánkat nem
lehet egyedül statisztikai alapon leírni. Hála Istenek sok minden történik nap, mint nap egy pap
életében az emberi kapcsolatok terén, aminek majd gyümölcsei késıbb érnek be.
Mi tesszük a dolgunkat – minden emberi gyarlóságunk ellenére – bízva Isten áldásában. Nagyon
sokan szolgáltatást várnak el az Egyháztól, hogy éppen mire van szüksége a családnak:
keresztelés, esküvı, temetés, egyházi iskolába ajánlás. Mi nem szolgáltatók vagyunk, a
kereszténység ÉLETFORMA, amelyhez hozzátartoznak a szentségek és a szentelmények.
Aki nem követi, meg sem próbálja e keresztény életformát élni, képviselni, segíteni, aki nem vesz
részt az egyházunk életében lelkileg – és lehetıségei szerint egyházi hozzájárulásával – az ne
álljon az egyház elé követeléseivel. Hisz ily módon Önmagát csapja be. Ha nem hiszek, nem
érzem az egyházhoz való tartozásomat, ha nem értek egyet tanításával, akkor legalább legyek
következetes! De nyitva áll mindenki számára az egyház ajtaja, a döntést mindenkinek magának
kell meghozni. Maradok közömbös, de úgy, hogy közben a magam megünneplésére, vagy
babonaságból az egyházhoz fordulok, vagy odatartozónak érzem magam, így szível lélekkel élem
a hitemet az egyház kebelén. Hála Istenek, vannak sokan, akiknek életük központja az
Istenszeretet, a leányfalusi Szent Anna templom és ez nagy reményt ad minden hívınek itt a
faluban is.
Ez a remény éltet bennünket kereszteléskor. E szentségben 26-an részesültek, 3 felnıtt, 11
fiúgyermek, 12 leánygyermek. Mostanában a kor rossz divatja lett, hogy a gyermekeket nem
kereszteltetik meg egy-két héten belül, ahogy ıseink tették. Az egyházi elıírás szerint három éves
kor után – ha addig nem történt meg a keresztelés – kivételes helyzetektıl eltekintve (pl. súlyos
betegség) csak az elsı szentáldozáskor lehet megkeresztelni a kisgyermeket. Nagyon sokszor a
keresztszülık kiléte miatt képesek a gyermeket meg nem kereszteltetni. A keresztszülık kilétének
fontosságát elıbbre helyezik a lényegnél. A keresztszülık a hit tanúi a gyermek számára! A
megdicsıült egyház, a szentek nevében kereszteljük meg a gyermeket.
Elsı szentáldozásban17 gyermek vette magához elıször Krisztus Szent Testét és Vérét.
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Szent Anna templomunkban 9 alkalommal szolgáltatták ki a jegyesek egymásnak a házasság
szentségét, mondták ki a boldogító igent az egyház képviselıje, a pap elıtt.
A betegek kenetét – ünnepélyes szentmise keretében – 20 testvérünk vette fel, Isten segítségét
kérve a mindennapi kegyelmi élet megélésére.
Hallottaink száma – akiket katolikus módon temetünk – 16, ebbıl négyen vették fel a betegek
kenetét.
Felújíttattuk a templom orgonáját, amely most újabb 4-5 évre szolgálja szép hangjával a templomi
szertartásokat. Külön öröm, hogy megújult a plébánia cserépteteje is.
A 2007-os év tervei
Zarándoklatot tervezünk Görögországba április 30. és május 5. között. Az út szervezése most
folyik, az érdeklıdı hívek a plébánián kaphatnak felvilágosítást. Szent Pál nyomán járunk: Athén,
Korintosz, Mykéne, Epidaurus, Delphi, Meteóra kolostorok, Philippi, Theszaloniki. A várható
költség magas (kb. 240-250 eFt), mivel ebben a viszonylatban olcsó repülıjárat nincs. December
20.-ig lehet jelentkezni, 25 eFt elıleggel személyenként. Figyelem: zarándoklatról van szó, amely
nem turistaút! A napi programok – a látványosságok megtekintése is – vallási tartalmat hordoznak.
Az imák, a misék hozzátartoznak a részvételhez!
Az új keresztút felállítása a templom elıtti – a Móricz Zsigmond utcától a templomig vezetı – út
mentén megvalósul az év folyamán. A felszentelésre várhatóan ısszel kerül sor.
Események az egyházközségben az ádvent folyamán és karácsony környékén
Április végéig minden vasárnap 10:30 –kor is van szentmise, elsısorban a gyerekes családok
számára. Várjuk a gyerekeket, a családokat!
Ádvent:
Roráte-misék: az ádventi idıben minden hétfı-péntek reggel 6:30 -kor.
A délutáni misék elıtt lehetıség van gyónásra, lelki beszélgetésre.
Karácsony:
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.

15:00 Jézuskavárás a templomban
24:00 Éjféli szentmise, majd Tábortőz
Karácsony, Urunk születésének ünnepe, 9:00 és 10:30 ünnepi szentmise
Karácsony, 9:00 és 10:30 ünnepi szentmise
17:30 Hálaadó szentmise
23:00 Szentségimádás

Újév:
Január 1.
Szőz Mária, Isten Anyja ünnepe, 9:00 és 10:30 ünnepi szentmise
Vízkereszt:
Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést! Zoltán atya örömmel
és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Plébániavezetı: Szalay Zoltán atya
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