KARÁCSONYI ÜZENET
2007
Isten egy gyermekben önmagát ajándékozta nekünk.
Karácsony!
E fogalomhoz a jelképek egész sora kapcsolódik: a gyertyák, fenyıfadíszek, a betlehemi istálló,
pásztorok, Szent József, Boldogságos Szőz Mária és a szalmára fektetett Gyermek.
Ezek a jelképek, amelyek a történelem legnagyobb eseményét, Isten emberré válását kívánják
érzékeltetni, mély hitbıl születtek és az emberi szívhez szólnak. Mivel minden élet szent, hitünk
ezért ünnepli az igazi élet feltárását Karácsonykor. Un. felvilágosodott társadalmunk szerencsére
még nem veszítette el teljesen érzékét e mélységes titok iránt.
Ünnepeljünk!
Mert nem maradhatunk közömbösek, amikor az éj váratlanul megtelik fénnyel. Isten emberré lett,
eljött, hogy otthonra leljen a teremtett világban, mindannyiunk hajlékában.
Csodálatosan fejezi ki karácsony személyes valóságát az ember számára Angelus Silesius
ezekkel a szép soraival:
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna – szalma én már soha ne legyek.
Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsınek? – Pásztorok.
Azt mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?
Nézd a Szőz Gyermekét! Ezt a bölcsıt tekintsed,
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s Gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, ha nem jönne a szívedben.

Feldíszített templomunk tavaly Karácsonykor

Leányfalu minden lakójának,,
e lap minden olvasójának
kegyelemteljes, áldott
Karácsonyt
és áldásban gazdag, boldog
Újévet kíván
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
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Karácsony ünnepe a Jóisten tenyerén élı ember életében
Hideg, sötét napokat élünk ilyenkor. Jézus, a Fény az esztendı legsötétebb napján születik
közénk, hogy fényt gyújtson a lelkünkben, hiszen İ a világ Világossága. Az İ születésével (és
minden gyermek születésével) ’napocska, csillagocska’ születik a világra.
Lássuk, hogyan ünnepelt a régi magyar ember. Azok a szokások, amelyeket sokan babonának
gondolnak, arra valók, hogy lelkünket rendezzék. Szokásaink nagy részét ma is tarthatjuk, s
meglátjuk, igazi karácsonyi örömünk lesz.
Az ünnepet az elızı napokban a betlehemezés, kántálás,
szentcsalád-járás, vezette be.
Karácsony
ünnepe
az
éjféli
misével
kezdıdik
(katolikusoknál). Egyes vidékeinken az éjféli misére a
pásztorok dudaszóval vonultak be, ketten kecskegidát és
bárányt hoztak, s azokat énekszóval adták a papnak. A
jószágok átadását napfordulati tánc követte, amelyet
mindenki dudaszó kísérettel járt. (Napforduló van ezekben
a napokban: lassan hosszabbodnak a nappalok, rövidülnek
az éjszakák.)
Az éjféli mise harangszava elıtt a régi ember nem lépett a
templomba, mert úgy tartották, akkor a falu régi, meghalt
papja misézik a lelkeknek.
A templomban az éjféli mise alkalmával láthatta meg az ember a lucaszékrıl az ördögöt vagy
boszorkányt. Ennek jelentése az, hogy a lucaszék készítésével az ember lelke rendezıdött, s a
lelkében rendezett ember megláthatta a rendezetlent.
A misén, az Úrfelmutatás idején az istállókat, amelyekben friss búzaszalmán állt a jószág, égi fény
töltötte be. A hagyomány szerint, ha e percben szénát adtak a lónak, az táltossá válhatott.
A kutak, források és patakok vize egy pillanatra borrá vagy aranyos vízzé változott, amibıl
egészséget, szépséget ihattak az emberek. A kútba ekkor három almát eresztettek le,
megmártották az aranyos vízben. Az egyiket az állatok ivóvizébe tették, ebbıl ittak egészséget a
jószágok. A második almát a mosdóvízbe tették, ebbıl mosakodtak egészséget az emberek. A
harmadik alma a karácsonyi asztalra került.
A misérıl hazatérve terítették meg a karácsonyi asztalt.
Három abrosz került az asztalra: ezeket az asszonyok advent
csöndjében fonták, szıtték, hímezték. (Ezzel is lelküket
rendezték.) A három terítıt Mária lelke méhének nevezték. (A
leterített asztal olyan, mint édesanyánk öle, ezért is szeretnek
a gyerekek alatta üldögélni, játszani.)
A családi asztal nagyon fontos része a háznak. Régen olyan
volt ez, mint az oltár, s minden étkezés áldozatbemutatás volt
Istennek.
A karácsonyi asztal alá szalmát, báránybırt tettek. (A nyári
aratáskor kévét kötöttek szalmából, ezt Jézusnak nevezték, és
eltették, hogy majd a karácsonyi asztal alá kerüljön.)
A Jézuskévét tették ide: a kis Jézusnak Jézusszalmával ágyaztak meg.
Az asztal alá kerültek a gazdasági eszközök is: az ekevas, a disznóölı kés s azok a szerszámok,
amelyekre áldást kértek. (Azért kértek a szerszámokra áldást, mert ezek vasból voltak, s a régi
ember nem szívesen sértette vassal az anyaföldet.)
A karácsonyfa nem volt szokás hazánkban, csak a XIX. században terjedt el német hatásra. A
magyar ember élı fát nem vágott ki, hanem örökzöld ágat függesztett a mestergerendára, s
aranydiót, almát akasztott rá. Ezekkel az egészséget is varázsolta.
Mit tegyünk a karácsonyi asztalra?
Az asztalon állt a lucabúza, közepén a szentelt gyertyával. Az asztalon ott voltak a termények,
amelyek az elmúlt évben termettek. Ezekre áldást kért a család.
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Itt volt az aranyos viző kútban megmártott alma, tört dió s méz is. A méz szeretni tud, ízében,
illatában Isten kegyelme van jelen. Ebbe mártogatták az almát és a diót. Mézbe mártották a
fokhagymát (ez a betegség távoltartója) és a borsot is (az erıt jelenti).
Karácsonyi hagyományos ebéd a finom töltöttkáposzta.
Az asztalra kétféle rétes került: diós és mákos. (A mák a szaporaságot-, a dió a rendet varázsolja,
a csigavonalban összetekert rétestészta pedig az életet jelképezi.) Késıbb a rétes helyébe a
kalács került, ma is ez a szokás.
A hal is az ünnepi asztalra került, a halálból, áldozatból támadó élet jelképe. (hal – halál:
hasonlóan is hangzanak)
Az ünnepi asztalnál ısi rendben állt a család: dél felıl a családfı, jobbja felıl a férfiak, balra az
asszonyok, szemben a gyerekek álltak. A családfı, mint egy pap, úgy beszélt. Az asztalnál állva
mondta el az imát:
’Begyütt Jézus a házamba, házam közepébe’ megálla.’
Ez a karácsony ünnepének lényege. Mit jelent? A házunk a mi szívünk, s Jézus a szívünkbe
született bele. Az İ fénye jött a szívünkbe. Ebben az ünnepi pillanatban mindenki arca a Teremtı
képmása lesz, hasonló lesz Jézus arcához. Mindenki arca örömet sugárzik, mert megszületett a
Fény.
A családfı az aranyos vízben megmártott almát annyi felé vágta, ahányan körülállták az asztalt, s
ezt mondta: ’Ne felejtsétek el, hogy egyazon almának gerezdjei vagyunk, ez az alma a mi
családunk, a mi falunk, a mi hazánk.’
A család ünnepet ülve költötte el a karácsonyi vacsorát.
Székelyföldön úgy tartják, hogy karácsonykor a fehér ló aranycsitkót szül. Nincs is a Jóistennek
vidámabb teremtménye, mint az ugráló csikó!
Karácsony napján meglátogatják egymást a családtagok, a haragosok bocsánatkérés nélkül is
kibékülnek egymással. Az ilyenkor bennünk megszületı Jézus bocsát meg és kér bocsánatot a
mi nevünkben.
Honnan ered ’karácsony’ szavunk?
Vegyük ki a magánhangzókat a szóból! Marad: k r cs ny.
Tegyünk a mássalhangzók közé ’e’ betőket: kerecsen(y).
Karácsony szavunk a kerecsensólyom szóból eredhet,
annál is inkább, mert a Székelyföldön szokás volt, hogy
karácsony
napján
kerecsensólymokat
eresztettek
szabadon. A kerecsensólyom nálunk, magyaroknál ısidık
óta szent madár, fényhozó madarunk, a turul. Turul
madarunk a Szentlélek jelölıje is. Fényhozó madár, a Fény
pedig maga Jézus.
Karácsonykor a kunok sólyomavatási ünnepet is tartottak.
A sólyomeresztés emléke lehet, hogy az éjféli misén több vidékünkön madarakat engedtek el a
templomban.
Karácsony ünnepén igazi örömünk lehet, ha gyermekeink,
unokáink csillogó szemébe nézünk. Nem feltétlenül a drágán
megvásárolt játékoknak örülnek. Minden kisgyermekkel vele
születik Jézus és Mária ismerete és szeretete. Ezt kell
hagyni, hogy kibomoljék bennük. Az ünnep lényegére kell
figyelnünk, hogy a kis Jézus születése okozza gyermeknek és
felnıttnek egyaránt a legnagyobb örömet.
Nagyobbik gyermekünk, Réka nemrég múlt másfél éves.
Tavaly, amikor karácsonyi ajándékként képet hímeztem
Máriával és a kis Jézussal, a kilenc hónapos Réka nagy
örömmel, mosolygással nézegette a készülı képet. Ugyanígy
tett, amikor a csíksomlyói Babba Mária képét mutattam meg.
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Eltelt néhány hónap, és a kezébe adtam a falapra ragasztott Babba Mária képet. Nem akarta
elengedni. Azóta minden éjjel a képpel alszik, jobban szereti, mint a játékait. Idén karácsonyra
rongybabát varrok neki: Babba Máriát a kis Jézussal.
Hogy Jézus és Mária ismerete velünk születik, bizonyítja a napokban megtörtént eset: A minap a
templomban, a mise alatt Réka nézeget, és egyszer csak a felnıtt Jézus szobrára mutat, és azt
mondja: ’Jézus’. Majd a feszületre ugyanígy. Pedig eddig még senki nem mutatta neki sem a
felnıtt, sem a keresztre feszített Jézus képét, csak a gyermek Jézusét.
Ne rontsuk el gyermekeink Istentıl kapott tudását, örömét holmi Barbi babákkal és egyéb buta
játékokkal. Engedjük gyermekeinket a Jóisten tenyerén maradni, amíg csak lehet. A régi ember
éppen szokásaival, ısi rítusaival tette ezt. İsi szokásaink Istentıl valók, hiszen csak az marad
meg évszázadokon, évezredeken keresztül, ami fentrıl való. Szokásaink tartásával kerülhetünk mi
is vissza a Jóisten tenyerére, hogy életünk valóban a teremtı Isten által elgondolt ’egész’-ségben
teljen.
Czárán Eszter

Wass Albert:
Karácsonyi versek
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égbıl
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belıle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplıben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak győlölettıl fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égbıl lefele
porzik már Isten szekere!
Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyújt felénk,
mesetükröt, a keze.
Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel...!
Tagadjátok...? Restellitek...?
Elfordulnak fejeitek...?
Megvakultak szemeitek...?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek...?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek...?

Akkor bizony rútak vagytok,
szegények és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!
Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.
A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellıl, nyomtalan.
1946

Adventi koszorú készítése magyar hagyományunkban
Szükségünk lesz néhány főzfavesszıre, fenyıgallyakra, négy méhviasz gyertyára, bogyós
csipkegallyakra. (Ha nem jutunk főzvesszıhöz, tésztából is elkészíthetjük.)
Elızı nap áztassuk be a főzvesszıket vízbe, hogy hajlósabbak legyenek!
A munka kezdetén négy rövidebb szálat tegyünk félre, a többibıl
készítjük el a koszorú karikáját: Elıször csak egy szálat tegyünk
karikába, a vékonyabb végével főzzük körül, amíg el nem fogy. Ezután
a többit is főzzük mellé.
Vágjunk le nyolc egyforma darabot a félretett vesszıkbıl úgy, hogy
olyan hosszúak legyenek, hogy keresztben átérjék a koszorút!
Négyet-négyet tegyünk egymás mellé, középen szıjük át egymáson
ıket. Végül a kereszt végeit dugjuk be a karikába, hogy beleszoruljon.
Ezekre a helyekre szorítjuk be a méhviasz gyertyákat is.
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Egyszerő méhviasz gyertyát használjunk, ne színeset. A gyertyákat egyenként kössük át
világoskék szalaggal. A kék szín a tisztaságot jelképezi. Tekerjük körbe a karikát
fenyıgallyakkal. Középre tőzzünk be néhány csipkebogyóval ékes ágacskát. Ez Jézust
jelképezi. Már készen is van az igazi adventi koszorú.
A régi házban asztalra tették, vagy a mestergerendára
akasztották, ekkor almákat aggattak rá. Ezzel az egészséget
varázsolták.
Az adventi koszorú a körkereszt (körbe írt egyenlı szárú kereszt)
jelét adja, ami ısi tudás, lelkünket rendezı ıskép. Ezért fontos a
koszorú körébe keresztbe tenni a gallyakat.
Advent elsı vasárnapján a kelet felé esı gyertyát gyújtjuk meg.
Második vasárnap az elsı mellé még a dél felé esıt, harmadikon a
nyugat felılit is, a negyedik vasárnapon mind a négy gyertyát
meggyújtjuk. Egyre több a fény, hamarosan megszületik Jézus, a
világ Világossága. Lelkünk is egyre tisztább, világosabb lesz.
Czárán Eszter

Az Eucharisztia, a kenyér és bor jele, Krisztus teste és vére



’Vegyétek és egyétek, ez az én testem. ...Igyatok ebbıl mindnyájan, mert ez az én
vérem, az új szövetségé’ (Mt 26,26-28) ’ .. ezt cselekedjétek az én
emlékezetemre!’ (Lk 22,19)
A kenyér és a bor Krisztus szavai és a Szentlélek hívása által Krisztus testévé és
vérévé válnak. Szentség-rangú jelkép, amelybıl erıt merít a hívı ember. Vétele
ünnep, a szentmise az Eucharisztia ünnepe. Kiszolgáltatása csak kivételes esetben
(pl. beteg számára) történhet szentmisén kívül.

Az Eucharisztia ünneplése Krisztus és az Egyház közös cselekménye. Az átlényegülésben
(transsubstantiatio) Jézus Krisztus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt. A pap
szolgálata által a kenyér és a bor színe alatt jelenlevı Jézus önmagát ajánlja fel az Atyának, és İ
lesz lelki eledele a felajánlásban részt vevı híveknek.

Az Eucharisztia anyaga: búzakenyér, szılıbor. A kenyér az ember alapvetı tápláléka, a
keresztények egységének jelképe, emlékeztet a búzamag-hasonlatra.
A bor az ünnepi együttlét, étkezés itala, megvidámítja az ember szívétlelkét önmagában is. Jelképe a Jézussal való szoros kapcsolatnak (’én
vagyok a szılıtı, ti vagytok a szılıvesszık’).
Az Eucharisztia (Oltáriszentség) vételére járulhat (áldozhat) minden
megkeresztelt ember, aki a megszentelı kegyelem állapotában van –
azaz halálos bőneire a gyónásban megkapta a bőnbocsánat
szentségét – és a szentség vételére tudatosan készült (szentségi
böjttel és lelki felkészüléssel).
Különleges alkalom az Oltáriszentség elsı vétele, az elsıáldozás.
Ehhez már nem elegendı a szülık ígérete, ehhez az elsıáldozó hitbéli
ismerete is szükséges.
Ezért azok számára lehetséges az elsõ szentáldozás, akik legalább két
évet jártak hittanra. Az elsõáldozás alsó korhatára a harmadik osztály.
Felnõttek esetében hittanulás (és -gyakorlat) után, egyéni Kisléghi Nagy Ádám:
Kenyér és bor
megbeszélés szerint lehet elsı áldozáshoz járulni.
A jövı évben is tervezünk zarándoklatot, ezúttal Umbriába
Zarándoklatot tervezünk Olaszországba, Umbria tartományba április 28. és május 3. között. Az út
szervezése most folyik. Nem turistaút, bár sok szép látnivaló ígérkezik.
Umbria Rómától északra terül el, egy sor olyan kisebb és nagyobb várossal, ahol sok-sok emléket
találunk. Olyan emlékeket, amelyek Egyházunk nagy szentjeihez kapcsolódnak, mint Szent
Ferenc, Szent Lırinc, vagy Szent Rita, akik ezen a tájon éltek, szolgáltak, Isten dicsıségére.
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Felkeresünk templomokat, múzeumokat, amelyek ennek a vidéknek a korai keresztény idıktıl
máig élı vallásosságának tanúi.
A tervek szerint busszal tesszük meg az utat, hogy az ottani kirándulások olcsóbbak legyenek.
Ebbıl következıen odafelé Padovában (Szent Antal városa), visszafelé Bolognában szállunk meg,
majd az umbriai szálláshelyünk Assisiben lesz. Onnan teszünk napi 150-250 km-es
kirándulásokat, de egy teljes napot Assisire fordítunk.
A zarándokút állomásaiként
szerepel a tervben Assisin
kívül: Orvieto, Todi, Cascia,
Spoleto, Gubbio, Terni,
Perugia.
A
pontos
idıbeosztás és minden
egyéb részlet késıbb válik
ismertté, ezekrıl készítünk
majd tájékoztatót, valamint
Zoltán atya a miséken
hirdetményekben ad majd
felvilágosítást.
Orvieto látképe

Az út részvételi díja elıreláthatóan 105.000,- Ft. A jelentkezéskor, 2008 január 31.-ig 30.000,- Ft
elıleg fizetendı, a többi február-márciusban. Jelentkezni Zoltán atyánál lehet majd az út
meghirdetését követıen. Tudni kell, az imák, a misék hozzátartoznak a részvételhez!
A Temetıvel kapcsolatos fejlemények
Mindenszentek ünnepére elkészült a ravatalozó felújítása és az
elıtetı! A Szent Anna templomunk korábbi oltára is itt nyert méltó
helyet. Az ünnepen szentmisével emlékeztünk halottainkra.
Köszönet illeti az Érsekséget, az Önkormányzatot, a katolikus és
református közösség tagjait, rövid néven a Leányfalu Épített
Környezetéért alapítványt és sok egyéb támogatót, valamint a
munkában résztvevıket: Quirin András és Emıke tervezıket,
Tégli József, Fehér István és Balázs vállalkozókat, Peller József
pilisszentkereszti sírkıfaragót.
Az ünnep elıttre meghirdetett temetıtakarításon jellemzıen a korábbi években is megjelentek
segítettek halottaink nyugvóhelyének megtisztításában.
Annak ellenére volt bıséges munkája a megjelenteknek, hogy a
túlburjánzó növényzet irtása kaszálással, havi rendszerességgel
megtörtént az év korábbi szakaszában. Várhatóan tovább javul a
temetı rendben tartása azáltal, hogy az egyházközség megbízást
adott erre, temetıgondnok feladatkörrel.
Tovább folytatódik a fejlesztés szeméttartók kihelyezésével, újabb
vízvételi lehetıség kialakításával és egyebekkel, amelyeket az
Önkormányzat által jelzett további támogatás is segít majd.

Az Egyházközség élete a 2007. évben
Kedves Testvérek!
A polgári év közeledtével az ember számadást végez az egész évi munkájáról, s egyben
megköszöni Istennek a segítségét a sikerekért éppúgy, mint a kudarcokért. Lelkipásztori
munkámat nem lehet egyedül statisztikai alapon leírni. Hála Istenek, sok minden történik egy pap
életében nap, mint nap az emberi kapcsolatok terén, olyan bizonyosságok, aminek majd
gyümölcsei késıbb lesznek láthatók, megtapasztalhatók.
A lelki építés a legfontosabb számunkra, hogy az ember megtalálja az Istent az életében.
Istenkeresésben mindig nyitva van a templom és a plébánia ajtaja mindenki számára. Minden
egyes szent mise, szentelmény, ima, az emberért szól, hogy Hitben – Reményben – Szeretetben
éljen és eljusson az üdvösségre. A templomi programok is elısegítik az Ember lelki megerısítését,
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és nem utolsó sorban közösségé formáló ereje van. Nagy öröm számomra a közösségformáló
szellemiség kialakulása és megélése a hívekkel.
Legszentebb lelki élmény és részvétel a szentmise, amely forrása lelki életünknek.
Templomunkban hétköznap este 17:30–kor (ádventet kivéve, amikor reggel 6:30), vasárnap 9
órakor felnıttek miséje és a 10:35–kor kezdıdı a családosok miséje, a gyerekmise.
Szentmisének hozzá kell tartoznia az életünkhöz, e nélkül nem tudjuk teljes mértékben megélni a
hitünket. Bármilyen emberi kifogást hoznak fel, a mise rendszeres elhagyása önmagunk
becsapása. Istent (és a lelkiismeretünket) úgysem tudjuk becsapni! Felmentést csak a nagyon idıs
kor vagy betegség ad.
Nagy lelki ajándék szeretteinknek, ha misét ajánlanak fel élı (betegség – gyógyulás) családtagért,
házassági évforduló alkalmából, vagy más, egyéb jelentıs családi esemény alkalmából. Ha
ilyenkor a családtagok eljönnek a misére, az a legszebb ajándék az érintettnek, szülıknek,
nagyszülıknek. Elhunyt szeretteinkre való megemlékezés – születésére, vagy halála évfordulóján
– ugyanilyen lehetıség az együttlétre, család összetartó erejének növelésére.
Kérem, ne feledkezzenek meg szeretteikrıl, jelezzék a plébánián személyesen vagy akár
telefonon mise-szándékukat.
Ez évben különösen sikeres volt a gyerektábor a nyár végén. Lelki élményekben is gazdagok
voltak a zarándoklatok, amik idén Görögországba – Szent Pál nyomát követve – és Kassára –
Szent Erzsébetre emlékezve – vezettek.
Hittan területén tesszük a dolgunkat az iskolában és a plébánián. 50 gyermek vesz részt a hittan
órákon. Bárcsak többen vennének részt! Nem lehet elégszer ismételni: a lelki, vallásos nevelés
nem ér véget a kereszteléssel, ahhoz a szentmisén való rendszeres részvétel és a hittan tanulás is
hozzátartozik!
Néhány statisztikai adat egyházközségünk életébıl:
Keresztelı templomunkban 23 volt, ebbıl 13 lány, 8 fiú és 2 felnıtt.
Szent Anna templomunkban 6 alkalommal szolgáltatták ki a jegyesek egymásnak a házasság
szentségét.
Temetés katolikus szertartás szerint 14 volt, ebbıl 4 személy vette fel a betegek kenetét.
Folytattuk a felújítást a templomban, a plébánia épületén. Folytatódott a temetı szebbé tétele.
Mindezt anyagi lehetıségeink korlátai között.
Temetı rendbetétele különösen sok gonddal jár, sok esetben nem is pénzbeli gondokkal. Sajnos
sok leányfalusi lakos e téren nem segít, legfeljebb kritizál, ami a legkönnyebb. Sok esetben saját
elhunytjaik sírhelye sincs gondozva. A sírkert 30%-a nincs megváltva újabb 25 évre, amit törvény
is elıír. Talán akkor lepıdnek majd meg, amikor ezeket a sírokat felszámoljuk. Sokan a temetıben
is ügyeskednek, terjeszkednek, ’könyökölnek’, nem tartják be a sírhely elıírt méreteit, a 90 x 210
cm–t. A Temetırendet közreadtuk, az abban leírtak mindenkire vonatkoznak!
Sok a tennivaló e téren is, más területen is.
Kérem, segítsenek, csak támogatással tudunk elırejutni!
Szalay Zoltán atya

A 2008-os év tervei
Az Umriába tervezett zarándoklatunkról külön cikkben számolunk be fentebb.
A január elején esedékes ökumenikus imahét eseményeit templomi hirdetményben ismerhetjük
meg.
A jövı év március 5.-én van Puszta Sándor halálának 25 éves évfordulója. A megemlékezések
szervezése folyik, a Húsvéti Üzenet még idıben tájékoztat ezekrıl.
Az új keresztút felállítása a templom elıtti – a Móricz Zsigmond utcától a templomig vezetı – út
mentén megvalósul az év folyamán. Eddig hat kép készült el és a stációk tetejét, ’kalapját’ képezı
kıfaragványok nagy része. Reméljük, a mővész úr elkészül az összes képpel a jövı év elsı
felében, de az ellopott köztéri szobrok pótlása váratlan többletterhet jelentenek számára. A
keresztút felszentelésre várhatóan ısszel kerül sor.
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A helyi Karitász csoport hirdetménye
Becsüljük meg mások feleslegessé vált, de még jó állapotban lévı ruhanemőjét, holmiját, amelyek
még sokak számára felhasználhatók lehetnek!
Minden érdeklıdıt szeretettel várnak hétfınként 15 órától 16 óráig a Faluház padlásterében,
ahol tetszés szerint lehet válogatni a különbözı leadott felnıtt és gyermek ruhanemőkbıl (kabát,
szoknya, nadrág, cipı, csizma, zakó, overál, ágynemő, függöny, játék, táska, bırönd, stb.)!
Betegek számára: tolókocsi, emelıágy, bevásárlókocsi, különbözı kiegészítık.
Bizonyára mindenki találna a környezetében olyan családot, személyt, aki örülne ezeknek a
ruhadaraboknak, használati tárgyaknak. Segítsen nekünk Ön is!
A fenti idıpontban ruhákat, használati tárgyakat szívesen fogadunk, adunk!
A Szent Anna Plébánia Karitász-vezetıje

Betlehemi láng
Krisztus a világ világossága. Úgy jön ebbe a világba, mint ahogy a fény szétárad a sötétségben. A
fény, a láng a krisztusi szellemiség szimbóluma. Végtelenül osztható, és ettıl nemhogy egyre
kisebb lenne, hanem egyre növekszik, egyre nagyobb fényt áraszt, és minden kis utód
lángocskában jelen van a teljes egész.
A Betlehemi Békelángot karácsony elıtt gyújtják meg a Betlehemben a Születés-bazilikában,
Jézus születésének helyszínén, és innen viszik szét a világba, adják tovább, jelképezve a Világ
Világosságának földre szállását, mőködését és terjedését az emberek között.
Magyarországra hagyományosan évrıl-évre a cserkészek közvetítésével kerül.
Leányfalun december 24-én délután 15 órakor a katolikus templomban a Jézuska-várás keretében
lesz lehetıség a Betlehemi Láng hazavitelére.
Kérjük, hogy kis lámpást mindenki hozzon magával!
Szabó Péter

Események az egyházközségben az ádvent folyamán és karácsony környékén
Ádvent:
Roráte-misék: az ádventi idıben minden hétfı-péntek reggel 6:30 -kor.
A misék után lehetıség van gyónásra, lelki beszélgetésre. Más idıpontra vonatkozóan egyeztetés
szükséges.
Karácsony:
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.
Újév:
Január 1.

15:00 Jézuska-várás 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 éjfélig
Szőz Mária, Isten Anyja ünnepe, 9:00 és 10:30 ünnepi szentmise
Vízkereszt: Bármely leányfalusi lakos kérheti a
házszentelést! Az is, akinek még nincs megszentelve a
hajléka, az is, aki minden évben kéri ezt. Zoltán atya
örömmel és szeretettel megy, és megáldja a házat,
lakást.
A vízkereszt (január 6.), más néven epifánia, azaz az Úr
megjelenése. Magyarországon január 2. és 8. közti
vasárnapon ünnepeljük. Régi szokás szerint vizet szentelnek
ilyenkor (innen a Vízkereszt-név) és ezzel megáldják a családi
otthonokat. Ilyenkor szokás az ajtóra felírni: 20 + C + M + B +
08 – Christus Mansionem Benedicat, azaz ’Krisztus áldja meg
e hajlékot’.

Népies nevén: Caspar (Gáspár), Melchior (Menyhért), Balthasar (Boldizsár), a háromkirályok legendás
nevének kezdıbetői.
8/8

