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Melyik út vezet ’Betlehembe’, falunk templomába?
Megszoktuk, hogy a Karácsonyt terített asztal mellett ünnepeljük. Minden erőnket latba vetjük
ilyenkor, hogy előteremtsük mindazt, amit szükségesnek tartunk ahhoz, hogy néhány nap
gondtalanságot biztosítsunk magunknak, még akkor is, ha néha üres zsebbel maradunk, a
túlköltekezésnek köszönhetően. Mindenkinek jólesik a jókívánságok sokasága, a pihenés, a finom
falatok, az ajándékozás öröme, szinte mámorban töltjük e szép napokat.
A városok, falvak főterei – ahol megengedhetik ezt maguknak – díszfénybe borul, üzletek sokasága
csillog–villog körülöttünk, csakhogy jó vásárlók legyünk. S észre sem vesszük, hogy ismét
közömbösen siklottunk el az Igazi Ünneplés mellett.
Jézus emberré válása és megszületése a földön a legnagyobb ajándék, amit Isten adhatott az
embereknek. S bármennyire is szükségünk van mindenféle földi jóra, a lényegről sokan
elfeledkeznek. Sokak számára olyan ünneplés a karácsony, mint egy kisgyermek meg nem
ünneplése. A szülők örömmel és szeretettel meghívják a családtagokat, barátokat, ismerősöket,
hogy hálát adjanak Istennek gyermekük születésért, s e szép Ajándékot megünnepeljék, s bár
elfogadják a meghívást, a meghívottak nagy részét nem érdekli, mi van az anyával és a
kisgyermekkel, meg sem tekinti az édesanya ölében, egy a fontos, mi van az asztalon.
Sajnos a Világ, Európa, Magyarország, Leányfalu nagy része elfeledkezik a Karácsonyi Gyermeket
megtekinteni ’kis otthonában’, a templomban. Pedig az igazi ünneplés a Betlehemi Jászolnál
kezdődik, hogy erőt kapjunk szeretetet adni és kapni, megértve Isten legnagyobb ajándékát, hogy
magam is ajándékává váljak ennek a szeretetre éhes világnak.
Idézzük Puszta Sándor papköltőt, aki Leányfalun szolgált 46 éven át, e szép versével, ’imával’, ami
itt született meg Nekünk, itt élőknek:
Bennünk Fénylő Csillag
Sírásra görbült a szánk
Mikor a legszebben akartunk énekelni
Gyáva lett bennünk az öröm
Ahogy boldogok akartunk lenni
Induljunk szívünk dzsungelében
Az embert megkeresni
A jóságot még ma
El kéne kezdeni
Óh bennünk fénylő csillag
Merj már megszületni
Zoltán atya

Kegyelemteljes, áldott Karácsonyt
és áldásban gazdag, boldog Újévet kíván
Leányfalu minden lakójának,
e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
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Jézus születése Szent Lukács Evangéliuma szerint:
Abban az időben Augusztus császár rendeletet
bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész
földkerekséget. Ez az első népszámlálás
Quiriniusznak, Szíria helytartójának idejében
történt. Elment mindenki a saját városába, hogy
följegyeztesse magát. József Dávid házából és
nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea
Názáret nevű városából Dávid városába, a Júdeai
Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával,
feleségével együtt, aki áldott állapotban volt.
Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária
szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát,
pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem
kaptak helyet a szálláson.
Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a
szabadban, és éjszaka őrizték a nyájukat.
Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az
Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon
megijedtek. De az angyal bátorította őket: "Ne
féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek, és az
egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid
városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele:
Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba
fektetve." Hirtelen nagy mennyei sereg vette
körül az angyalt.
Corregio: A Szent Éj

Dicséretet énekeltek az Istennek: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a
jóakaratú embereknek."
Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást: "Menjünk át
Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk." Odasiettek és
megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elhíresztelték azt is, amit
már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén.
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk. A pásztorok azután hazatértek.
Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal előre
elmondta nekik.
Vízkereszt ünnepe magyar hagyományunkban
Vízkereszt napja január 6-a. Más néven Epifánia, azaz
Urunk megjelenésének ünnepe. Ez a nap a karácsonyi
ünnep zárónapja, és e napon kezdődik a farsang időszaka.
A patakok vize e napon ébred, s ekkor is aranyossá
változik, mert népünk hite szerint Jézus keresztelkedik
meg bennük.
Néhány vidékünkön imádkozva, énekelve vonult a falu
népe a patakhoz. A betegek volt, hogy meg is fürödtek
benne, mások hazavittek a Jézus-áldotta vízből, s otthon
mosakodtak meg vele.
Megfigyelés: „Ha fénylik a vízkereszt, a búza jól ereszt.”
Ha napsütés van e napon, jó búzatermés lesz.
Arra is e napon emlékezünk, amikor a három napkeleti
bölcs meglátogatta a kis Jézust. A hagyomány szerint
Gáspár, Menyhért és Boldizsár volt a nevük.
Honnan tudták, hogy mikor születik meg Jézus és mikor kell elindulniuk?
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Tudósok, bölcsek voltak, s nagy tudomány volt a
csillagos ég ismerete. A régi ember sokkal
gyakrabban nézett a csillagos égre, s annak szinte
minden zegét-zugát ismerte. Több ezer évvel
ezelőtt könyvekben írták le a tudósok, a
napkeleti bölcsek elődei, hogy mikor s hol lesz
szokatlan csillagállás az égen. Az akkor élő
emberek okosak voltak, s ezt már akkor is ki
tudták előre számítani. Minden szokatlan
csillagállás
valamilyen
rendkívüli
eseménnyel járt. Ezekben a régi könyvekben volt
leírva, hogy az Isten Fiának hol és mikor kell
megszületnie. A három bölcs e jóslatnak
engedelmeskedve kelt útra, s egy fényes csillag
vezetésével értek Betlehembe.
Aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékba a megszületett Királynak. Már régóta várták Isten
Fiának megszületését, aki minden nép királya lesz.
Útközben betértek Heródeshez, a zsidók királyához,
aki ekkor tudta meg, hogy Jézus megszületett, s
haragjában el akarta pusztítani Isten Fiát. Ezért kérte
a bölcseket, hogy visszafelé is menjenek be hozzá, s
mondják el neki, hol találták meg az Újszülöttet. De a
bölcseknek angyal jelentette, hogy Heródes rossz
szándékú, ezért más úton tértek vissza hazájukba.
A katolikusoknál e nap a házszentelés napja. A
házigazda (ma a pap teszi) szentelt krétával 20+
G+M+B+09-t (Christus Mansionem Benedicat,
avagy népiesen Gáspár, Menyhért és Boldizsár) rajzol
az ajtó szemöldökfájára, hogy az újesztendőben Isten
áldása legyen a házon és a benne lakókon.
A néphagyományban Vízkereszt napjának estéje víg lakmározás és vendégeskedés alkalma
volt. Az esti haragszó után kántálás, háromkirályok-járás tette elevenné a falut.
Czárán Eszter

Máriacell, a magyar kegyhely
Leányfaluról kétnapos buszos zarándokútra
indult szeptember végén egy csapat, hogy
elsősorban lelki élményekben gazdagodjék,
mellette egyéb látnivalókban is gyönyörködjék.
Csoportunk
zöme
leányfalusiakból
állt,
katolikusok és reformátusok, voltak néhányan
Dunabogdányból és Pilisszentkeresztről is.
Célunk Máriacell volt, hogy az ottani Mária
kegytemplomban közösségben éljük át az
Istenélmény keresést, Szűz Máriához szóló
imáinkon keresztül közelebb férkőzhessünk az Úr
Jézus Krisztushoz és az Atyához.
Máriacell ugyan az osztrák Alpok egyik kisvárosa,
de az ottani Mária kegytemplom joggal nevezhető
magyar búcsújáró helynek. Az idők során számtalan zarándoklat ment Magyarországról
Máriacellbe. Voltak tízezres, vagy annál is nagyobb létszámú zarándoklatok.
Nagy Lajos királyunk építtette a templom főhajóját a középső gótikus toronnyal együtt és a
mellékoltárok nagy része magyar családok adományából készült.
A templombelső látványosságnak is beillik, de a fehér falak keretezte freskók, a sok ezüst szobor, a
színezüstből készült kegyoltár nem a látványra épít, hanem a hely különleges voltát hangsúlyozza.
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Érezni, hogy itt, a templom hosszú története során sok-sok ezer
ember vágya, hite, bizalma testesül meg.
A templom galériáján látogatható kincstár legnagyobb kincsei, az
ajándék képek megmenekülésekről, gyógyulásokról szólnak. A
bizalom, a hit képei, amelyek a Máriához segítségért fordult
emberek hitének erejét mutatják.
A hely is hatott ránk – minden bizonnyal – de a Máriacellben élő
Pálmai atya bevezető szavai, majd Zoltán atya szentbeszéde
érezhetően mély benyomást tettek a jelenlévőkre.
Meglátogattuk Mindszenthy hercegprímás emlékhelyét, hajdani
sírhelyét az egyik oldalkápolnában, külön élményt jelentett
felidézni az ő életét, töretlen hitét és töretlen keresztvállalását.
Az út kulturális tartalma ezúttal is Fischer Istvánra (aki Puszta
Sándor ’főministrása’ volt, lelkében ma is leányfalusi) hárult.

A kegytemplom Máriacellben

Bécsújhelyen a magyar emlékeket kerestük, majd meglátogattuk a Semmering hágó közelében
található Maria Schutz –i kegytemplomot.
Útközben Máriacell felé megtekintettük a
Neuberg –i cisztercita templomot.
A benedek rendiek közül majd ezer éve kivált
ciszter rendiek Ausztriában sokfelé tartottak
fenn rendházat. Míg a bencések hegytetőkre
telepítették
rendházaikat,
ők
inkább
völgyekben
építették
templomaikat,
rendházaikat. A rendház itt II. József óta
nem működik, de a templom igen.

Neuberg, cisztercita templom

Impozáns méretei, szépen ápolt belső tere,
oltárai miatt méltán megérdemel egy kis
kitérőt, ha valaki a környéken utazik.

Neuberg, templombelső

Zarándoklatunk másnapján kerülőkkel indultunk, hogy a szépséges Erlauf tavat és a Mária-vízesést
láthassuk. Betértünk Lillienfeldbe, a cisztercita rend központjába. Ezután végigmentünk az osztrák
’dunakanyar’ –on, a Wachau –n, csodáltuk a tájat. Dürnstein –ben megálltunk. A Szentendrére
sokban emlékeztető kisvárosban sétálva zártuk le élményeink sorát.
Nevelős Géza

A jövő évben is tervezünk zarándoklatot, ezúttal Törökországba
2009. április 25-május 3. (szombattól vasárnapig, 4 munkanap) között, menetrend szerinti
repülőjárattal, majd légkondicionált autóbusszal tervezünk utazást Törökország azon részén, ahol a
bibliai idők nagyszámú és jelentős emlékei találhatók.
A tervezett útvonal és a felkeresett helyszínek: Budapest – Isztambul – Bursa – Akhisar – Salihili –
Pamukkale – Hierapolis – Kusadasi – Selcuk – Ephesus – Izmir – Pergamon – Ayvalik – Trója –
Rodostó – Isztambul.
Például Selcukban meglátogatjuk a Szent János Bazilikát. A Szent János sírja fölé emelt bazilika
méreteiről és valamikori szépségéről fogalmat alkothatunk, ha tudjuk, hogy mintául szolgált a
velencei Szent Márk székesegyház építéséhez.
Ephesus volt a IV. században Kis-Ázsia püspöki székhelye, 431-ben a 3. egyetemes zsinat színhelye,
amelynek a kereszténység történetében különleges jelentősége van.
Itt mondták ki Szűz Mária istenanyaságát. Lehetetlen vállalkozás felsorolni, mennyi látnivaló
található az Ókor egyik legépebben megmaradt városában! Kis-Ázsia leggazdagabb városa volt,
nagyvonalú palotákkal, fürdőkkel, díszkapukkal, szentélyekkel, pazar villákkal. Nem csak a
lenyűgöző szépségű Celsus-könyvtár áll még, hanem a színház is, melyben Demetriusz ezüstműves
pártolói vádolták és fenyegették Szent Pál apostolt.
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A legismertebb zarándokhely egy, a Bülbülhegyen álló, kis ház, ahová évente egymillió hívő
látogat el: a hely, ahol Mária életének utolsó
éveit élte. XVI. Benedek pápa novemberben
misézett ezen a helyen.
Isztambulra egy nap jut
látnivalókkal:
Kék-mecset,
bazárlátogatás, stb.

a legfontosabb
Aiga
Sophia,

A 9 nap, de leginkább az EURO jelenlegi
árfolyama miatt a részvételi díj fejenként
309 000 Ft, félpanzióval, 2-3 ágyas szobákban.
A program is és a részvételi díj is változhat még.
Szűz Mária háza

A pontosításra templomi hirdetményben kerül sor. Az út meghirdetését követően jelentkezni
Zoltán atyánál lehet majd.
Karácsonyi Varázs

Karácsonyfa

Milyen csodás a karácsonyi varázs
Mikor minden csupa készülődés
Csupa ünnep – csupa adás
Mikor azért égnek az ünnepi gyertyák
Mert egy kisded mosolyán
Betlehemből – szeretet – érkezett
hozzánk
Hogy béke honoljon mindnyájunk
otthonán
Hogy minden szívet
Egy másik szív gyújtson meg
A szeretet asztalán
Hogy egész éven át szeressük egymást
Mert nem ér – többet –
A – szeretetnél – semmi más!

A XVI. század óta szokás Németországban Karácsonykor
díszes karácsonyfát állítani. A fenyő, amely télen is
megtartja zöld ruháját, az élet isteni erejének régi
szimbóluma, melyet a tél hidege sem győz le. A
karácsonyfa-állítás egy régi germán szokásra megy vissza: a
zord éjszakákon szokás volt a házakban zöld ágakat
felaggatni a gonosz lelkek és rossz szellemek elűzésére.
Kétféle módon is elűzték a démonokat: az örökzöld növény
életereje emberre, állatra átmegy; a fény pedig megvilágítja
a sötét téli éjszakát és sugarai elűzik a szellemeket. A
keresztény hagyományban a fának örökzöldnek kell lennie
és csillogó faként Krisztust kell az otthonokba vinnie, hogy
ezzel kiűzze onnan a félelem, ellenségeskedés és
féltékenység minden démonát. A hideg és sötét tél közepén
meleget és fényt akar világunkba hozni.

Emma

A karácsonyfát a keresztények a paradicsom fájának

értelmezték, melyről az ’élet gyümölcseit’ szedik. Az élet gyümölcseit az alma és a dió jelképezik.
Ezeket régóta akasztják a fára, de a fenyőfagömböket is, a paradicsom egészének és teljességének
szimbólumait.
A fa minden népnél az élet forrásának és termékenységének fontos szimbóluma. Az ókorban
minden fa egy istenhez tartozott, Jupiteré a tölgy, Apollóné a borostyán és Vénuszé a mirtusz. Az
Ószövetség ismeri a paradicsom életfáját, avagy a tudás fáját. Ezt az életfát a kereszténységben a
keresztfában látták megvalósulni. A keresztfa tulajdonképpeni, nekünk életet hozó fa, nem szárad
ki soha, mert azon maga Krisztus függött. A fa összeköti az eget a földdel. Mélyen a földbe
gyökerezik és az anyaföldből veszi erejét. Az ég felé emelkedik, koronáját felfelé növeszti. Az ember
képe ez: milyennek kell lennie, ha gyökeret ver, mint a fa, és egyenesen áll, mint egy koronás király.
Az árnyékot adó fa anyai szimbólum. Ezzel ellentétben a fatörzs a férfiasság szimbóluma. Így köti
össze a fa magában a férfias és női vonásokat. Nemcsak az eget és a földet, hanem a férfit és a nőt is
egybeköti.
A karácsonyfában jelentéséből eredően megvan az általános jelképrendszer néhány vonása. Benne
van egyszer az ég és a föld közötti kapcsolat. Karácsonykor az Isten megszüntette az ég és a föld
határát, amikor az ég és a föld közepén láthatóan megjelent. A karácsonyfa annak képe, hogy
Krisztus születése által bennünk az élet örökre győzedelmeskedik, nem engedi a tél hidegét és a
nemzedékek egymás elleni harcát győzedelmeskedni. Ha Isten megszületik, úgy a férfi és nő
ellentéte már nem számít, akkor az isteni természetben minden egy lesz.
Ezt az ígéretet fejezzük ki a fenyőfával, az örökzöld fával, lamettával, karácsonyi gömbökkel és
gyertyákkal díszített fával. A karácsonyi fenyőágak sajátos illatot árasztanak. Amikor ezt a
fenyőillatot érzem, gyermekkorom karácsonyi érzései jönnek elő bennem. És előtör a sejtés, hogy
házunk, szobám Krisztus születése által más lett, közel jött hozzám az Isten, házamban, szobámban
lakozik. Közelsége az otthon, a védettség, a gyengédség és a szeretet illatát árasztja. Nem nosztalgia
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az, ami ezzel a karácsonyi illattal felfelé száll, hanem annak sejtelme, hogy Isten, a Titok maga
lakozik közöttünk. És mivel a Titok közöttünk lakozik, házunkban otthon lehetünk. A fenyőfában az
erdő valóságát, igen, a természet és az egész teremtett világ valóságát helyezzük otthonunkba. Így a
természet és a civilizáció ellentéte megszűnik, akkor megsejtjük, hogy házainkban részünk van az
anyaföldből áradó erőben. Az Isten megtestesülésével az egész teremtett világ megszentelődött,
megdicsőült. És nekünk, embereknek részünk van ebben az isteni alkotásban.
Mit vált ki belőled a fenyőfa illata? Szemléld lakásod karácsonyfáját, és érezd magadban, milyen
képek jönnek elő. A feldíszített fa a Jézus Krisztusban megtestesült Isten fontos vonását fejezi ki. Az
egész természet megváltozik, ha abban az Isten maga alászáll. Nemcsak életed története szentelődik
meg, hanem az egész benned lévő vegetatív terület megváltozik. Testedbe, vegetatív
idegrendszeredbe akar Krisztus leszállni, hogy benned mindent megváltoztasson és meggyógyítson.
Illatozóvá akar tenni téged, hogy jól érezd magad a saját bőrödben.
Részletek Anselm Grün, bencés szerzetes, Karácsony, az Újrakezdés Reménye című művéből

Az Egyházközség élete a 2008. évben
Ez évben is megtettünk mindent, hogy hitünket megélve szolgájuk híveinket lelki, szellemi,
kulturális szinten.
Lelki élet legfontosabb része a szentmise, hál’Istennek, vasárnap mindkét mise megtelik hívővel. Az
idősek otthonában is van csütörtökönként szentmise. Nyári időszakban a templom előtti teret
használjuk templomnak, a maga gyönyörűséges hangulatával.
Hitoktatás folyik az óvodában, iskolában. A 10:30 –kor kezdődő vasárnapi mise a családoké,
amelyen egyre több fiatal vesz részt. Nagy öröm ez az egyházközség életében, egyre újabb és újabb
hívek jönnek közénk.
Augusztus utolsó hetében van a hittanos tábor, amelyen közel 60 gyermek vett részt. A tábor
költségét nagyrészt adományok fedezik, a szülők az egyhetes táborhoz lehetőségük szerint 3.000,Ft-tal járulnak hozzá. Egyre népszerűbb a tábor, sokan már tavasszal kérdezik: mikor lesz? Ez is
jelzi, hogy igény van rá, hála Istenek. Olyan gyerekek is jönnek, akik nem járnak templomba, de
legalább megismerik egymást falunk gyermekei, hisz sokan nem ide járnak iskolába.
Sokunk számára nagy öröm volt a Szent Anna napi búcsú megünneplése – közösen az
Önkormányzattal – az egész napos program sok embert vonzott.
November 1-én, Mindenszentek napján a temetőben misét mondtam az elhunytakért, most már
második alkalommal, amióta tavaly oltárt állítattam a ravatalozóba. Elég sokan vettek rész a
temetői misén.
A Szent Erzsébet misén hagyománnyá vált a kenyérszentelés. Egy-egy kenyeret osztunk ki
családonként.
A Mikulás ünnepségen közel 100 csomagot ajándékoz Szent Miklós a hittanos és a templomba járó
gyerekek között.
Hagyománnyá válik az éjféli mise, tábortűzzel, amelyhez hozzátartozik az ének a templom előtti
téren, a forralt bor és a tea. Aki egyszer részt vesz, biztos nagy élménnyel gazdagodik, ahogy
Leányfalun ünnepelünk.
Minden évben szervezünk zarándoklatokat. Ezévben Olaszországban, Umbriában és Ausztriában,
Máriacellben voltunk. Hála Istennek, mindig túljelentkezés van.
Nyáresti koncerteket kezdtünk ez évben a katolikus templom előtti téren, neves művészekkel,
zenészekkel. Köszönet az Amerikában élő magyar testvérünknek, Magyar Kálmánnak és
feleségének! A koncerteken gyűjtött önkéntes adományokat a templom javára, felújításra ajánlották
fel. A koncert sorozat jövőre is folytatódik a tervek szerint. Ezért is hozzuk létre a Puszta Sándor
Kulturális Alapítványt, amely már folyamatban van.
Plébánia fennállásának legnagyobb kegyelmi ajándéka: 1943-tól, a templom 65 éves történetében
ebben az évben volt a legtöbb keresztelés! Összesen 36-ból 6 felnőtt, 17 fiúgyermek és 13
lánygyermek.
Első szent áldozás is volt a templomban: 7 gyermek és 4 felnőtt.
A szentáldozók száma az évfolyamán a kiosztott szent ostya mennyisége szerint kb. 11.000 fő!
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Minden első pénteken meglátogatom azokat a híveket, akik akadályoztatva vannak, hogy
eljussanak a templomba. A betegek kenetét októberi misén szolgáltattam ki a beteg testvéreknek.
Házasságkötés a templomunkban 9 alkalommal volt.
Temetés katolikus szertartás szerint 17 volt, ebből 4-en szentségekkel ellátva hunytak el.
Felújítások:
Új tölgyfa kaput kapott a templom, a régi vasalat felújításával együtt.
A templomban ablakok szigetelve lettek, a templomon belül asztalos
felújítást végeztettünk.
A templomhangosítás átépült, vezeték nélküli hangosítás készült, a
templom előtti tér hangosítására a hangszóró a toronyban van
elhelyezve.
A Plébánia területén közösségi vizes blokk kialakítása történt meg, a
csatorna korszerűsítéssel együtt.
Temető: veszélyes fák kivágása, rendszeres kaszálás, takarítás.
Sajnos, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a lejárt sírhelyeket váltsák
meg újra 25 év után. A nem megváltott sírhelyeket megszüntetjük! A
Temetőrendet közreadtuk, az abban leírtak mindenkire vonatkoznak!

A templom felújított kapuja

Sokszor becsengetnek azzal: ’Itt lakom a faluban, ajánlást kérek a gyermekemnek egyházi iskolába,
keresztelőre!’ Sokszor olyanok, akikkel a templomban sohasem találkoztam, de még a környékén
sem. Hogy adjak ajánlást annak, akit akkor látok először? Akinek nincs kapcsolata velünk, bár évek
óta a faluban lakik, és az egész év folyamán ránk sem néz! Kérem, legyen egy kis igazságérzete!
Sok a teendő! Hála Istennek sokan vannak azok is, akik fontosnak tartják, hogy segítsenek. Nagyon
szépen köszönöm, hogy részt vesznek a templom fenntartásában!
Az igazsághoz tartozik, hogy a leányfalusi állandó lakók közül kevesen fizetnek egyházi
hozzájárulást. Akik segítenek, azokat név és cím szerint könyveljük, visszamenőleg megtekinthető a
könyvben a jó szándékú emberek adakozása, segítsége. Külön hálás vagyok a nyaralósok
segítségéért, nélkülük sokszor bajban lennénk.
Külön meg kell említeni a negyedévente 1000 példányban megjelenő Üzeneteket, amit sokan
szeretnek és várnak. Tudni kell, hogy a nyomdai költség közel 350.000,- Ft évente. Várunk
támogatókat erre a célra is!
Mindig vannak legendák, miszerint ezt is – azt is a rokon adta, építtette. Főleg olyanok részéről
hangzik el ilyesmi, akik templomba nem járnak. Ha ez mind igaz volna, Istenem, sok minden
másképp lenne! Mi jól tudjuk, kinek, mit köszönhetünk! 1892-től – ekkor épült a templom, amikor
Leányfalunak nem volt 100 lakósa sem – a Historia Domus-ban, az egyházközség krónikájában
pontosan fellelhető a segítők sokasága.
Köszönöm mindazok segítségét, akik az egész év folyamán, bármilyen formában segítettek! Áldja
meg érte Őket a Jóisten!
Szalay Zoltán atya

A 2009-os év tervei
2009 legnagyobb terve a templom előtti parkban a 14 stáció, Jézus szenvedés történetének
megjelenítése, az új keresztút felállítása.
A Törökországba tervezett zarándoklatunkról külön cikkben számolunk be fentebb.
A január elején esedékes ökumenikus imahét eseményeit templomi hirdetményben ismerhetjük
meg.
A Szent Anna Plébánia 2009 program-tervezete a Karitász eseményekkel kiegészítve:
Minden első pénteken mise után
szentségimádási óra
Minden hó második péntek
Karitász összejövetel a Plébánián
Minden második szombaton Templom-takarítás
Minden hétfőn du. 3 – 4 között
Karitász ’Ruhavásár’ /Faluház/
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Január
Február 2.
Február 25.
Április 12.
Április 19.
Április 25- Május 3.
Május
Május 3.
Május 31.
Május

ökumenikus imahét
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Hamvazószerda, szigorú böjti nap
Böjti időszak 40 nap, hústilalom
Húsvét, a legnagyobb ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Zarándoklat Törökországba
Rózsafüzér mise előtt
Anyák Napja
Pünkösd, Szentlélek ünnepe
Missziós hétvége

Június 7.

Szentháromság ünnepe

elsőáldozás

Július 26.

Szent Anna ünnepe /búcsú/

szeretetasztal

Augusztus 20.
Augusztus 24-28.
Szeptember 12.

Szent István ünnepe
Nyári hittanos tábor
Zarándokút

Szlovákia (pl. Ótátrafüred)

Októberi
Október 11.

Rózsafüzér
Betegek szentségének feladása

naponta – szentmise előtt

November 21.

Szent Erzsébet ünnepe, a segítők
munkájának megköszönése
Szent Miklós várása, szentmisével
Jézuska várás
Istenes versek 23:30-kor
Éjféli mise 24-kor
Karácsony ünnepe
Karácsony ünnepe
Hálaadás

agapeval, Erzsébet-kenyér
osztásával
Csomag ajándékozás
du. 15-kor templomunkban

December 6.
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.

Keresztút, péntek mise előtt
Ünnepi szentmise
Imaóra 15-kor
Szent Pál nyomában
virágosztás
ünnepi szentmise

tábortűz
ünnepi szentmise
ünnepi szentmise
23-kor szentségimádás

Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést! Zoltán atya örömmel és
szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679
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