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Karácsonyi mise kis templomunkban
Az egyház az év leghosszabb éjszakáján emlékezik Krisztus születésére. A megemlékezés
központjában a szentmise háromszori megünneplése áll. A karácsony érzelmi ünnep, ilyenkor
mindenki meghittségre, szeretetre, családi békére vágyik. Karácsonyhoz hozzátartozik az a
gazdag hagyomány, mely még meghittebbé, szakrálissá, szenté teszi az ünnepet, így
megszentelve az ünneplı embert.
Sokan úgy készülnek az ünnepre, hogy hetekkel az ünnep elıtt színes égıkkel fénybe borítják a
hajlékukat, csillog-villog minden utca, lakás. Idı elıtt díszítik a fenyıfákat. Csak valahogy a lelki
készülıdés marad el.
Az ádvent csendje, a reggeli misék (reggel hétkor tartjuk), a karácsonyi gyónás, a megváltó
születésének igaz befogadása, hogy megéljük, átéljük karácsony éjszakájának tiszta ragyogását.
Ezt egyedül az Isten fiának születése adja meg az emberiség számára.
Oly sokszor távolinak tőnik az igaz ünneplés. Lényegtelen dolgok sokaságát látjuk, amely nem
közelebb viszi az embert az ünnep misztériumához, hanem eltávolítja, üressé teszi ünnep valódi
tartalmát. Keresztény ember nem helyettesítheti pótcselekvésekkel a karácsony ünnepét. Fenyıfa,
finomságok természetesen hozzátartoznak az ünnephez, de ami a legfontosabb, az elmarad: a
szentmisén való részvétel az egész ünnepek alatt.
Sok megkeresztelt katolikus számára megszólal a harang kis templomunk tornyában: indulj el
otthonodból az éjféli misére, amely a Fiúnak az Atyától való örök születését állítja középpontba.
„Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára”.
A karácsony reggeli misét (kilenckor tartjuk) a világosságra és a fényre való utalások jellemzik.
„Megmentett minket, nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból”. A karácsony
igazi ünnepi fénypontja a délelıtti mise (féltizenegykor tartjuk). „Örvendezzünk, ujjongjunk és
dicsıítsük az Istent”.
Karácsony és az év minden napján nyitva van templomunk minden leányfalusi ember, minden
ember számára. Akik nem voltak soha templomban, karácsonykor szeretettel várjuk ıket. Akik
gyerekkorukban jártak utoljára, azokat is örömmel várjuk. Vigyék haza a betlehemi kisded áldását
hajlékukba, hogy minden családban elhangozzék: „Dicsıség a magasságban Istenek és békesség
a jóakaratú embereknek”.
Zoltán atya

Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
Jézus Krisztus legyen fény utunkon az Újesztendıben!
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Jézus születése Szent Máté Evangéliuma szerint (Mt: 1,18-25):
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja,
Mária, Józsefnek a jegyese, még mielıtt egybekeltek
volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a
Szentlélektıl.
Férje, József igaz ember volt, nem akarta a
nyilvánosság elıtt megszégyeníteni, ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el.
Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr
angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne
fogant élet a Szentlélektıl van! Fiút szül, akit Jézusnak
nevezel el, mert ı szabadítja meg népét bőneitıl."
Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a
próféta szavával mondott: Íme a szőz fogan és fiat szül,
Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
Ghirlandaio: Pásztorok imádása
József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette
feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
Advent – Vágyakozás - Érkezés
A vágyakozásban olyan erı rejlik, amely képessé tesz minket arra, hogy egészen konkrét módon
közelítsünk meg utópiákat. A vágyakozás arra ösztönözte a középkori embereket, hogy magas
dómokat építsenek. Ez az építészet a vágyakozásból élt. A zene is a vágyakozásból él, s ablakot
nyit az égre. Végsı soron minden mővészet az örökkévaló, a még soha nem volt
megmutatkozása. Az egészen más iránti vágyakozásnak a kifejezıdése. A vágyakozásban olyan
erı rejlik, amely képes szétfeszíteni a betont, képes széttörni azt a páncélt, amelyet azért
építettünk magunk köré, hogy érzéketlenek legyünk a másik világ iránt. A vágyakozás megnyitja
szők világunkat. Nyitva tartja fölöttünk a horizontot. A vágyakozás nem zárkózik el az élet
rettenetes tényei elıl, viszont rávezet minket annak a reménynek a nyomára, amelynek
segítségével képesek vagyunk szembenézni a valósággal, anélkül hogy kétségbeesnénk miatta.
Advent idején kérdezd meg magadtól, tulajdonképpen mi is a legmélyebb vágyakozásod. Ha
érintkezésbe lépsz vágyakozásoddal, szíved tágassá válik. Szabadnak fogod érezni magadat, még
ha minden szőkös is körülötted.
Bízzál meg a haza és a védettség, az igazi élet és a hiteles szeretet iránti vágyakozásodban.
Amikor adventi énekeket énekelsz vagy Izajás próféta szavait hallgatod, engedd, hogy oly módon
érjenek el hozzád a szavak, hogy felszítsák vágyakozásodat. Vágyakozásod kitágítja majd
életedet, és elvezet az élet forrásához, amely benned buzog, és nem hagyja, hogy a téged
körbevevı kövek határok közé szorítsák.
A betlehemi istállóban világra jött Jézus
születése körüli sok-sok elképzelésben, mint
istálló, jászol, barlang, pásztorok, barmok,
angyalok és csillagok képében- ha pontosan
megvizsgáljuk- az ember eredeti képe és
emberek újfajta együttléte utáni vágyakozásunk
fejezıdik ki.
Minden századfordulóban ott bujkál az ígéret,
hogy az emberek egymással majd szebben
élnek, egymást más szemmel nézik és figyelik, új
utakat fedeznek fel és járnak be mind maguk,
mind a világ számára.
Posztmodern korunkban az ember vágyait illúzióvá próbálja degradálni, a cinizmust és az iróniát
helyezve a pozitív ellenpólusba. Az ilyen magatartás nem az életre vezet, csupán rezignáltságot
eredményez. A Karácsony megmutatja, hogy a vágyakozás ma is erısebbnek bizonyul a kételynél.
Az advent szó érkezést jelent.
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Adventkor Jézus Krisztus hozzánk, szívünkbe érkezését ünnepeljük. Mivel magunk alkotta képünk
Istenrıl már oly szilárdan rögzült, jövetelén átnézünk. Mindig valami rendkívülire várunk, ezért
egyáltalán nem vesszük észre. Isten naponta jön el hozzánk a bennünket valamire kérı, egy
mosollyal megajándékozó emberekben. Isten minden pillanatban jön- így mondják a misztikusok
is. A kérdés az, észreveszed-e jövetelét.
Ha szívedbe lép, meg vagy mentve elidegenedettségedtıl, megszabadulsz a benned élı káosztól,
új módon leszel önmagad, tudni fogod, ki is vagy valójában. Az adventi idı erre akar meghívni:
megérkezz önmagadhoz, hogy Krisztus eljöhessen hozzád.
részlet Anselm Grün: Karácsony, az újrakezdés reménye c. könyvébıl

Lengyel nap szeptemberben

Zoltán atya és egy lengyel atya concelebrálta a szentmisét A lengyel nagykövet asszony

A lengyel emlékmő a templomban

Szeptember 20-án megemlékeztünk az 1939-ben a Magyarországra menekült lengyelekrıl és a
Leányfalun menedéket talált csoportról. Több mint 200-an kerültek Leányfalura a soktízezer
menekültbıl, akik a német, szlovák és késıbb a szovjet támadás miatt hagyták el hazájukat. A 70
éves évfordulóra a magyarországi lengyel nagykövetasszony jelenlétében emlékeztünk.
Az ünnepre a templom elıtt került sor a vasárnapi szentmiséhez kapcsolódóan. Zoltán atya mellett
egy Magyarországon szolgáló lengyel atya concelebrálta a szentmisét. Utána Zoltán atya
felszentelte a templom bejáratában elhelyezett II. János Pál dombormővet, majd Joanna
Stempińska nagykövet asszony és polgármesterünk megkoszorúzta a lengyel emlékmővet. Nyíri
Csaba polgármester és a nagykövetasszony beszédeit követıen Szakály Sándor történész tartott
rendkívül érdekes, történelmi ismeretekkel bıvített beszédet. Felvételrıl hallgattuk ezután három
leányfalusi emlékeit a lengyel menekültek itt-tartózkodásáról. A megemlékezı ünnepség
bográcsban fıtt lengyel ízek kóstolásával zárult.
A lengyel nagykövet asszony levelének részlete
Tisztelendı Szalay Zoltán atya
Szent Anna templom Plébánia, Leányfalu
Tisztelendı Atya,
A második világháború kirobbanásának, valamint ezzel összefüggésben a
magyar határnyitásnak és a lengyel menekültek magyarországi
befogadásának 70. évfordulós ünnepségei kapcsán a Lengyel Köztársaság
Nagykövetsége ezúton szeretne köszönetet mondani, amiért Ön és az Ön
által vezetett plébánia a legmagasabb színvonalon bekapcsolódott az
ünnepélyes megemlékezésekbe.
….
Szíves segítségét, az eddigi kiváló és szoros együttmőködést hálásan
köszönöm, a jövıbeni közös kezdeményezésekben bízva kérem, fogadja
szívélyes jókívánságaimat.
Tisztelettel és köszönettel

Joanna Stempińska
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Tátrai zarándoklat

A zarándokcsapat a Csorba tó mellett

A Magas-Tátra a végcél volt, oda-vissza
útközben a magyar múlt emlékeit kerestük fel.
Zarándoklat volt az utazás több értelemben.
Imádkoztunk a buszon és szentmisén vettünk
részt Ótátrafüreden, templomokat látogattunk az
egész út folyamán. Fischer István – állandó
ismeretterjesztınk az ilyen utakon – bıségesen
ontotta ránk a magyar emlékeket, vezetett
bennünket a magyar történelem meglévı
nyomaihoz. Zarándoklat volt az utazás azért is,
mert együtt voltunk, és az együttlét öröme
emelte a lelkünket. Emelte azt a táj is, hiszen –
a 2004-es óriási fapusztulás ellenére –
csodaszép a Magas-Tátra. Felhıvel együtt is.

Az Alacsony-Tátra tájaiból is kaptunk ízelítıt, de kiemelkedı élményt adott az ótátrafüredi
gyalogtúránk a Tar-pataki vízesésekhez, a nagy köveken bukdácsolás a Tar-patak völgyében.
Ugyan nem sikerült imát mondanunk Balassi
Bálint sírja mellett Hibbén, de Thököly Imre
sírjánál Késmárkon erre volt lehetıség.
Ugyancsak Késmárkon nagy élmény volt a régi
evangélikus fatemplom, de az új, zsinagógaszerő is. Legalább kívülrıl és az udvarán
megnézhettük a késmárki Thököly-várat, de a
betléri
Andrássy
kastélyt
részletesen
megismerhettük. Nemcsak bútorok és képek,
nemcsak vadásztrófeák és egyéb emlékek,
hanem a ranggal, vagyonnal járó felelısség
megtapasztalását hoztuk innen magunkkal.
A Tar-pataki vízesésnél

Sétáltunk Besztercebánya fıutcáján, csodáltuk a ma már szépen helyreállított palotácskákat. Lubló
templomaiba ugyan nem jutottunk be, mégis – még kívülrıl is – szépnek találtuk azokat, és a
fellelhetı emléktáblák elıtt újabb részleteket kaptunk magyar gyökerekbıl.
Eljutottunk a lengyel határig a Dunajecnél.
Itt a Vörös kolostor valóban érdekes
történetének minden nyoma megtalálható
volt. A még nem helyreállított épületegység
minden részlete szépséggel és a régmúlt
érezhetı jelenlétével teljes.
A Dunajecen láttunk ugyan tutajon utazókat,
de ez az élmény kimaradt számunkra.
Bıven kárpótolt a parton eltöltött rövid
pihenı, szemben a Pieninek hármas
sziklacsúcsának látványával.
Minden a magyar múltról mesélt ezen az
úton!
Magyar múlt magyarok nélkül! Fájdalmas élmény volt Rozsnyón a püspöki templomban zajlott
beszélgetés a plébánossal. Addig sem nagyon hallottunk magyar szót jártunkban-keltünkben, de
ott megtudtuk, hogy miért van ez. Mert az ott élı magyarok legtöbbje sem beszél már magyarul. A
plébános sem akart magyarul beszélni, talán nem is volt magyar, de még azt sem tudta, hogy hány
magyar él a városban. Elmondta, hogy a fiatalok, ha el is jönnek a templomba megesküdni, már
szlovákul teszik, hogy a többiek is értsék. Otthon sem beszélnek magyarul, mert úgy
kényelmesebb. A betléri kastélyban a magyar vezetı fiatal lány nem akart magyarul vezetni
minket, mert szégyellte, hogy rosszul beszél. Tényleg.

A Vörös kolostor a lengyel

határnál

Talán érthetı, hogy a hivatalos Szlovákia minden módon írtja a magyar beszédet, bár ezzel a
valaha volt kétnyelvőség mindenféle elınyét elvesztik. De az ottani magyarok kétnyelvősége?
Nevelıs Géza
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Tavaszi zarándoklat Csehországban (Szent Cirill és Szent Metód)
II. János Pál Pápa 1980. december 31-én – Szent Benedek mellett
– Szent Cirillt és Metódot Európa társ-védıszentjeivé nyilvánította.
A két testvér gyermekkora óta beszélte a szláv nyelvet, de
születésük, képzésük szerint görögök voltak. A keresztény népek
közösségéért fáradoztak. Az a meggyızıdés határozta meg
missziós tevékenységüket, hogy minden nép hivatalos az
üdvösségre, és Krisztus minden emberért meghalt. Cirill ezt az
isteni és emberi dolgokban eligazító bölcsességként fogalmazta
meg, amely Istenhez tesz hasonlóvá minket, embereket.
A nyugati szláv törzsek, amelyek a népvándorlás után letelepültek
és megalkották a nagy morva birodalmat, a 9. század elején magas
színvonalú politikai és kulturális életet éltek. Készek voltak a
kereszténység elfogadására, de ha a germán területrıl érkezı
misszionáriusok térítik meg ıket, az politikai függıséget is jelentett
volna.
Ezért
Rasztiszláv,
a
birodalom
uralkodója
a
kereszténységnek olyan formáját kereste, amely országa és a szláv
népek önállóságát nem fenyegeti.
Kívánsága teljesült, amikor III. Mihály bizánci császár egy csoport keresztény térítıt küldött, akik
közül különösen két testvér tőnt ki: Konstantin (késıbb Cirill) áldozópap és Metód (eredetileg
Mihály) szerzetes. 863-ban érkeztek meg a fejedelem velehradi udvarába, ahol több mint három
évig mőködtek. Görög betőkbıl írásjeleket alkottak, melyekkel a szláv szavak leírhatók, s így a
Szentírás egyes részeit és a szertartáskönyveket lefordíthatták szláv nyelvre. Ez a glagolita írás, a
cirill betőket csak utódaik alkották meg.
Szvatopluk foglyul ejtette rokonát, Rasztiszlávot, és visszaállította a római egyház latin
nyelvhasználatát, a szlávok közül csak a horvát katolikusoknál maradt fenn még egy ideig a cirill
betős írás használata. Az óegyházi szláv nyelvő liturgia a mai napig a testvérpárnak köszönheti
továbbélését az orosz, ukrán, szerb, bolgár görögkeleti egyházakban.
A zarándoklat tervezett ideje: 2010. május 3-7.
Tervezett út állomásai: Nyitra – Nagyszombat – Magyarvár (Uherśké Hradištĕ) – Velehrad –
Olmütz szállás Olmütz-ban) / Olmütz – Šternberk – Bouzov – Moravská Třesová – Velkè Lošiny
szállás Olmütz-ban) / Olmütz – Svaty Kopečke – Kroměříž – Buchlov vár – Buchlovica – Brünn szállás Brünn-ben) Brünn – Pernštein szállás Brünn-ben) / Brünn – Lednice – Břeslav – haza a
Weinviertel-en (Ausztria) keresztül
Az út során morva történelmi városokat, várakat, kastélyokat és kegyhelyeket látogatunk meg,
amelyek legtöbbje nemcsak szép, hanem a közép-európai, Monarchia-béli, benne a magyar
történelem fontos helyszínei voltak.
Az Egyházközség élete a 2009. évben
Hála az Istenek, ebben az évben is mindent megtettünk, amit emberileg tudtunk tenni Isten
dicsıségére, hogy szolgálatunkkal elısegítsük az emberek lelki, szellemi, kulturális fejlıdését
Leányfalun. Hála Istenek sokan vannak, akik számára fontos a lelki élet, és vallásuknak
megfelelıen élik mindennapjaikat.
De van sajnos sok római katolikus vallású Leányfalun, akik közömbösen viseltetetnek egyház iránt,
nem vesznek részt az egyház életében. Telnek az évek, évtizedek, de a templom nem jelent
számukra semmit. Lehetnek ünnepek, vagy egyszerő mindennapok, a szentmise nem hiányzik sok
megkeresztelt ember életébıl, pedig mindenkinek van kiért és miért imádkozni, hogy kicsit jobb
legyen a világ.
A szentmise kegyelme a legfontosabb a hívı ember számára, hitünk forrása és csúcsa. Mindazok,
akik részt vesznek a szentmiséken, Isten áldását viszik haza, hogy megszentelıdjék hajlékuk.
Több környékbeli településen szolgáltam, de ami meglep, hogy Leányfalun az idısek nem járnak
templomba! Bármit tehetünk, ık a lelkükkel valahogy nem törıdnek. Köszönet azon személyeknek,
akik rendszeresen hétköznap is eljönnek misére!
Ebben az évben 24-en részesültek a keresztség szentségében. Nem tudom, ez a szám sok vagy
kevés, de egy biztos: rengeteg gyerek (és felnıtt) nincs megkeresztelve. Halogatják. Majd, ha
nagy lesz, ı dönti el, még nincs keresztszülı, nincs olyan, aki család számára megfelel, és végül
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elmarad a keresztelı. Aztán évek múlva jönnek, hogy egyházi óvodába, iskolába szeretném a
gyereket adni, templomban szeretnék esküdni, de sajnos nem vagyok megkeresztelve. Ilyenkor
nem nagyon dicsérik a szülıket. Minél elıbb meg kell keresztelni a gyermeket. Kérek mindenkit,
aki ezt eddig elmulasztotta, tegye meg, hogy rendbetett lélekkel induljon, vagy folytatódjék az
élete!
Hittanoktatás folyik az iskolában és az óvodában. Közel 70 gyermek vesz részt. Ne felejtsük el: az
alapvetı mőveltség része a keresztény kultúra megismerése! Ez – a lelki alapok megszerzésén túl
– a legfontosabb az élet valódi értékeinek megértéséhez, megéléséhez, a kultúra befogadásához.
A vallási oktatásról legalább két generáció lemaradt. Tapasztaljuk ennek eredményét!
Ebben az évben 7 gyermek volt elsıáldozó. Házasság szentsége: 8 alkalommal hangzott el
templomunkban a ’holtomiglan-holtáiglan szeretem’ ígérete a párok részérıl. Tudjuk, sokan még
polgárilag sem kötnek házasságot. Galambháznak nézik a családi életet, ahonnan akkor repülnek
el, amikor akarnak, a gyerekeket elhagyva.
Betegek kenetét októberi misén szolgáltattam ki a beteg, vagy idıs testvéreknek.
Elhunytak közül 14 volt, akiket katolikus módon temettünk. A temetınek, a temetésnek meg van a
maga kultúrája. A család számára fontos kell, hogy legyen az elıdök emléke. Egyre többen jeltelen
sírba szórják szeretteik hamvait. Nem gondolják végig, hogy ezzel is gyökértelené válik a család.
Gyászmisét nagyon kevesen mondatnak, pedig a szentmise az elhunyt lelkéért a katolikus
vallásban a temetéskor a legfontosabb.
Ismét nagy siker volt a nyári hittantábor közel ötven gyerek részvételével. A gyerekek az ünnepek
méltó megülésérıl (szép ruha, fény, lakoma, ajándék, öröm), az egyházi, az állami illetve a családi
ünnepekrıl, továbbá Szőz Mária életéhez kapcsolódó naptári alkalmakról és a magyar szentekrıl
szereztek ismereteket.
Az egyházközség anyagi természető eseményei:
A múlt év végén adományként kapott videó berendezés telepítése húsvétra elkészült, így a
templomban folyó szertartások a kinnrekedtek számára is követhetıvé vált.
Húsvétra elkészült a templom elıtti keresztút, amit pünkösdkor szenteltünk fel. A több éves, sok
áldozattal járó munka eredménye mindenki számára örvendetes és maradandó élmény.
Ugyancsak lelket simogató képet mutat a templom bejáratában elhelyezett dombormő II. János Pál
pápánkról.
A Plébánia épületében a földszint un. vizes helységeit felújítottuk az elıtérrel együtt. Ezzel ezen a
szinten megszőntek a villany és vízszerelési hiányosságok.
Megszüntettük a sekrestyében a villanykályhát, ami nagyon drága üzemő volt már. Helyébe
gázkonvektor került. Ezzel együtt eltőnt a csúnya gázcsı a templomban, mert a konvektorok
kívülrıl kapnak gázt.
Temetı: rendszeres a kaszálás, takarítás. Alapítvány jóvoltából vízvezeték épült a temetı
közepére is. Ismételten fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a lejárt sírhelyeket váltsák meg újra
25 év után, mert a nem megváltott sírhelyeket megszüntetjük!
Egyedül nem mennék semmire az egyházközség életében. Szerencsére sokan segítenek.
Áldozatos munkájukat az egész egyházközség javára teszik a templomtakarítástól a kántori
feladatok részbeni ellátásáig. Hálásan köszönöm, Isten áldását kérem számukra, életükre!
Minden alkalommal el kell mondani, hogy az úgynevezett egyházi adó, azaz az egyház évenkénti
pénzbeli támogatása sokszor elmarad, nagyon sokan elhagyják ezt, még rendszeresen szentmisét
látogatók is. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy általában is romlik mindenki anyagi helyzete, így
egyre nehezebb az ilyen célú támogatás megadása. Mégis elmondható, hogy nagyrészt
ugyanazok a rendszeres támogatás-fizetık – akiknek ezért hálás köszönet jár az egyházközség
nevében – és nagyrészt ugyanazok a nem fizetık is. Az egyház közössége fontos része a falunak,
ezt mindenki elismeri, de sokan szívesen elfelejtik, hogy fenntartásához pénz, egyre több pénz
kell, mint odahaza a számlák fizetéséhez.
Nem szabad elfelejteni a nyaralós híveket, akiknek minden évben köszönettel tartozunk nagylelkő
adományaikért!
Szalay Zoltán atya
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
2010 PROGRAMTERVEZETE
Minden elsı pénteken mise után
Szentségimádási óra
Minden hó második péntek
Karitász összejövetel
Minden második szombaton
Templom-takarítás
Minden hétfın du. 3 – 4 között
Karitász „Ruhavásár”
Január 6. szerda

Vízkereszt, Urunk megjelenése.

Január
Február 2.
Február 17.

Ökumenikus imahét
Gyertyaszentelı Boldogasszony
Hamvazószerda, szigorú böjti nap,
elkezdıdik a 40 napos böjti idı.
Nemzeti ünnep
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Virágvasárnap
Nagyhét
Nagyszombat

Március 15. hétfı
Március 25. péntek
Március 28.
Március 29-április 3.
Április 3.
Április 4.
Április 11.
Május 3-7.
Május
Május 2.
Május 23.
Május 30.
Június 6.
Július 25.
Augusztus 15.
Augusztus 20. péntek
Augusztus 23-27.
Szeptember 4.
Október
Október 17.
Október 23. szombat
November 1. hétfı
November 2. kedd
November 19. péntek
November 28 -tól
December 5.
vasárnap
December 24. péntek

December 25.
December 26.
December 31. péntek

Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Zarándoklat, Cseh(Morva)ország
Szőz Mária hónapja
Anyák Napja
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe,
a harmadik legnagyobb ünnep
Szentháromság ünnepe
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe,
4 virágsátor készítése templom elıtt
Szent Anna ünnepe /búcsú/
Leányfalu védıszentje
Nagyboldogasszony ünnepe, a
legnagyobb magyar Mária-ünnep
Szent István ünnepe
Új kenyér szentelése
Nyári hittanos tábor
Zarándokút
Szőz Mária hónapja
Betegek szentségének feladása
Nemzeti ünnep
Mindenszentek ünnepe,
megemlékezünk az egyház szentjeirıl
Halottak napja
Szent Erzsébet ünnepe,
Segítık munkájának megköszönése
Ádvent, várakozás Urunk eljövetelére
Szent Miklós várás
Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
Karácsony ünnepe
Karácsony, Szent István diakónus
Hálaadás

a karácsonyfát eddig illik
díszítve a lakásban hagyni
a keresztények egységéért
szentmise 17:30
péntekenként keresztúti ima
17:00
szentmise 9:00
szentmise 17:30
barkaszentelés 9:00,10:30
Nagypéntek: szigorú böjt
nagyszombati liturgia 17:30
feltámadási körmenet 18:30
szentmise: 9:00, 10:30
imaóra 15:00
Brün, Olmütz, kegyhelyek
litánia mise elıtt
virágosztás
szentmise 9:00,10:30
szentmise 9:00
elsıáldozás a 10:30 misén
szentmise 9:00, körmenet
10:30 családok miséje
szentmise 9:00, agapé
11:00 családok miséje
szentmise 9:00, 10:30
szentmise 9:00

Ausztria
rózsafüzér szentmise elıtt
a 9:00 szentmise keretében
szentmise 9:00
szentmise 9:00, délután
15:00 temetıben gyászmise
mise elhunytjainkért 17:30
szentmise 17:30
erzsébet-kenyér osztása
Roráté, reggeli mise 7:00
szentmise 9:00,
10:30 (Mikulás)
15:00 a templomban
este 23:30 a templomban
24.00, utána tábortőz
szentmise 9:00, 10:30
szentmise 9:00, 10:30
szentmise 17:30
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2010 legnagyobb terve a plébánia épületének emeletén közösségi terem kialakítása, ahol 60 m2 –
en nagyobb létszámú rendezvények is tarthatók, amelyekre eddig fedett helyen nem volt
lehetıség.
A mellékelt csekken befizetett adományokat erre a célra fordítjuk, ha nem jelzik külön a szándékot.
A január elején esedékes ökumenikus imahét eseményeit templomi hirdetményben ismerhetjük
meg.
Juhász Gyula:
Betlehemi üzenet a vakoknak
Testvéreim, egy látó küldi néktek
Üdvözletül ma könnyes szavait,
Ki mindig fájón és szédülve nézett
Egy szép pokolt, mely földnek hívatik.
İ onnan jött, hol a magas mennyeknek
Szférája zeng és csillaga ragyog,
Szemében még e fény árnyéka reszket,
Az édené, mit sírón elhagyott.
Mint nagy elıdje, Milton, aki vak volt,
İ is szeretne látni víg eget,
Túl minden földi harcon és kudarcon
Felé örök világok intenek.

Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
Tőnı örömben üdvöket kutat,
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
És nem vak az és ı meg fogja látni
Istent magát mind, kinek lelke fény,
Minden világi pompák csillogási
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
S ennél különbet nem mond senkise.
A betlehemi békés csillagokból
Üzeni ezt ma a Szívek Szíve!

Adventi Szentmiserend
a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise hétfıtıl – péntekig

reggel 7:00

Karácsonyi Ünnepi Szentmiserend
December 19. szentmisét követıen
a leányfalusi gyermekszínház elıadása

18:00

December 24. Jézuskavárás
Istenes versek
Éjféli szentmise

15:00
23:30
24:00, utána tábortőz

December 25. Karácsony,
Urunk születésének ünnepe, szentmisék
December 26. Karácsony, szentmisék
December 27. Szent Család vasárnapja

9:00 és 10:30
9:00 és 10:30
9:00, 10:30

December 31. Szilveszter, hálaadó szentmise
2009. január 1. Újév,
Szőz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise

17:30
9:00

Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést! Zoltán
atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
A szentmisék rendje az évközi idıben:
Hétfı, kedd, szerda, csütörtök
Péntek

08:00
17:30

minden elsı pénteken mise után szentségimádás

Szombat, vasárnapi elımise
Vasárnap
Családok miséje

17:30
9:00
10:30

Gyónási lehetıség: szentmisék elıtt fél órával, illetve elızetes megbeszélés
szerinti idıpontban.
Idısek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap elsı péntekén,
vagy elızetes megbeszélés alapján.

Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: csütörtök: 9:00-10:00, péntek: 16:00-17:00, vagy elızetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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