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KARÁCSONYI KÉPEK

A

hideg beálltával rövidebbek a nappalok, korai a sötétség, mindenki visszahúzódik az otthonába. A meleg hajlék támasz, előhozza belőlünk az egymásra utaltság érzetét. Az év többi
részén nem érezzük annyira hangsúlyosan az egymásra utaltság érzését, mint a tél fagyos
napjaiban. De mégis ezek a napok, hónapok hozzák ki belőlünk azt a sok-sok képet, emléket,
melyet gyerekként, felnőttként megéltünk, átélünk.
Ádvent, roráté misék, ádventi koszorú készítése, ünnepi készülődés karácsonyra, Jézuska várás,
karácsonyfa díszítés, (Felvidéken karácsonyfa öltöztetés)„amit az angyalok hoznak”. Szent este,
karácsonyfa körül imádság, áldás, ünnepi vacsora, ajándékozás, öröm, békesség, megbocsátás,
szeretet.
Éjféli szentmise, mikor szinte csak a lépteket lehet hallani az utcákon, ahogy apraja, nagyja
megy a misére. Megszólal az orgona, a nép tiszta szível, emelkedett lélekkel énekli bele a fagyos
hideg éjszakába: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a jóakaratú embereknek.
Könnyek közt hálával az ember megköszöni Istennek, hogy ezt a karácsonyt is megélte, közben
sóhajtva gondol szüleire, szeretteire, akik már ’odaát vannak’.
Karácsonyi képek!
Rólunk, emberekről. Az én képem a családom számára vajon milyen? Ezek a képek életedet
új módon tárják fel, megmutatják, ki is vagy tulajdonképpen. Milyen ember vagy, és mivé lettél
azzal, amit otthonról hoztál lelkileg? Szellemileg átéled-e, megéled-e a hitedet, vallásosságodat,
a templom a mise jelent-e még számodra valamit?
Sajnos egyre többen vannak, akiknek nincsenek igazi karácsonyi képek a lelkükben, konzumemberré válnak, marad a giccs, a szeretet megcsúfulása ajándékozás az jegyében.
A karácsony azért szép mindannyiunk számára, mert megtanít arra, hogy ne csak a sötétet, a
hideget, a fagyos szívet érezzük és tapasztaljuk, hanem az isteni ragyogást is, amely minden arcban
– ha mégoly rejtve is – felragyog.
Engedd, hogy ezek a képek, amelyek meghatározták, vagy meghatározzák, életedet, elvezessenek a betlehemi kisdedhez, hogy megtapasztald életed örök szeretetének karácsonyát Jézus
Krisztus születése által!
Zoltán atya

Karácsony fénye, Jézus Krisztus fénye
világítsa meg utunkat az Újesztendőben!
Áldott karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna Egyházközség!

Evangélium Szent Lukács szerint (Lk: 1:1-4, 26-38)
Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk
maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, jónak láttam én is, hogy
elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak.

Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki
egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá
és megszólította: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál."
E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt
mondta neki: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak
fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának,
Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." Mária
megkérdezte az angyalt: "Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta
és mondta neki: "A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő
Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik
hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen." Mária így válaszolt:
"Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott.
(Lk: 4:14-21)
Amikor (Jézus) Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra
jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt
írva: "Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy
hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy sza-badon bocsássam az elnyomottakat, és
hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét." Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában
minden szem rászegeződött. S elkezdte beszédét: "Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok."

Minél egyszerűbb, annál gazdagabb
Látszólag talán ellentmondásosnak tűnhet a fenti cím, de ha karácsony ünnepét a lélek hullámhosszán szeretnénk megközelíteni, be kell látnunk, hogy a felhajtás, a csillogás és a csecsebecsék egyáltalán nem visznek minket közelebb ahhoz a Jézushoz, aki az első karácsonyon ott a betlehemi istállóban megszületett erre a világra!
A karácsonyra sokféleképpen lehet készülni. Ahogyan közeledik az advent, egyre több helyen jelennek meg az utcai árusok, növekszik a postaládánkban a karácsonyi reklámmagazinok száma. Évről
évre egyre több településen és ház teraszán találkozunk gyönyörű, formás dísz égősorokkal. Azután
jön az ajándékok és a fenyőfa megvásárlásának gondja. A karácsony előtti napokban pedig nem elhanyagolható feladataink közé tartoznak a sütések, főzések, takarítások, mert készülni kell az ünnepre
és a vendégek fogadására. Ezek a mai társadalomban mind alapkövetelménynek számítanak. Folyamatosan tálalja elénk ezt a világ, és sokszor annyira elmerülünk ezekben és annyira kifáradunk a készülődésekben, hogy egyáltalán nem jut időnk karácsony valódi lelki tartalmával foglalkozni.
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Jézus Krisztus születésének ünnepe degradálódik egy külsőségekkel teli piros betűs ünneppé, mely a
legtöbb ember életében semmivel nem jelet többet, mint például a munka ünnepe. Otthon vagyunk,
jókat eszünk iszunk, beszélgetünk egy kicsit a családtagjainkkal vagy rokonainkkal, átadjuk egymásnak
a sokszor talán teljesen felesleges ajándékokat, azután pedig rohanunk tovább a dolgos hétköznapokba. Megint eltelt egy karácsony, és megint nem változott semmi- mondják sokan.
De hogyan is várhatja az ember, hogy bármi megváltozzon, ha nem tud megállni annak a Jézusnak a
jászolbölcsője előtt, aki meg tudná változtatni az emberek életének folyását? Mitől várjuk mi a változást?
Sokan azt mondják a karácsony a szeretet ünnepe. Igen, lehet a szeretet ünnepe is, de csak azoknak az
életében, akik valóban alázatos és boldog szívvel várják a szenteste áhítatos pillanatát. Azt a pillanatot, mikor
minden gondot, fáradságot, aggodalmat letéve lélekben örömmel meg tudnak állni Jézus jászolbölcsője
előtt. Igazi szeretet ünnepéről ugyanis nem beszélhetünk, ha a karácsonyunkból kimarad Jézus.
Hosszú évek rossz tapasztalata alapján el kellett jutnom oda, hogy rájöjjek, semmit nem ér a sok
külsőség. Semmit, hiszen éppen a lényeg marad ki. Néhány évvel ezelőtt
egy keresztény folyóirat egyik karácsonyi cikke igen mély nyomot hagyott
bennem. A cikk címe ez volt: Négy szem búza és egy pohár víz. A cikk
pedig arról tudósított, hogy több évtizeddel vagy talán több évszázaddal
ezelőtt nagyon sok helyen így ünnepelték a karácsonyt: négy szem búza
és egy pohár víz került az ünnepi asztalra ott is, ahol jutott volna többre.
Elgondolkodtam rajta hogy mennyivel bölcsebbek voltak az őseink, és menynyivel mélyebben megérinthette őket a karácsonyi lelkület ebben az egyszerűségben. Lehet, hogy nekünk nem kell a négy szem búzáig redukálnunk a
karácsonyi készülődést, de egyszerűsíteni bármikor tudunk rajta.
Annak az Úr Jézusnak, aki a világon a legnagyobb egyszerűségben jött
világra egy istállóban, nem kell a csillogás és nem kell a felhajtás.
Ő egyszerűen csak minket szeretne, karácsonykor is ugyanúgy, mint
az év többi napján. Szeretné, ha minden ember észrevenné őt, a világ
Megváltóját ott feküdni a betlehemi jászolban. Szeretné, ha minden ember megtudná, hogy azért volt az első karácsony, hogy azután lehessen
Nagypéntek és Húsvét. Azért jött el ez az isteni kisgyermek erre a bűnös
földre, hogy azután megváltson minket minden emberi gyarlóságunkból.
Ebben nyilvánul meg Isten szeretete is. Ő ugyanis odaadta az ő egyetlen
és legdrágább gyermekét nekünk, embereknek. Fontos, hogy karácsonykor is lássuk meg egy pillanatra, hogy nemcsak egy kis Jézuska fekszik a
bölcsőben, hanem a világ Megváltója, a mi Megváltónk.
Hogyan lehet tehát igazán gazdag a karácsonyunk? Nem a teli asztaltól, nem a villogó lámpáktól, és nem a karácsonyfa alatt lévő ajándékoktól! Még csak nem is a szeretetteljesnek tűnő családi összejövetelektől. Gazdag karácsonyunk akkor lehet, ha életünket minden sallangtól megtisztítva egyszerű lélekkel és egyszerű otthonnal várjuk az Úr Jézus
születésének ünnepét. Ha ilyen egyszerű várakozással nézünk a Karácsony elé, akkor Jézus be fog térni
hozzánk és meg fog áldani minket, és sok minden megváltozhat az életünkben, ami idáig reménytelennek tűnt. A választás csak rajtunk áll! Senki semmire nem kötelez minket. Lehet sokat készülődve
nagyon szegényen eltölteni a karácsonyt és lehet jézusi egyszerűséggel gazdaggá tenni magunk és családunk számára is ezt az Ünnepet!
Áldott, egyszerű és gazdag karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak!
Balláné Dr. Fejes Judit

A 2013-as zarándoklatok terve
Az elmúlt évek lelket építő együttlétei, a tavaszi és az őszi zarándoklatok élményei megalapozták a közös óhajt,
2013-ban is töltsünk együtt kétszer 4-5 napot. De hová menjünk?

Lendva

Piran

Kranska Gora
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Sokféle szempontot kell figyelembe venni. Jó, ha van az utaknak célpontja, még ha tágabban
értelmezzük is. Ez a célpont valamilyen vallási töltettel is bírt eddig, kiegészülve kulturális ismeretszerzés lehetőségével. Egy busznyi embernek a szállás, étkezés biztosítása sem egyszerű feladat, mindezek költsége döntő szempont.
Hosszas töprengés eredményeképpen a választás egy tavaszi szlovéniai utazásra esett, ősszel
pedig, magyarországi célként az Őrség mellett
döntöttünk.
Szlovénia sokszínű kis ország. Ezt a sokszínűséget valóban át lehet tekinteni 5 nap alatt, és
– mivel jellemzően katolikus ország – bőven találni vallási szempontból is jelentős célpontokat.
Magas hegyek, ten- ger, a Monarchia nyomait
őrző városok, természeti látnivalók, egykori magyar területek. Mindez megtalálható déli szomszédunknál.
Megoldható az is, hogy minden tervbe vett látnivaló egyetlen szálláspontból elérhető, ami szintén fontos szempont.
Lendva, Ptuj, Ptujska Gora, Postojna (cseppkőbarlang), Piran, Ljubljana, Brezje, Skofja Loka,
Kobarid, Kranska Gora, Bled, Maribor.
A tervezett látnivalók sora bizonyítja, hogy
gazdag program vár az utazókra. Kegyhely felBled
keresése sem marad ki a programból: Brezjében
meglátogatjuk a Szűz Mária bazilikát, amelyet Szlovénia nemzeti szent helyének hirdettek ki 2000ben. II. János Pál pápa is elzarándokolt ide.
A zarándoklat időpontja: 2012. április 29 – május 3. Zarándoklat költsége személyenként 180,- € és
25.000 Ft (árfolyamváltozás okán változhat), amely tartalmazza a szállást (Ljubljana, Hotel Park) kétágyas szobákban, az étkezéseket, a busz költségét, az idegenvezető tiszteletdíját. Ellátás: hétfő vacsora,
kedd-csütörtök reggeli és vacsora, péntek reggeli.
A korlátozott számú szálláshely miatt korlátozott a részvétel is, ezért minél előbb érdemes Zoltán atyánál
jelentkezni, helyet foglalni, de a szándékot meg is tartani, hogy mások elől ne legyen elvéve a lehetőség.
Az őszi zarándoklat az Őrséget veszi célba. A háromnapos út során Körmend, Hegyhátszentjakab,
Velemér, Magyarszombatfa, Őriszentpéter, Ják, Sárvár szerepel a programban, de egy napot Grazra,
illetve a határában található Maria Trost kegyhelyre is szánunk.

Egyházközségünk élete 2012 fényében
A Szentmise szépsége lelkileg felemeli az embert, és megtapasztalja Isten valóságát az életében.
Krisztusban testvér az, aki hittel és tiszta szível áll az oltár elé, hogy részesüljön a szentáldozás
kegyelmében. A keresztény katolikus ember számára a szentmise a legfontosabb. Semmi nem pótolja
a misén való nem részvételt, hívő ember névjegye, hogy jár-e templomba vagy nem. Kifogást lehet
keresni a pap számára (persze vagy elhiszi, vagy nem), de az Istennek mit mondok?
Az egyházközség fontosabb adatai a 2012-es évben:
Keresztség: 40 gyermek részesült a keresztség szentségében.
Elsőáldozók: 16 gyermek részesült először a szentáldozásban.
Házasság szentsége: 9 pár mondta ki a templomban holtomiglan holtáiglan szeretem.
Temetés: katolikus módon 9 személyt temettünk el a feltámadás reményében.
Azon híveknek csak köszönet jár, akik segítenek templomunk lelki, szellemi, és kulturális programjainak megszervezésében az egész évben!
A kántoroknak hálás köszönet, Richter Pál, Kecskés János és Séra Anna szolgálatáért!
A templomtakarítóknak is köszönet: Adorján Veronkának, Zsideiné Ica, Pappné Emma, Förgeteg
Éva, Balázsné Mónika, Borhyné Bogi, Dely Teréz, Csurgayné Marika, Pizágné Julcsi, Füleki Mária,
Jakab Etelka, Knéziné Natália, Szágerné Ica, Karsainé Ildikó.
Szent Anna Karitász csoportnak köszönöm az egész évi szolgálatát!
Azoknak a híveknek, akik anyagilag is hozzájárulnak a templom fenntartásához, nagyon szépen
köszönöm!
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Minden hívő emberben ott kell lenni a szolgálat szellemiségének, ez a szolgálat lehet lelki, szellemi,
kulturális, és a lehetőség szerint anyagi. A szolgáló szeretet, melynek szellemében szeretnénk Isten és
embertársaink szolgálatát végezni, természetesen mindenkinek első az állapotbeli kötelessége és a
családja. Legnagyobb szolgálat azok élete, akiket az Isten Ránk bízott.
Katolikus ember, ha itt él Leányfalun, kérem vegyen részt az egyháza életében, hogy utat mutassunk
minél több embernek az Isten felé!
Szalay Zoltán plébános

Fekete István: ÉV VÉGÉN
Éjfél van. A havas utak és az örök idők országútján. Az óesztendő utolsó éjfele. Tomboló szél nyargal
az éjszakában. Nincs, ami útjába álljon s a dermedt jegenyék riadtan kapaszkodnak a fagyos földbe.
Éjfél van: a szellemek órája, amikor láthatatlan szánok csilingelnek ismeretlen utakon, s az Úr felhőn
túli pitvarában két vándor áll a csillagok ragyogó trónusa előtt. Az egyik tépett havas szakállú agg, a
másik ifjú ember.
– Elvégeztem Uram – szól az agg – bocsásd el szolgádat – és leteszi a tarisznyát meg a botot.
– Januártól decemberig jártam a földi utakat és arcod bélyegét mindenre ráütöttem. Mozgattam
az órákat és napokat. Csírákat szöktettem életbe és érett magokat arattam; a rügyeket virágba borítottam és gyümölcsüket is leszedtem. Öreg sírok hátát behorpasztottam, régi fejfákat eldöntöttem, temetőket gyarapítottam. De ott voltam Uram a nászágyon is és egyformán mértem a szerelem bódulatát
és a vajúdás gyötrelmeit.
A folyók új szigetet raktak, régieket hordta el a hegyek hátán megnőtt a hó, de el is múlott, a völgyek
torkában új források fakadtak, s régiekre köveket raktam rendelésed szerint.
Öledbe hullott Uram minden. A növekedés, az épülés is, meg a rombolás is; csak Te maradtál Uram
változatlan és örök elejétől fogva.
Az ifjú felveszi a botot meg a tarisznyát. Az elnyűtt husáng acélos, görcsös bottá erősödik abban a pillanatban s a foszlott tarisznya újjá, kövérré dagad a láthatatlan útravalótól.
– Elmegyek Uram – szól – akaratod szerint.
– Útravalómat elszórom majd a földi világban. Elolvasztom a jeget, virágba borítom a fákat, dús kalászokat érlelek és megrázom a lombhullató fákat az őszi határban; aztán meg telet borítok az
álmodó ugarra.
– Csak egyet kérek tőled Uram – ha megengeded. Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, bőkezű
a búzaérlelő nyár, vidám a szüretes ősz és nyugodt telekamrás a tél, amiket ím, tarisznyámba adtál.
Én leszek az idő egy évig Uram, a Te világodban. Engedd meg nekem, hogy lassú legyek, ha örömre
válnak a percek, és gyorsan múló, amikor a bánatot mérem, s hűvös enyészetet takarom a Te teremtményeidre.
Az Úr int: felragyog a felhőn túli világ. A vándor elindul, a csillagerdők úttalan útjain a Földre.
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Advent öröme
Jézus születésének hírüladását Isten Gábor angyalra bízta, Ő vitte Isten üzenetét Szűz Máriához,
hogy a Megváltó édesanyja lesz.
„Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát és ez méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.”
Így kezdődik az a szép imádságunk, amelyet templomunkban reggelente és vasárnap délben a családok miséje után is imádkozunk – nagy örömömre.
Ezt a kedves imádságot ugyanis gyerekkoromban – amikor megszólalt a szomszédban a templom harangja – esténként szoktuk szüleinkkel közösen elimádkozni.
Szinte zengett a ház, a sok gyerekhangtól –
merthogy heten vagyunk testvérek.

Nagy szerencsénk volt, mert nagyon közel volt
a templom, így a rorátéra hívó hajnali harangszó
ugyancsak behallatszott hozzánk. Nem volt kötelező, de nagyon szívesen mentünk, valami különös vonzalom csábított a kora reggeli misére.
Igaz csak kedden és pénteken volt szentmise, s
így nekünk, gyerekeknek sem volt fárasztó, kicsit
átfáztunk a fűtetlen templomban… de hát megérte, ettől is színesedett Jézuska ruhája.
“Harmatozzatok, Égi magasok! – hogy kinek,
mit jelent ez az adventi ének vagy egyáltalán jelent-e valamit, nem tudom. Nekem gyerekkorom
legszebb napjait juttatja eszembe: a karácsonyt, a
Jézuska-várás boldog időszakát.
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Testvéreimmel kis Jézust
rajzoltunk kockás papírra.
Amikor első nap felcsendült
a templomban az adventi
ének, beszínezhettük az első
kockát Jézuska ruháján, de
csak akkor, ha valami jót tettünk. Olyat, amelyet máskor
nem tettünk volna. Egy jó
cselekedet egy piros kocka,
és gyűltek a piros kockák.
Karácsonyra csaknem színes
ruhája lett a Jézuskának.
Igen gyakran végeztünk
el valamit testvéreink helyett is. A jó cselekedet igazi volt, olyan igazi és
tiszta, amelyet csak gyermekek tudnak tenni.
Aztán a kis rajz felkerült a karácsonyfára. Menynyire megdolgoztunk érte pedig senkinek nem
kellett róla számot adni!
Ma már tudom az ünnep öröme csak annak a

kiváltsága, annak a lelkét
érinti meg, aki készül rá, aki
tud várakozni. Az öröm pedig Isten ajándéka. „Isten,
az öröm Istene” – írja Szalézi Szt. Ferenc.
Azt kívánom Leányfalu
Polgárainak, a Karácsonyi
Üzenet minden olvasójának, keresztény testvéreinknek, magunknak: érezzünk
meg valamit az adventi várakozás csodájából, próbáljunk meg valami pici jót
tenni! Valamit, amit különben nem tennénk meg… egy lemondást, egy hallgatást, egy mosolyt, egy kedves szót, egy cselekedetet, egy imát MÁSOKÉRT! A Jó Isten így biztosan megadja nekünk a Szent Karácsony örömét,
melyet szívből kívánok mindnyájunknak.
Adorjánné Vera

Szentmihályi Szabó Péter: Köszönöm

Köszönöm, Uram, ezt a halk zenét,
az éjszakai friss levegőt, a csendet,
köszönöm, bárhogyan is – az életemet.
Tanú lehettem a végtelen egyetlen röpke pillanatában:
kipillanthattam a gyorsvonat ablakain.
Köszönöm, hogy éltem.
A füveket, madarakat,
a folyókat, tengereket,
testvér-embereket és testvér-könyveket,
a templomokat és menedékhelyeket.
Köszönöm a Helyet és az Időt.
Köszönöm, hogy engedtél vétkezni ellened,
próbaidőre bocsátottál, s látod,
a nevedben énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is – az életemet.
Köszönöm anyámat, apámat,
feleségemet, gyermekeimet,
barátaimat, ellenségeimet,
köszönöm, hogy most is Veled lehetek.
Látod, Neked énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is – az életemet.
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Csendes alkony száll a földre
Csendes alkony száll a földre
Munka és gond elpihen
Édes Jézus hozzád jöttem
Pihenni szent szíveden.
Örök lámpa őrzi csendben
Szereteted szent lakát
Angyalkarok zengik halkan
Jézusom jó éjszakát!

Édes Jézus áldj meg minket
Védj meg isteni barát
Engemet és enyéimet
S adj nyugalmas éjszakát.
Édes Jézus későre jár
Búcsúzom is Tőled már
De még egyszer köszöntelek
s kívánok jó éjszakát!

Adventi és karácsonyi szentmiserend a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise
szerda, csütörtök, péntek
szerdán várjuk a hittanos gyerekeket!
December 22. a szentmisét követően
a leányfalusi gyermekszínház előadása
December 24. Jézuskavárás
Istenes versek
Éjféli szentmise
utána tábortűz
December 25. Karácsony,
Urunk születésének ünnepe, szentmisék
December 26. Szent Család vasárnapja
December 31. Szilveszter, hálaadó szentmise
2012. január 1. Újév, kedd
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise

reggel 7:00
18:00
15:00
22.30
23:00
10:00 és 11:00
10:00 és 11:00
16:30
10:00, 16:30

Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést! Zoltán atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
A szentmisék rendje az évközi időben:
Kedd, szerda, csütörtök
8:00
Péntek
8:00
minden első pénteken mise után szentségimádás
Szombat, vasárnapi előmise
17:30
Vasárnap
10:00
családok miséje
11:00
Gyónási lehetőség: szentmisék előtt fél órával, illetve előzetes megbeszélés
szerinti időpontban.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap első péntekén,
vagy előzetes megbeszélés alapján.
Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: kedd: 9:00-11:00, szombat: 10:00-12:00, vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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