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Karácsony öröme a szentáldozásban
A karácsony feltárja Isten örök tervét az emberrel kapcsolatban, önmaga kinyilatkoztatásának szándékát.
Az Isten kész volt második isteni személyben, a Fiú Istenben emberré lenni, hogy oda ajándékozza magát
mindazoknak, akik készek befogadni. Befogadni a szépet, a jót, az igazat, a szeretetet, hogy szeretni tudjunk. Isten teremtményei közül egyedül az ember képes ennek befogadására.
Valóban képes az ember az Isten befogadására?
Testvérek! Olyan szép ez a mondat a szentírásban: „Amikor elérkezett az idők teljessége”.
Magyarán lejárt a várakozás ideje, Isten elküldi
Gábor angyalt egy tiszta Szűzhöz. Halkan bekopog az ajtaján és beleegyezését kéri: engedje
meg, hogy otthonában lakhasson.
Mária válasza: Én az Úr szolgáló leánya vagyok.
És volt hely szívében az Isten számára. Az Ige
emberré lett a Szűz méhében, hogy a betlehemi
jászolban, ahol született, kinyilvánítsa jóságát
és emberszeretetét az egész világ számára.
Engedjük be a betlehemi kisdedet szívünk
hajlékába, fogadjuk be Isten szent Fiát otthoKarácsony, Leányfalu - 2012
nunkba, éljük át újra és újra Isten Fiának befogadását, szent születésének oly csodás misztérumát, hogy a karácsony igaz ünneppé váljon számunkra!
Igaz ünneppé! Amelyet az ért meg igazán, aki karácsony napján, a szentmisében befogadja szívébe a szentáldozás révén az Oltáriszentségben lévő Jézust. Akkor a kegyelem által igaz ünnep lesz az ember számára!
Már nem az lesz a fontos, hogy fehér karácsony van, havazással, vagy nem, hanem hálát ad a magasságos
Istennek, hogy méltónak találtattunk, hogy a szívünkbe költözzék.
Így, akár gazdagon, akár szegényen, nagy fenyő mellett, vagy fenyőággal az asztalon, ajándékkal vagy a
nélkül, örömteli karácsony lesz a hívő ember számára, mert megtapasztalja a betlehemi Kisded szívet átjáró
szeretetének melegét.
Szalay Zoltán atya
plébános

Karácsony fénye, Jézus Krisztus fénye
legyen vezetőnk az Újesztendőben!
Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!

Evangélium Szent Máté szerint (Mt: 2:1-12)
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk,
hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”
Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép
írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie.
“Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem
vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.”
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan
megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte
őket Betlehembe: „Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos
értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem,
hogy én is elmenjek és hódoljak neki.”
Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a
hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon
megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával,
Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s
ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Rogier van der Weyden:
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza
Háromkirályok-oltár (Köln)
Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
(a kép sokatmondó érdekessége
a Mária feletti feszület)

Egy kisded, aki örömet hozott a világnak
Közülünk sokan megérhették már, hogy mekkora örömet jelent egy családban, mikor oda egy új kis jövevény,
egy új kis élet, egy új családtag érkezik. Jövetelét már mindenki várja, s mikor megszületik, örömmel kürtölik szerte a szülők a jó hírt: megérkezett. Az örvendetes hírről hamar értesül az összes családtag, rokonság, barát, kolléga, szomszéd és mindenki, aki fontos a számukra. Tudják a kisded nevét, születési súlyát,
hosszát, születési helyét, egyszóval a hír hamar betölt minden hírcsatornát, s együtt örül mindenki, aki csak
hall róla.
2000 évvel ezelőtt közénk jött egy kisded, Jézus Krisztus, az Isten Fia, akinek a születéséről csak néhány
kiválasztott ember tudhatott. József és Mária a világ legcsodálatosabb érzését élhették át, mikor karjaikba
vehették ott a hideg istállóban azt az újszülött gyermeket, aki minden más gyermektől különbözött. Az
örömnek, amit ők abban a pillanatban átélhettek, mi valószínűleg csak a töredékét ismerjük. Minden földi
öröm eltörpül ugyanis a mellett, amit Megváltónknak földre jövetele hozott magával. Azt is csak elképzelni
tudjuk, vajon mit érezhettek azok a pásztorok, akinek éjnek idején megjelentek az angyalok, és hírül adták,
hogy ott fekszik a betlehemi istállóban az a kisded, aki majd a szabadulást hozza el minden ember számára.
Mit érezhettek ezek a pásztorok, mikor az istállóban leborultak a világ Megváltója előtt? Mit érezhettek a
bölcsek, akik messzi távolból vállalva a viszontagságos utat megérkeztek oda a betlehemi jászolbölcsőhöz?
A karácsony öröm, mely több ezer év elteltével sem veszített erejéből. Öröm, mely sokkal nagyobb minden
más örömnél. Öröm, mely átjárhatja és betöltheti teljes szívünket, ha ismerjük és szeretjük azt a kisdedet,
akivel az első karácsonyon megajándékozott minket Isten. Öröm, melyet sajnos ma nem kürtöl széjjel a
világnak a média, pedig szájukból elég volna csak néhány mondatnak elhangoznia minden karácsonyon:
Emberek! Örüljetek! Van Megváltótok! Megszületett! Nincs miért szomorkodnotok, mert ő mindent
megad számotokra, amire szükségetek van! Micsoda boldog karácsonya lehetne a világnak, ha ez a hír
minden szomorú és lógó orrú emberhez eljutna!
Valószínűleg az idei karácsony sem lesz ilyen, mert a világ nagyobbik része tudomást sem vesz arról, hogy
valójában ki is áll ennek az ünnepnek a középpontjában. Sokan ezt a karácsonyt is a világ által eltorzított,
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látható csillogástól övezetten fogják megünnepelni, s a szívükből hiányozni fog a legfontosabb, az öröm,
amit Isten minden embernek oda szeretne ajándékozni. Mi viszont örülhetünk, s átadhatjuk magunkat ennek az ujjongó érzésnek úgy, mint még soha! Gondolatban elzarándokolhatunk mi is a betlehemi istállóhoz,
s megpróbálhatjuk átérezni azt, amit József, Mária, a pásztorok és a bölcsek érezhettek azokban a pillanatokban, mikor az élő Isten Fia előtt álltak. Leborulhatunk elé, akár csak lélekben, akár a valóságban is, és
időzhetünk előtte bármeddig.
Csodálhatjuk, imádhatjuk őt, s minél több időt töltünk így az ő társaságában, annál nagyobb öröm fogja
betölteni a szívünket. S ezt az örömet vihetjük tovább mindazoknak, akik fontosak a számunkra. Örülhetünk és vihetjük az örömhírt másoknak is, Isten ugyanis ezt készítette el számunkra ezen a karácsonyon
is. Igyekezzünk minél többet elvenni ebből a csodálatos ingyen adott ajándékból!
Balláné Dr. Fejes Judit

Az őszi zarándoklat az Őrségben
Az Őrség tájegység Magyarország nyugati határvidékén. Lenyúlik a szlovén határig, így ismét egy olyan
tájat jártunk be, amely félreesik a legforgalmasabb
útvonalaktól. Ennek előnye, hogy sok valódi érték
maradt fent a közelmúlt viharos évtizedeiben. Körmenden csak kívülről tekintettük meg a Batthyányi
kastélyt, boldog Batthyányi-Strattman László lakhelyét
és működési helyszínét, amely még felújítás előtt áll.
Öriszentpéter már szeres település, ami azt jelenti, hogy
a település a honfoglalás kori szálláshelyek szerkezetét
megtartotta, több, csokorba épített ház, gazdálkodási
egység különálló, egymástól akár több száz méterre
Pityerszer
elhelyezkedő település-résszel. Árpád-kori temploma
szépen helyreállított. Érdekes volt látni a reformáció idejéből megmaradt, falra festett biblia-idézeteket.
A buszvezető kötelező pihenőideje miatt lemaradtunk a veleméri, szintén Árpád-kori, kívül-belül festett
templom meglátogatásáról, de Pityerszeren egy épen fennmaradt szer házait, a honfoglalás ideje óta most
nemrégen megszűnt életforma emlékeit alaposan megismerhettük. Külön érdekessége a szerben való életnek, hogy utca, vagy más, a mai fogalmaink szerinti település-szerkezetnek nyoma sincs, a több családnak
életteréül szolgáló szer szorosabb közösséget, egymást segítő
életvitelt mutat.
Pityerszer Szalafő település része, azaz a települést alkotó szerek
egyike. A többi szer ma már átépült, de Szalafő szerekből álló
szerkezete fennmaradt, így lehetőségünk volt elképzelni a valaha itt éltek életformáját, mindennapjait, közösségi életét.
Második napunkon áttértünk Ausztriába, Graz volt a program, de azt megelőzően szentmisén vettünk részt Maria Trost
(Vigasztaló Mária) kegyhelyen. A szép, barokk templom körüli nagy
épületekben régebben ferences rendház működött könyvtárral. Ma
egyetlen pap, vagy szerzetes sem lakik ott, a városból jönnek, ha
szükséges. A hívek még jönnek hétköznap is. Vasárnap is megtöltik
a templomot két szentmisén.
A nap hátralévő részében Graz-cal ismerkedtünk. A látnivalókban bővelkedő város legtöbb látványossága szerencsére gyalog bejárható. A szűk belvárosi utcákon kanyargó modern villamos jól
jellemzi a várost.
Szentmise Maria Trost-ban
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A régi és az új egyszerre van jelen. Az utca nemcsak közlekedésre való, ezt mutatja Graz-ban is sok utcai
terasz-étterem, amelyek mind tele voltak a hétköznap ellenére. Többen feljutottak a város feletti óratoronyhoz, ki gyalog, ki lifttel, és fentről élvezhették a gyönyörű napsütésben a város látványát.
Szállásunkra térés előtt volt időnk bemenni a szentgotthárdi plébániatemplomba, amelynek apszisa éppen
helyreállítás miatt nagyrészt el volt takarva, de bőven kárpótolt bennünket a véletlenül éppen ott hittanórát
tartó Rimfel Ferenc plébános atya, aki bemutatta a templomot, majd hosszan megemlékezett Brenner János
fiatal papról, akit Szentgotthárdon az 1950-es években gyilkoltak meg kommunista bérencek áldozatos és
sikeres lelkipásztori élete miatt.
Harmadik napunk már a hazatérés napja is volt.
Jákon volt a szentmisénk a kívülről már gyönyörűen
helyreállított román kori templomban. Volt időnk
a templombelső részleteinek megtekintésére.
Körbejártuk a templomot, megcsodáltuk a falba
épített kőfaragvány figurákat. Ráadásként kaptuk
Fischer István barátunktól a XIII. századi román
kori kis templom élményét Csempeszkopácson. A
parányi templom vastag falai, freskómaradványai
A zarándokcsapat Jákon
és a Dorfmeister Istvántól származó 18. századi oltárkép különleges emlékként maradnak emlékezetünkben. Sárváron a Nádasdy kastély megtekintése volt
programunkban. A tartalmas kiállitás a Nádasdy család változatos, a történelem során sokszor viharos
életét mutatta be, ezen belül egy részletes huszár-kiállítással, különös tekintettel a Nádasdy huszárok dicső
történetére, fegyverzetükre, hadi sikereikre.
Nevelős Géza

A tavaszi zarándoklat terve
Oly sok helyen járt már az egyházközség zarándokcsoportja – néhány éve kiegészülve pilisszentkereszti
hívő társainkkal – hogy nem egyszerű megfelelő célpontot találni. Ennek a célpontnak mind szakrális,
mind ismeretszerzési szempontból értékesnek kell lennie, emellett kb. 50 ember megfizethető ellátása is
alapfeltétel. Olaszországban biztosra mehetünk, ha látnivalót és szakrális élményt szeretnénk egy utazáson
belül megkapni. Velence és Ravenna különösen bőven kínálja ezt, de Verona és Vicensa is.
A tervek szerint első hosszabb megállónk Triesztben a Miramare kastély lenne, amely Habsburg Miksa
osztrák főherceg (majd mexikói császár, I. Ferenc József öccse) és felesége, Sarolta belga királyi hercegnő
részére épült 1856 és 1860 között, isztriai fehér márványból, a Trieszti-öbölben, Trieszttől kb. 8 km-re. A
kastély teljesen berendezett az eredeti bútorzattal, így megmutatja
a valamikori lakók életét. A palotában annak idején Erzsébet királyné is sokszor megfordult. Jesoloban tervezzük a szálláshelyünket,
ahonnan minden napi célpontunk könnyebben elérhető. Jesoloból
hajóval érkezünk Velencébe, amely külön is élmény, majd Velencében sétálva nemcsak a lagúnák különleges világát ismerhetjük meg,
de emellett képet kaphatunk Velence dicső, de sokszor dicstelen
múltjáról. Ravennában jelentős számú kora-keresztény emlékkel
találkozhatunk. Ravenna különösen híres a templomokban látható
mozaikokról. Oda úton megállunk a pomposai bencés apátságnál.
Veronán kívül Sirmione is további különleges élményt ígér.
A zarándoklat időpontja: 2012. április 28 – május 2. Zarándoklat költsége személyenként 150,- € és kb.
30.000 Ft (a pontos ár a még nem ismert, a buszköltség függvénye). A hajójegyre, belépőkre további kb.
60,- €-val kell számolni. 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.
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Egyházi események a 2013-as évben
Amikor Ferenc pápát megválasztotta a bíborosi kollégium, megható volt, ahogy a pápai lakosztály teraszán állt,
kicsit félve, mintha nem is tudná, mit vállalt el: Szent Péter utódjának lenni, az egyetemes katolikus egyházat
vezetni. Milliók tették fel a kérdést magukban: ki ez az ember? Ott áll, meghatódva, jó estéttel köszön, nem
a szokásos ’dicsértessék a Jézus Krisztus’ katolikus köszöntéssel. Első szavai: a világ végéről szólított az Úr a
bíborosok által, majd meghajol és kéri a jelen lévőket, imádkozzanak érte, hogy jól végezze pásztori szolgálatát.
Kedves Testvérek!
A legjobb forgatókönyvíró sem tudna ilyet szebben leírni, megrendezni. Ezen az estén meg lehetett tapasztalni
a Szentlélek működését, merre kell tartania az Egyháznak! Meghajol Ferenc szentatya, így vált szentatyánkká,
emberileg, lelkileg hívők és – le merem írni – nem hívők számára, mert az alázatos és szelíd Jézus Krisztust
mutatta meg számunkra. Azt a Jézus Krisztust, akiről Pál apostol írja 2. korinthosziakhoz szóló levelében:
„Gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém, mert amikor gyönge vagyok, akkor
vagyok erős”.
Sokan megijedtek, hívek, papok egyaránt – ez is az igazsághoz hozzátartozik – mert nem barokkos ruhában
jelent meg, nem a csillogás, a pompa kápráztatja el, hanem a meggyötört emberi arc, amit meg akar csókolni,
felemelni, meglátni benne Krisztus képmását, ahogy az írás mondja: Isten saját képére és hasonlatosságára
teremtette az embert. Nem pompát, nem ragyogást, nem földi elismerést akar. Igen, vannak papok, hívők a
liturgiáért siránkoznak, nagy tömjénes szertartásokért, nosztalgiáznak a latin nyelvről.
Ferenc pápa imát kér, tudja mint szerzetes, pap, testvér, fő pásztor, csakis az ima erejével lehet Krisztust hirdetni, és ima erejével lehet a földi terheket elviselni és elfogadni.
E megtapasztalást írja versében Reményik Sándor költő Valaki értem imádkozott című versében:
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,
Valaki értem imádkozott
Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret,
Jó barátom vagy testvérem.
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.
Én, mint Leányfalu lelkipásztora, megköszönve a lassan befejeződő évet, csak imát kérek és imát mondok a falu
lakóiért, egyházközségéért, egyháztanács tagokért, ministránsokért. A Szent Anna karitász tagjaiért, kántorokért,
hitoktatókért, hittanosokért, a templomban segítőkért, gyerektáborban segítőkért, mindazokért, akik anyagilag is
hozzájárulnak a templom és a plébánia fenntartásához.
A Puszta Sándor alapítvány munkájáért, dr. Radvány László alapítványi elnök úr munkájáért, Nyíri Csaba polgármester úr segítségéért, az önkormányzat munkatársaiért.
Hálát adok az Istennek 31 gyermek megkereszteléséért, az elsőáldozókért, 9 egyházi esküvőért, a betegek kenetét
felvettekért. Imáimba foglalom őket!
Külön imába foglalva mindazokat, akik e földi életből hazatértek a teremtő Istenhez. Katolikus módon temettük
el őket, összesen 7 személyt.
Szalay Zoltán
plébános
Adventi vásár
December 15-én, a délelőtt folyamán, a templom mellett ádventi vásár lesz. Kisebb ajándéktárgyakat lehet megvásárolni, amelyeket előzetesen adományként gyűjtünk össze. Ezeket a felkínált tárgyakat kérjük leadni a plébánián
a szentmiséket követően december 14-ig. Kérjük, hogy bóvlit, ócskaságot ne adjanak le, becsüljük meg egymást ebben is, olyat ajándékozzunk, amit magunk is értékelnénk!
A tárgyakat alacsony áron kínáljuk, az összegyűlt pénzt a régi Kálvária felújítására fordítjuk.
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Móra Ferenc: Szép karácsony, szép zöld fája (részletek)
Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg
templomunk volt. Úri divatot kezdtek a városunkban, karácsonyfát állítottak föl a szentélyben, az oltár mellett
s kerestek valami alkalmi kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellett
Félegyházának Szegedtől kölcsönkérni. Futotta a kiskunoknak a maguk emberségéből is. De a bibliai példázat
szerint sokan voltak a hivatalosak, kevesen a kiválaszthatók. Az egyik selypített, a másikat nagyon kamaszolták, a
harmadikat csak segédlettel lehetett volna a karácsonyfa elé állítani, tudniillik olyan körültekintő személlyel, aki
orrocskáját rendben tartsa, ami azonban mégsem szokásos ilyen ünnepi alkalommal.
A legtöbbnél meg az volt a baj, hogy az ijedtségtől elállt a szavuk, ami ugyan bajuszosabb ünnepi szónokokkal
is megesik, de azok nem fakadnak sírva, hanem köhögéssel segítenek magukon. Utoljára bennem összpontosult
a közbizalom. Elég rongyosnak találtak, sápadt kis arcom volt és fésűt nem álló vad, fekete hajam s csengett a
hangom, mint valami úri kisasszonyé.
Kezembe adták a köszöntőverset, amit Fehér tanító írt, Isten nyugtassa a haló porában. Szép hosszú vers volt, a két
első sorát még akkor is el tudom mondani, ha majd odafönt a nagy vizsgán találkozom a tanító úrral.
Szép karácsony, szép zöld fája,
Mondsza csak, honnan jövel?
Sok ilyen sose hallott furcsa szó volt benne, mint a mondsza, meg a jövel, s ezekkel ríkattam meg legjobban a Daru
utcai nemzetet a próbaszavalásokon. Akkor tapasztaltam először, hogy a szónok mindig akkor éri el a legnagyobb
hatást, ha olyat mond, amit maga sem ért meg.
A zsúfolt templomot sem felejtem el soha, ahova alig tudtunk utat törni, elül az úri rendek, aztán a subás, ködmönös kiskunok, a berlinerkendős öregasszonyok, a sötét oltárokon csillogó viaszgyertyák szaga összekeveredve
a karácsonyi füstökével, a mézesfokhagymáéval — olyan nagy volt minden és én olyan kicsike! Igen, ez Osza
tanító úrnak is szöget ütött a fejébe, mikorra beviaskodtuk magunkat a szentélybe és közölte aggodalmát Agócs
főtisztelendő úrral.
— Székre kell állítani ezt a Hüvelyk Matyit, hiszen egészen elvész!
— Föl kell tenni a kőpadkára a gyereket! — mondta valaki s már akkor föl is nyalábolt valaki s ráállított már a
márványkorlátra, ami a szentélyt elválasztja a hajótól. Egyszerre mindenkinél magasabb lettem egy fejjel.
Sokáig, nagyon sokáig álltam ott, mert meg kellett várni, amíg a polgármester úr megjön.
— Csak bátran, Fericském!
Hát miért ne lettem volna bátor. Csengettyűzött a szavam az emberfejek felett, mint az angyaloké a betlehemi
mezőkön: Szép karácsony, szép zöld fája, Mondsza csak, honnan jövel? …
— Ember vagy, Fericske — jelezte Szente tanító úr annak a pillanatnak az elérkeztét, amikor a szónokot minden
elfogadható oldalról üdvözlik. — Most már lejöhetsz, add ide a kezed!
Persze csak a kabátujját adhattam oda, amelynek felső régóiban a kéz tartózkodott, de azért nem a kézzel volt a baj,
hanem a lábbal. A lábak nem akartak mozdulni, mintha gyökeret vertek volna a kőben.
— Gyere hát, nem hallod — rántotta meg a tanító úr mosolyogva a kabátujjat. — A nagyságos úr akar megsimogatni.
Egy nagyságos úr volt akkor az egész városban, a követ, az pedig akkor Holló Lajos volt.
— Nem... nem ereszt a lábam — motyogtam pityergőre görbült szájjal. Megijedtem, mert csakugyan úgy éreztem,
mintha a lábam hozzánőtt volna a kőhöz.
— Mi a macska, nem ereszt a lábad? — nevetett Holló s erősen magához rántott.
Az egyik lábam elszabadult, de abban a percben el is jajdítottam magam éspedig jó kiadósan.
— Jaj, jaj, jaj, ne bántson!
A mosolygó arc lehajolt a lábam fejéhez és — és Berta kisasszonytól hallottam később — vérehagyottan emelkedett föl.
— Szent Isten, ennek a kisgyereknek odafagyott a lába a kőhöz.
A másikat már óvatosan engesztelték föl, mert az még jobban összebarátkozott a márvánnyal. A vakarás kiderítette, hogy talpatlan csizmácskában léptem a közszereplés terére s ezért nem tudtam róla többet elmozdulni.
Ami jeget, havat fölszedtem útközben, az álltomban először elolvadt a meleg talpam alatt, azután megfagyott és
hozzátapadt a kőhöz.
Én pedig nem éreztem semmit a királyi dicsőségből, amellyel bevonultam a Daru utcába, csak azt éreztem, hogy
parázs sütögeti a lehúzott talpamat és akkor támadt először világtalan kis agyamban az a gondolat, hogy van egy
téli Isten is, aki más, mint az az Isten, aki a nyarat mosolyogja.
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Minden első szombaton szentmise előtt szentségimádási óra
Január 1. szerda
Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
szentmise 10.00, 16.00
Január 6. hétfő
Vízkereszt, Urunk megjelenése
Parancsolt ünnep!
a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani
Szentmise 16.00
Január
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Február 2. vasárnap
Gyertyaszentelő Boldogasszony
szentmise 10.00, 11.15
Horvát Sándor atyára emlékezünk
Február 22. szombat
Keresztény bál
18.30 Faluház
Március 5. szerda
Hamvazószerda, szigorú böjti nap, elkezdődik
szentmise 16.00
Március 5. szerda
Március 15. szombat
Március 25. kedd
Április 13. vasárnap
Április 14-18.
Április 19. szombat
Áprilia 20. vasárnap
Április 27. vasárnap
Április 28-május 2.
Május
Május 4. vasárnap
Június 1. vasárnap
Június 8. vasárnap
Június 15. vasárnap
Június 19. csütörtök
Június 22. vasárnap
Július 27. vasárnap
Augusztus 15. péntek
Augusztus 20. szerda
Augusztus 24. vasárnap
Augusztus 25-29.
Október
Október 1-3.
Október 12. vasárnap
Október 23. csütörtök
November 1, szombat
November 2. vasárnap
November 16. vasárnap
November 30. vasárnap
December 7. vasárnap
December 10. szerda
December 24. szerda
December 25. csütörtök
December 26. péntek
December 31. szerda

a 40 napos bőjti idő, péntekenként keresztúti ima 16.30

Puszta Sándor atyára emlékezünk
Nemzeti ünnep
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Virágvasárnap
Nagyhét (hétfő, kedd, szerda: 8.00.
csütörtök: 16.30, péntek: 15.00 és 16.30)
Nagyszombat
Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasség vasárnapja
Zarándoklat (Velence-Ravenna)
Szűz Mária hónapja
Anyák Napja-virágosztás
Elsőáldozás a 11.15 szentmisén
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
a harmadik legnagyobb ünnep
Szentháromság ünnepe
Kijelölt templom, szentségimádás
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
4 virágsátor készítése a templom előtt
Szent Anna ünnepe, (búcsú)
Leányfalu védőszentje
Nagyboldogasszony ünnepe
Szent István ünnepe
Hálaadás, terményszentelés
Nyári hittanos tábor
Szűz Mária hónapja
Zarándoklat (Gyula és környéke)
Betegek szentségének feladása
Nemzeti ünnep
Mindenszentek ünnepe
megemlékezünk az egyház szentjeiről
Halottak napja
Szent Erzsébet ünnepe
segítők munkájának megköszönése
Advent, várakozás Urunk eljövetelére
roráte szerda, csütörtök péntek 7.00
Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
Koroncz atyára emlékezünk
Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
Karácsony ünnepe
Karácsony, Szent István diakónus
Szentségimádás (15.00), Hálaadás

szentmise 9.00
szentmise 16.00
barkaszentelés 9.30, 11.15
Nagypéntek: szigorú böjt!
liturgia 17.30, körmenet 18.30
szentmise 9.30, 11.15
imaóra 15.00
litánia mise előtt
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, körmenet 		
11.15 családok miséje
szentmise 9.30, agapé
11.15 családok miséje
szentmise 17.30
szentmise 9.00
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 8.30 minden nap
rózsafűzér szentmise előtt
a 10.00 szentmise keretében
szentmise 9.00
szentmise 10.00
15.00 a temetőben gyászmise
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00, 11.15
erzsébet-kenyér osztás
szentmise 10.00, 11.15
15.00 a templomban
22.30 a templomban
23.00, utána tábortűz
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 16.00
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Anselm Grün: Ajándékba Kapott Idő

„Az ember a legtöbb időt azzal veszíti el, hogy időt akar nyerni.”

Okos ember volt, aki ezt mondta. Az idő pénz. Ez korunk mottója. A munka percnyi pontossággal be van
osztva. A rövid munkaidőbe mindent belezsúfolunk, hogy a lehető leghatékonyabb legyen. De a megtakarított idővel a legtöbb ember nem tud mit kezdeni. Nem tudják az időt élvezni, ezért a szabad idejükbe a
lehető legtöbb foglalatosságot bezsúfolják.
A szabad időben is mindig történnie kell valaminek. Az időt ki kell
használni. De ha megfigyeljük, hogy mire használjuk az időt, észrevesszük, hogy ezek vagy másféle tevékenységek, vagy szórakozás.
Ám a legtöbb tevékenységből gyakran semmi sem származik. És a
szórakozások sem vezetnek pihenéshez. Az ember szabad idejében
sem talál nyugalmat. Csak kikapcsolódik. Fut önmaga elől. Nyugalmat csak az talál, aki szembenéz benső valóságával, és elfogadja
azt olyannak, amilyen. Aki igazán időt akar nyerni, annak nem kell
semmilyen időstratégiát kifejlesztenie, ahogyan ez a mai menedzsmentben szokásos. A legtöbb időt leginkább az nyeri, aki minden pillanatban egészen jelen van. Annak
nincs elvesztegetett ideje. Annak minden ideje beteljesült idő. Teljesen mindegy, dolgozik-e, vagy semmit
sem csinál, olvas vagy zenét hallgat, sétál vagy gyermekeivel játszik, egészen abban van, amit tesz. Az érzi
az idő ajándékát, számára minden ajándékba kapott idő. Annak nem kell szabadidejét a munkaidőből
kiszakítania, számára minden idő szabad idő, idő, hogy éljen.

Adventi és karácsonyi szentmiserend a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise: szerda, csütörtök, péntek 			
reggel 7:00
		
szerdán várjuk a hittanos gyerekeket!
December 21. a szentmisét követően
a leányfalusi gyermekszínház előadása				18:00
December 24. Jézuska-várás 					15:00
Istenes versek 							22:30
Éjféli szentmise (utána tábortűz)				23:00
December 25. Karácsony,
Urunk születésének ünnepe, szentmisék			
10:00 és 11:15
December 26. Szent Család vasárnapja 			
10:00 és 11:15
December 31. Szilveszter, szentségimádás			
15:00
Hálaadó szentmise					
16:00
2014. január 1. Újév, szerda

Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise 			

10:00, 16:00

Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést!
Zoltán atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
A szentmisék rendje az évközi időben:
Szerda, csütörtök, péntek			
08:00
Szombat (vasárnapi előmise)			
17:30
minden első szombaton mise előtt szentségimádás
Vasárnap 				
10:00,
		családok miséje		11:15
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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