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Igazi világosság hordozói
Gyermekkoromban, a Felvidéken, minden karácsony szent estéjén elindultunk mendikálni azaz betlehemezni.
Örömteli várakozással indultuk. Szívünk, lelkünk megtelt áhítattal, ahogy Szenteste járva a falut, kicsit fázva a sötétben, házról házra elénekeljük e szép éneket:
„ Krisztus Jézus született örvendezzünk,
Neki öröm énekel, zengedezzünk,
Dávidnak véréből, tiszta szűz méhéből született Krisztus Nékünk.”
- Dicsértessék a Jézus Krisztus! - E köszöntésre kinyílt a ház ajtaja.
- Gyertek gyerekek beljebb! - hallatszott a házigazda megilletődött
hangja.
Többnyire minden ajtó kinyílt, függetlenül attól, jártak-e templomba
vagy sem. Mindenki tudta, hogy azon az estén született meg az Igaz
szeretet. Az otthonok meleget árosztottak. Felejthetetlen boldog arcok
elfeledvén az év minden nehézségét és fájdalmát, örömöt és békességet sugároztak.
Azóta eltelt néhány évtized. Az a fény azóta is bennem él és vezet.
Az a fény ott volt a világ születésénél, és ott van a történelem többé
- kevésbé árnyékos korszakaiban is, és ott kell, hogy legyen az életünkben is. E megtapasztalást írja le a Szentírásban János apostol: „Az igazi
világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.”
Mi, gyerekek egy kis fényt vittünk énekünkkel, imánkkal, falunk lakói
felé. Gyermeki ártatlansággal énekeltünk. Igaz hittel, szívből ünnepeltük urunk Jézus születését.
Amint a tájak, falvak, városok is új arcukat mutatják más megvilágításban, úgy mutatja új arcát az ember is, lelkének minden rejtett
Vörös Rozália: Betlehemes
zugával együtt, ha igazi világosság vetül rá.
Sajnos a sötétségben botladozó ember szemét, lelkét gyakran megtévesztik a bántó villódzások, a mesterséges fények,
ilyenkor összefolynak az irányok, elvész a karácsony lényege!
Bármennyire is aggatja fényfüzérek sokaságát hajléka falaira, elmarad az Isten szeretetének, örömének és békességének igaz fényessége, mely ott volt már a mi születésünknél is.
Legyünk az igazi világosság hordozói a szeretet ünnepén!
János apostol írja: „Isten a szeretet!” Fogadjuk be otthonunkba a Betlehemi kisdedet, hogy bennünk legyen az igaz
szeretet, földi életünk minden napján
Szalay Zoltán atya

Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
Legyünk az igazi világosság hordozói 2015-ben is!

Evangélium Szent Lukács szerint (Lk: 2:1-15)
Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget
írják össze. Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába,
hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe,
mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott
állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala,
és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az
angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok
tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel:
Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és
dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban
Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!”
Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe,
hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!”
Szentségekben részesülni, hogy jobban megértsük Istent és a Világot!
Krisztusban Kedves Testvérek!
A közösségben megélt kenyértörés közelebb hozza számunkra hitünk szent titkait. A szentmise kegyelmi adományait semmi sem pótolja! Nagyon fontos az úr napját megszentelni, a vasárnapi szentmise nélkül nem lehet az embernek
Krisztusban kiteljesednie.
Ahogy Jézus mondta tanítványainak: „Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, annak örök élete lesz”.
Keresztség szentsége: 2014-ben 24 gyermek részesült keresztségben, hálát adva Istennek. Isten áldása kísérje minden megkeresztelt gyermek életét!
Fontos tudnivalók a keresztelés feltételeiről. A szülők egy hónappal a keresztelés előtt jelentkezzenek időpont egyeztetésre. Legalább a keresztelés napján vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Ezt számon kérem, főleg az édesapák
részéről, akik kevésbé vesznek részt a keresztelő előkészületeiben. Keresztszülők közül legalább az egyiknek római
katolikusnak kell lennie és rendelkeznie kell a keresztlevéllel.
Megjegyezném, hogy a keresztelőt tiszteljük meg az öltözékünkkel is! A régi világban - amit ma talán sokan megmosolyognak,- akármilyen szegények voltak az emberek, mindenkinek volt ünneplő ruhája.
Első szentáldozás: Ebben az évben 4 gyermek részesült első szentáldozásban. Mindig nagy élmény a tiszta lelkű
gyermekek Isten felé vezetése. Köszönöm a szülőknek, hogy hittanra járatják a gyermekeiket. Jó lenne, ha misére is
eljönnének velük, legalább ünnepekkor.
Első szentáldozás 2015-ben május 31-én, vasárnap 11:15 órakor lesz.
Bérmálás: A keresztény felnőttség szentségének felvételéhez a fiataloknak még sokat kell tanulniuk hitük és vallásuk
elmélyítésében.
Házasság szentsége: Ebben az esztendőben 5 jegyespár fogadott örök hűséget Isten szent színe előtt Leányfalun. Kérem
a házasulandókat, hogy a szertartás előtt három hónnappal jelentkezzenek időpont egyeztetésre.
Betegek kenete (helytelenül utolsó kenet): A súlyos betegek vagy a 65. életévüket betöltött személyek évente egyszer,
kérjék a felvételét! 2015. október 11-én, a vasárnapi szentmisén fogom kiszolgáltatnia betegek szentségét. Aki nem
tud eljönni, annak szívesen kiszolgáltatom az otthonában.
Temetés: 7 testvérünket búcsúztattuk katolikus módon, a feltámadás reményében.
Felújítás: Régi kálvária felújítása elkészült.
Kedves leányfalusi lakosok! Köszönöm, hogy a rendszeresen fizetett egyházadójukkal biztosítják a templom, plébánia,
kántorház, temető fenntartását, működését. A püspöki kar jóváhagyása által az egyházadó mértéke a jövedelem 1%nak felajánlása. Természetesen mindenki lelkiismerete és lehetősége szerint támogassa az egyházat! Megköszönöm
az egyháztanács tagjainak, karitász tagoknak, a templom takarítóknak, Füleki Mária templomban segítőnek, Richter
Pál és Kecskés János kántorok egész évi munkáját.
Szalay Zoltán
plébános
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Leszállt közénk az örök kegyelem
Karácsony varázsa minden évben újból és újból megérinti szívünket. A szemet, szájat, fület, oly sok inger
éri ebben az időszakban, s ezek fokozhatják az ünnepi érzésünket. De mi keresztények szerencsére nem
érjük be csupán az érzékek karácsonyával. Nekünk ennél sokkal több adatott fentről. Nekünk lelki Karácsonyunk van. Mi csodálatos gazdagsággal lettünk megajándékozva ezen a napon. Az első karácsony óta
ugyanis egy kicsit egybeolvadt a Mennyország a Földdel. Nem más jött közénk ezen a napon, mint maga
az Élő Isten Fia. Egy szeletet kaptunk a Mennyországból, mégpedig annak a leglényegesebb, legközpontibb szeletét. Maga a Mennyország királya látogatott meg minket azon a betlehemi éjszakán, teljes alázatában és egyszerűségében. Tökéletesség jött ebbe a tökéletlenséggel küzdő világba. Világosság jött a bűn
sötétségével beborított Földre. A mennyei dicsőség és a kegyelmek túláradó bősége látogatta meg ezen a
csodálatos napon a sátán rabigája alatt küzdő gyermekeket. Az Ószövetség nagy alakjai közül oly sokan
mindent odaadtak volna azért, hogy ennek tanúi lehessenek! Gondolkoztunk-e már azon, hogy Isten az
Ő újszövetségi népének Jézus által mekkora ajándékot adott?
És ez az ajándék ma is a miénk, hiszen Jézus nem csak azért jött a Földre, hogy tanítson, hogy a tanítványok és az akkori hívek csodálják személyét és tetteit egy rövid ideig, s azután, mint egy múló szép
emlék, feledésbe merüljön, hanem mindazt, amit ő az első karácsonyon elhozott erre a világra, az összes
utána következő nemzedéknek is örökségül hagyta mennybemenetelekor.
Miután visszatért az Őt megillető dicsőségbe, elküldte nekünk azt a Szentlelket, aki az Atyával és vele egy.
Az Atya lelke és Jézus lelke az, aki ma is velünk van. Továbbá itt hagyta ránk a másik drága kincset, az ő
tápláló Szent Testét és Vérét, az Eucharisztiát, aki ő maga.
Feltámadása után azt ígérte tanítványainak, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, s mi ebben
a csodálatos időszakban élhetünk. Karácsony egy új, végtelenül gazdag korszakot nyitott meg az emberiség számára. Bár Urunk látható emberi formában ma nincs köztünk, mégis velünk van az ő Szentlelkével
és a Szent Eucharisztia által. Ahogyan ígérte, nem hagyott el minket. Ezért mi, XXI. századi napjainkban
semmivel sem vagyunk szegényebbek, mint a Jézus korában élő nemzedék. Urunk ma is köztünk van
ugyanazzal a kimeríthetetlen hatalmas kegyelemmel, amellyel egykor a betlehemi istállóban jelen volt.
A mi szívünk is lehet betlehemi istálló és megtelhet az isteni dicsőség teljességével és azzal a csodálatos
isteni méltósággal és erővel, mellyel egykor a betlehemi istálló volt teljes. Karácsony nem múlt el. Egész
életünk lehet karácsony. Háborúkkal, békétlenséggel és aggodalmakkal teli világunkban ma is rátalálhatunk Jézusban a tökéletes isteni békességre. A pénzt, sikert és hírnevet hajkurászó embertársaink között
ma is rátalálhatunk az igazi jézusi alázatra és megelégedésre. Mindez megvalósulhat a mi életünkben is,
ha egykor olyan egyszerűvé, a világtól teljesen mentessé, tisztává tudjuk tenni szívünket, mint amilyen a
betlehemi istálló volt. S ha egyszer Jézus valóban így vesz lakozást a szívünkben, ez nem más, mint maga
a Mennyország itt a Földön. Betlehem csodája folytatódhat minden egyes szívben ma is.
És folytatódnia kell, mert Jézus nem másra hívott el minket, minthogy a mi földi halandó testünk az
Isten templomává váljon. Karácsony csodálatos ünnepén teljünk el ennek a gondolatnak az örömével
is: karácsony csak a kezdet, Jézus nem csak egy röpke, múló karácsonyi ajándék, hanem az egész életünk
része és központja lehet ma is!
Dicsőség Istennek, aki elküldte Szent Fiát, hogy Ő velünk legyen minden napon a világ végezetéig!
Balláné Dr. Fejes Judit
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Az őszi zarándoklat Békésben
Békés olyan tája hazánknak, amelyet különösen sok csapás ért történelme folyamán. A török uralom elmúltával szinte elnéptelenedett ez a vidék. Egy osztrák ’hadtápos’ kapta meg érdemei elismeréseként az óriási
területet a 17. században III. Károly királytól. Harruckern György élelmezési hadbiztos a bárói rang mellé
kapta majd három vármegye területét. Jó szervező képességének köszönhetően felvidéki szlovákokat és
német telepeseket hozott nagy számban azzal, hogy a megélhetésükhöz komoly támogatást adott.
Mivel fiú utód nélkül maradt a család, a birtok java
része beházasodás révén a Wenckheim családhoz
került. Gazdag osztrák família volt ez is, akik szintén felelősséget éreztek az ott élőkért. A terület
tovább fejlődött.
A gyulai Nádi Boldogasszony templomban, Apor
Vilmos egykori plébániatemplomában láttuk
mindkét család síremlékét. Természetesen boldog
Apor Vilmosra is emlékeztünk a templomban
végzett szentmise kapcsán egy másfajta, hősies
felelősségvállalás példájaként: győri püspökként
életét áldozva védte meg az elbújt asszonyokat,
A zarándokcsapat az ókígyósi Wenckheim kastély előtt
lányokat a szovjet katonáktól.
Gyulán a szép időben maradandó élményt adó sétát tettünk, aminek során meglátogattuk Erkel Ferenc
szülőházát. A nemrég átépített múzeum sok új ismeretet adott nagy zeneszerzőnkről, munkásságáról.
A 15. században épült gyulai vár a nagyon kevés épnek mondható
magyarországi erődítmény egyike. A vár története is ad példát
felelősségvállalásra, áldozatra. Kelecsényi László vezetésével a
maroknyi védősereg kilenc hétig állta a török ostromát az akkor
már elavultnak számító, rommá lőtt várban.
Védelmi jelentőségét elvesztette ugyan, de talán ennek köszönheti
megmaradását, mert nem volt az I. Lipót által, a 17. században elrendelt elpusztítandó végvárak között. A várban ma érdekes kiállításon kaptunk ismereteket a valaha volt várbeli életről.
Úgy alakult, hogy ez a békési zarándoklatunk a felelősségvállalásról
szólt. Különböző korokban, különböző történelmi és élethelyzetekben találkoztunk a felelősségvállalás
példáival, olyan személyek emlékével, akik egész életükkel, vagy egy eseménnyel váltak példaképpé.
A Tisza család, különösen pedig Tisza Kálmán és fia, Tisza István
ebbe a sorba tartoztak egész életükkel.
Tisza Kálmán 1875-ben éppen egy Wenckheim vezette kormányban lett pénzügyminiszter, majd 1890-ig miniszterelnök volt. Kormányzása idején jelentő fejlődés zajlott Budapesten (Opera, Parlament), de politikai téren is elismert volt működése.
Tisza István háromszor is volt miniszterelnöke az országnak,
tevékenységében hazája iránt elkötelezetten harcolt az osztrák részrehajlás ellen.
A századforduló viharos időszakában négy merényletet követtek el
ellene, a negyedikbe belehalt. 1918. október 18-án, a Károlyi féle forradalom kitörése napján lőtték agyon
villájában, feltehetően frontról hazatért, a szocialisták által felhergelt katonák. Merénylői őt tették felelőssé
a világháború kitöréséért, pedig a monarchia tanácsában egyedül ő szólalt fel a hadüzenet ellen. A Tisza
család geszti mauzóleumában a Himnusz eléneklésével imádkoztunk a magyar történelem két kiemelkedő
személyiségéért.
Utunk végén, Békéscsabán a fiatal Munkácsy Mihályra emlékeztünk abban a házban, ahol ma 21 festménye
látható, de amelyben a 6 évesen árvaságra jutott fiú sokáig élt befogadó rokonainál.
Nevelős Géza
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Fekete István: Karácsonykor
A kályha nagy volt, fekete, és ajtajára az volt írva, hogy “Kaláni Vasgyár”. Sajnos, ma sem tudom, hol van ez a
nevezetes gyár, de a feliratot jól megjegyeztem, mert többször tartózkodtam mellette, mégpedig térdelve. Bevallom: nem valami vallásos áhítat kényszerített ebbe a kényelmetlen testhelyzetbe, hanem a tanítói önkény, ha
magaviseletem vagy tudományos felkészültségem nem felelt meg az iskola követelményeinek.
Szerencsére a büntetésnek ez a formája kiment már a divatból, bár határozottan voltak jó oldalai is. A kitérdeltetett egyén ugyanis háttal az osztálynak magába szállhatott bűnei súlyosságát illetőleg, vagy elfoglalhatta magát
valami kellemesebb dologgal is, mert kirekesztve a komoly tanulók társadalmából, nem fenyegette a feleltetés
veszélye.
Azon az emlékezetes délelőttön is megnyugodtam már abban, hogy nem lesz belőlem semmi, mert ezt apám is
többször és határozottan állította –, újra elolvastam, hogy “Kaláni Vasgyár”, de ettől a kályha nem lett melegebb,
és a tégla sem puhább, mert a kályha már kihűlt, a parkett pedig téglából volt. Ezekkel a kellemetlen tényekkel
azonban nem foglalkoztam tovább, mert hátam mögött szinte észrevétlenül elcsendesedett az osztály.
– Valami baj van? – döbbentem meg, és a tisztesség határain belül hátraleselkedtem. Minden arc az ablak felé
fordult, mert az ablakon túl lágyan, sűrű pelyhekben esett a hó. És minden arc felderült, mintha az a megfoghatatlan, lágy tisztaság megérintette volna a szíveket; még én is elfeledtem a megszégyenítést, bár hátrafordulva
szemem megakadt kis csizmáim harmonikáján, amelyek rongyosak voltak, sőt, egyiknek a talpa is válófélben…
Azt lehetne hinni, hogy ezen elszomorodtam, holott erről szó sem volt. Pár nap múlva karácsony, és nekem az
új csizmákat mindig a Jézuska hozta. Pontosan és megfelelő méretben. Ebben megdönthetetlenül hittem, valamint abban is, hogy a csizmaosztásban angyalok segédkeznek, mert Jézuska egyedül nem tarthatja nyilván azt a
rengeteg lábnagyságot. Ez olyan világos és megnyugtató tény, hogy nem is érdemes vele foglalkozni.
Másnap már vakáció volt, térdig érő hó, szánkózás a templomdombon, és egészen enyhe bánat csizmám talpát
illetőleg, amelyet már úgy drótoztam fel, saját kezűleg. A szülők ehhez nem értenek, és egészen merev álláspontot foglalnak el egy levált talpért, ami érthetetlen, hiszen az illetékes angyal úgyis meghozza a másikat…
Karácsony előtti napon azonban csizmám végleg “beadta a kulcsot”, mert a zord időre való tekintettel azt nem
mondhatom, hogy a “fűbe harapott”. Apám pedig azt mondta: “Itthon maradsz! Talán kibírod már ezt az egy
napot, ha ugyan… ha ugyan az angyal egyáltalán törődik az ilyen lókötővel…” Ez a megállapítás határozottan
rosszul esett, de én bíztam az angyalban rendületlenül, mert tudtam, hogy a csizmaügybe a szülőknek beleszólásuk nincs. Ezért azután a szobafogság sem keserített el túlságosan, sőt az egész házon átreszkető izgalom kellemes várakozással töltött el.
– Olvasgass, kisfiam – mondta nagyanyám –, és maradj a szobában, úgyis meg vagy fázva. Ezzel kiment és rám
zárta az ajtót.
Hát én nagyon szerettem olvasni, ha nem mondták – de ha mondták, azonnal nem szerettem. Ha pedig tiltották,
majd meghaltam a betűért. Unatkoztam tehát mindaddig, amíg a szekrénykulcsokat fel nem fedeztem a zárban.
Ebben a szekrényben már tettem egy-két kutatást, amelyek értékes gombokat eredményeztek, de általában zárva volt, s most itt az alkalom. Kint csendes minden, a kulcs mintha vajban járna, az ajtó feltárul, és a titokzatos
naftalinszag megborzongatja kutatásra feszült idegeimet.
Csend. Odakint nem mozdul semmi, a kabátok lógnak, és nem törődnek vele, ha össze-vissza forgatom őket. De
ilyen gombjaim már vannak… Ekkor megakadt a szemem egy dobozon. Írás nincs rajta, de amikor felemelem,
kellemes bőrszaga van. Hallgatózom: nem jön senki. És ekkor kinyitom a skatulyát, és majdnem elejtettem, mert
feketén és érthetetlenül rám nézett egy pár új csizma. Csak álltam, és összezavarodott bennem minden.
Aztán csendesen visszatettem a dobozt, bezártam a szekrényt, leültem az ablakhoz. Odakint olvadt, megrokkant
a hó, az eresz csepegett.
– Talán nem is az enyém – próbáltam vigasztalni magam –, de az a két új csizma feketén ásított gondolataim között,
s ettől olyan fájdalmasan üres lettem, hogy összeszorult a szívem, és rá se néztem nagyanyámra, amikor bejött.
– Olyan csendes vagy – homlokomra tette a kezét; és én elhúztam a fejem. De még pislogott bennem valami
remény, ami aztán a fenyőszagú, gyertyaszagú fényességben teljesen elveszett. Összedőltek a mesék, zagyva
szürkeségbe fulladtak az álmok, mert a fa alatt ott volt az a doboz, benne nem csizmák, hanem a kétkedés
malomköve, s alatta a hitem, amit elvesztettem egyetlen délutánon, csak azért, mert a felnőttek rövid életű mesét
szerkesztettek az örökkévaló valóság helyett.
Régen volt ez már nagyon, de azok a kis csizmák még ma is előjönnek ilyenkor, elmúlt karácsonyfák erdejéből,
és eltűnnek újra, mint tiszta gyermekségem.
(1958)
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Szent János evangéliumából (Jn: 15:1-17)
Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt,
amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő
termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem,
azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.
Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést
hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek
én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat,
megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait,
és megmaradok szeretetében.
Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én
parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az,
aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert
amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.
Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

A tavaszi zarándoklat Drezdát és környékét célozza meg
A lehetőségek mérlegelését követően a tavaszi együtt utazásunk, együttlétünk célja Drezda és környéke.
Terveztünk messzebbi célokat is, de a megvalósíthatóság szempontjai felülírták a vágyakat.
Drezda nincs messzebb, mint tavalyi utunk állomáshelye, Jesolo, ugyanakkor kisebb távolságban érjük el a
megnézni érdemes helyeket, mint a Jesoloból volt.
A tervek szerint a két utazási napon kívül magára Drezdára szánunk egy teljes napot, egy napot a Szász-Svájc-ra (Königstein, Bad Schandau), egy további napot pedig a Drezdától északnyugati irányba eső látványosságokra
(Meißen, Moritzburg, Freiberg) szánunk..
Drezda sokak számára ismerős lehet az NDKs
időkből, de a mai Drezda sok meglepetést ígér.
A változások jelképe a Frauenkirche, amelyet
tíz éve építettek újjá kövenként, hogy a megújulás jelképe legyen az addigi háborús rombolás
jelképe helyett.
Drezda majdnem teljesen elpusztult a II. világháború legvégén végrehajtott, már teljesen
értelmetlen pusztításban.
A zarándoklat időpontja: 2015. április 27 – május 1.
A régvolt, a lerombolt és az újjáépített Frauenkirche Drezdában
Zarándoklat költsége személyenként 200 - 240,- € és kb. 30 – 40 eFt között lesz (a pontos ár a még nem
ismert buszköltség és annak €-része függvénye). Belépőkre további kb. 50,- €-val kell számolni.
Mint eddig is, most is, a korlátozott szálláshely miatt 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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Január 1. csütörtök
Január 6. kedd
Január
Január 31. szombat
Február 2. hétfő
Február 18. szerda

Március 5. csütörtök
Március 15. vasárnap
Március 25. szerda
Március 29. vasárnap
Március 30-április 4..

Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
Vízkereszt, Urunk megjelenése
a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Keresztény bál
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Horvát Sándor atyára emlékezünk
Hamvazószerda, szigorú böjti nap, elkezdődik

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)
Április 4. szombat
Nagyszombat
Áprilia 5. vasárnap
Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
Április 12. vasárnap
Isteni Irgalmasség vasárnapja
Április 27-május 1.
Zarándoklat (Drezda és környéke)
Május
Szűz Mária hónapja
Május 3. vasárnap
Anyák Napja-virágosztás
Május 16. szombat
Zarándoklat: Mátraverebély-szentkút
Május 24. vasárnap
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
a harmadik legnagyobb ünnep
Május 31. vasárnap
Szentháromság ünnepe
Május 31. vasárnap
Elsőáldozás a 11.15 szentmisén
Június 7. vasárnap
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
4 virágsátor készítése a templom előtt
Június 19. csütörtök
Kijelölt templom, szentségimádás
Július 27. vasárnap
Szent Anna ünnepe, (búcsú)
Leányfalu védőszentje
Augusztus 15. szombat
Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 20. csütörtök Szent István ünnepe
Augusztus 24-28.
Nyári hittanos tábor
Október
Szűz Mária hónapja
Október
Zarándoklat (Zemplén)
Október 11. vasárnap
Betegek szentségének feladása
Október 23. péntek
Nemzeti ünnep
November 1, vasárnap
Mindenszentek ünnepe
megemlékezünk az egyház szentjeiről
November 2. hétfő
Halottak napja
November 15. vasárnap Szent Erzsébet ünnepe
segítők munkájának megköszönése
November 29. vasárnap Advent, várakozás Urunk eljövetelére
		
December 6. vasárnap
Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
December 10. csütörtök Koroncz atyára emlékezünk
December 24. csütörtök Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
December 25. péntek
Karácsony ünnepe
December 26. szombat
Karácsony, Szent István diakónus
December 31. csütörtök Szentségimádás (15.00), Hálaadás
Január 1. péntek
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe

szentmise 10.00, 16.00
Parancsolt ünnep!
Szentmise 16.00
18.00 Faluház
szentmise
szentmise 16.00

szentmise 10.00, 11.15
szentmise 16.30
barkaszentelés 10.00, 11.15
Nagypéntek: szigorú böjt!
liturgia 17.30, körmenet 18.30
szentmise 10.00, 11.15
imaóra 15.00
litánia mise előtt
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00, 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 8.30 minden nap
rózsafűzér szentmise előtt
később meghatározott időben
a 10.00 szentmise keretében
szentmise 9.00
szentmise 10.00, 11.15			
szentmise 16.30
szentmise 10.00, 11.15
erzsébet-kenyér osztás
roráte szerda, csütörtök, péntek, 		
szombat 7.00
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
szentmise 10.00, 16.00
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Radványi Kálmán: Én Jézust várom, a kis Gyermeket
Ti nagy, hatalmas Messiásra vártok,
Ki fölkavarja az avult világot,
Kinek hatalma tisztító vihar,
Ki poklot ostromol villámival:
Én Jézust várom, a kis gyermeket,
Ki bölcsőjében játszik és nevet.

Titeket súlyos problémák gyötörnek:
Én átadom magam a szent gyönyörnek.
Filozofáltok, írtok könyveket,
Az én problémám: lélek s szeretet.
Én Jézust várom, aki mosolyog,
És mosolyától én boldog vagyok.

Vajúdást vártok, eszmék harcait,
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit,
Viharzó harcot vív az öntudat
A szent szabadság zászlaja alatt.
Én Jézust várom, a kis csecsemőt;
Letérdelek kis lábai előtt.

Gyertek fiúk, ti kicsinyek, körém
A hópelyhes karácsony estéjén,
Gyertyás és cukros kedves fa alatt
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat!
Mi Jézust várjuk, a kis gyermeket,
Ki báj, szelídség s égi szeretet.

Adventi és karácsonyi szentmiserend a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise: szerda, csütörtök, péntek, szombat 		
reggel 7:00
		
szerdán várjuk a hittanos gyerekeket!
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. Karácsony 					
10:00 és 11:15
December 28. Szent Család vasárnapja 			
10:00 és 11:15
December 31. Szilveszter, szentségimádás			
15:00
Hálaadó szentmise					
16:00
2015. január 1. Újév, péntek

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
Vasárnap 				
10:00,
		családok miséje		11:15
Minden hónap első vasárnapján 15:00 - 15:45 között litánia és szentségimádás
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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