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Karácsony fénye
Ballagván az éjféli misére a hideg éjszakában, karácsony szent estéjén eltűnődünk. Egyre több lakásban leoltották már a lámpákat, csak a karácsonyi díszek villognak. Amire annyit készültünk és vártunk, a közös
családi együttlét az ünnepi asztalnál, az ajándékozás immár megtörtént. Közeledik az éjféli mise ideje és
bizony a jónép nagy része sok helyen már nyugovóra tért.
Ebben a békés, csendes éjszakában, miközben egyedül vágunk neki a téli éjszakának, jó pár ember felbukkan a templomhoz vezető úton.
Jól látjuk már messziről, ahogy kigyulladnak
a templom fényei, hiszen bent készülődnek az
éjféli misére, megünnepelve Jézus születését.
Mit tehetünk, amikor a mindennapok sötét, félelmet keltő eseményei elhomályosítják
lelkünkben azt a csillagot, ami a betlehemi kisdedhez vezet? Imádkoznunk kell! Kétezer év
után is szünet nélkül imádkoznunk kell, hogy
a világosság egyre nagyobb legyen az emberi
szívekben!
A szentmisén elhangzik Isten igéje: Ne féljetek!
Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd
az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Jézus, az Úr Dávid városában. Ennek öröme átjárja mindannyiunk szívét, mely megnyílt Istenünk és
az emberek felé. A karácsonyi ünnepi áldásban részesülve indulunk hazafelé, mint a három napkeleti bölcs.
Mi sokszor egyedül megyünk otthonunkból, utcánkból az éjféli misére, kihunyt fényű ablakok házai között,
abban reménykedve, az a bizonyos csillag egészen biztosan újra fel fog tűnni egünkön minden embernek,
hogy kövesse. Adjuk tovább hitünket szeretteinknek és a tőlünk távolabb állóknak is, hiszen Krisztus ma is
jelen van mindenhol, ahol befogadják az életükbe.
Mert mi, akik vártunk Rá ádvent lelkületével, szentmise szentségével láttuk csillagát a hófehér kenyérben,
az oltáriszentségben.
Zoltán atya

Megszületett a Megváltónk, Jézus!

Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!

Evangélium Szent Máté szerint (Mt: 2:1-2,9-11)
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.”
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.
Ravenna: Sant’Apollinare Nuovo-bazilika

Plébániai hírek
Megköszönve azok segítségét, akik egész évben anyagi vagy természetbeni támogatásukkal segítették az Egyházközséget. Magam és a munkatársaim segítségével azon vagyunk, hogy lelki, szellemi és kulturális értékeket megőrizzük,
megtartsuk és továbbadjuk. Elsődlegesen legfontosabb az Egyházközség számára a lelki élet megélése és növelése a
faluban.
Keresztség szentségének felvételében ebben az évben 15 fő részesült, 1 felnőtt és 14 gyermek, ebből 5 helyi lakos volt.
Első szentáldozásban részesült 13 gyermek.
Házasok szentsége: 6 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban, ebből 2 pár volt leányfalui.
Katolikus szertartás szerint búcsúztunk 12 testvérünktől. 6 urnás temetés volt. A betegek (utolsó) kenetét 3 személy
vette fel.
Sírhelyek megváltása: azon sírok, melyek 25 év után nincsenek újraváltva a jogszabálynak megfelelően felszámolandók. Kérem, szeretteik sírjait váltsák újra, akár részletben is rendezhető.
Bérmálkozás: ha megfelelő létszámú gyermek, felnőtt jelentkezik, akkor jövő évben elkezdjük a bérmálási felkészítést. Jelentkezni személyesen a plébánosnál lehet.
Hitoktatás: a helyi általános iskolában van a hitoktatás 70 gyermek részvételével. Óvodai hitoktatásra 23 gyermek jár.
Egyházadó: 102 család járult hozzá az egyházközség fenntartásához. Nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Jó
lenne, ha egyre többen magukénak éreznék a templomot, nem csak akkor mikor bajban vannak. A templom és a
plébánia különböző tiszteletdíjakból és adományokból látja el feladatát.
Jövő évi terv, ha lehetőségünk engedi: a plébánia emeletén lévő vizesblokk felújítása, illetve a kinti misékhez új padok, székek és elektronikus orgona beszerzése, hangosítás korszerűsítése.
Meg szeretném köszönni Nevelős Géza úrnak munkáját, aki több mint egy évtizedig az egyházközség világi elnöke
volt. Bár munkájára továbbra is számítunk és továbbra is az egyháztanács tagjaként szolgálja Istent és egyházközségünket. Az egyházközség újonnan választott világi elnöke Zboray Péter úr, akinek munkájára a jó Isten bőséges
áldását kívánjuk.
Megköszönöm az egész évi munkáját a hitoktatóknak, Ragóné Tegzes Mártának, Balla Bélának, Rovnyainé Remsei
Anikónak, kántoroknak, Füleki Mária sekrestyésnek, a Karitász tagjainak, templomtakarítóknak és mindazoknak,
akik bármilyen formában segítették munkánkat és imádkoztak érettünk.
Szalay Zoltán
plébános
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Keresztény küldetés (Az élet bizonyságtétele)
„Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére és
tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Máté 28, 18-20)
„Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem
rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Máté 5, 14-16)
Gyönyörű és szívet melengető szavak ezek, amit a feltámadott Jézus elsőként intéz tanítványaihoz. A Máté
28, 18-20 verseit olvasgatva azonban sokunkban az a gondolat ébredhet, hogy Jézus ezt a küldetést csak az
akkori tanítványoknak adta. Ha a mai korra vonatkoztatjuk, akkor pedig elsőnek az jut eszünkbe, hogy
az evangélium hirdetése a papok és misszionáriusok feladata. Sokan félünk a feladattól és alkalmatlannak érezzük magunkat rá. Pedig a feltámadott Jézus valamennyi követője számára adta ezt a parancsolatot: „tegyétek tanítványommá mind a népeket”. Hogy ezt bebizonyítsuk elég a lelkiismeretünk mélyére
nézni. Vajon van közülünk olyan, akiben még soha nem fogalmazódott meg a következő gondolat: „Nem
beszéltem a hitemről a családomnak, a munkatársaimnak, az iskolatársaimnak, a barátaimnak, a szomszédomnak. Isten ezt nem fogja számon kérni tőlem? ’’
Kitől hallja meg az Isten számára elveszett lélek az evangéliumot, ha nem attól, akit Krisztus már megmentett? És hol hallja meg, ha nem ott, ahol a keresztény és a nem keresztény együtt él, a hétköznapokban?
Hiszen ezek az emberek nem járnak templomba, nem olvassák a Bibliát, a világban sehol nem hallhatnak
Jézusról és az evangéliumról. Ki ad nekik esélyt, hogy rátaláljanak Krisztusra? Lesz-e esélyük az üdvösség
elnyerésére? Nem a mi feladatunk ez?
Mi Isten tanítványai néha úgy vagyunk, mint Jónás, el szeretnénk bújni az ő általa ránk bízott nagy feladatok elől, túlságosan nagynak képzeljük ezeket a kihívásokat. Sokszor nem csak szavainkkal, még tetteinkkel is félünk bizonyságot tenni a másik ember előtt. De vajon ki adja belénk ezt a félelmet? Nem az Isten
legnagyobb ellensége, a Gonosz szellem? Kell-e szégyellni az emberek előtt azt, ami istentől van, ami igaz és
tiszta? Van-e mitől félnie annak, aki a mindenség leghatalmasabb és győztes urának oldalán áll? Hiszen Ő
maga mondta:” Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Kell-e ennél nagyobb biztatás? Adhat-e
egy bátortalan embernek bárki nagyobb erőt?
Isten néhány kivételtől eltekintve nem azt várja tőlünk, hogy magaslatokra kiállva szónokoljuk az evangéliumot az embereknek. Továbbá azt sem, hogy éjjel nappal mormoljuk a körülöttünk élő hitetleneknek
az Isten igazságát, hiszen így gúny tárgyává tehetjük azt. Isten azt várja tőlünk, hogy az ő Szentlelkét és
bölcsességét kérve a kellő időt és alkalmakat kihasználva bátran merjünk róla bizonyságot tenni tetteinkkel, és ha kell szavakkal is. Mert ő ránk bízta, mindazokat a számára elveszett lelkeket, akik körül vesznek
minket. Ő csak rajtunk keresztül tudja megszólítani ezeket az embereket. Nem rejthetjük el a világ elől azt
a kincset, amit mi már az Úrtól megkaptunk! Lehet ma Jézus keresztjéhez borulni ezzel a kéréssel: ”Uram
törd szét az én bátortalanságom rabláncait, és add, hogy akihez elküldesz a te örömhíreddel, annak tudjam
bátran és örömmel továbbadni a te igazságodat”. Jézus, a hatalmas Király, aki minden napon velünk van,
meg tudja adni a bölcsességet és készséget arra, hogy mi is hegyen épített városok lehessünk, és az Ő Lelke
irányításával lelkeket vezessünk el az örök életre. Jézus valamennyi tanítványát erre hívja!
Ha pedig erre valóban elszánjuk magunkat, akkor naponta kitartó imában kérjük rá Urunktól az alkalmasságot, és soha ne felejtsük el imádságban hordozni azokat a lelkeket sem, akiknek visszük Isten
örömhírét!
Ez az állhatatos imádság, a Szentlélek által vezetett hűséges munka sok-sok új, bőségesen termő fával gazdagíthatja az Isten gyümölcsöskertjét! Az Atya ilyen lelki munkásokat vár az ő országába, ahol mindig
nagyon sok a betöltetlen állás. A fizetség pedig: az öröm, amely akkor tölti el a szívünket, mikor egy lélek
a mi segítségünkkel jut el Jézus tanítványi seregébe, és az örök élet, melyet ajándékba kapnak mindazok,
akik az Isten akaratát cselekszik.
Balláné Dr. Fejes Judit
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Az őszi zarándoklat Zemplénben

Az idei őszi közös utazás Zemplénbe vezetett Sárospatak központtal, Szent Erzsébet nevében.
Az első megálló, Szerencs, ahol a vár röpke szemrevételezése után a református templomban az első jelentős Rákóczi,
Rákóczi Zsigmond sírjánál tiszteleghetett csoport, majd meglepetésként a Bonbon Kft. és Dr. Takács István vendégeiként végigjárhatta a csapat a kis üzemet, majd vásárolhatott a finomságokból a mintaüzletben.
Innen Tokajra vezetett az út. Bodrogkeresztúron pincelátogatás, majd borkóstolás. Innen már Sárospatak következett, a Hotel Bodrog, a következő két nap bázisállomása.
Még belefért a napba a Rákóczi vár megtekintése, a Vörös torony több szintű megismerése.
Másnap reggel a Szent Erzsébetnek szentelt vártemplomban ünnepeltünk szentmisét. Ezt követően volt lehetőség a város híres
református kollégiumát, annak könyvtárát
megismerni.
Aznap még átmentünk Sátoraljaújhelyre, illetve Széphalomra is, ahol tisztelegtünk Kazinczy Ferenc emléke előtt. A várost csak felületesen tudtuk megismerni, a rövid sétán csak
benyomásokat szerezhettünk, többre nem telt
az időből.
Az időjárás az előrejelzés ellenére nem hátráltatta programjainkat. Talán csak a harmadik
nap első állomása, Füzér várának megtekinA zarándokcsapat
tését korlátozta a borús idő, amit csak a hegy
lábától tudtunk megnézni. Hollóházán hosszú sétát követően jutottunk az 1967-ben épült új templomhoz. Itt a Somogyi József készítette feszület és Kovács Margit készítette keresztút
adott megkapó élményt. A lebontott korábbi templom részleteiből kialakított kápolna mindenkit megragadott.
Göncön csak egy buszos körbenézésre futotta az időből, majd következett Vizsoly. A rengeteg turistacsoport között bejutottunk az Árpádkori templomba, amelynek freskóit a protestáns időkben meszelték le
és a XX. század közepén sikerült felszínre hozni. A biblia maga Károli
szövegén kívül nyomdatörténeti emlék is.
Boldogkő várát csak kívülről tudtuk megtekinteni, mert várt ránk még
Monok, Kossuth Lajos városa, ahol szülőházát tekintettük meg. Kossuth, ahogy Kazinczy is Zemplén neves szülötte és mindketten a maBoldogkő vára
gyar történelem formálói, hősei.

Fischer István összefoglalója nyomán

A tavaszi zarándoklat Czestochowába
A zarándoklat lelki központja Czestochowában a Fekete Madonna lesz. De a wadowicei betérő Szent II. János Pál
pápa szülővárosába, a Kalvaria Zebrzydowska kegyhely, vagy a krakkói Isteni Irgalmasság bazilika magyar kápolnája
is lelki élményt ígér. A program rengeteg, közös, magyar-lengyel vonatkozással bír: Felvidék, kisárvai fatemplom, a
pálos rend, Nagy Lajos király, Szent Kinga, Szent Hedvig, Báthory István, Balassi Bálint, id. Antall József, stb.
Egy napot biztosan töltünk és alaposan körülnézünk Krakkóban. A XVIII. század végéig Krakkó volt a hivatalos
lengyel főváros, ennek megfelelően bővelkedik történelmi látni és megismerni valókban.
A városnézés érinti a Wawelt (székesegyház, Báthory István erdélyi fejedelem és
lengyel király sírja, királyi palota) és az Óvárost (főtér, Mária templom, ferences és
dominikánus templomok, a Jagello egyetem, amelynek beindulása Hedvig lengyel
királynőnek, Nagy Lajos magyar király lányának köszönhető, aki szintén a Wawel
székesegyházában nyugszik).
A zarándoklat időpontja: 2015. április 25 – 29. Zarándoklat költsége várhatóan
hasonlóan alakul a korábbi öt napos útjainkhoz. Belépőkre, költőpénzre további
összeggel, zloty-val, cseh koronával kell számolni. A pontos részvételi díjakat a
honlapon (www.leanyfaluplebania.hu) tesszük közzé.
A Fekete Madonna Czestochowában 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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A boldogulás ösvényein
Ez a címe annak a könyvnek, melyet Robert Baden-Powell of Gilwell, a cserkészet alapítója írt a cserkész
fiatalok számára 1922-ben. Ebben azt foglalja össze, mi a boldogulás igazi útja. Megfogalmazása szerint,
aki ezen az ösvényen jár, egyértelműen Isten országát mozdítja elő, mely békét hoz a Földre és jóakaratot
az emberek közé.
Baden-Powell (alias Bi-Pi, ahogy a cserkészek hívják) az Isten országán munkálkodó cserkész képét rajzolja
elénk, vagyis egy olyan emberét, aki alkalmas arra, hogy a betlehemi angyalok által megénekelt égi Fényt
befogadja, és ezzel békességet hozzon a jóakaratú embereknek.
Egyáltalán nem véletlen, hogy a cserkészmozgalom volt az, amely élére állt annak a Leányfalun is jól
ismert hagyományának, mely évről-évre mécsesről-mécsesre, lámpásról-lámpásra adva juttatja el a betlehemi Békelángot a karácsonyi otthonokba.
Szép, sokat sejtető szokás ez, de valójában csak jelképe annak a nagy munkának, melyet a százéves cserkészet
tűzött ki maga elé.
De milyen is a jellemző cserkészösvény, a cserkész életforma? Bi-Pi egyszer arra a kérdésre, hogy a vallás
mikor került a cserkészetbe, azt válaszolta, hogy “Nem került bele, mert eleve benne van.”
De hogyan van benne, hol érhetők leginkább tetten a
jézusi módszerek a cserkészetben?
Bi-Pi nem egy új elmélettel állt elő, csak száz évvel ezelőtt
a cserkészet gyakorlatába is beültette, amit kétezer évvel
ezelőtt Jézus is alkalmazott.
Ahogy a kereszténység semmiképpen sem az elmélet,
sokkal inkább a gyakorlat vallása, úgy a cserkészet is a
megélt élményekre és a cselekvésre épít. Ahogy Jézus
sem a bölcsészek, filozófusok, hanem a kétkezi, fogd
meg és húzzad halászemberek segítségével közelített az
emberekhez, úgy a cserkészet is a cselekvésből fakadó
élmény által szólítja meg a rábízott fiatalt, és ad neki
élethosszig tartó, élményszerű tapasztalatot.
Mi cserkészek a jóról való beszéd helyett inkább törekszünk a jót megtenni. Sokkal maradandóbb ez, hiszen a jótett a siker élményével ajándékoz meg, és ez
újabb tettekre indít.
Ha valami nem gyakorlati, nem élményszerű, nem is igazán mondható cserkészinek.
A cserkészet tehát a gyakorlati kereszténység ösvénye.
A második legfontosabb jézusi példa a személyesség. Ahogy Jézus tanító gyakorlata is végtelenül személyes, úgy a cserkészet módszerei közül is kimagaslik a közösség ereje.
A szeretet csak közösségben jelenhet meg, hiszen a Szentháromság is közösség, ezért a cserkészek mindent
közösségben élnek meg. Ennek alapegysége a kisközösség: az őrs, amely mint egy kis család lesz termékeny
talaja a tevékeny szeretetnek. De a közösség védelmet és erőt is jelent a tagjainak, így kinyílhat, kiteljesedhet.
Ahogy egy családnak is van feje, a cserkész kisközösségeknek is vannak vezetőik. Nálunk ezek a néhány
évvel idősebb őrsvezetők, akik mint kis családfők a felelős szeretet tanoncai és munkásai. Sokat tudnának
mesélni ezek a fiatal, tizenéves őrsvezetőink, hogy az őrsvezetés mennyire nem rang és dicsőség, hanem
sokkal inkább a közösségért vállalt kemény és felelősségteljes munka terepe.
Igen komoly és életre szóló tapasztalat ez, amely nem múlik el nyomtalanul.
De az őrsi kisközösségek nem magukban állnak, hanem részei egy nagyobb közösségnek is: a cserkészcsapatnak, mely elérendő célokat, kereteket jelöl ki számukra, és távlatokat nyit előttük. Ez már a társadalmi
felelősség terepe felé vezető ösvény.
Ehhez kapcsolódik a cserkészmódszer elmaradhatatlan és leghatékonyabb kelléke: a táborozás. Ahogy Sík
Sándor piarista pap, költő és cserkészvezető fogalmaz: “A magyar cserkésztábor nem nyaralótelep, nem
sporttelep, nem formátlan vándorlás, a magyar cserkésztábor Magyarország kicsiben…”
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A cserkésztábor során az őrsök, mint kis családok két kezükkel maguk építik fel a nagy tábort, mintha csak
egy országot alapítanának és működtetnének, melyben mindenkinek fontos szerepe, feladata és haszna van.
Természetesen a cserkészösvényen göröngyök, egyenetlenségek is nehezítik a járást, és a rajta járó ember is
meg-megbotlik, de sosem ez a lényeges, hanem maga a cél.
Az ösvények, az utak mindig a jelenvaló helyzetből vezetnek az elérendő, áhított cél felé, és így magukban hordozzák a “még nem vagyok ott”, de “oda tartok” egyszerre
érvényes kettősségét, mely mindannyiunk földi vándorlásának sajátja.
Segítsük hát egymást a Boldogulás Ösvényén!
Szabó Péter László

Szent II.János Pál pápa:
Mosolyod
Mosolyod, mely szívből fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe
Mégis sokat ér testvéred szemében
Gazdagítja azt, aki kapja.
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy magad után.
Senki nem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak
Barátság a csüggedőnek,
Vigasztalás a szomorkodón
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű, s a magadét add,
Mert senkinek nincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 2016 ÉVI LITURGIKUS NAPTÁRA
Január 1. péntek
Január 6. szerda
Január
Február 2. kedd
Február 6. szombat
Február 10. szerda
Március 6. vasárnap
Március 15. kedd
Március 25. péntek
Március 20. vasárnap
Március 21-26.

Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
Vízkereszt, Urunk megjelenése
a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Horvát Sándor atyára emlékezünk
Keresztény bál
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)
Március 26. szombat
Nagyszombat
Március 27. vasárnap
Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
Április 12. vasárnap
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Április 25-29.
Zarándoklat
Május
Szűz Mária hónapja
Május 3. vasárnap
Anyák Napja-virágosztás
Május 5. vasárnap
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
a harmadik legnagyobb ünnep
Május 12. vasárnap
Szentháromság ünnepe
Május 29. vasárnap
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
4 virágsátor készítése a templom előtt
Május 31. vasárnap
Elsőáldozás a 11.15 szentmisén
Június 19. kedd
Kijelölt templom, szentségimádás
Július 24. vasárnap
Szent Anna ünnepe, (búcsú)
Leányfalu védőszentje
Augusztus 15. szombat
Nagyboldogasszony ünnepe
Augusztus 20. szombat
Szent István ünnepe
Október
Szűz Mária hónapja
Október
Zarándoklat (itthon)
Október 2. vasárnap
Terményszentelés
Október 9. vasárnap
Betegek szentségének feladása
Október 23. vasárnap
Nemzeti ünnep
November 1, kedd
Mindenszentek ünnepe
megemlékezünk az egyház szentjeiről
November 2. szerda
Halottak napja
November 20. vasárnap Szent Erzsébet ünnepe
segítők munkájának megköszönése
November 27. vasárnap Advent, várakozás Urunk eljövetelére
		
December 4. vasárnap
Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
December 10. vasárnap Koroncz atyára emlékezünk
December 24. szombat
Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
December 25. vasárnap Karácsony ünnepe
December 26. hétfő
Karácsony, Szent István diakónus
December 31. szombat
Szentségimádás (15.00), Hálaadás
Január 1. vasárnap
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe

szentmise 10.00, 16.00
Parancsolt ünnep!
Szentmise 16.00
szentmise
18.00 Faluház
szentmise 16.00
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 9.00
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
Czestochowa, Krakkó
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
rózsafűzér szentmise előtt
később meghatározott időben
szentmise 10.00, 11.15
a 10.00 szentmise keretében
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 15.00 a temetőben		
szentmise 16.30
szentmise 10.00, 11.15
erzsébet-kenyér osztása
roráte szerda, csütörtök, péntek, 		
szombat 7.00
szentmise 10.00, 11.15
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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Az egyházközség közleményei
Advent harmadik vasárnapján, december 13-án a Szent Anna kórus lép fel a templomban, és aznap karácsonyi vásár is lesz a templom előtt, vagy a plébánia közösségi helyiségében. A bevételt a Puszta Sándor
alapítvány céljai megvalósítására fordítja.
A Puszta Sándor alapítvány hordozható elektronikus orgona beszerzését határozta el a nyári kinti misékhez. Ugyancsak az alapítvány tervezi a külső padok cseréjét és bővítését olyan megoldással, hogy kevesebb
legyen a kirakandó székek száma és a téli időszakban leszerelhetők legyenek.
A Puszta Sándor alapítvány céljai megvalósításához kérjük a segítséget a Dunakanyar Takarékszövetkezet
számlaszámán: 64700083-32500042 (Puszta Sándor Kulturális Alapítvány).
A cserkészcsapat is karácsonyi vásárt rendez december 6–án, vasárnap.
A Karitász csoportot több mint 10 éve vezető Pappné Emma kérte felmentését január 1-től. Zoltán atya
megköszönte a sok éves áldozatos munkát és a későbbiekben alakítja meg az új csoportot.
Az egyháztanács világi elnöke, Nevelős Géza szintén felmentését kérte, amit Zoltán atya megadott, és új
világi elnöknek Zboray Pétert kérte fel.

Adventi és karácsonyi szentmiserend a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise: szerda, csütörtök, péntek 			
reggel 7:00
		
szerdán várjuk a hittanos gyerekeket!
December 24. Jézuska-várás 					15:00
Istenes versek 							22:30
Éjféli szentmise						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
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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