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A lucfenyő

December hónapjában mindig magamban hordok egy képet karácsony közeledtével. Gyerekkorom óta
megcsodálom, ahogy az emberek készülnek a karácsonyra. Ezek azok a képek, amelyek rögzülnek az ember
lelkében. Mindennapi képek, de mégis mássá teszik a hétköznapokat és közelebb visznek az ünnephez.
Az évek hosszú során ezek a képek nem sokat változtak. Mindenki vásárol a maga lehetőségei szerint. Úton
útfélen fenyőárusok. És mindenki fenyőt cipelve, lépteit felgyorsítva még szeretné, ha az ünnepi ponty
is már a fonott nylon-táskában elrejtve tátogna. Egész karácsonyig ott van ennek a készülődésnek a hétköznapi szépsége.
Ma már többfajta fenyő között lehet válogatni. Gyerekkoromban
kétféle fenyő volt felénk: a drágább ezüstfenyő és az olcsóbb, de
csodálatos illatú lucfenyő. Milyen öröm töltötte el az embert, mikor
már meghoztuk a lucfenyőt, és az a verandán várt a sorára, hogy
ünneplőbe öltöztessük, mint az esküvőre készülő menyasszonyt.
Végül szinte áhítattal helyeztük el a szoba legszebb szegletébe.
Évek múltán ennek a szép hangulatnak vagy lelki örömnek lett egy
kis mellékíze: milyen kár ezért a sok fenyőért, kár kivágni őket. Akkor nem mondta el senki, hogy valójában faiskolában termesztik
éppen erre a nemes célra ezeket a gyönyörűségeket. Ma már tudom,
és bízom benne, hogy minden ember, aki készül karácsony ünnepére tudja, hogy ez a fa felöltöztetve – ahogy Felvidéken mondják
szinte megszemélyesítve - templommá teszi otthonunkat. És az elhelyezett ünnepi fenyő megfogalmazhatatlan békét, örömöt, vágyak
beteljesülését jelenti minden embernek. S valójában karácsonynak
ez az érzése a legnagyobb ajándék. Úgy érezzük, mintha angyalok
szállnának otthonunkba. S ez lesz számunkra a „Mennyből az angyal” gyermeki, de mégis valós érzése.
Már csak az a kívánságom: adassék meg mindenkinek, hogy szép díszített fenyőfa mellett ünnepeljen, és
vegye észre, hogy karácsony éjszakáján Isten leszállt közénk.
												
Zoltán atya

Megszületett Megváltónk, Jézus Krisztus!
Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya és a Szent Anna egyházközség!
Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi ünnepi szentmiséinken!
Szenteste: 23:00, 25-én: 9:30 és 11:15, 26-án: 9:30

Evangélium Szent Máté szerint (Mt.: 2:13-15, 19-28)
Azután, hogy elmentek (a napkeleti bölcsek),
megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt
mondta neki:
„Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes
keresi a gyermeket, meg akarja ölni.”
Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és
anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt
Heródes haláláig.
Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott
az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat.”
Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban
álmában Józsefnek az Úr angyala, és így szólt hozzá:
„Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére
törtek!”
Erre fökelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael
földjére ment.
Liezen-Mayer Sándor: Menekülés Egyiptomba

De amikor meghallotta, hogy Archelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes után, félt odamenni, ezért egy
álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött.
Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: „Názáretinek fogják hívni.”

Plébániai hírek
Megköszönöm azok segítségét, akik egész évben anyagi vagy természetbeni támogatásukkal segítették az
Egyházközséget. Magam és segítő munkatársaim 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 19 fő részesült (8 lány és 11 fiú), 5 felnőtt és 14 gyermek. Leányfalui lakcímmel 8-an rendelkeztek.
Első szentáldozásban részesült 11 gyermek.
2020-ban június 7-i vasárnapra tervezem az első szentáldozást azon gyermekek számára, akik templomba
járnak. Ebben az évben lehet első szentáldozáshoz járulni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó
szentmiséjén 2020. szeptember 13-án is.
2019. évben a szentmiséken összesen 8000 konszekrált ostya fogyott.
Bérmálkozás: Azon fiatalok számára, akik rendszeresen járnak templomba és kérik a bérmálás szentségének kiszolgálását 2020. szeptember 27-én vagy október 4-én lesz bérmálkozás a leányfalui templomban. A
felkészítő foglalkozások november hónapban elkezdődtek a plébánián. Kérem a szülőket, hogy ügyeljenek
arra, hogy a gyermekeik ne szakadjanak el a templomtól.
Házasok szentsége: 17 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban, ebből 2 pár volt leányfalui. Zoltán atya 12 párt kísért oltárhoz.
Betegek kenete: Minden évben október hónapjában szolgáltatom ki a szentséget azoknak a testvéreknek,
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akik kérik Isten segítségét beteg vagy idős koruk megsegítésére. Azoknak a testvéreknek, akik nem tudnak
már templomba jönni, szívesen feladom a betegek kenetét otthonukban.
Bűnbánat szentsége, gyónás: Vasárnaponként a mise előtt vagy hétköznap szívesen gyóntatok, és a szentségimádások alatt is. Ünnepek alkalmával mindig van lehetőség elvégezni a karácsonyi illetve a húsvéti
gyónást. Kérem, figyeljünk oda a lelkünkre is ebben a rohanó világban.
Temetés: November végéig katolikus szertartás szerint búcsúztunk 14 testvérünktől. 6 hagyományos és 8
urnás temetés volt. A betegek (utolsó) kenetét 3 személy vette fel.
Sírhelyek megváltása: Azon sírok, melyek 25 év után nincsenek újra váltva, a jogszabálynak megfelelően
felszámolandók. Kérem, szeretteik sírjait váltsák újra! Akár részletben is rendezhető.
Hitoktatás: A helyi általános iskolában van a hitoktatás 90 gyermek részvételével. A kötelező hitoktatás
mellett külön hittanórák is vannak, melyeken a gyerekek örömmel vesznek részt. Köszönet érte Ragóné
Tegzes Mártának! Óvodai hitoktatásra 15 gyermek jár.
Hittantábor: Augusztus végén a gyermektábort közösen tartottuk a pilisszentkereszti gyerekekkel, 27 gyermek részvételével. Az élménydús hetet a gyerekek már a következő héten meg akarták ismételni. 2020-ban is
lesz mindkét egyházközség számára tábor, augusztus 24-28 között. Várjuk szeretettel a hittanosokat.
Egyházadó: 115 család járult hozzá az egyházközség fenntartásához. Nagyon szépen köszönöm a segítségüket. Jó lenne, ha egyre többen magukénak éreznék a templomot, nem csak akkor, amikor bajban vannak. A templom, és a plébánia a különböző tiszteletdíjakból, az adományokból látja el feladatát.
Fejlesztés: A templomban kiépítettük a villanyfűtést, a padok ülőrésze alatt vannak elhelyezve a fűtőtestek.
Köszönjük a hívek és az Érsekség támogatását.
						
Szalay Zoltán plébános

A 2019-es tavaszi zarándoklat Horvátországban
Leányfalu és Pilisszentkereszt híveit Zoltán atya április 29-én Horvátország fontos és szent helyeire vezette.
Első napon Zágrábba érkeztünk. A katedrálist tekintettük meg először, az oltárnál Stepinac bíboros üvegkoporsóját láthattuk, akit Tito idejében meghurcoltak. 1998-ban Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta.
Megcsodáltuk a templom előtt lévő angyalos, oszlopos Mária szobrot, majd a város nevezetességeit a Szent
Márk templomot, a Sabor (a parlament) épületét, a kőkapunál lévő Szűzanya kápolnát, végül a főtéren
Jellasics bán hatalmas bronz lovas szobrát. Zágrábból
Opatija fele indultunk szálláshelyünkre.
A második napon a helyi Mária templomban szentmisével kezdtünk. Porecs régi római település, 6-8.
században püspöki székhely volt. Az Eufrezina bazilika szép mozaikjai, a sokoszlopos hajója a korai
kereszténység idejébe enged bepillantást.
Rovinj védőszentje, a 303-ban vértanúságot szenvedett Szent Euphemia temploma a Monte Rosso szirtjén
épült. Ott található kőkoporsója, a harangtorony tetején 4 méteres bronz szobra. A látványos halászkikötő
és a partján zajló élet felejthetetlen élményt adott.
A harmadik napon Rijeka felett, a Boldogságos
Szűzanya kegyhelyére, Trsat-ra zarándokoltunk.
Porecs, a bazilika apszisa
A híres ferences kolostor területe 1291-94 között magának tudhatta a Szentföldről ide került Názáreti
házat. A kegyhely ma is tömegeket vonz a csodákkal igazolt események miatt. Jönnek hívek a szomorúak
vígasztalójához, a bűnösök oltalmazójához, Máriához. Szent II. János Pál pápa is járt itt. Üzenetei nekünk
is szólnak: „a család az egyház és a nép jövője”,”legyetek a reménység népe !”, „imádkozzatok értem, míg
élek, és amikor meghalok !”. A Frangepán erődöt és az ősrégi Szent György templomot tekintettük meg.
Rövid Rijekai séta után Opatiját jártuk be. A híres tengerparti nyaraló hely a monarchiabeli szállodáival,
parkjaival, arborétumával, nyüzsgő turistáival már a nyarat idézte.
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Szabadidőnkben
sétáltunk,
beszélgettünk, fagyiztunk. Jó volt
látni a kék tenger végtelen vízfelületét, hajóit és a gyönyörű kék eget.
Negyedik napon Pula római kori
emlékeit, amfiteátrumát tekintettük
meg. Belvárosi sétánk, szabadidőnk
Sergió diadalívénél ért véget.
Labin hegyre épült városát jó erőben
lévő útitársaink gyalog mászhatták
meg.
Ötödik napon búcsút vettünk
szálláshelyünktől a Hotel Giorgio–től.
Megálltunk Marija Bistrica kegyhelyen. A város központjában tett
A zarándokok
séta után szentmisén vettünk részt.
Élményeink mellett Zoltán atya szentmiséi, a prédikációk, a rózsafüzérek, a zsolozsmázás összekovácsolta
a zarándoklaton résztvevőket.
Zoltán atyának köszönjük a gondos szervezést és a zarándoklat vezetését. Isten áldását kérjük Zoltán atyára,
és a zarándokok oltalmazója, Mária kísérje életét!
							
Kovács István

Őszi zarándoklatunk Makó és környékére vezetett
Ez év október 10-én, immár sok éve hagyományosan, zarándoklatunk úgy kezdődött, mint korábban: Pilisszentkereszt, Leányfalu és irány a célállomás: MAKÓ.
Kora délelőtt érkeztünk első, jelentős zarándok állomásunkra, Kiskunfélegyházára. A város központi részén jelentős felújítási, parkosítási munkálatok folynak, ezért át kellett küzdeni magunkat a munkaterületen, amely már jelen állapotában is jelezte, hogy nagyon szép lesz. A monumentális Szent István templom
előtt az esperes úr és a kántor várt bennünket. Zoltán atya szentmisét mutatott be a lenyűgözően szép Isten
házában. Itt emlékeztünk azokra a szeretett zarándok társainkra, akik különböző okok miatt nem lehettek
velünk. Az esperes úr nagy szeretettel mutatta be a templomot. A Petőfi Sándor hova tartozásáért Kiskőrös
és Kiskunfélegyháza közötti “pörről” is szólt, bemutatta a város hitéletét. Örömmel hallottuk, hogy Félegyháza katolikus település, közel négyszáz hittanosa van, valamint azt, hogy a megyében nincs paphiány.
Ezután gazdag vendéglátásban volt részünk a plébánián. A messze földön híresen szép városházát, annak
dísztermét sajnos nem láttuk, pedig falán látható Petőfi Sándor domborműves táblája, rajta a költő híres
versének egy sora: “ez a város születésem helye”.
Utunkat folytatva Kiszomborba érkeztünk. Szemerkélő esőben tekintettük meg a körtemplomot, a rotondát. A templom, amely kívül kör, belül hatkaréjos alakú tégla építmény. valószínű, hogy a 12. században
épült. Többen megtekintettük a Rónay-kúriát, amelyet sok más épülettel együtt az a család építtetett, akinek
tagjai gondolkodásukban, a haza iránti hűségükben a magyarság legjobbjai közé tartoznak.
Az esti órákban érkeztünk Makóra, szálláshelyünkre, a Glórius hotelba, amely minden igényt kielégített
kényemével, konyhájával. Nem véletlenül jelenti a neve, hogy csodálatos, dicsőséges.
Második napunkat Aradon, a nekünk, magyaroknak sok dicsőséget, fájdalmat, emléket jelentő városban
kezdtük. Meghatottan álltunk a sok évi hányattatás után a minoriták által megőrzött, újra felállított monumentális Szabadság szobor előtt, amely Zala György alkotása.
Érzelmileg feltöltődve, hazafias lelkülettel mentünk a vértanúhalált halt tábornokok kivégzési helyén álló
obeliszkhez.
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Imádkoztunk, elénekeltük himnuszunkat, koszorút
helyeztünk a talapzatra, és fájó szívvel emlékeztünk
dicsőséges hőseinkre. Álljon itt kegyeletünk jeléül Damjanich János kivégzése előtti imájának néhány sora:
“Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom. Oltalmazd meg
az én különben is szerencsétlen hazámat. Áldd meg Aradot! Áldd meg Magyarországot!”
Aradról visszatérve Makó nevezetességeivel ismerkedtünk. Azzal a várossal, amely nem csak
hagymájáról vált híressé, hanem túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy Makovecz Imre városa. Tíz épületet tervezett
a városnak, közülük a leghíresebb a Hagymatikum
gyógyfürdő. Az építmény büszkén hirdeti az organikus
építészet tanait, melyek szerint mindegy, hogy milyen
egy épület funkciója, a szakrális templom hangulatát
kell, hogy megidézze. Valóban, ha belépünk az épületbe
olyan érzésünk van, mintha katedrálisba érkeztünk volna. A városi séta után zarándoktársaink szabad idejüket
a fürdőben töltötték, a lelkiek után testben is megtisztultak.
Harmadik nap első állomásunk Kiskőrös volt. Megnéztük Petőfi szülőházát, a Petőfi Múzeumot. Innen közös
ebédre mentünk, stílszerűen a Kurta vendéglőbe. Ami
A zarándokok az aradi Szabadság szobor elött
valóban a falu végén volt, hiszen hosszú gyaloglás után
értünk oda. Aperitifnek meghallgattuk a költő “Falu végén kurta kocsma” című költeményét. A bőséges,
finom ebéd után Ráckevére utaztunk. Hosszan gyönyörködtünk a szerb ortodox templom belső falait gazdagon díszítő falfestményekben és az ikonosztázban.
Élményekben, lelkiekben feltöltődve érkeztünk haza. Ezúton is köszönjük Zoltán atyának és Istvánnak a
szervezést.
Doba László

Tavaszi zarándoklat Nyugat-Szlovákiába 2020.04.27. - 05.01.
1. nap: Pöstyén (Piešťany) – Trencsén (Trenčín) - Trencsénteplic (Trenčínske
Teplice)
2. nap: Zsolna (Žilina) – Túrócszentmárton (Martin)
3. nap: Szakolca (Skalica) – Gödöny (Hodonin) – Buchlovice
4. nap: Rózsahegy (Ružomberok) – Liptói-tó – Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš)
5. nap: Zólyom (Zvolen) – Svaty Anton – Ipolyság (Šahy)
Trencsén majd ezer éve a cseh felségterület határán fekszik. Ebből eredően
állandók voltak a harcok, háborúk, maga a vár gyakran váltott gazdát.
Csák Máté tulajdona volt a 14. század elején, majd halála után Károly Róbert
kemény ostrommal foglalta el. Itt kötötte meg a békeszerződést Károly
Róbert, János cseh és Kázmér lengyel király. Itt tartották Mária királynő és
Luxenburgi Zsigmond esküvőjét. Volt a Hunyadiaké, volt a Szapolyaiaké.
Elfoglalta Ferdinánd, később Bocskai serege. Falai alatt zajlott a 18. század
elején a vesztes trencséni csata, melynek súlyos következményei lettek.
A század végén tűzvészben pusztult el a vár. A város sorsa nyilván összeTrencsén vára a város felett
függött a vár sorsával, de önmagában is viszontagságos történetet tudhat
magának. Tűzvész, pestis, átvonuló hadak súlytották újra és újra a várost és lakóit.
A zarándoklatról bővebb információ február környékén várható. Érdeklődni a plébánián lehet.
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Zoltán atya 2009. december 24-i szentbeszédéből
Kedves Testvérek! Minden egyes gyermekszületés megváltoztatja a család életét. A jelenlévők közül minden édesanya, aki magához ölelte újszülött gyermekét, minden édesapa, aki először fogta kezébe az újszülöttet, azok ismerik azt a kimondhatatlan érzést, ami akkor érintette meg őket.
Szavakkal le nem írható érzés ez, amely abból a boldogságból fakad, hogy a gyermek életünk folytatója,
őbenne adják tovább életüket a szülők. Minden egyes újszülöttel megtörténik az a csoda, hogy a világmindenség általuk tovább él. Az ÉLET születik a világra! Minden születéssel részesei leszünk az isteni műnek,
de ez a születés, amelyre ezen a napon emlékezünk, ennek az isteni műnek legfontosabb mozzanata.
Istennek társai lehetünk, ha megszenteljük mi is ezt az éjszakát. Hogyan tudjuk ezt megtenni?
Itt vagyunk a betlehemi jászol előtt. Az egész világ elcsendesedett. A legtöbben óhatatlanul magukba tekintenek,
szereti-e őket valaki? Mindenki szeretve akar lenni. Nincs olyan ember, aki ne vágyna arra, hogy valaki szeresse.
Isten szeret bennünket. Senki nem marad magányos, mert egyvalakinek biztosan fontos, egyvalaki biztosan szereti. Az Isten! Ezért történt ez a születés. A Mennyei Atya ajándékozta nekünk gyermekét, hogy
tükör legyen. A gyermek ártatlanságában, tisztaságában tükröztethetjük a magunk képét.
Ezért van, hogy nincs az a művész, aki ne alkotott volna a karácsonyról valami szépet, gyönyörködtetőt.
A költő verset ír a karácsonyról, a festő képet alkot a karácsonyi történetről, a kisdedről.
Kedves Testvérek! Nagyon nagy szükségünk van arra a melegségre, amit a karácsonyi éj áraszt. Az emberek
szíve megnyílik, és egymás felé fordulnak. Nem az ajándékok sokasága vonzza őket, hanem az együttlét, az
öröm, hogy együtt lehetünk békességben, szeretetben.
A békességre vágyunk, hogy elmúljék az önzés, a sok szenvedés az önzés által, a kitaszítottság, a szeretetlenség.
Rólunk szól a karácsony, kedves Testvérek, rólunk. Nem az ajándékokról, hanem rólunk. Az emberről, akinek szüksége van az Istenre. És az Isten nekünk adja a gyermekét, csak fogadjuk is el.
Az emberről szól, aki telve van vágyakozással a békesség, a szeretet után. A mai éjszaka Isten után vágyakozik. Ha tudatosul bennünk ez a vágy, amelynek kézzelfogható, az emberi elme számára felfogható tárgya
a megszületett isteni gyermek, akkor tartsuk is meg ezt a vágyat. Mert ez vezet tovább Isten felé a további
napokon, az év napjain. Öleljük magunkhoz az isteni gyermeket, mert tisztasága, ártatlansága minden nap
mércét mutat.

Adventi és a karácsonyi miserend a Szent Anna plébániatemplomban
		Vasárnap: 			

délelött 9.30 és 11.15
		
Szerda:				
reggel 6.00
		
Csütörtök és péntek:		
reggel 7.00
December 24. kedd:
Jézuska-várás 15:00
			
			
Éjféli szentmise 23:00
		
December 25. karácsony, Urunk születésének ünnepe:
			
			
szentmise 9.30 és 11:15
		
December 26, karácsony:
szentmise 9.30
		
December 31. kedd, Szilveszter: hálaadó szentmise: 17:00
						elötte szentségimádás: 16.00 - 17.00
2020. január 1. Újév: Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, (parancsolt ünnep)
						szentmise 9:30 és 17:00
2020. január 6. Vízkereszt		
(parancsolt ünnep) szentmise 9:30
Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést!

Zoltán atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
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Marc Chagall: Magány

Petőfi Sándor: Karácsonkor
Énhozzám is benézett a karácson,
Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson
És rajta egy pár reszkető könyűt.

De a szegénység énnekem nem fájna,
Ha jó családom régi lombos fája
Ugy állna még, mint álla hajdanán.

Menj el, karácson, menj innen sietve,
Hiszen családok ünnepnapja vagy te,
S én magam, egyes-egyedűl vagyok.

Vész jött e fára, mely azt szétszaggatta;
Egy ág keletre, a másik nyugatra,
S éjszakra a törzs, az öreg szülők.

Meleg szobám e gondolattól elhül.
Miként a jégcsap függ a házereszrül,
Ugy függ szivemről ez a gondolat.

Lelkem szülőim, édes jó testvérem,
Ha én azt a kort újolag megérem,
Hol mind a négyünk egy asztalhoz űl?…

Hej, be nem igy volt, nem igy néhanapján!
Ez ünnep sokszor be vigan virradt rám
Apám, anyám és testvérem között!

Eredj, reménység, menj, maradj magadnak,
Oly kedves vagy, hogy hinnem kell szavadnak,
Ámbár tudom, hogy mindig csak hazudsz…

Oh aki együtt látta e családot,
Nem mindennapi boldogságot látott!
Mi boldogok valánk, mert jók valánk.

Isten veled, te szép családi élet!
Ki van rám mondva a kemény itélet,
Hogy vágyam űzzön és ne érjen el.

Embert szerettünk és istent imádtunk;
Akármikor jött a szegény, minálunk
Vigasztalást és kenyeret kapott.

Nem nap vagyok én, föld és hold körében;
Mint vészt jelentő üstökös az égen,
Magányos pályán búsan bujdosom.

Mi lett a díj? rövid jólét multával
Hosszú nagy inség… tenger, melyen által
Majd a halálnak révéhez jutunk.

Pest, 1846

Rózsafűzér: Hétköznap reggel a szentmisék után
Szentségimádás: Minden hónap első vasárnapján 15:00 - 16.00
Gyónási lehetőség: a vasárnapi 11.15-ös szentmise elött fél órával, a reggeli
misék után, illetve előzetes megbeszélés szerinti időpontban.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap első péntekén,
vagy előzetes megbeszélés alapján.
Ügyfélfogadás: csütörtök: 9:00-11:00, szombat 9:00-12:00,
vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint
Római Katolikus Plébánia
telefonszáma: 26/383-091
e-mail: zszalay@t-online.hu
honlap: www.leanyfaluplebania.hu

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
2020 ÉVI LITURGIKUS NAPTÁRA
Január 1. szerda
Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
szentmise 9.30, 17.00
Parancsolt ünnep!
		
Január 6. hétfő
Vízkereszt, Urunk megjelenése
Szentmise 17.00
Január
Február 2.vasárnap
Február 8. szombat
Február 26. szerda

a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani

Horvát Sándor atyára emlékezünk

Keresztény bál
Hamvazószerda, szigorú böjti nap,

18.00 Faluház
Szentmise 17.00

Március 6. péntek
Március 15. vasárnap
Március 25. szerda
Április 3. péntek
Április 5. vasárnap
Április 6 - április 11.
Április 11. szombat
Április 12. vasárnap
Április 19. vasárnap
Április 27 - május 1.
Május
Május 31. vasárnap
Június 7. vasárnap

elkezdődik a 40 napos bőjti idő,

péntekenként keresztúti ima 		

Nemzeti ünnep
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Keresztút a templom előtti Kálvárián
Virágvasárnap
Nagyhét
Nagyszombat
Húsvét, a legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Zarándoklat
Szűz Mária hónapja
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
Szentháromság ünnepe

Szentmise 9.00
Szentmise 17.00
19.30, utána szentmise
barkaszentelésC
Nagypéntek: szigorú böjt!
liturgia 17.30, körmenet 18.30
szentmise 9.30, 11.15
imaóra 15.00
Nyugat-Szlovákia
litánia mise előtt
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30, 11.15

Június 11. vasárnap

Úrnapja, oltáriszentség ünnepe

Június 19. kedd
Július 26. vasárnap

Kijelölt templom, szentségimádás
Szent Anna ünnepe, (búcsú)
Leányfalu védőszentje
Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt ünnep!
Szent István ünnepe
Tanévnyító szentmise
Bérmálás
Szűz Mária hónapja
Zarándoklat
Betegek szentségének feladása
Nemzeti ünnep
Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep!
Halottak napja
Szent Erzsébet ünnepe

Augusztus 15.szombat
Augusztus 20.csütörtök
Szeptember 6. vasárnap
Szept. 27. vagy okt. 4.
Október
Október
Október 11. vasárnap
Október 23. péntek
November 1, vasárnap
November 2.hétfő
November 22. vasárnap
November 29. vasárnap
December 6. vasárnap
December 10. csütörtök
December 24. csütörtök

Puszta Sándor atyára emlékezünk

Elsőáldozás a 11.15 szentmisén

szentmise 9.30, körmenet 		

4 virágsátor készítése a templom előtt

segítők munkájának megköszönése

Advent, várakozás Urunk eljövetelére
Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
Koroncz atyára emlékezünk

Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
December 25. péntek Karácsony ünnepe parancsolt ünnep!
December 26. szombat Karácsony, Szent István diakónus
December 31.csütörtök Szentségimádás (16.00), Hálaadás
Január 1. péntek
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe
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Parancsolt ünnep!

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Gyertyaszentelő Boldogasszony
szentmise 9.30, 17.00

szentmise 9.30, agapé
szentmise 17.30
szentmise 9.00
11.15 táskaszentelés
rózsafűzér szentmisék előtt
Magyarország
a 9.30 szentmise keretében
szentmise 9.00
szentmise 9.30			
szentmise 17.30
szentmise 9.30, 11.15
erzsébet-kenyér osztása

szentmise 9.30, 11.15
15.00 a templomban
este 22.30 a templomban
23.00, utána tábortűz
szentmise 9.30, 11.15
szentmise 9.30
szentmise 17.00
szentmise 9.30, 17.00

