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A karácsony megélése
Mindannyiunk életében bizonyos életszakaszokban másképp és másképp éljük meg a karácsony
ünnepét. De van valami közös e szép ünnepben, akár gyermekként, akár felnőttként éljük meg azt.
Az ünnep szépsége mindig rávilágít a lényegre, hogy jó valahová tartozni, valakikkel együtt lenni,
együtt örülni, és ennek megélése megtanít a családi együttlét fontosságára, akár lelki, akár vér szerinti összetartozás révén.
Minden életkorban feltárul valami a karácsony öröméből, ami elmondhatatlan lelki gazdagságot
nyújthat annak, aki hitből fakadóan várja Jézus születését. Gyermekként az ajándék, az ajándékozó
Isten csodálatos jósága jelenik meg a kisgyerek számára. Felcsillanó szemei és öröme kiemeli az alkalmat a mindennapok szürkeségéből, és Szenteste az az egyszerű ajándék a szeretet megjelenésévé
válik számára.
Felnőttként mi magunk válunk ajándékká, megteremtve azt a szeretetteljes légkört otthonunkban,
ahol készülünk szívvel-lélekkel, hogy megüljük karácsony ünnepét. Az összetartozás érzése átjárja
az ember szívét, s ilyenkor a hívő ember rátekint a feldíszített fenyőfára, és kimondhatatlan öröm
tölti el. „Köszönöm Istenem, hogy megadtad szeretteim körében, hogy az ő szemükben, mosolyukban megláthatom a kis Jézust.”
Kedves hívő testvérek, készüljünk, végezzük el a karácsonyi szentgyónásunkat! A szentáldozás tisztasága adja meg számunkra Isten jóságát, hogy eljött közénk, hogy megtanítson szeretni és látni a
betlehemi gyermeket minden ember arcában.
Zoltán atya

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,
és jó egészséget az Újévben
kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya és
a Szent Anna valamint a Szent Kereszt egyházközség!
Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi ünnepi szentmiséinken!
Az időpontok a 11. oldalon találhatók.
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Evangélium Szent Lukács szerint (Lk.: 2:4-14)
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. Otttartózkodásuk 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 megszüle-tett 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!”

Giotto di Bondone: Jézus születése
(Pádua, Scrovegni kápolna; 1305)

Plébániai hírek
Megköszönöm azok segítségét, akik egész évben anyagi vagy természetbeni támogatásukkal segítették az
Egyházközséget.
A 2020-as év lelkipásztori szempontból is nehéz a mindannyiunkat érintő járvány miatt. Ez év március
21-én déltől Bíboros úr felfüggesztette a hívek részvételét a szertartásokon - tekintettel az országosan elrendelt járványügyi rendelkezésekre.
Hála a Jó Istennek, sokan csatlakoztak az online közvetítésekhez, így lelkileg tudtuk egymást erősíteni. Nagy
öröm volt számomra, hogy sokan otthonaikban házioltárt
készítettek, és ott ünnepelték meg a vasárnapi szentmisét családjuk körében. Köszönet a közvetítések lebonyolításáért Szabó
Bencének, Szilágyi Bálintnak és Szilágyi Péternek! Május 24-én
– Urunk Mennybemenetelének ünnepén – már újra együtt ünnepelhettünk a templomban.
Sajnos a vírus elleni harcot még folytatnunk kell. Azok számára,
akik veszélyeztetve érzik magukat a közösségben – vagy ne adj’
Isten, megbetegedtek – folytatjuk az online misék közvetítését
Leányfaluról.
Vasárnaponként mindkét mise, illetve ádvent idején kedd, szerda
reggel hét és csütörtök reggel hat órakor. Meg kell itt említenem
Szabó Pétert, egyházközségünk tagját, aki kiépítette a tempAz Elek család házioltára Pilisszentkereszten
lomban az online közvetítések műszaki feltételeit. Bízunk
benne, hogy húsvétra már megkönnyebbülhetünk. 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.
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Betegek kenete: Minden évben október hónapjában szolgáltatom ki a szentséget azon testvéreknek, akik kérik Isten segítségét beteg vagy idős koruk megsegítésére. Azok a testvérek, 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.
Hittantábor: 2021-ben is lesz mindkét egyházközség számára tábor, augusztus végén. Várjuk szeretettel a hittanosokat.
Egyházadó: Nagyon szépen köszönöm azok segítségét, akik hozzájárultak egyházközségeink fenntartásához. A templom, a plébánia az adományokból látja el feladatát.
Keresztény bál: A helyzetre való tekintettel 2021-ben nem tartunk Keresztény bált.
Szentmisék: A miseszándékokat a 2021-es évre már előre lehet jegyeztetni. Ne csak az elhunyt szeretteinkért,
hanem az élőkért is mondassunk misét, kérve Isten segítségét. Élőkért lehet hálából, születésnap alkalmából,
beteg gyógyulásáért, családi nehézség megoldódásáért, házassági évforduló alkalmából.
Szentségimádás: A szentségimádás időpontjai előre lesznek hirdetve.

Leányfalui hírek
Keresztség szentségének felvételében ebben az évben tizenhárom gyermek részesült (három lány és tíz fiú)
Első szentáldozásban részesült tizennégy gyermek.
Bérmálkozás: Szeptember 27-én 25 fő részesült a bérmálás szentségében. A járványhelyzetre való tekintettel, a bíboros engedélye alapján a plébános szolgáltatta ki a szentséget.
Házasok szentsége: 10 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban
Temetés: November végéig katolikus szertartás szerint búcsúztunk tizenhárom testvérünktől. Három hagyományos és tíz urnás temetés volt. Községünknek több mint 4000 lakosa van, statisztikailag többszöröse az
elhunytak száma, csak sajnos kevesen temetkeznek a temetőbe.
A betegek (utolsó) kenetét egy 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.
Hitoktatás: a helyi általános iskolában van a hitoktatás 85 gyermek részvételével. A kötelező hitoktatás mellett külön hittanórák is vannak, melyeken a gyerekek örömmel vesznek részt, köszönet érte Ragóné Tegzes
Mártának és Rovnyainé Remsei Anikónak. Óvodai hitoktatásra 15 gyermek jár.
Fejlesztés: A templom szentélyében visszaállítottuk az eredeti padlózatot, az online közvetítések műszaki
feltételei is kiépítésre kerültek. Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Falu Program keretében pályázatot
nyertünk, melynek köszönhetően a temető fenti részén új sírhelyparcellákat alakítunk ki az erdős-bozótos
rész helyén, és új kerítés kerül kiépítésre. Köszönet mindazoknak, akik csapatként részt vettek a pályázat
megírásában – különösképpen Quirin Emőkének a tervezésben és Zboray Péternek a pályázat összeállításában.
Jövő évi és további tervek: a templom padlásterének szigetelése, illetve a templom bejáratánál a timpanon
restaurálása.

Pilisszentkereszti hírek
Keresztség szentségének felvételében ebben az évben tizenkét gyermek részesült (hat lány és hat fiú).
Első szentáldozásban részesült tizenkilenc gyermek.
Házasok szentsége: hat pár mondta ki a boldogító igent templomunkban (ebből négy pár pilisszentkereszti).
Temetés: November végéig katolikus szertartás szerint búcsúztunk tizenhét testvérünktől (nyolc férfi és
kilenc nő), hat hagyományos és tizenegy urnás temetés volt. A betegek (utolsó) kenetét öt személy vette fel.
Hitoktatás: a helyi általános iskolában van a hitoktatás száztizenkét gyermek részvételével. Köszönöm az
iskolának a segítségét, külön az igazgatónőnek, Papucsekné Glück Mártának. Köszönöm Gyimóthyné dr.
Ádám Éva hitoktatói segítségét. A 3., a 4., a 7. és a 8. osztályosokat magam tanítom.
Zoltán atya
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Egészségügy a vallásban
A hithez és a valláshoz mindig szorosan hozzátartozott az egészségügy, a higiénia kialakítása és megtartása.
A civilizáció fejlődésében egyre nagyobb teret kapott az egészséges életmód és a különböző betegségek elleni védekezések hithez és valláshoz való viszonya.
A zsidóság számára már a mózesi törvényekben is megjelennek az egészséget és a higiéniát szolgáló rendeletek. Ez a liturgia (szertartások) fejlődésében mutatkozik meg leginkább egészen az újszövetségi időkig.
Vegyük példaként az étkezések szabályozását vagy a tömjén használatát. A tömjén nemcsak Isten földi
jelenlétét mintázza, hanem azért is használták, hogy a templomokban, imahelyeken ne az emberi szagok
terjengjenek, hanem kellemessé tegyék a szertartásokon való részvételt.
Gyermekkoromban mindig elengedhetetlen volt, hogy a zsebünkben tiszta zsebkendő legyen, amelyet édesanyánk
gondosan kifőzött, kimosott és kivasalt. Amikor felnőtt lettem, divatba jött a papír zsebkendő. Elején ódzkodtam tőle. De aztán rájöttem, hogy nem csak kényelmesebb és egyszerűbb a használata, hanem higiénikusabb is. Így lett életem és a zsebem része a papír zsebkendő. Bár még mindig vannak vászonzsebkendőim
a szekrényben, de már csak ünnepi alkalmakkor használom a verejtékem letörlésére, vagy betegség idején
borogatásra.
Viszont manapság, amikor a zsebembe nyúlok, hol az egyikből, hol a másikból már nemcsak a zsebkendő
kerül elő, hanem a szájmaszk is. A jelen helyzet miatt ez is kezd az életem és a zsebeim részévé válni. S ezzel nem csak önmagamat, hanem velem együtt levőket is védem. Ahogy megszoktam a papírzsebkendőt,
úgy válik szokásommá, hogy szájmaszkot hordjak magamnál, hiszen bármikor kerülhetek olyan helyzetbe,
amikor szükséges a viselése.
És egyet mindig szem előtt kell tartanunk: FELELÜNK EGYMÁSÉRT. Mert bármennyire is hívők
vagyunk és bízunk a Jóistenben, a maszkot nekünk kell föltennünk.
És hogy egy kis vidámságot is csempésszek ebbe a nyomasztó helyzetbe, had idézzek egy idevágó kis
anekdotát:
„Egyszer egy faluban hatalmas árvíz jött, elkezdték kitelepíteni a lakosságot. Csak az öreg pap álldogált nyugodtan a templom lépcsőjén, amikor jöttek érte csónakkal.
- Jöjjön atyám, emelkedik a víz!
- Nem megyek magukkal, az Úr majd vigyáz rám.
Az ár tényleg emelkedett, a pap kénytelen volt felmenni a templomtoronyba, mert elöntötte a víz a templomot.
Jött egy másik csónak is.
- Atyám, jöjjön velünk, különben meghal! Még ennél is magasabb lesz az ár.
- Nem megyek én sehova, az Úr majd megóv engem.
Ez a csónak is elment, és a víz tovább emelkedett. A pap már a templomtorony tetején kapaszkodott a keresztbe, amikor érkezett egy helikopter is a megmentésére. Ám a pap megint csak ezt válaszolta:
- Az Úr majd megóv engem.
Az ár persze annyira megemelkedett, hogy a pap belefulladt. Az Úr színe elé került, és felháborodottan kérdezte:
- Mondd Uram, nem voltam hívő szolgád? Nem szolgáltalak egész életemmel? Nem volt eléggé erős a hitem?
- De, jó szolgám voltál, erős hited példaértékű volt.
- Akkor miért nem mentettél meg az ártól?
- De hiszen küldtem neked csónakokat és egy helikoptert is. Mit vártál még?”
Zoltán atya
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Leányfalu:

Elsőáldozók írásai a Szentostyán

Elsőáldozók gondolatai
Csőke Klára Róza
Zoltán atya és Anikó néni szervezett egy elsőáldozásra felkészítő tábort.
Az első napon kíváncsian és izgatottan mentem a plébániára. Miután mindenki megérkezett, utána felmentünk a plébániára, ott Zoltán atya mindenféléről beszélt, amit nekünk le kellett írnunk. A szünetben
sokat játszottunk a barátaimmal. Zoltán atya rengeteget beszélt a gyónásról és az elsőáldozásról. Második
napon úgy mentem haza, mintha egészen új ember lettem volna. Nagyon szerettem a szüneteket, mert akkor sokat játszottunk Menedékest a fiúkkal és a lányokkal. Harmadik napon Zoltán atya énekelt is nekünk.
Akkor örültem a legjobban, amikor megkaptam az ostyát és mindenki szép ruhában volt.
Fábry Borbála
Reggel mikor felébredtem, nagyon izgatott voltam és hevesen vert a szívem, de azért elmentem fogat mosni
és szép ruhát venni. Mikor már fehér ruhában voltam és elindultunk, vigyáztunk nehogy a kutyánk kiszakítsa az öltözékemet. A templomba érve Márti néni kiosztott nekünk kártyákat, amikre könyörgések voltak
írva, hogy misén felolvassuk. A szentmise kezdetével mi, elsőáldozók kivonultunk a templomból, ugyanis
kinti szertartás volt. Néhány ének és ima után egyesével felolvastuk a könyörgéseket. Ezután jött a nagy pillanat. Kezünket összetéve sorba álltunk az áldozáshoz. Mire az előttem lévő sorra került már nagyon izgultam,
ami a képeken is látszik. Én jöttem. Kinyitottam a számat és Zoltán atya oda helyezte a szent ostyát.
Ez volt életem leggyönyörűbb szeptember hatodikája.
Gulyás Gergely
Vártam már, hogy elsőáldozó lehessek. Nagyon jó, hogy magamhoz vehetem Jézus testét. Segít a mindennapokban, amikor szomorú vagyok.
Jó érzés, hogy gyónhatok és megszabadulhatok a bűneimtől és így jobban mennek a dolgaim!
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Hegedűs Noémi
Mikor megérkeztünk a templomhoz, a barátnőim már ott voltak a templomkertben. Az első dolgunk a
gyónás volt, hogy tiszta szívvel vegyük magunkhoz az Urat. Ez után elkezdődött a mise. Mindenki kapott
egy könyörgést, amit fel kellett olvasnia. Az emberek hirtelen sorba álltak. Ekkor jött el a mi időnk. Beálltunk a sorba és magunkhoz vettük Jézust.
Sosem felejtem el ezt a napot!

Juhász Lilianna Mandola
A felkészülés is már jó volt, Zoltán atya tanított minket néhány napon keresztül. Az elsőáldozás előtt gyónni kellett. A mise közben már ehettünk ostyát. Utána haza mentünk.
Nagyi, Papa és a barátaink is feljöttek hozzánk. Megebédeltünk, majd mindenki hazament.
Mészáros Réka
Az Elsőáldozás előtt Zoltán atya tartott nekünk előkészítőt, ami nagyon hasznos és érdekes volt számomra.
Alig vártam, hogy mehessek másnap.
Sokat tanultunk, játszottunk és beszélgettünk egész délután. Az áldozás előtti szombaton volt az első szent
gyónás, ami előtt nagyon izgultam egészen addig, amíg le nem térdeltem a gyóntatószékben. Aznap nagyon
igyekeztem, hogy ne bántsak meg senkit. Az áldozás napján nagyon szép idő volt, aminek nagyon örültünk, mert így kint tudta tartani a misét Zoltán atya a templom előtti téren. A misén sokan voltak, így
egy kicsit izgultam, de nagyon boldog voltam, hogy felvehettem a szép, fehér ruhámat. Mindenki nagyon
szépen fel volt öltözve. Mindannyiunknak volt egy kis szövege, egy könyörgés, amit egymás után felolvastunk. Énekeltünk is közösen, majd következett a szentáldozás. Utána éreztem, hogy találkoztam Istennel.
Az elsőáldozás után együtt volt az egész család. Anyukám és a nagymamám ünnepi ebédet főzött.
Örülök, hogy részese lehettem!
Valentin Amira
Az elsőáldozásom előtt felkészítő órákon kellett részt vennem, amit Anikó néni és Zoltán atya tartott.
Nagyon jók voltak az órák, sokat tanultunk. Minden óra után kimehettünk a plébánia udvarra játszani.
Eltelt a hét és jött az elsőáldozás. Előtte kaptunk egy papírt, amin egy könyörgés volt. Én vállaltam egy
olvasmányt is és ezért ki kellett mennem a mikrofonhoz és belemondanom a szöveget. Utána visszaültem
a helyemre és Zoltán atya kezdett beszélni. Később felolvastuk a könyörgéseket és végre kimehettünk az
ostyáért. Miután megkaptuk az ostyát, vége is lett az elsőáldozásnak.
Nagyon jó élmény volt.
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Bérmálkozás Leányfalun
Azt mondják, hogy ott van az otthonunk, ahol a szívünk. Ez az otthon lehet a ház vagy a lakás, amiben
élünk, és lehet az a hely, ahová a szívünk húz. Ez az a hely, ahol elsőáldoztam, ahol bérmálkoztam, ahol
férjhez mentem, ahol a lányunkat keresztelte Zoltán atya, ahol ez a kislány óvodás kora óta ministrálhatott,
ahol elsőáldozott, ahol végső búcsút vettünk édesapjától, ahol négy évvel ezelőtt egy csodás leány felkért,
hogy legyek a bérma-keresztanyja, és ahol most a lányom bérmálkozott. Ez a hely a mi templomunk…
Szeptember 27-én a negyed 12-es szentmise keretében tartotta Zoltán atya a bérmálkozást. Az eredeti terv
szerint ez tavasszal lett volna. Ragóné Tegzes Márta és Rovnyainé Remsei Anikó lelkesen tartotta gyermekeinknek a felkészítő órákat (hálás köszönet érte), de az élet közbe szólt.
A világban egyre jobban terjedő koronavírus járvány miatt bezártak az iskolák, a munkahelyek és a templomok is. És ahogy az oktatásban zajlott az online tanítás, úgy váltott át Márti és Anikó is az emailen küldött
tananyagra. De bérmálkozni nem lehet online…
Így várnunk kellett. Szeptember elején jött a lehetőség, mivel az Érsek Úr engedélyt adott a plébánosoknak,
hogy templomaikban bérmálhassanak.
Zoltán atya kihirdette az időpontot és kérte, hogy jelentkezzenek azok, akik a keresztségben nagykorúnak
érzik magukat, és részesülni szeretnének a bérmálás szentségében. És itt mutatkozott meg az, hogy ez a kis
templom a második otthonunk, hogy egyfajta családként működik egyházközségünk. A meghitt „családi
közösségünk” bátorságot adott azoknak is, akik hosszú évek óta gyakorolják vallásukat, de eddig nem volt
alkalmuk arra, hogy bérmálkozhassanak.

A gyerekek mellett sok felnőtt testvérünk járult Zoltán atya elé – vállán bérmaszülője kezével -, hogy a
mennyei illatú krizma által részesüljenek ebben a szentségben. Talán még soha nem volt egyszerre ennyi
bérmálkozó a Szent Anna templomban.
Az idő is kegyes volt hozzánk, így családi körben, templomkertünk fái alatt 25 bérmálkozó tett tanúbizonyságot arról, hogy elkötelezte magát a keresztény életre.
Merici Szent Angéla és minden bérmálkozó által választott Szentek óvjátok az újonnan bérmálkozókat és
„családunkat” az elkövetkező időkben!
Győrik Ágnes
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Pilisszentkereszt:
Elsöáldozás
Első szentáldozásom
2020 év szeptembere nemcsak az iskolakezdés, de az első szentáldozás hónapja is volt.
Egy évvel ezelőtt Éva néni, a hitoktatónk és Zoltán atya, Pilisszentkereszt plébánosa hittanórákon készítettek
fel bennünket a nagy napra. Sokat tanultunk Jézusról, megismertük a Tízparancsolatot a szentgyónás és áldozás titkait. Nagy örömmel készültünk e napra. Ruhát, cipőt vásároltunk, vendégeket hívtunk.
A várva-várt nap előtti csütörtök este került sor az első szentgyónásra. Összeírtam mit fogok mondani és
elmentünk a templomba.
Szeptember 26-án, szombat reggel izgatottan ébredtem. Keresztanyukám elkészítette a hajamat, felvettem
gyönyörű ünnepi ruhámat, az ajándékba kapott ékszereimet. Családommal együtt az Isten Házába indultunk. A szertartás 12 órakor kezdődött. Bevonultunk, az oltár két oldalán álltunk. Aggódtam, hogy minden
rendbe legyen. Én olvastam az Olvasmányt , mások a könyörgéseket mondták.
S végre eljött az szentáldozás pillanata. Már nagyon vártuk, hogy magunkhoz vehessük Krisztus testét. Büszke voltam, hogy már én is áldozhatok a szentmisén. Minden olyan csodálatos volt. A szertartás után csoportkép és családi kép is készült rólunk. Ezután hazamentünk és következett az ünnepi ebéd.
Az elsőáldozás nagyon fontos az ember életében. Erre a napra mindig emlékezni fogok.
Csehák-Szeifert Lujza

Magyar karácsony
„Az én kedves kis falumba, a Messiás, boldogságot szokott hozni. A templomba, hosszú sorba, indulnak el
ifjak, vének; az én kedves kis falumban hálát adnak, a magasság Istenének.” (Ady Endre: Karácsony) Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születése napjának fénypontja a karácsonyi misén való
részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak
mágikus erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták és abból
vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek
és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy
Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a
gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony
nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. December 25-én következik a
karácsonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy
együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi együttlét általában 24-e estéje
(szenteste), míg a Nyugat-Európai országokban többnyire 25-e. Régebben a betlehemezés a legismertebb
és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy több szereplős dramatizált játék volt és az
egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják.
A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A dramatizált játék fő eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg
pásztor tréfás párbeszédére épült. A betlehemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a
Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a kistemplomot vivő két angyal, a három pásztor,
illetve a szatmári országrészben őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja.
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Édesanyám emlékére
Régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy az alábbi eseményt leírjam:
Az időpont 1956. november 4-e reggel. Furcsa szokatlan csend volt, csak a távolból hallatszott valami
dübörgő, baljós hang. Bekapcsoltuk a rádiót, és döbbenten hallgattuk Nagy Imre tragikus szózatát. Világossá
vált, hogy misére nem megyünk, és rájöttünk, tüzérségi támadás hangjait halljuk.
Anyám csomagolni kezdett. Ruhaneműt, élelmiszert pakolt egy nagy bőröndbe, és lecipelte az óvóhelyre,
ahová – mint utóbb kiderült – a ház lakóinak többsége már levonult. Anyám könyörgött, menjünk le mi
is, de nem akartunk. Nem vetettek be repülőgépet, nincs bombázás, tehát felesleges lemenni. Néhányszor
megismételte kérését, lement – remélve, hogy követjük, majd visszajött és noszogatott minket.
Egyszer csak hófehér lett, hatalmasat kiáltott, hogy most azonnal menjünk le. Anyám halk szavú asszony
volt, megrémültünk a viselkedésétől, és apám parancsára teljesítettük a kérését. Az előszoba ajtóban álltunk
már, amikor egy hatalmas robaj és üvegcsörömpölés hallatszott. Na, erre már rohantunk lefelé. Útközben
találkoztunk az óvóhelyről jövő emberekkel, akik menteni jöttek bennünket. Tőlük tudtuk meg, hogy annak
a szobának a falán, amelynek ablaka előtt álltunk röpke három perccel előtte, egy eltévedt akna robbant fel,
és a légnyomás egy ott álló – tömör fából készült – nehéz íróasztalt elrepített a szoba másik oldalára. Nem
nehéz elképzelni, mi lett volna velünk.
Az eset után kérdeztük anyámat, mi indította őt erre a különös viselkedésre. Válasza a következő volt: egy
hang azt parancsolta neki, „menteni őket!” Egész életében meggyőződése volt, hogy isteni sugallatra cselekedett.
Szalainé Jáky Zsuzsanna
Zoltán atya 2013. december 22-i szentbeszéde
Kedves Testvérek! Közel egy éve azzal fejezzük be vasárnaponként a családok miséjét, hogy elmondjuk az
Úrangyala imádságot közösen. Nekem nagy élmény volt ez alatt az idő alatt azt figyelni, ahogyan a gyerekek
egyre jobban tudták mondani maguktól is az imádságot. Eleinte semmit nem ismertek belőle, ma már szinte
nincs gyerek, aki ne tudná.
’Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.’ – így kezdjük az imádságot, majd a befejező részben ezt imádkozzuk: ’ hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük’.
Kedves Testvérek: ’akik Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük’, ezek mi vagyunk! Mi vagyunk,
akik már tudják, hogy megtestesült az Isten, azaz emberré lett és eljött közénk. Mi, akik a Szentháromság
Egyisten nevében meg vagyunk keresztelve, mi tudatában vagyunk ennek.
De hogyan ismerjük fel ezt a megtestesülést? Úgy, hogy mi magunk is megszületünk Jézus Krisztus születésével együtt, azaz megszülethetünk vele együtt. Erre kell készülnünk erre kell késznek lennünk. Erről szól a
karácsony.
Ha karácsonykor én magam nem születek újjá, akkor az Isten megtestesülését sem ismerem fel. Akkor az
nem mond nekem semmit.
Az adventben végig minden arról szólt, hogy készüljünk, hogy vágyakozzunk arra, felismerjük az Isten
megtestesülését, amely a saját újraszületésünk által lehetséges.
Az olvasott evangéliumi szakaszból ismerjük, Mária hogyan fogadta el az érthetetlent, milyen végtelen bizalommal Isten iránt. De ugyanennek az emberi oldalát is követhetjük József esetében.
Mária tudja, hogy gyermeket vár, de nem szól Józsefnek. Mit is mondhatna? Hiszen megmagyarázni úgysem
tudja, mi történt vele. Isten iránti bizalmával a magyarázatot is ráhagyja Istenre.
Kedves testvérek, a mi életünkben is számtalanszor adódik olyan helyzet, amikor a szónak nincs szerepe.
Hallgatni kell. A megoldást rá kell bízni Istenre. De ne keverjük össze ezt azzal, amikor viszont cselekednünk
kell.
Nagy kavarodás lesz abból, kedves Testvérek, ha azt bízzuk Istenre, amit nekünk kéne megoldani, de amit
pedig Istenre kéne bíznunk, ott magunk akarunk megoldást kierőszakolni. Fel kell tudni ismernünk, hogy
miben kell Istenre hagyatkoznunk, és mi az, amit nekünk kell elvégezni.
Mit is mondhatna Mária Józsefnek, hogy honnan van a gyermek? Ő tudja, hogy Isten tervének eszköze, amit
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el is fogadott, de ezzel együtt minden egyéb körülményt Istenre bíz, hiszen ő úgysem találná a megfelelő
szavakat. Isten művét ember nem magyarázhatja, nem oldhatja meg. József meg is kapja a magyarázatot.
Mivel Istennel ő is feltétlen bizalommal van, felfogja, hogy most isteni mű részesévé válik, amit neki csupán
elfogadni kell. Ezért mégsem küldi el Máriát, hanem feleségül veszi. Azt teszi, ami ebben a műben neki kell
megcselekednie.
Az adventi időben a lelkünkben feltámasztott vágyakozással várjuk a karácsonykor megszülető, megtestesülő
Úr Jézust, hogy lássuk. Lássuk a jászolban fekvő kis szoborban azt az Úr Jézust, aki majd elszenvedi a
kereszthalált, de feltámad, és az Általa kenyér és bor képében adott teste és vére életet ad nekünk minden
szentmisében.
Aki képes arra, hogy mint a gyermek, látja Jézust a jászolban fekvő kis figurában, az már nem is veszíti el
soha. Az már megismerte ’Jézus Krisztus megtestesülését’.
Szent Ferenc hozta létre a betlehem építés szokását, a jászolban fekvő kis Jézus megformálását, mert vágyakozott arra, hogy lássa. Hogy lássa a kis figurában a megtestesült Istent.
Aki képessé válik erre, annak már mindegy lesz, hogy mekkora a karácsonyfa, hogy fehér-e a karácsony,
vagy csak hideg, hogy nagy csomag van-e a fa alatt, vagy csak kisebb.
Az e heti Újemberben közölnek egy Ferenc pápával készült beszélgetést, amelyben Ferenc pápa elmeséli
egy karácsonyát, amelyet Rómában töltött. Az éjféli misét követően órákat töltött a templomban egyedül,
imádkozva. Élete legszebb karácsonyának említi ezt, amikor oly közel került Istenhez. Az azon az éjjelen
megtestesült Istenhez.
Nem kell félni, kedves Testvérek, az egyedül töltött karácsonytól! Nem vagyunk egyedül akkor sem, mert
az Istenfiú megszületésével mi magunk is újjá tudunk születni és krisztusivá válhatunk!

Leányfalui betlehem

Gyónási lehetőség:

Leányfalun:
a vasárnapi 11:15-ös szentmise elött fél órával, a reggeli misék után, illetve előzetes megbeszélés szerint.
Pilisszentkereszten:
a hétköznapi esti misék előtt fél órával, illetve a vasárnapi misék előtt.
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Zarándoklat Szlovákia városaiba
A zarándoklat a COVID járványtól függően kerül sorra tavasszal, esetleg összel. Érdeklődni a plébánián lehet.
Első nap, hétfő: indulás - reggel 6:00 Pilisszentkereszt – 6:30 Leányfalu –Esztergom – Mária Valéria
híd – Érsekújvár – Pöstyén fürdőváros (Piestany)
– Trencsén (Trencin) vár és a város megtekintése Trencsén Teplice (Trencianske Teplice) szállás.
Második nap, kedd: Túrócszentmárton (Martin)
skanzen – Rajec szlovák betlehem- Zsolna (Zilina)
város megtekintése.
Harmadik nap, szerda: Dél-kelet Csehország: Buchlovice kastélylátogatás, Velehrad csehek-szlovákok
legnagyobb kegyhelye szent Cirill és Metód tiszTrencsén vára
teletére épült bazilika. Hodonin város megtekintése, visszamegyünk Szlovákiába Skalica (Szakolca) megtekintése.
Negyedik nap, csütörtök: szentmise Trencsén Teplicén, utazás Vág völgye, Csejtei és Beckov vár megtekintése. Délután Trencsén Teplicén városnézés, fürdőzési lehetőség a városi gyógyfürdőben.
Ötödik nap, péntek: Zólyom (Zvolen) vár és a város megtekintése, Szent Antal (Svaty Anton) kastély
látogatás-késői közös ebéd, majd indulás Esztergom-Leányfalu- Pilisszentkereszt.

Élő szentmiseközvetítés online!
A www.leanyfaluplebania.hu oldalon megtalálható az „élő szentmiseközvetítés” menüpontban.
Adventi misék közvetítése Leányfaluról a fent közölt időpontokban, valamint Szenteste 23:00-kor,
karácsony napján 11:15-kor és karácsony másnapján 9:30-kor.
A Hálaadó misét és az Újévi misét is közvetítjük.

Miserend az adventi és a karácsonyi időszakban
kedd és szerda:
csütörtök:
vasárnap:
December 24.

December 25.
ünnepe,
December 26.
December 31.
2021. január 1.

Leányfalun
reggel 7:00
reggel 6:00
délelőtt 9:30 és 11:15
Jézuska várás a templom előtt
tábortűzzel 15:00
Éjféli szentmise (a járvány
miatt a kinti oltárnál
tervezzük) 23:00
Karácsony, Urunk születésének
szentmise: 9:30 és 11:15
Karácsony ,
szentmise: 9:30
(csütörtök), Szilveszter
hálaadó szentmise: 18:00
Újév, Szűz Mária Isten Anyja 		
ünnepe, (parancsolt ünnep)
szentmise 17:00

Pilisszentkereszten
hétfő és szerda: 17:30
péntek: 6:00
vasárnap: 8:00 és 17:00
December 24. Éjféli szentmise 21:30

December 25.
ünnepe,
December 26.

Karácsony, Urunk születésének
szentmisék: 8:00 és 10:00
Karácsony
szentmisék: 8:00 és 17:00
December 31. (csütörtök), Szilveszter
hálaadó szentmise: 16:30
2021. január 1. Újév Szűz Mária Isten Anyja
ünnepe, (parancsolt ünnep)
szentmise 17:00

Segítse egyházközségeinket!

Leányfalu: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
Pilisszentkereszt: 64700083-16648548 (Takarékszövetkezet)
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