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Karácsony fényei
Megjelentek karácsony képei a tömegmédiában. Amikor a televízióra nézünk, akaratlanul is az
az első gondolatunk: MINDJÁRT ITT A KARÁCSONY! Majd tovább figyeljük a képernyőt, a
pontosan megtervezett reklámot (üzenetet), meghatódunk, és érezzük: az, hogy jó karácsonyunk
legyen — természetesen nem szép, hanem jó — csak akkor valósul meg, ha az adott terméket
megvesszük. Elindul a győzködés az egyik oldalról, majd a roham a másik oldalról, hogy semmiről ne maradjunk le, és ami megfogható, ami hazavihető, ami pénzbe kerül, az a miénk legyen,
mert így lesz „csodás” a karácsony.
Izaiás próféta mondatának csak első fele igaz a mai emberre: „a nép, amely sötétségben jár, nagy
fényességet lát” Iz. 9,1. Sajnos nagy fényességet nem lát, csak felszínes villogást, mert kifelé tekint lelkileg és nem befelé. Az igazi fényesség, ami belül ragyog az ember lelkében, csak akkor
érzékelhető, ha nyitottak vagyunk karácsony fényének befogadására.
Adventtel elkezdődik a várakozás. Befelé indulok, átgondolom Isten-kapcsolatom, elvégzem a
szentgyónásom, kiengesztelődöm Istennel és emberrel, hogy béke, öröm és szeretet legyen a szívemben. Mert valójában a karácsony lényege az, amit az angyalok megénekelnek Szentestén:
• hogy Jézus Krisztus azért született a világra, hogy az emberiség egymásra találjon,
• hogy eloszlassa szívünkből a sötétséget (ami sokszor ott van a lelkünkben a félelem, a bizonytalanság, a kilátástalanság által),
• hogy megtanuljunk „nagy fényességet látni” a lelkünk mélyén,
• hogy ne lelki sötétségben éljük meg karácsony ünnepét, mert akkor ugyanolyanok maradunk továbbra is: tele félelemmel, bizonytalansággal.
Mert tenni kell azért, hogy nagy fényesség legyen a szívünkben!
A mai ember elvesztette érzékét Isten iránt. Lépten-nyomon a természet óvásáról beszél, s közben
egyetlen egy dolog fontos a számára, ami örömöt szerez neki: a birtoklás, amely kitölti vágyait,
érzelmeit és az életét. Egy ilyen társadalomban minden felületessé válik, csillog-villog minden
karácsony előtt, csak az ember egyre nagyobb sötétséget teremt magában és maga körül. Nem
tudom az emberiség eljut-e odáig, hogy felismeri, mennyire eltévedt, és már rég nem éli meg
annak a meghitt Szentestének az örömét, hogy Isten közénk született. Ha nem látom, ha nem tapasztalom, és nem vágyom arra, hogy imára kulcsoljam kezem, és hálás szívvel megköszönjem
Istennek, hogy eljött közénk, akkor továbbra is ugyanolyan elveszett leszek, mintha Jézus meg
sem született volna.
Én vágyom rá, hogy életemmel, hitem megélésével meglássam Jézust, hogy az a fény utat mutasson számomra, hogy mindig visszataláljak a betlehemi gyermekhez, aki az én megváltóm és
üdvözítőm. Kívánom mindannyiunknak, hogy részese lehessünk ennek az isteni fényességnek!
Zoltán atya

Evangélium Szent Máté szerint (Mt.: 2:1-2, 2:10-15)
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.”
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.
Mivel álmukban utasítást kaptak,
hogy ne menjenek vissza Heródeshez,
más úton tértek vissza hazájukba.
Azután, hogy elmentek, 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.”

Molnár-C.-Pál: Menekülés Egyiptomba

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.”

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 23 fő részesült (13 lány és 10 fiú), 2 felnőtt és 21 gyermek. Leányfalui lakcímmel 8-an rendelkeztek.
Első szentáldozásban részesült 7 gyermek. 2022-ben szeptember 11-i vasárnapra tervezem az
elsőáldozást, azon gyermekek számára, akik templomba járnak.
2021. évben a szentmiséken összesen 6000 konszekrált ostya fogyott.
Bérmálkozás: Bérmálkozási felkészítőt a járványhelyzet elmúltával kezdjük a plébánián. A
konkrét időpontot majd hirdetjük, ha aktuális lesz.
Házasok szentsége: 10 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban Ebből Zoltán atya 9
párt kísért oltárhoz.
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.
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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 16 testvérünktől. 1 hagyományos és 15 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 80 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
13 gyermek jár.
Hittantábor: augusztus végén gyermektábort tartottuk. a pilisszentkereszti gyerekekkel, 27
gyermek részvételével. 2022-ben is lesz a gyerekek számára tábor, augusztus 22-26 között, ami
egyben elsőáldozási felkészítő is lesz, pont úgy, mint idén. Várjuk szeretettel a hittanosokat.
Egyházadó: 100 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 az adományokból látja el feladatát.
Fejlesztés: A Magyar Falu Pályázat keretében nyert pénzösszegből kitisztítottuk a temető elhanyagolt részét, és kerítés került a bekerítetlen telekhatárra. Az online közvetítések hangosítását is fejlesztették a hozzáértő hívek. Nyíriné Végh Judit emlékének szentelve férje, Nyíri
Csaba, új csillárt ajándékozott templomunknak.
Keresztény bál: 2022. február 26-án szombaton lesz a Faluházban a farsangi keresztény bál,
és július 29-én pénteken lesz az Anna-bál. Szeretettel várjuk a mulatságokra az egyházközség
idősebb és fiatalabb testvéreit.
Szentmisék: A miseszándékokat a 2022-as 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 2022. május közepétől szeptember végéig újra lesznek szombat
esti misék 17:30-as kezdettel.
Szentségimádás: Téli időszakban minden hónap első szombatján, délután 16:00-17:00, nyáron
minden hónap első szombatján az esti szentmisét követően van templomunkban. Templomunk éves szentségimádási napjai: június 19. és december 31.
Jövő évi és további tervek: a templom előtti téren szeretnénk a korhadt padokat kicseréltetni,
ha sikerül pénzt szerezni rá.
Megköszönöm az egész évi munkáját a hitoktatóknak, kántoroknak, a Karitász tagjainak,
templomtakarítóknak, sekrestyési feladatok ellátóinak és mindazoknak, akik bármilyen formában segítették munkánkat és imádkoztak érettünk.
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Elsőáldozás
Plébániánkon ebben az évben is szeptemberben került sor az elsőáldozásra. Szeptember
5-én, ezen a különleges napon 7+1 gyermek járulhatott első szentáldozásához. Heten délelőtt
Leányfalun és egy kishölgy Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséjén. Mindannyiukat izgalommal és boldogsággal töltötte el ez az Isten áldotta szép nap,
melyre oly nagyon készültek. Az őket szemlélő testvéreket is öröm tölthette el a tiszta lelkű

gyermekek láttán és esetleg a saját első áldozásukra visszagondolván.
Egyházközségünk tagjai azon a napon többszörösen is tudtak ünnepelni. Itthon, a Leányfalui
közösségben együtt örülhettek az itteni gyermekek első Eucharisztia vételének és Budapesten több tízezer jelenlévő testvérrel és az egész világ katolikus közösségével közösen ünnepelhették az Eucharisztiát.
A pandémia már második éve írja át a szokásos tavaszi elsőáldozási időpontot, bár így a gyermekek felkészülése intenzívebb és közösségibb élmény lehetett. Augusztus utolsó hetében
a hittantábor keretében tartotta Zoltán atya az elsőáldozási felkészítőt. A hittanórák után a
délutáni foglalkozások és játékok keretében a gyerekek jobban megismerhették egymást és
a többi gyerek is megismerhette, hogy kik lesznek az idén a plébániánkon az elsőáldozók.
Remek hangulatban, jó közösségben tudták a gyerekek átismételni az eddig tanultakat és
elmélyíteni a legfontosabb ismereteket: Azt hogy az Eucharisztia vétele egyesülés Krisztussal
és az ő titokzatos testével, az egyházzal. Azt hogy a szentáldozás segít a jóra való törekvésben,
segít megszabadulni a bűntől, a rossz szokásainktól, a betegségektől, erőt ad a kísértésekben
és a betegségekben, és erőt ad a másik ember elfogadására, a szeretetre. Azt, hogy Krisztus
testét hittel és áhítattal magunkhoz véve újra és újra lepecsételjük az Úr Jézus Krisztussal lévő
szoros barátságunkat, megőrizve azt az örökkévalóságig, az örökkévalóságra.
Köszönet a szülőknek, hogy elvezették a gyermeküket Krisztushoz, köszönet Zoltán atyának
az elsőáldozási felkészítésért, a szép és mély szertartásért, köszönet a hitoktatóknak a hittantáborért és az évközi elő- és utóképzésért, köszönet a híveknek a közbenjáró imákért.
Rovnyainé Remsei Anikó - hitoktató

Szent Anna nap
Idén Szent Anna, Szűz Mária édesanyja ünnepén, templomunk búcsúján Wolfgang Amadeus
Mozart: C-dúr Koronázási miséjét (Krönungs-Messe, K 317) adta elő a szentmise keretében
a Szent Anna Kórus és Zenekar. Az 1779-ben komponált mű Mozart egyik leggyakrabban
előadott oratorikus alkotása a Requiem és a c-moll mise mellett. A mise címe nem királyi koronázásra utal, hanem a Salzburg melletti Maria-Plain búcsújáróhely csodatévő Mária-képének
megkoronázására, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, 1779. március 25-én.
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Mozart a liturgia öt állandó tételére zeneileg visszatérő szerkezetet illesztett, a Kyrie középső
(Christe eleison) szakaszának zenei anyaga tér vissza az Agnus Dei második főrészében. Ezzel
Mozart zeneileg is egyértelművé tette, hogy Jézus Krisztus az Isten Báránya.
Az ünnepi szentmisén még két további zenemű is felcsendült, egy kortárs olasz szerző, Luca
Spada Allelujája és az áldozás végét követően Francesco Maria Veracini, barokk szerző szonátájának lassú első tétele hegedűn, orgonakísérettel.

A templomunk búcsújának liturgiáját bensőségesebbé tevő zenei élmény előadói voltak: Szent
Anna Kórus és Zenekar, vezényelt Zsíros Levente, koncertmester és a hegedű szóló előadója
Szabó Krisztina, szólisták: Mondok Yvette – szoprán; Bojta Zsuzsanna – alt; Gulyás Bence – tenor; Hámori Szabolcs – basszus. Művészeti vezető és orgonán közreműködött: Richter Pál.
Köszönjük Leányfalu Önkormányzatának és a Szent Anna Kórus és Zenekar Egyesületnek a
támogatást!
Dr. Richter Pál
A szentmisén concelebrált Zoltán atya és Szilágyi János atya, a Leányfalui Lelkigyakorlatos
Ház igazgatója.

ünnepi szentmisét.

Most már hosszú évek óta megszoktuk, hogy
Szent Anna napkor különösen is sok hívő
gyűlik össze nálunk a környék településeiről
is, mert híre van a meghitt ünneplésnek és a
magas szintű zenei élménynek, amely kíséri az

A szentmisét követően, ez már szintén hagyomány, szeretet vendégséget tartunk az egyházközség hívei által hozott süteményekkel, italokkal. Mindig várt ünnepe ez a falunak, igazi búcsú,
templomunk védőszentje, Szent Anna, és a gyülekezeti közösség méltó ünnepe.
Hírünk van már a világban, erről tanúskodnak a következők:
Egy betelefonáló a Karc FM rádió Paláver műsorában július 27-én: Elmondom, hogy én bizony
megtaláltam azt a plébánost, akinél megkapom a heti lelki és szellemi táplálékomat. Szerintem
nagyon fontos, hogy olyan helyre járjunk, ahol fel tudunk töltődni az Isten, haza, család egységéből fakadó szentbeszédből. Mindenkit arra biztatok, hogy keresse meg azt a plébániát, ahol
ebben a szellemben kap lelki táplálékot. Ezt én Leányfalun találtam meg, a Szent Anna plébánia
vasárnapi szentmiséjén. Nekem is meleg szeretettel ajánlották, most én ezt továbbadom. Remek
volt, amit Szalay Zoltán atyától kaptam, amit prédikált. Először voltam ott, magával ragadó,
Istennel teli beszédet kaptam. Mondták ott, hogy mindig ezt kapják a hívek. Erre bíztatok más
plébánosokat is, hogy ilyen Istenhez közel vivő, emellett hazafias beszédeket mondjanak híveiknek. A jelenlévők hetven százaléka hetven felüli volt, de volt sok fiatal is, sok ministráns az
oltárnál. Hozzáteszem, hogy Zoltán atya még humoros is volt, karakán fogalmazással beszélt.
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus személyes
tapasztalatai nyomán
Ebből a címből egy átlagember csak két szót nem ért: az eucharisztikust és a kongresszust —
ezen viccelődtünk mi katolikusok az elmúlt időszakban. De félek, hogy a legtöbb katolikusnak
is beletörne a nyelve, ha saját szavaival meg kéne fogalmazni, hogy miről is szólt 2021. szeptember 13. és szeptember 20. között az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.
Az eucharisztia görögül hálaadást jelent, de az Egyház ez alatt mindig is Jézus Krisztus értünk
adott örök áldozatát értette, illetve az erre válaszul megfogalmazott hálaadásunkat fejezzük ki
e szóval.
Az áldozat lényege nem más, mint hogy az Élő Isten második isteni személye, Jézus Krisztus
magát adja nekünk oda, hogy örök és isteni életünk legyen.
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt
az utolsó napon.” (Jn 6,54)
Ez a katolikus keresztény hit központi mozzanata, ami körül forog minden, és ezért nagyon
fontos időről időre ezt tudatosítani is magunkban. Ennek a céljából szerveződik négyévente egy
nemzetközi összejövetel: az Eucharisztikus Kongresszus, ahol ezt a hit titkot bontjuk ki, ünnepeljük a liturgiában, és részesülünk a gyümölcseiből, melyek ennek nyomán teremnek.
Mit fogalmazhatunk meg személyesen a leányfalusi egyházközség életére vonatkozóan tanulságként az Eucharisztikus Kongresszus személyes tapasztalatai nyomán:
• Az Egyház él, és nem csak a száraz tanításában, a hitigazságok kimondásában, az erkölcsi
útmutatásokban, jógyakorlatokra való buzdításban, hanem az Oltáriszentség ünneplésében, és annak megélésében, hogy Jézus napi szinten valóságosan itt van velünk, jelen van
az életünkben.
Tudatosítsuk ezt a mindennapjainkban, éljünk jelenlétében, párbeszédben Vele!
• Hihetetlenül meg tud mutatkozni Isten jelenléte a szép és minőségi liturgikus cselekményekben, ahol a legszentebb áldozatért való hálánk gyanánt a magunk teljesítményét is
odatehetjük az oltár elé: a felkészültségünket, a fáradozásunkat, a zenénket, énekünket,
mozdulataink méltóságát, és így tovább.
Vegyünk részt a szentmiséken olyan módon, hogy egész valónk ezt a hálát és imádást fejezze
ki, hogy az oltáron ténylegesen és valóságosan Krisztus jelenik meg a kenyérben és a borban,
és ajánlja magát áldozatul az Atyának és eledelül nekünk. Éppen ezért ne részvételünk és
figyelmünk feleslegéből adjunk, hanem legyen ez az alkalom jelenlétünk csúcspontja, méltó
Jézus áldozatához.
• A Szentlélek működése tetten érhető volt a kongresszus szervezése mögött. Egy világméretű rendezvény megszervezése és lebonyolítása, ráadásul a COVID járvány hatása alatt
rendkívüli teljesítmény, főleg egy vallási közösség számára, melynek kifejezetten nem a
nemzetközi rendezvényszervezési tevékenység a fő profilja. Mégis a folyamatos nehézségek, szervezési gondok, erőforrás-hiány ellenére a rendezvény rendkívüli módon sikeres
lett, mely a hitetlenkedőket, a kívülállókat, sőt a szervezőket is meglepte.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, és igyekezzünk az egyházközösség minden tagjával
türelemmel együttműködni és alázattal elfogadni az elöljárók irányítását. Még ha nem is látjuk minden pillanatban szolgálatunk értelmét, bízzunk a Szentlélek vezetésében, hogy még
a legkilátástalanabb helyzetből is a legjobbat hozhassa ki.
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• Kétségtelenül a kongresszus egész magyar katolikus egyházunk megnyilatkozása volt a
világ és az országos nyilvánosság előtt, kiállás Jézus Krisztus és a katolikus hit mellett:
tanúságtétel és hitvallás.
Éppen ezért a Kongresszus programjában számtalan tanúságtétel kapott helyet, a Hungexpo területén és a városban felállított NEK-színpadokon is, de a legnyomatékosabb
megjelenés talán a szombat esti fáklyás eucharisztikus körmenet volt, ahol a Kossuth téri
szentmise helyszínéről vonulva több tíz-, sőt százezer ember békésen, egységben, közösen
énekelve tett tanúságot hitéről és követte az Oltáriszentséget a másnapi pápai szentmise
helyére, a Hősök terére. Itt nem pápát-látni vonultak fel az emberek, hanem a hitüket megvallani. A média nem is tudott vele mit kezdeni: némán hallgatott.
Aki személyesen részt vett a körmeneten, annak a fáradság ellenére felemelő és maradandó lelki élményben volt része.
Tegyünk mi is bátran tanúságot Krisztusról. Ha nem is mindig könnyű, de mindenképpen
lelki gazdagságban lesz részünk.
Aki a felvételeket visszanézve szeretne utólag bekapcsolódni a gazdag lelki programokba, ajánlom figyelmébe a kongresszus YouTube-csatornáját, egyszerűen beírva a „NEK2020” keresőszót, vagy közvetlenül itt:
https://www.youtube.com/c/52ndInternationalEucharisticCongress/videos.
Szabó Péter

Karácsonyi hagyományok december 24-én
December 24-e karácsony böjtje, az esztendő legsötétebb napja. Ekkor van a legnagyobb szükségünk a fényre. Ezért születik közénk ekkor Jézus, a Fény.
Ezen a napon s az ezt megelőző adventi hetekben járnak a betlehemesek, hogy a születő Fény
örömhírét vigyék mindenhová, ahol az emberek szívükbe fogadják.
Egy betlehemes köszöntő:
„Megjött a karácsony veres paripáján,
Fagylelő szelet fúj zúzmarázott száján.
Jézus, a megváltó e napon született,
Azért szent nevével kívánom hát nektek,
Kolbász alatt nyögjön a vén kakasülő,
Bőséggel teremjen búza, málé, szőlő,
Bojtosfarkú bornyú tíz-húsz az udvaron,
Csikó, tinó, bárány, birka az udvaron.
Tiszta jó szívemből kívánom ezeket,
Adjon az Isten boldog ünnepeket.”
E napon szigorú böjtöt tartott a régi ember: három szem búzát evett s egy pohár vizet ivott
egész nap. Később jött szokásba a mákos guba fogyasztása. Kislányok jártak kántálni fehér ruhában e nap estéjén, lámpagyújtáskor a bukovinai székelyeknél. Ezen a napon jártak a gyerekek
ostyát hordani. Az ostyát a kántor készítette. (A kántor vezeti az énekeket a templomban.) Az
ostyán Jézus képe volt. A szoba közepén, a mestergerendára függesztették föl. […]
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Szokás volt még ezen az estén, hogy a szoba négy sarkába diót dobtak. Az angyalokat ajándékozták meg ezekkel, s erőt, egészséget kértek tőlük. Ezt az imát mondták:
„Benn a házban négy szög van,
Minden szögben egy angyal.
Közepibe Krisztus,
Ablakban Szűz Mária.
Fiát kotlázgatja,

Odaszáll egy angyal,
Szárnya alá kapja,
Viszi a mennyekbe.
A mennyek megnyílnak,
Az angyalok szépen énekelnek:
Dicsőség a magasságban az lstennek!
Amen”
(Bálint Sándor gyűjtése)

A karácsonyi asztalt nem e napon, hanem 25-én készítették el, hiszen a mai nap böjtös nap,
előkészület a holnapi ünnepre.
Később alakult úgy, hogy karácsony napjának előestéjén már elkezdődik az ünneplés.
(Részletek Czárán Eszter: Világnak Virága – Magyar műveltségünk napról napra kicsiknek és
nagyoknak című művéből.)

Régi hagyományaink új köntösben
A járványhelyzet egyházközségünk programjait is rosszul érintette. Sok dolog elmaradt, sok
hagyomány újjá teremtődött…
Hogy a vírushelyzet miatt bezárkózott családok adventi hangulatba kerüljenek, Tegzes Mártiék — csatlakozva egy országos szinten kialakuló hagyományhoz — „adventi ablakok Leányfalun” címmel a falu különböző pontján lakó családokat szervezték be, hogy feldíszítsék
ablakaikat fényekkel. Minden nap más-más helyen gyúltak ki a számok, buzdítva ezzel a családokat, hogy kimozduljanak, és keressék az aznapi fényforrást. Templomunk falán Szentestén
kapcsolódott fel a 24-es szám.
A Jézuska-várást hitoktatóink koronavírus-kompatibilissé tették: a betlehemezés a templom
körül több helyszínen zajlott, megfelelő számú résztvevővel, különböző turnusokban. Elmondhatjuk, hogy nagy sikere volt az újításnak. Valószínű, idén is hasonlóban kell gondolkodniuk
a szervezőknek.

Az éjféli misét Zoltán atya a szabad ég alatt tartotta, és annak ellenére (vagy éppen amiatt),
hogy a templomok zárva voltak híveik előtt, szép számmal gyűltek a kinti oltár elé a családok,
várva Jézusunk megszületését.
A már hagyománnyá vált farsangi bálunk is elmaradt…
Húsvét még a félelem jegyében zajlott — online közvetítéssel, de már látszott a fény: egyre
többen oltakoztunk, hogy újra beinduljon a megszokott életünk.
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Pünkösdöt és Úrnapját már egymás körében ünnepelhettük. újra készülhettek az úrnapi sátrak,
de az előző évi karantén idején zajló úrnapi készülődést is beépítettük a templomkert díszítésébe:
ismét készültek virág-szőnyegek, melyek „szövését” gyermekeink végezték.
Nyárra enyhült a járvány szorítása. Felbátorodtunk, szervezkedhettünk. Adorján Veronka felvetésére, miszerint templomunk névadója, Szent Anna tiszteletére nem csak búcsút, de bált is tart-

hatnánk. Hiszen hiányzik az embereknek a tánc, a szórakozás. Rövid hezitálás után Zoltán atya
is lelkesedett az ötletért, s július 23-ára Anna-bált hirdetett. Polgármesterünk, Adorján András
felajánlotta, hogy tartsuk a bált a Sorg-villában, így meghittebb lesz az összejövetel. Zoltán atya
esti sétája alkalmával még zenekart is talált, akik új színt adtak rendezvényünknek. Ételről-italról ki-ki maga gondoskodott, és rájöttünk, hogy
saját főztünk kínálgatása még inkább összekovácsolja közösségünket. A szokásos tombola
sem maradhatott el, és a tavaly már „jól bevált”
Csókay Gyuri újra brillírozott a kikiáltásnál. Pilisszentkereszti barátaink is vendégeink voltak,
így a jelenlévő majd 130 fő végig beszélgethette, végig táncolhatta az éjszakát.
Egy napi pihenő után elérkezett templomunk
búcsúja. Vasárnap reggel Richter Pál szervezésében és a Szent Anna kórus és zenekar, valamint négy szólista előadásában felcsendült Mozart
C-dúr Koronázási miséje, mely csodálatos keretet adott a Szentmiséhez.
Az augusztus 20-i misén két lengyel pap segédkezett, akik gyönyörű miseruhát adtak ajándékba Zoltán atyának. Mise után a templomkertben
zajlott a falu ünnepsége, melyen Bellavics Lász-

ló, a Szent Anna Karitász vezetője mondta el
ünnepi beszédét.
Győrik Ágnes

9

Megismerni, megvallani, elfogadni
Zoltán atya szeptember 12-i szentbeszéde
az Eucharisztikus Kongresszus zárónapján
Kedves Testvérek! Az élő, valódi kapcsolat elemei a cím béliek: megismerni, megvallani,
elfogadni. Az Istenhez fűződő kapcsolatunk is ilyen.
Legfontosabb megismerni Jézust, az Isten fiát, megismerni a szent igét, az evangéliumot. Aki
a szent írás szavai szerint megismeri Jézust, annak a lelkében, a gondolkodásában mindig ott
lesz Isten szava, akkor minden élethelyzetben vele lesz Jézus. Ugyanígy történik szentáldozáskor, amikor magamhoz veszem az Ő Szent testét. Az ilyen embernek mindig lesz alapja,
erős bázisa. Az ilyen megismerésnek mélysége lesz, lelki tisztasága lesz. Ez vezet annak felismeréséhez is, hogy mit jelent az Eucharisztia, az Oltáriszentség.
Sokan mindennek hiányában nyilatkoznak Jézusról, a megismerés hiányában kinyilatkoztatnak. Az ilyen ember sajnos nem is képes a mindennapi életben meghallani az Úr hangját.
Nem ismeri Jézust, legfeljebb látja képeken, hogy egy szakállas, hosszúhajú zsidó ember, és
a látványból kitalál ezt-azt, de ez nem ismeret, nem ismeri Jézust. Itt nincs lelki mélység. Itt
nincs jelen Isten szava az életében. Így nem alakul párbeszéd Isten és ember között, ahhoz
megismerés kell.
Emberek között is csak úgy jön létre működő kapcsolat, ha megismerik egymást, egymás
szemébe néznek, megismerik egymás gondolatait. De ha nincs megismerés, akkor minden
kapcsolat csak felületes lesz.
A felületes ember, lehet mondani, hazug. Kinyilatkoztat mindennel kapcsolatban, tévedhetetlennek mutatja magát, de hiányzik belőle a megismerés, a mély ismeret, amire alapozhatna.
Aki veszi a fáradságot, hogy megismerje az Úr szavát, annak csodálatos élménye lesz. Egyszer csak érezni, érteni fogja Jézus szándékát. Elkezdi érezni maga mellett az Urat, de mindig.
A mai nap az Eucharisztikus Kongresszus zárónapja. TV-n keresztül követtem a záró szentmisét. Még most is beleremegek a boldogságtól az átélt élmények hatására. Olyan nagy öröm
volt maga a Ferenc pápa által bemutatott szentmise, de valójában az egész hét, a Kongres�szus hete. Úgy éreztem, ott van a téren az egész egyház, akik megismerték az Urat, Jézus
Krisztust, és ottani jelenlétükkel megvallják őt.
A mai evangéliumi szakaszban mit is tett Péter? Jelét adja, hogy csak felületesen ismeri Jézust! „Ki vagyok én nektek? Kinek tartotok? Mit számítok én nektek?” Péter megvallja a
hitét: „Te vagy az Isten felkentje! Te vagy az Isten fia!”
Nem könnyű eljutni a megismeréstől a megvallásig. Péternek sem volt az. Meg is inti őt Jézus
keményen, amikor hevesen tiltakozik Jézus szavai ellen:
„az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik,
de harmadnapra feltámad.” Péter nem megsértődik, hanem megbánja, javítja felületességét,
és megvallja, minek tartja Jézust. A megvallás tesz bennünket is teljessé. A megvallás, ami a
megismerésen alapszik.
Ez volt ennek a hétnek a csodája. A sok személyes vallomás. A kétezres kórus énekéből
zengő vallomás. A megtöretett kenyérnek, az Eucharisztiának csodája összehozta ezt a sok
embert a helyszínen, még többet a képernyőkön keresztül egy óriási, együttes megvallássá.
Megvallottuk Jézust!
Megtapasztalhattuk, hogy a Szűzanya oltalmazza ezt a népet. Hiszen Szent István nem aján10

dékot adott a Szűzanyának, amikor felajánlotta neki a koronát, az országot, hanem kéréssel
adta oda, védd és óvd országomat!
Ezen a héten érezhettük, Szűzanya véd és óv minket. Nem engedi pusztulni az országot, óvja
az ország lelkét. Láthattuk az egyház élettel teli kis közösségeit, a működő iskolákat, amik
mind az élet jelét mutatják. Csak azok mondják, hogy mindennek vége, akik nem ismerik
az Urat, Jézus Krisztust. Akik nem ismerik a Szűzanyát. Akik azt szeretnék, ha mindennek,
azaz az egész ország lelkének vége lenne. Akik számolják, hányan voltak, hányan nem voltak? Hány percig volt itt a pápa? Érezniük kellet volna, hogy együtt vagyunk, együtt az egész
egyház, hogy együtt valljuk meg Jézus Krisztust, az Isten fiát. Megvalljuk és elfogadjuk.
Elfogadjuk urunknak, akit követünk. Elfogadjuk. Ez a legmagasabb szint. Megismerem,
megvallom és elfogadom.
Az emberi kapcsolatokban is így van. Elfogadlak barátomnak,
elfogadlak feleségemnek, férjemnek. Szívvel-lélekkel elfogadlak.
Ez a legmagasabb szint egy kapcsolatban.
Ezen a héten mindezt megélhettük. Hála a Bíboros úrnak, aki
nagy bátorságot mutatott ennek a hétnek a megrendezésével.
Nemcsak a járvány miatt, de leginkább a környezetünkben huhogók miatt, akik alig várnak valami rossz hírt az ország lelki állapotáról. Akik nem akarják észrevenni, hogy élünk, hogy élnek
a családok, a lelki közösségek, a fiatalok közösségei.
A bátorsághoz társul a segítség. A kormányunk is felismerte,
ezen a héten valami nagyszerű történhet az országgal, érdemes
segíteni. E nélkül nem sikerült volna.
De e helyt arról is beszélni kell, hogy a történelmi egyházak életében ez az elmúlt tíz-tizenegy év ezzel a segítséggel úgy talpra
álltak, megerősödtek, hogy jöhet bármi a jövőben, már minden
romboló szándék ellenére talpon is maradnak. Még tán nem is
ismertük fel, hogy milyen megalapozása történt az ország lelki
életének ebben az elmúlt tíz-tizenegy évben.

Fayköd Mária:
Eucharisztia

Nemcsak erős alapok készültek.
Testvérek, néztem a szlovák TV-t, amikor érkezett hozzájuk Ferenc pápa. Az előző hét élményei alapján mondom, testvérek: Szlovákiára még nehéz út vár a lelki megújulásban. Valójában minden szláv országban, ahol még a népi vallásosság uralkodik. Ezt az amúgy nagyon szép népi vallásosságot a liberalizmus megeszi, felfalja. Mint ahogy a moly megeszi a
legfinomabb szövetet. Mi már ezen túl vagyunk. Nálunk már felfalta a népi vallásosságot a
liberalizmus és társai. Nálunk már a vallásosság alapja a megismerés, a megvallás és az elfogadás. Hála legyen az Istennek, hogy hazánkban már megvolt a katarzis, úgy léptünk túl a
népi vallásosságon, hogy megkaptuk a megismerés, a megvallás és az elfogadás kegyelmét!
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Miserend az adventi és a karácsonyi időszakban
Rorate

kedd és szerda
csütörtök

reggel 7:00
reggel 6:00
szentmise: 9:30 és 11:15

Jézuska várás
Éjféli szentmise
karácsony, Urunk születésének ünnepe
karácsony, Szent István diakónus ünnepe
péntek
Szilveszter
Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
parancsolt ünnep

15:00
23:00
szentmise: 9:30 és 11:15
szentmise: 9:30 és 11:15
hálaadó szentmise: 18:00

Vasárnap
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.
2022. január 1.

szentmise: 17:00

Esti ima a betegek gyógyulásáért
Szeretettel kérem és hívom a kedves testvéreket, hogy együtt imádkozzunk a világjárvány idején a betegek gyógyulásáért advent első vasárnapjától minden este 21:15-től. A leányfalui Szent
Anna templomból élő közvetítés lesz az interneten.
Aki nem tud online részt venni az imádságban, az lélekben is csatlakozhat és imádkozhat velünk
otthonában.

Élő szentmiseközvetítés
A https://www.leanyfaluplebania.hu/ oldalon megtalálható az „Élő szentmiseközvetítés” menüpontban. A Youtube-on is elérhetők az alkalmak.
Adventi misék közvetítése Leányfaluról a fent közölt időpontokban, valamint Szenteste 23:00kor, karácsony napján 11:15-kor és karácsony másnapján 9:30-kor, a Hálaadó misét és az Újévi
misét is közvetítjük.
Gyónási lehetőség: a vasárnapi 11:15-ös szentmise előtt fél órával, a reggeli misék után, illetve
előzetes megbeszélés szerinti időpontban.

Leányfalui Szent Anna Római Katolikus Plébánia
Telefon: 26/383-091, e-mail: zszalay@t-online.hu, honlap: https://www.leanyfaluplebania.hu/
Segítse a Szent Anna egyházközséget, számlaszámunk: 64700083-10001679

Kegyelemteljes áldott karácsonyt
és áldásban gazdag Újévet!
Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi ünnepi szentmiséinken!
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Zoltán atya és a Szent Anna egyházközség

Szent Anna Római Katolikus Plébánia
2022. évi liturgikus naptára
Január 1.

szombat

Január 6.

csütörtök

Január
Február 2.

szerda

Február 26.

szombat

Március 2.

szerda

Nagyböjtben
Március 6.
Március 15.
Március 25.
Április 8.
Április 10.
Április 11 - 16.
Április 16.

péntek
vasárnap
kedd
péntek
péntek
vasárnap
nagyhét
szombat

Április 17.

vasárnap

Április 24.
Május
Június 5.
Június 12.

vasárnap

Június 19.

vasárnap

Június
Július 29.

péntek

Július 31.

vasárnap

vasárnap
vasárnap

Augusztus 15.

hétfő

Augusztus 20.
Szeptember 4.

szombat
vasárnap

Szeptember 11.

vasárnap

Október

Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
Vízkereszt, Urunk megjelenése
a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Horváth Sándor atyára emlékezünk
Keresztény bál
Hamvazószerda, szigorú böjti nap
elkezdődik a 40 napos böjti idő
Puszta Sándor atyára emlékezünk
Nemzeti ünnep
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Keresztút a templom előtti Kálvárián
Virágvasárnap
Nagyszombat
Húsvét
a legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Szűz Mária hónapja
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
Szentháromság ünnepe
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
4 virágsátor készítése templom előtt
Szentségimádás (kijelölt templom)
Nyári keresztény bál
Szent Anna ünnepe, templomunk búcsúja
Leányfalu védőszentje
Nagyboldogasszony ünnepe
Szent István ünnepe
Tanévnyitó szentmise
Elsőáldozás
a 11:15 szentmisén
Szűz Mária hónapja
Betegek szentségének feladása
a 9:30 szentmisén
Nemzeti ünnep

Október 16.

vasárnap

Október 23.

vasárnap

November 1.

kedd

November 2.

szerda

November 19.

szombat

November 27.

vasárnap

December 4.

vasárnap

December 10.

szombat

December 24.

szombat

December 25.

vasárnap

Karácsony ünnepe

December 26.
December 31.
2023. január 1.

hétfő
szombat
Vasárnap

Karácsony, Szent István diakónus
Szentségimádás (17:00), Hálaadás
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe

Mindenszentek ünnepe
Halottak napja
Szent Erzsébet ünnepe
segítők munkájának megköszönése
Advent I. vasárnapja
várakozás Urunk eljövetelére
Szent Miklós várás
a 11:15 szentmisén
Koroncz László atyára emlékezünk
Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise, utána tábortűz

szentmise 9:30, 17:00
parancsolt ünnep!
szentmise 18:00
parancsolt ünnep!
szentmise
Faluház, 18:00
szentmise
keresztúti ima 16:30
szentmise 9:00
szentmise
barkaszentelés 9:00 és 11:15
Nagypéntek: szigorú böjt!
liturgia 17:30, körmenet 18:30
szentmise 9:30, 11:15
imaóra 15:00
szentmisék előtt litánia
szentmise 9:30, 11:15
szentmise 9:30, 11:15
szentmise 9:30, körmenet
Sorg-villa 19:00
szentmise 9:30, agapé
szentmise 17:30
parancsolt ünnep!
szentmise 9:00
táskaszentelés 11:15
szentmise 9:30, 11:15
rózsafüzér a szentmisék előtt
szentmise 9:30, 11:15
szentmise 9:30, 11:15
szentmise 9:30
parancsolt ünnep!
szentmise 17:30

szentmise 9:30, 11:15

templomban 15:00
templomban 22:30
23.00
szentmise 9:30, 11:15
parancsolt ünnep!
szentmise 9:30
szentmise 18:00
szentmise 17:00
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