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Ádventi várakozás
Egyre rövidebbek a nappalok, a tájat kora délután már ellepi az alkonyat, aludni készül a természet.
Későn lesz világos, korán sötétedik, ebben a sötétebb időszakban mintha csak várnánk valamit. Sok
embert lelkileg megvisel a korai sötétség, a lakás is elsötétül, s marad a villanyfény vigasza.
Ádvent van, a Várakozás ideje.
A papok előveszik a lila színű miseruhát, és az egész katolikus világban, ahol megélik a hitüket az
emberek, elkezdődik a reményteli várakozás. E várakozás legfontosabb mozzanata a reggeli mise, a
roráté, mely felemeli az embert Isten kegyelmébe, hogy tiszta legyen, lerakja minden lelki terhét, és
a várakozás Igaz találkozássá teljesedjék.
Roráté mise a mi templomunkban reggel hét órakor az Úrangyala imádság elimádkozásával
kezdődik, s majd felhangzik ősi adventi ének:
Harmatozzatok
Égi magasok!
Téged vár epedve
A halandók lelke.
Jöjj el, Édes Üdvözítőnk!
Lelki készülődés, elcsendesedés. A szentgyónás ideje e várakozás négy hetében minden hívő
számára, hogy a karácsonyi találkozás a Betlehemi kisdeddel élete kegyelmi újjászületése legyen.
Meg teszünk e mindent azért, hogy lelkileg újjá szülessünk a megtestesült Ige által? Mert a
karácsonyi születésben Isten hajol le az emberhez!
Emberek itt Leányfalun, és mindenki, aki ezeket a sorokat olvassa! Tegyünk meg mindent, hogy az
adventi várakozás Jézus jászlához vezessen minket, ahol Isten szerető gyermekei lehetünk!
Induljunk el a reggeli misére! Ez az út vezet a lelki Betlehembe, most van itt az ideje!
Egyedül rajtunk múlik, elindulunk-e reggeli misére, a leányfalusi kis templomba. ”Ma reggel
látogatóm lesz, remélem, otthon leszek!” Milyen jó lenne ily lelkülettel fogadni Isten gyermekét!
Megint kaptunk adventet és karácsonyt oly sokadszorra. Ünnepelünk, csak a betlehemi kisdeddel
való találkozás marad el.
Isten vezessen az ő útjára, hogy idén Rátaláljunk!
Zoltán atya

Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
Jézus Krisztus legyen fény utunkon az
Újesztendőben!
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Jézus születése Szent Máté Evangéliuma szerint (Mt: 2,1-12):
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."
Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész
Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép
írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak
születnie. "Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így
jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán
nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled
származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek
pásztora lesz."
Albrecht Dürer: Királyok imádása

Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag
feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos
értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak
neki."
Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. 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. Mivel
álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza
hazájukba.
Jókai Anna: Bölcsek és pásztorok
Honnan tudták? Honnan a bölcsek, és honnan a pásztorok, hogy ki az, aki megszületett? S miért
éppen ők, ők először, s nem valaki mások az annyiféle foglalatosságú és minősítésű, egyébként
fürge és mohó sokaságból?
Márk a Születés misztériumáról titokzatosan hallgat. Máté evangéliuma a bölcsekről beszél, a
napkeletiekről, akik kiszámították, a csillagkonstellációból számították ki, hogy az idő
beteljesedett. Lukács viszont a pásztorokról szól a, akik megkapták a hírt, angyali
kinyilatkoztatásban, a lélek megérintése által. János nem részletez, hanem összefoglal, a
legmagasabb szakralitás nyelvén: „Kezdetben vala az Ige… és az Ige testté lőn és közöttünk
lakozék.” Ez már a beavatottság foka. A tömör érvényességé. Amiben minden benne van. Elvenni
belőle tilos. Hozzátenni locsogás. De teljességében átvilágítani és megélni: a személy dolga. És az
érett személyek szellemi zamata által egyszer tán csak „megemészthető” földi ittlét dolga.
Mindenki tanuló az univerzumban: óvodától az egyetemig. Vannak bunkók, vannak ismétlők.
Vannak előrerukkolók. S vannak, akik „oktatásukat” észre sem veszik.
Ami igaz, az igaz: nem könnyű a tanítványnak, ha felismeri Mesterét. Mert akkor követni kell. Nem
dicsérgetni, nem a szavait szajkózni, nem kisajátítani, nem megzsarolni, nem kihasználni őt,
hanem követni. Ki, ahogyan képes rá. A bölcsek módján, elsősorban az eszével, vagy a pásztorok
módján, elsősorban az érzéseivel. S egyszer talán a kettő szintézisében, egész lényével, végre.
A Gyermek körül semmi sem véletlen. A köréje gyűlt társaság sem az. A krisztusi impulzus
megérkezett, a kor „legokosabbikához”, és a kor „legegyszerűbbjeihez” fordult a híradással. Az olló
szétnyílt szárnya között így fogta be a minden rendű és rangú emberiséget. Jött a végtelen
csillagövön át, kettős megváltó erővel: a világfelismerés és a világszeretet sugallatával? Hogy
ugyanazt az Istent kell felragyogtatnunk az agyunkból, mint a szívünkből.
Mégis azt tapasztaljuk, hogy jelenünk a mai „pásztorokat” lemosolyogja, s a mai „bölcseket”
igyekszik a kasztból kivetni. Bizony, a primitív, a visszamaradott nézi le itt az eredendően,
természetesen egyszerűt? Szimpla, egysíkú anyagtudós a bonyolultabb, több síkon egzisztáló
életkutatót. Megteheti. Megtehetik. Mindenkinek szabadságában áll a szabadságát szűkíteni vagy
rosszul használni. Butának vagy őrültnek nyilvánítani a gyermeki tisztát vagy a túlgondolkodót.
„Nem tudják, mit cselekszenek.” Hamis ok: hamis következtetés. Hamis cél: előbb – utóbb hamissá
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torzul az igyekezet is. Így hát legyen elnéző, akit lenéznek. A csillagok és a lélekmély biztonságával
legyen az. Ne sértse a „felszín fecsegése”.
A látszatra „fentiek” között ma gőg uralkodik, a valóban „lentiek” között pedig a megrögzöttség.
Amott az alázat hiányzik, imitt a szellemi kíváncsiság. Fájdalmas dolog ez. „Szülessék meg bár
ezerszer is Krisztus Betlehemben és nem benned – örökre elvesztél.” ( Angelus Silesius )
Krisztus ezért akiknek hírt adott, felelősséget is adott. Akik akkor – a többiek helyett is, szinte a
többiek képviseletében először megláthatták, először találkozhattak Vele, azoknak, azok utódainak
ma sincs mentsége. Sem a gyávaságra, sem a lustaságra, sem a közönyre. A hírt széltében –
hosszában, horizontálisan és vertikálisan terjeszteni kell. Kopogtatni kell az ajtókon – sőt olykor
dörömbölni talán - ; mindenki ajtaján. ( A Heródesekén, a farizeusokén, az álírástudókén is. ) Mert
végső soron senki sincs kizárva. Mindenki fogadhat. Krisztus óta az emberen múlik –
legnagyobbrészt – az ember.
Csak élni kellene végre teljes mélységében ezzel a kegyelemmel. Tudni, amit hiszünk. És hinni is
azt, amit tudunk már.
Az új évezred ezt várja tőlünk. A pásztorlelkű bölcseké lesz a jövő.
1989
Zarándoklat Burgenlandban
Az időpont egyeztetések miatt októberre
csúszott őszi zarándoklatunk Ausztriába
vezetett, régi magyar nevén a Várvidékre,
Burgenlandba. Korábbi útjainkhoz hasonlóan
most is a lelki töltekezés mellett a magyar
vonatkozások keresése volt a cél. Ez utóbbi nem
kíván nagy erőfeszítést, mert lépten-nyomon
magyar emlékeket találtunk.
Nagy magyar családok, a Batthyányak, a
Nádasdyak és az Esterházyak várai, kastélyai és
a magyar történelem hozzájuk kötődő részei
jelentették utunk kulturális vonulatát.
Elsőként boldog Batthyány Stratmann László
sírját kerestük fel.
A németújvári teplomban, az ízlésünknek kissé túl modern felfogással kialakított fülkében nyugvó
egyik legújabb szentünk mellett tartottuk első szentmisénket.
A zarándokcsapat a boldogasszonyi templom előtt

Megmásztuk a város közepén emelkedő sziklát, hogy a tetején
álló Batthyány várat megtekintsük. Érdekes, gazdag kiállítás,
berendezett termek fogadtak minket, amely részben ma is
családi fészekként működik a világban szétszórt Batthyányiak
számára.
Innen utunk Máriafalvára vezetett, ahol egy ékszer szépségű
templomot találtunk. Az oltár, a szószék Zsolnay porcelán, ritka
érdekesség és szépség.
Léka városa és a vár a Nádasdyak emlékét őrzi. A templom alatt
található a kripta, ahol a család sok híressége nyugszik. A vár
szépen helyreállított.
A soproni Lővérekben lévő szállásunkról könnyen elértük
másnap Liszt Ferenc szülőházát Doborjánban. A kis épület sok
érdekességet rejt. Jó volt feleleveníteni és kiegészíteni
ismereteinket Liszt Ferencről, akinek születése 200 éves
Máriafalva
évfordulója jön el jövőre.
Fraknó várát már sokan ismertük, mégis kaptunk újat az Esterházyak régen legfontosabb családi
központjának történetéből, amely sok ponton volt a magyar, elsősorban monarchiabeli történelem
eleme is. Folytatva utunkat az Esterházyak későbbi központja, Kismarton volt a cél. Ez a takaros
kisváros Burgenland fővárosa. Meglátogattuk az Esterházyak muzsikusa, Joseph Haydn sírját,
majd sétát tettünk a városban. Ezen a napon még jutott idő arra is, hogy útba ejtsük a festői
városkát, Rusztot a Fertő tó partján.
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A harmadik napunk is sok, tartalmas élményt hozott.
A Fertő tavat megkerülve jutottunk Boldogasszonyba,
amelynek bazilikáját szintén Esterházy építtette. A
bazilika lenyűgöző szépségét csak emelte az oltár előtt
felhalmozott, a bő termést köszönő dekoráció, amely
szép példája a hálaadásnak. Szentmisénken nekünk is
volt köszönnivalónk.
A fertődi kastély, az Esterházyak nyári rezidenciája
inkább érdekes volt, mint szép, hiszen még mindig alig
van látszatja a sok helyreállításnak, amit eddig
végeztek, hogy eltüntessék ötven év pusztításának
nyomát. Vannak azért már szépen helyreállított
Szentmise a boldogasszonyi bazilikában
részek, és folytatódik a sok pénzt igénylő munka.
Ráadásnak kaptuk a sétát Győr belvárosában. Sokunk látta régen a várost, ami épül és szépül.
Tavaszi és az őszi zarándoklat terve
Május 4-7. között ismét Ausztria a cél, Salzburg és környéke. Maga Salzburg város és a
salzkammerguti tavak menti városkák nemcsak szépségükkel vonzanak. Ennek a vidéknek a
történelmét a só határozta meg, ami sokaknak kemény életet, keveseknek nagy gazdagságot hozott.
Itt is találunk magyar vonatkozást. St.Wolfgang ma egy városka neve az azonos nevű tó partján. A
névadó szent az 1000 évvel ezelőtti Európa sok helyén fontos egyházi események szereplője volt,
így az augsburgi csata után (ahol a magyarok komoly vereséget szenvedtek) ő is részt vállalt a
magyarok keresztény térítésének megszervezésében.
Élete végén vonult vissza erre a vidékre, majd a halála után hozzá kapcsolódó sok csodás gyógyulás
nyomán vált fontos zarándokhellyé.
Salzburg a XVIII.
század
végéig
egyházi
vezetés
alatt
élt.
Azért
alakult ez így, mert
mindig is a környék
legfonto-sabb
szakrális központja
volt. Ma is az.
Ausztria legrégibb városa leginkább Mozart szülővárosaként ismert, de az egyházi vonatkozások
is kiemelkedőek. Magának a dómnak a története szimbolizálja talán a legjobban a város
történetét, amelyet háromszor kellett felszentelni a többszöri pusztulás miatt.
Az oda-vissza úton lesz alkalmunk egy-két helyen megállni, és
ismert, vagy kevéssé ismert kegyhelyeket is meglátogatni.
A buszos út várható költsége 45.000,- Ft, de ha negyven főnél
kevesebb jelentkező lenne, akkor az ár 3.000,- Ft-tal emelkedik.
Pontos útiterv, pontos feltételek és árak januárban lesznek
ismertek. Jelentkezni lehet Zoltán atyánál!
Az őszi zarándoklatunk terve is megvan. Máriapócsra és
környékére megyünk. Szállásunk Nyírbátorban lesz, és onnan
teszünk kirándulást a kegytemplomhoz és más látnivalókhoz.
Ebbe a szegletébe az országnak kevesen jutnak el, így biztosra
vehető, hogy nemcsak maga Máriapócs hívja majd a
jelentkezőket, hanem a program többi állomása is, amit majd
még ismertetünk valamelyik Üzenetben.
A tervezett időpont: szeptember 8-10. A szintén buszos túra
előrelátható költsége: 25.000,- Ft. Jelentkezni majd nyáron kell.
A könnyező Madonna-kép
Máriapócson
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A templom, a szentmise-áldozat helye
3.rész
Képek, szobrok, díszes ablakok nemcsak díszítésre szolgálnak a katolikus templomokban. Korok
szerint más és más szerepe volt ezeknek és van ma is. Mint mindennek, ezeknek a templomi
elemeknek is a hitben való elmélyülést kell szolgálni minden időben.
A mélyen istenhívő, hindu vallású Gandhi ír önéletrajzi könyvében a katolikus templomokról:
’Mihelyt belépsz egy ilyen templomba, megfeledkezel a kinti zajról és sürgés-forgásról.
Magatartásod megváltozik, méltósággal és tiszteletteljesen viselkedsz, ahogy elmész valaki
mellett, aki a Szűz képmása előtt térdel. Az idő múlásával egyre biztosabban érzem, amit ott
éreztem: hogy mindeme térdeplés és imádkozás nem lehet merő babonaság, hogy a Szűzanya
előtt térdeplő hívő lelkek nem a csupasz márványt imádják. Valódi hit fűtötte őket, és nem a követ
tisztelték, hanem az istenséget, akit a kő jelképezett. Úgy éreztem, ez az istentisztelet nem
csökkenti Isten dicsőségét, inkább növeli.’
A fali képek, a freskók és seccok a a legtöbbször a Szentírásból származó történeteket mesélnek el
képben. Ennek oka a nem túl régmúltban is jellemző volt írástudatlanság. Sokszor ábrázolnak a
képek szenteket, akik a hívek számára példaképek a hitben. Ezek az ábrázolások gyakran mutatnak
azonos részleteket, amik beazonosítják az idealizált képet mutató szentet a hívek számára.
A szobrok célja ugyanaz, mint a képeké: az ábrázolt isteni személy, vagy szent még valóságosabb, az
egyszerű hívő számára még hatásosabb megjelenítése.
A templomok ablakait szintén felhasználták arra, hogy az üvegen átsugárzó fény az ablaküvegben
megalkotott kép hatását fokozza. Nem öncélú díszítésként, hanem Isten dicsőségére.

A Scrovegny kápolna Pádovában

Michelangelo: Pietá - Róma

Szent Erzsébet székesegyház - Kassa

A leányfalusi Szent Anna
templomban is megtaláljuk
az áhítat tárgyi elemeit, a
szobrokat,
képeket
és
üvegablakokat.
A megfeszített Krisztus
Szűz Máriával és János
apostollal, a Jézus szíve
szobor, vagy a Mária-szobor
látványa nem unalmas,
mert nem a szobrot látjuk
benne,
hanem
amit
jelképez.
A Szent Anna templom üvegablakait az építéskor, 1892-ben jólelkű adakozók jóvoltából készültek.
Így ír erről a templomépítés krónikája:
’A kápolnának kilenc ablaka van s a vallásos kegyelet mind a kilenc ablak számára talált gazdát,
kik azt a kápolna ékességéül szolgáló üvegfestéssel feldíszítették. A szép stílű sanctuarium három
ablakára dr. Glósz Ferencz ügyvéd neje Szt. István, Boldog Jolán, Szt. Hermin alakjait festeté. A
kápolna hajójának hat ablaka közül az egyiket Benke Gyula és neje Szenes Ilona által
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adományozott Szt. Ilona képe díszíti, - a másodikat dr. Szitányi Ödönné szül. Kövér Jolán Szűz
Máriája (sixtini Madonna), - a harmadikat Palkovics Edéné szül. Eisner Ilona Szt. Erzsébetje, - a
negyediket Latinovits Lászlóné szül. Szitányi Valéria Szt. Annája. Két ablakkép még nem készült
el; az egyiket Köhler István készítteti, Szt. Istvánt fogja ábrázolni, - a másikat Köhlerné, ez a
Defregger-féle Szűz Anya képe lesz. – E képeket a nemes lelkű adományozók nagy áldozattal
készíttették el, s az építő-bizottság több ülésében nem is késett az Isten dicsőségére felajánlott
buzgalmukat hálásan megköszönni.’
Négy ablak képe a kilenc közül:

Szent Erzsébet

Szent Anna

Szent Ilona

Sixtini Madonna
(Raffaello után)

Az Egyházközség élete a 2010. évben
Visszatekintve az év napjaira, sok minden történt templomunk körül a lélek téren, de szellemi,
kulturális téren is és nem utolsósorban fejlesztés, építkezés megvalósulása terén is. Hála Istennek!
Ami a legfontosabb hitünk és a vallásgyakorlás szempontjából, az a szentmise, amely forrása és
csúcsa lelki életünknek. Templomunkban vasárnap 9 órai nagymisén kb. 80-100 fő vesz részt, kora
nyártól késő nyárig 250-300 fő. A 10:30-kor kezdődő családok miséjén, ami nagyon örvendetes,
általában 40-60 gyermek van jelen. A szülőknek köszönet, hogy vasárnap az egész család eljön
misére, sokszor ezen a misén is megtelnek a padok hívőkkel.
Hétköznap reggel 8-kor van a szent mise. Sajnos ezeken a miséken nagyon kevesen vesznek részt.
Más faluban hétköznapi misékre az idősek eljárnak. Leányfalun talán félnek a templomtól!
Köszönet annak a pár testvérnek, akik a hátteret biztosítják a hétköznapi miséken imáikkal! Van
értelme áldozathozataluknak, látni az eredményt a vasárnapi családok miséjén. Egy egyházközség
életében a rendszeres templomba járók adják a templom szívét.
Ebben az évben 27 gyermek részesült a keresztség szentségében. Sajnos sok szülő elhanyagolja a
gyermeke megkeresztelését. A keresztszülő kiválasztására fektetik a hangsúlyt, ha nincs meg felelő
keresztszülő, nincs keresztelés. Nagyon rossz szemlélet! Régi anyakönyvekben utána lehet nézni:
születéstől számítva heteken belül, sőt már egy hétre rá megkeresztelték a gyermeket, felkértek egy
családtagot keresztszülőnek. Nemcsak azért, hogy ne adj’ Isten valami történik a gyerekkel, hanem
hogy ne legyen a gyermek megkereszteletlen, magyarul pogány, minél hamarabb váljék Isten
gyermekévé!
A templom ajtaja nyitva, aki itteni lakos és kereszteltetni akarja gyermekét, várjuk szeretettel!
Hittan oktatás az óvodában is van, Melcher Mónika tartja a foglalkozást. Az iskolában Nagy
Miklósné Klári néni és Ragóné Tegzes Márta tartja a hittant. A két intézményben 85-90 hittanos
van, köszönet a szülőknek! Az élet később bizonyítani fogja, érdemes hittanra járatni a gyereket.
Nagy sikere volt szeptemberben a tanévnyitó alkalmából bemutatott vasárnapi misén a
táskaszentelésnek, ami először volt templomunkban.
Egész napos hittanos nap a plébánián, rajzverseny, templomunk lerajzolása, adventi koszorú
készítése, Mikulás-várás a családi misén, ahol közel 100 gyermeket ajándékozott meg a Mikulás, a
nyári hittanos tábor. Nagy kegyelem, hogy vannak segítők, akik a keresztény vallást megélik és
továbbadják.
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Zarándoklatok, nyár esti zenés, vagy kulturális műsorok gazdagítják lelki életünket. Magyar
Kálmán jóvoltából a Puszta Sándor Kulturális Alapítvány nagyon szép programokat szervezett.
Kérem, támogassák az alapítványt (64700083-32500042)!
A Szent Anna napi búcsú – sajnos időjárás nem volt jó – zenei szépsége felemelt mindannyiunkat
az Istenhez! Köszönet a szervezőnek, Richter Pálnak, egyházközségünk oszlopos tagjának.
Házasság szentsége: 12 alkalommal hangzott el templomunkban a holtomiglan-holtáiglan szeretem
fogadása.
Katolikus templomban az esküdhet, aki még szabad állapotú, nem kötött templomban házasságot,
vagy ha kötött, de özvegy lett, vagy ha polgárilag elvált ugyan, de az idők folyamán elhalálozott a
törvényes társa, akit az egyház annak tekint, akkor újra szabad állapotú lesz, rendezheti polgári
házasságát templomban is. Éljünk e szép lehetőséggel, templomban is mondják ki egymásnak, hogy
szeretem, akár hány évesek is, kérjék Isten áldását együttlétükre.
Betegek kenetét egyik októberi misén szolgáltattam ki a beteg testvéreknek. Régebben utolsó
kenetnek nevezték, helytelenül. Sokan félnek a kenettől, félnek papot hívni a rossz elnevezés miatt,
azt hiszik, aki ebben részesül, mindjárt meg fog halni. Nem így van! Jakab levelében, a Bibliában
szépen le van írva, ha valaki beteg, hívja a presbitert és az kenje meg szent olajjal. Ha felgyógyul,
adjon hálát az Istennek, ha nem, fogadja el az Úr keresztjét! Egy évben egyszer minden idős, vagy
aki nagyon beteg, kérheti, kortól függetlenül.
Temetések katolikus szertartás szerint 13 volt, ebből 10 koporsós és 3 urna beszentelés.
A temető rendbetétele, takarítás szempontjából nagyon sokat fejlődik, a rendszeres kaszálás, új
szemétlerakó, újabb vízvételi lehetőség a régi kerekes kútnál, a padok felújítása. Természetesen
mindez pénzbe kerül. A sírhelyek árát a fenntartásra fordítjuk. Az Önkormányzat, temetőfenntartási kötelezettsége okán szintén hozzájárul a költségekhez. Nagyon sok a lejárt sírhely! 25
évre szól egy sírhely. Amit nem váltanak meg újabb 25 évre, az felszámolandó. Minden egyes
rátemetésnél koporsós temetés esetében újra kell váltani a sírhelyet! Ez nem helyi rendszabály!
Urna-elhelyezést is meg kell váltani, ha meglévő családi sírba elhelyezik, akkor is. A sírok
megváltása a plébánián lehetséges. Aki nem állandó lakó, annak sírhelyet nem tudunk biztosítani,
csak nagyon kivételes esetben!
A Karitász (caritas görög szó, azt jelenti: szeretet) tagjainak köszönet a sok munkáért, amit az
Egyházért és a faluért tesznek, Papp Istváné Emma vezetésével! Örülök, hogy kiharcolta az új üzlet
melletti kis fahelyiséget, amelyben a Szent Anna Karitász működik, és segít, főleg ruhákkal az
embereknek. Kérem, aki tud használt ruhát hozni, azt elfogadjuk, de kimosva, kivasalva, olyat,
amit maga is elfogadna! Erre figyeljünk, ez nem a lomtalanítás helye!
Nagyon szép zarándoklaton voltunk tavasszal Csehországban, a morva részen, és ősszel
Ausztriában, Burgenlandban az ősi magyar szépségekben gyönyörködtünk, történelmi utazásként
éltük meg.
Hála Isten, sok minden szép történt és történik az egyházközségünk életében! Kiemelem a plébánia
új közösségi termét, amelyet boldog Jolánról neveztem el. Köszönet az Érsekségnek, aki kiadások
kétharmadát fedezte, és mindenkiknek, aki bármilyen formában segítette, segíti munkánkat akár
természetben, akár anyagilag. Nagyon szépen köszönöm!
2011 év lelki-szellemi eseményeinek tervezetét, amit mellékelünk, kérem, használják, tűzzék a
naptár mellé! Fontos tudnivalók vannak rajta!
A jövő év terveiből kiemelem a régi Kálvária felújítását. Nem szabad hagyni, hogy teljesen
tönkremenjen! (Jótékonysági bált szervezünk a régi Kálvária felújításának támogatására február
26-án, szombaton a Faluházban.) A templomtorony fa szerkezetének felújítása is a jövő évben meg
kell, hogy történjen!
Zarándoklatot tervezünk tavasszal Ausztria-Salzburg környékére, a tavakhoz, kegyhelyek keresünk
fel. Ősszel, szeptemberben a sokunk számára ismeretlen hazai terület Máriapócs kegyhely és
környéke lesz az úti cél.
A január elején esedékes ökumenikus imahét eseményeit templomi hirdetményben tudhatják meg.
Kérem, továbbra is segítsék lelkipásztori munkámat! Előre is köszönöm!
Szalay Zoltán atya
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A leányfalui Szent Anna egyházközség új képviselőtestülete
A képviselőtestület vezetője: Szalay Zoltán plébános
Világi elnöke: Nevelős Géza
A testület választott tagjai:
Adorján András
Adorján Istvánné
Csurgayné Mária

Ifj. Miháli István
Ifj. Kecskés János
Pappné Emma

Dr. Radvány László
Richter Pál
Szonthágné Judit

Zboray Péter
Zsidei Barnabásné

Az egyházközség képviselőtestületének feladata, hogy a plébániai közösség
célkitűzéseit, Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében
előmozdítsa. Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyűléseken
tárgyalja meg.
A képviselőtestület vezetője a plébános, tagjai az egyházközség képviselői.
A testület gyűlései akkor határozatképesek, ha a tagok kétharmada jelen
van. A határozatok meghozatalához a jelenlévő tagok felénél legalább egy
szavazattal többnek kell lennie.
A testület az egyházközség többi tagjának bizalmából megválasztott tagok.
A képviseletet csak úgy tudják ellátni, ha részt vállalnak az egyházközség
életében, vallási és minden egyéb értelemben.

Adventi Szentmiserend
a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise hétfőtől – péntekig

reggel 7:00

Karácsonyi Ünnepi Szentmiserend
December 18. szentmisét követően
a leányfalusi gyermekszínház előadása

18:00

December 24. Jézuskavárás
Istenes versek
Éjféli szentmise
utána tábortűz
December 25. Karácsony,
Urunk születésének ünnepe, szentmisék
December 26. Szent Család vasárnapja
December 31. Szilveszter, hálaadó szentmise
2009. január 1. Újév,
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise

15:00
23:30
24:00
9:00 és 10:30
9:00 és 10:30
17:30
9:00

Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést! Zoltán
atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
A szentmisék rendje az évközi időben:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Péntek (a téli időszakban)

08:00
08:00

minden első pénteken mise után szentségimádás

Szombat, vasárnapi előmise
Vasárnap
Családok miséje

17:30
9:00
10:30

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: csütörtök: 9:00-10:00, péntek: 16:00-17:00, vagy előzetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
8/8

