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Hagyunk-e helyet a karácsonyfa alatt a kisdednek?
A gyerekeket megkérdezve, ha azt a szót hallják, hogy karácsony, mi jut az eszükbe? Sorban ezeket,
a válaszokat kaptam: ajándék, hó, játékok, finom édességek, szünet az iskolában, fenyődíszítés,
majd a végén mikor kezdettek kifogyni az ajándékozás örömeinek szavai, egyik gyermek válasza
Jézus születése volt. Ha e röpke kis felmérésem a felnőttek felé is szólna, valószínű hasonló választ
kapnék.
Általában keresztény ünnepeink ünneplése leszűkült sok embernél az anyagias világ szintjére. Az
ünnepekre sok pénz legyen, hogy sokat tudjunk költeni, sok élelmiszert e pár napra felhalmozni
(remélem, hitelt már nem vesznek fel). S ilyen lelkülettel nem marad más, mint amit az iskolában
tanítottak karácsonyi ének gyanánt: ”kis karácsony, nagy karácsony, ki sült-e már a kalácsom…”.
Közben azon álmodozunk, megzenésítve is, hogy miért nincs minden nap karácsony! Égetjük a
gyertyákat, felhőtlenül élvezzük az életet, a mának élünk.
Sajnos, nagy általánosságban, a társadalom minden szintjén e kép rajzolódik elénk az ünnepről!
Elfeledkezünk az Istenről! De aki elfelejti az Istent, az könnyen az Embert is! Olyan jó lenne, ha
fenyőfa alatt helye lenne a betlehemi kisdednek is! A feldíszített fenyő köré állna a család minden
tagja, elimádkoznák a miatyánkot, elénekelnék a menyből az agyalt, és örülnének egymásnak!
Hálát adva az életért, gazdagságért, szegénységért, az ünnepért, hogy újra együtt a család, a
mosolyért, a gondoskodó szeretetért, amit egész évben kapunk.
Ádvent – karácsony: a lelki töltekezés ideje.
Meggyónok az ünnepekre, lerakom a lelki terheket, és befogadom az Isten gyermeket a szívembe.
Belső békét teremtek a lelkemben, ami nem hűvös nyugalom és nem érzelgőség, hanem alap,
életünk igazi alapja, lényünk legmélyebb vágya. Erre a békére épül az áldás és kegyelem, amely
megtanít a Szentlélek által tisztánlátásra, megértésre, együttérzésre, harmóniára.
Harmóniában élni Istennel, emberrel, természettel. Karácsony belső békéje iránytűként vezessen
bennünket a hajlékunkban lévő feldíszített fenyőfához, hogy meglássuk, és megtapasztaljuk Isten
látogatását otthonunkban. Hálát adva az Istenek, megköszönve mindent, énekelhetjük: ”Dicsőség a
magasságban Istennek, és békesség a jóakaratú embereknek!”
Így válik karácsony ünnepe a mi lelki újjá születésünkévé az otthonunkban, Isten és ember
találkozásában!
Zoltán atya

Karácsony fénye, Jézus Krisztus fénye
világítsa meg utunkat az Újesztendőben!
Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
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Simeon és a gyermek Jézus (Lk: 1:25-35)
Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és
istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt
rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig
nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét.
A Lélek indítására a templomba ment.
Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a
törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és
áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: "Most bocsásd el,
Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta
szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt
készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és
dicsőségül népednek, Izraelnek."
Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott.
Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához:
"Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz
Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te
lelkedet is tőr járja át - hogy kiderüljenek sok szív titkos
gondolatai."
Benjamin West: Simeon a gyermek Jézussal

Két évvel ezelőtt történt
Azon a karácsonyon rájöttünk, miért is kell ez az este. Azon az estén rájöttünk, mi hiányzik az
ünnepből. Rájöttünk, hol rontottuk el, és hogyan kéne másképp. Nem szerettem addig a
karácsonyt. Fájt, hogy együtt van a család, de mégse. Mindenki sürög-forog, csomagol, de hogy
miről is szól ez az egész.. Senki nem gondolkozott el rajta. Csak főztünk, készülődtünk, hogy az este
tökéletes legyen. De a nap nem volt az. Mindig veszekedtünk. Mindenki rohant és ideges volt, hogy
nem lesz készen minden pontban 6 órára, hogy nem lesz mindenki az asztalnál, nem lesz esetleg
valami elég finom, nem lesz megfelelő az ajándék… És ilyen feszültségben és könnyekkel telt el soksok év, szomorúan, de a tökéletes asztal mellett fel kellett engedni, mosolyogni kellett, örülni az
ajándéknak, tiszta szívvel énekelni a fa előtt, boldogan. Nem magunk miatt, hanem a
családtagjainkért. Akik a szívüket–lelküket kidolgozták aznap a másik öröméért. Ennyit
megérdemelnek. De néha üres maradt a szív, hiába volt tele finomsággal a gyomor. És minden
évben ez történt. De két évvel ezelőtt megváltozott valami. Ugyanúgy kezdődött, könnyes fadíszítés,
megsértődés, de kitartó készülődés. Nem tudtam segíteni, a szobámban ültem és nagyon lassan
csomagoltam. Nagymamám és anyukám csinálták a munka nagy részét, és hívtak, hogy menjek
segíteni. De én csak szomorúan csomagoltam. Már három óra volt, amikor befejeztem mindent és
lementem. És akkor kezdődött minden. Elájultam. Ez volt az első jel, hogy baj lesz. Egy ideig nem is
tértem magamhoz. Egy óra múlva egyikünk sikítani kezdett, hogy a nagymamám a fürdőszobában
fekszik eszméletlenül: második jel. Az a 15 perc, amíg a mentő ki nem jött, 24-én délután, az a
keserves próbálkozás, hogy magához térítsük és a rettegett bizonytalanság, hogy él-e még.
Megrémültem. Nem akartam elveszíteni, nagyon szerettem. Akkor feláldoztam magamban valami
számomra nagyon fontosat Istennek, hogy mentse meg. Nagyon féltem, de imádkoztam. És ott van
a sok finom étel és a fa, az ajándék. Kit érdekel. A nagymamámat akartam. Két hétig volt
kórházban, de jól lett. Tavaly alig főztünk. Nem ez a lényeg. Egymásért vagyunk. Egy hangos szó
nem esett köztünk, végig együtt voltunk és a kevesebb munka is jobban eloszlott így. Megtanultunk
örülni egymásnak, őszintén átélni, hogy ez a nap arról is szól, hogy figyeljünk lélekben a másikra,
szeressük egymást. Minden napnak így kéne eltelnie. De ezen a napon különösen. Hiszen Jézus a
szeretetet hirdette! Miért nem igyekszünk különösen az Ő születése napján odafigyelni a
szeretteinkre? Miért kell majdnem tragédiának történnie, hogy észrevegyük az ünnep lényegét és
átéljük azt a belső békét, nyugalmat, boldogságot, szeretetet és összetartozást, aminek ezen a napon
ott kellene lennie minden házban? Szomorúan gondolok bele, hány család tölti el készülődve a
másik figyelembe vétele nélkül a Szentestét! Csak legyen minden tökéletes, a lelki ráhangolódás
nem számít. Dehogynem. Csak az számít! Nem véletlenül van egy hónapunk, az ádventi időszak
erre. Miért nem használjuk ki? Miért nem gondolkozunk el azon, hogy hiányzik-e valami az
ünnepből? Mi hiányzik? Jól tudunk-e ünnepelni? Miért nem próbáljuk meg, hogy együtt
beszélgetünk a harmadik féle sütemény elkészítése helyett? Ugye jobb lenne tartalommal eltölteni?
A ráhangolódáshoz szeretnék egy kis segítséget adni egy Wass Albert (Karácsonyi mese) idézettel:
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,,Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a
gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este
korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad és befagynak a vizek, s a
sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut
mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a
Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák
gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó
miatt a bennünk lévő rosszat.”
Áldott Karácsonyt!

Sprenger Renáta

100 éve született Katona (Puszta) Sándor atya
Nemrég emlékeztünk halála 25. évfordulójára, idén születése 100. évfordulójára emlékezünk.
Katona Sándor atya (a költői nevén jobban ismert Puszta Sándor) negyvenhat éven át volt
Leányfalu lelki atyja, plébánosa. Ez alkalommal az egyházközség nem a költőre emlékezett, hanem
erre a lelki atyára, aki megalapította az egyházközséget, ezen keresztül komoly szerepet vállalva a
falu közösségének kialakulásában is.

Sándor atya kriptájánál a temetőben jött össze először a falu elöljáróinak csoportja és az
egyházközség jó néhány tagja, hogy koszorúk, virágok elhelyezéséve tisztelegjen a nemcsak
termetre volt nagy ember előtt és imával kérjen neki örök nyugodalmat.
Zoltán atya rövid megemlékezésében felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy Sándor atya
édesanyjával és testvérével nyugszik a sírban, ami bizonyítja, hogy Sándor atyának Leányfalu volt
és maradt igazi otthona.
Az ezt követő emlékmise után a papköltőre
emlékezett a templomi koncerttel, verseinek
megzenésített előadásával a dunabogdányi
római katolikus templom Koinonia együttese.
Zoltán
atya
szentbeszédében
követendő
példaképként szólt katona Puszta Sándorról:
Arról elmélkedjünk, hogy valaki hogyan válik
méltóvá Krisztushoz, hogyan építi fel az életét –
a Lélek által, ahogyan a sírján áll – hogy
Krisztus legyen életének a középpontjában.
Katona Sándor mindent megtett azért, hogy
papi hivatásának eleget tegyen.
Mindent megtett azért, hogy amit az Úristen rábízott papsága által, abban kiteljesedjék. Mindent
megtett azért, hogy az egyházat, a híveket híven szolgálja, Isten dicsőségét hirdesse szóban és
tettben ott, ahova az Úristen helyezte. Nem volt megalkuvó, nem lépett hátra soha, azért, hogy
jobb helyzetbe kerüljön, evilági előnyöket szerezzen. Tudta, hogy mindenhol, így egy akkor
nagyon kis faluban, Leányfalun is betöltheti papi hivatását, tudta, hogy itt is szükség van Isten
szolgálatára.
Kedves Testvérek! Sokszor mondják, Leányfalu igazán kis falu. Amikor egy pap megkezdi
szolgálatát, Isten kegyelméből, akkor többnyire kisvárosban gondolkodik, ahol a több ezer hívő
ember alakítja a papi munka sokféle formáját. Idővel rájön, hogy a szolgálat minősége nem attól
függ, hogy hány hívőnek végzi azt. Minden azon múlik, hogy kinek milyen a lelkülete. Milyen az
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elkötelezettsége Isten felé. Hiszen 10-20 ezres lélekszámú helyen is lehet kényelmeskedni, formális
szolgálatot végezni, és egy nagyon kis helyen is lehet a lelkek felemelését szolgálni.
Katona (Puszta) Sándor, amikor ide került Leányfalura, mindössze 26 éves volt 1937-ben. Ebben
az időben is léteztek, forgolódtak itt híres emberek, de sok lelki, szellemi, kulturális élet nem volt a
faluban. Katolikus szempontból sem volt Leányfalu ebben az időben önálló, Szigetmonostorhoz
tartozott, annak volt filiája. Ezek a körülmények fogadták a fiatal Sándor atyát. Püspöke levélben
bíztatta, kezdjék meg az egyházközség építését, hogy Leányfalun is kialakulhasson a katolikus
közösség.
1937-ben két bőrönddel jelenik meg itt Katona Sándor, hogy megkezdje a közösségépítést. Nincs
plébánia, de még plébánia épület sincs, csak ez a templomocska áll. Vannak viszont jó szándékú
emberek, jó szándékú hívek. Úgy kezdődik az élete, hogy az emberek, a hívek segítik. Az egyik
család szállást ad, a másik család biztosítja az élelmet, megint másik a téli tüzelőt adja. 1940-ben,
amikor a világban már háború dúl, megépül a kis plébánia. A hívek adják össze erre is a pénzt,
hogy legyen plébániájuk, legyen plébániahivatal. Közben Sándor atya átjár Surányba misézni, az
ottani kápolna az ő műve. Leányfalun nincs ravatalozó, ahol a helyiek búcsúzhatnának
halottaiktól. Megépül a kis ravatalozó is. De a sok építkezés mellett megkezdődik a lelki, szellemi,
sőt a kulturális élet szervezése is.
A kialakuló egyházközség egyben társadalmi értelemben is közösségé válik. Csak 1946-ban lesz
önálló plébánia Leányfalu és csak 1949-ben lesz önálló állami egység a faluból. Ez azt jelenti,
hogy a falu önálló közösségének építésében meghatározó szerepe volt Katona Puszta Sándornak!
Az iskolában kezdődik a hitoktatás, ezt is ő végzi. A História Domusban, a plébánia írott
történetében Sándor atya minden részletet megörökített. Hányan voltak elsőáldozók, hányan
vettek részt a körmeneteken, mikor, ki, milyen segítséget nyújtott az egyházközségben. Sándor
atya végzi, amit Isten rábízott.
Kiemelkedő képességei sok mindenben megmutatkoztak. Volt a vatikáni rádiónál korábban,
közvetítette a rádión a budapesti Eucharisztikus Kongresszus eseményeit, doktorátust szerzett,
sőt, püspök-jelölt is volt. Mindezek mellett kitartott hívei szolgálatában, leányfalusi
megbízatásában.
Közben beáll a fordulat az országban, jönnek az ötvenes évek, üldözik az egyházat, támadják őt
is. Sándor atya nem tántorítható meg, harcol a hitélet megmaradásáért. Sikerrel. Erre utal, hogy
ma is szívében őrzik őt az akkori gyerekek, a legtöbbjük ma is hű templomához, vallásához. Neki
ez volt az igazi mérce a sikerhez!
Nagyon nehéz helyzetet teremtett számára és az akkori egyházközség számára a Kölley Gizella
által az egyházközségre hagyott telek, ahol most a Lelkigyakorlatos ház áll, annak megmentése
az államosítás elől. A hagyaték arról rendelkezik, hogy a telken olyan ház épüljön, amelyik helyet
ad a lelkileg megfáradtak számára, ahol lelki felfrissülésben részesülhetnek. Erről is mindent
elbeszél a História Domus. Nem maradhat parlagon a terület, mert elveszik. Végső esetben el
kellene adni, hogy a kis templom bővítésébe átmentsék az értéket. Sándor atya kemény
küzdelemben védi az örökhagyó akaratát, menti az értéket tervekkel, ahogy a püspök atya is
rendeli neki levelekben.
Ebben a küzdelemben segítői, hatékony segítői vannak Mihályi István egyháztanácsi elnök és
Kecskés János gondnok személyében.
A lelki ember és költő ennek a nagyon is világi kihívásnak is megfelel. Hivatásával felvállalt
kötelességét beteljesíti minden területen! Mindazt, ami egy paptól, egy lelkipásztortól elvárható.
Keresztel, esket, az elhunytakat temeti. Híresek ma is első áldozásra, bérmálásra felkészítései. Az
ő személye része Leányfalunak.
Ahogy írja a naplóban, 1949-ben 827 lakosa van Leányfalunak. Ebből 400 körüli a katolikus, 300
körüli a református. Gondosan lejegyez mindent. A falu az óta sokat változott, nemcsak
lakosságszámban. De Katona Puszta Sándornak, a falu plébánosának ma is üzenete van. Üzenete
van felelősség vállalásban, a közösség szolgálatában, Isten kezét el nem eresztve.
Ennek az üzenetnek a továbbvitele a ma élők, a mi feladatunk, kötelességünk.
A tavaszi zarándoklat terve
A 2011 tavaszi út kiteljesítéseként is felfogható út Regensburgig vezet majd. Schärdingben van
foglalva szállásunk, ahonnan elérhetők a célpontjaink: Passau, Regensburg, Altötting és
Burghausen.
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Passau sok szempontból fontos város, de számunkra, magyarok számára első királynénk, Szent
István felesége, Boldog Gizella sírja kötelezően felkeresendő pont. A három folyó (Duna, Inn és Ilz)
összefolyásánál épült város bővelkedik látnivalóban, amelyek leginkább a város egyházi
történelmének tanúi.
Regensburg óvárosa megtartotta XIV. századi képét, és
oly módon tükrözi vissza a virágzó középkor gazdasági,
politikai és vallási fejlődését, mint azt egyetlen más város
sem egész Európában.
A valaha élt gazdag kereskedők házai, a gazdagságot is
hirdető templomok mellett fontos ismerni a város
történelmi szerepét, amely kihatott egész Európára. A ma
is látható Rathausban ülésezett 140 éven keresztül a
birodalmi gyűlés (Reichstag), amely a német-római
birodalom hercegségein kívül Európa más képviselőit is
tagjai közt tudhatta.

Regensburg

Szomorú magyar vonatkozása a városnak, hogy itt végezték ki a 955-ös augsburgi (Lech-mezei)
csata magyar vezéreit, Lélt (Lehelt), Bulcsút és Súrt.
Altötting egy zarándokhely, a leghíresebb bajor Mária-kegyhely. A 700 körül épült nyolcszögletű
kápolna (Gnadenkapelle) a magyar kalandozásokat is túlélte. A bajor uralkodók szíve is itt
nyugszik.
Szálláshelyünk, Schärding, maga is látványosság, így érdemes maradék időnket sétával tölteni
majd.
A zarándoklat időpontja: 2012. április 30 – május 4. Az euró magas árfolyama miatt nem olcsó az
ötnapos út. A félpanziós, kétágyas elhelyezés személyenként 200€, a busz és egyéb költség
várhatóan nem lépi túl a 25eFt-ot, szintén személyenként.
A korlátozott számú szálláshely miatt korlátozott a részvétel is, ezért minél előbb érdemes Zoltán
atyánál jelentkezni, helyet foglalni, de a szándékot meg is tartani, hogy mások elől ne legyen elvéve
a lehetőség.
Egyházi események a 2011. évben
Lassan vége az évnek. Az ember ilyenkor elgondolkodik, mi az, ami sikeres volt és örömet szerzet,
mi az, ami minden jó szándéka ellenére nem úgy sikerült, a hogy szerette volna. Összegzi az évben
elvégzett munkát, hogy az újesztendőben, Isten segítségével újra tudja kezdeni, amivel egyháza
megbízta. „Menjetek, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg az Atya a Fiú és a Szentlélek
nevében”. E missziós küldetéshez, nagyon sok körülményt meg kell teremteni lelki, szellemi,
kulturális és anyagi szinten, hogy hangunk eljusson az itt élőkhöz.
Azon vagyok, mint plébános, hogy munkatársaimmal, az egyháztanácsi tagokkal, a Szent Anna
Karitász csoport tagjaival, a hitoktatókkal – köszönet nékik – hogy olyan körülményeket
biztosítsuk a templomban és a plébánián, hogy az mindenkor méltó legyen Isten Dicsőségéhez és az
emberek lelki javára.
Aki belép a templomba, vagy a plébániára, éreznie kell a gondoskodó szeretetet, amely az emberi
összefogás által valósul meg, hisz hitünk által mindannyian egy ügyet szolgálunk.
Katolikus ember számára legfontosabb a szentmise, amit semmi nem helyettesíthet. Hitünk forrása
és csúcsa. Aki rendszeres templomba járó, tudja, vasárnapi mise nélkül nem ünnep a vasárnap.
A templom előtere kora tavasztól, késő őszig szinte mindig nyitva van, hogy az emberek
megállhassanak egy imára, illetve megtekinthessék a templomot. Kihasználva a főkapuk
nyitottságát, levágva a védőrács lakatját, szeptember hónapjában besurranók ellopták a szertartás
kellékeit, amellyel több, mint félmilliós kárt okoztak.
Hála a Jóistenek, a hívek segítségével pótolni tudtuk a liturgikus felszerelést!
Hitoktatás van az iskolában, óvodában és a plébánián. Közel száz gyermek vesz részt a
hitoktatáson. Színes programok vannak a plébánián a gyermekek részére az év folyamán, hogy
egyre jobban megismerjék Egyház életét, küldetését.
Keresztelés: Egyre jobban lehet tapasztalni, hogy a szülők addig halogatják a gyermek keresztelését,
a keresztszülőre való hivatkozással, hogy végül nem kereszteltetik meg a gyermeket. Mintha nem a
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gyermek lenne a fontos, túl nagy hangsúlyt fektetnek a keresztszülőre. Tökéletes keresztszülőt
keresnek, ahelyett, hogy a családtagok közül választanának, ahogy tették az őseink. Ainek van
édestestvére, ott érthetetlen számomra miért idegent kérnek fel erre a tisztségre! Utána jön a nagy
csalódás. Tessék visszatérni az ősök hagyományához!
Ebben az évben november közepéig 40 gyermek részesült a keresztség szentségében.
Első áldozás ünnepe: ahogy a szülők megáldották gyermekeiket, megható volt mindannyiunk
számára. Érezni lehettet Isten jelenlétét. Hála Istenek, 16 gyermek volt első áldozó. Köszönet a
hitoktatóknak, különösen Ragóné Tegzes Mártának!
Házasságkötés: 7 pár fogadott örök hűséget egymásnak templomunkban. Sajnos egyre kevesebb a
házasságkötés ma Magyarországon! Se polgári, se egyházi. Élettársi kapcsolat ma a divat. Így
könnyen el lehet repülni, mint a galamb, nem törődve a hátrahagyott gyermekekkel, élettárssal.
Sokan galambháznak nézik a családi életet. Mikor jönnek a kihívások, a megoldás helyett könnyebb
elrepülni és utána még gonoszkodni is. Nem bíznak sem Istenben, sem emberben. Így nem lehet
családot alapítani, fenntartani.
Ebben az évben hétszer hangzott el a templomban holtomiglan-holtáiglan szeretem! Kérek
mindenkit, akit illet, rendezzék a házasságukat az Isten előtt is!
Temetés: Adjátok meg a testnek a végtisztességet – írja a szentírás! Sajnos egyre gyakrabban ez
elmarad, vagy méltatlanul történik. Mindenkinek el kellene gondolkodni, hogyan vesznek végső
búcsút szeretteiktől!
A temető az emberiség megszentelt helye, ahol visszaadjuk a testet az anyaföldnek. A halhatatlan
lélek az Úristennél van, várva a feltámadás dicsőségét.
Általános tapasztalat, hogy elhunytjaiknak csak az egyharmada kerül a helyi temetőbe. Ebben az
évben november közepéig 14 személynek adtuk meg a temetőben a végtisztességet. Ebből katolikus
9 (6 koporsós-, 3 urna-temetés).
A temetőt lehetőségünk szerint takarítjuk és fenntartjuk! A lejárt sírhelyeket, amelyek 25 év után
lejárnak, és ha nem váltják meg, felszámoljuk. Az egész temető nyilvántartásban van, engedély
nélkül hamvasztva is tilos elhelyezni elhunytat.
Szent Anna Karitász működése példaértékű Papp Istváné Emma vezetésével! Az új CBA üzlet
mellett működik. Lehetőségük szerint befogadnak és továbbadnak használt, de tiszta ruhákat, más
használható, tehát nem roncs tárgyakat. Szerteágazó karitatív munkájuk tanúskodik az önzetlen
szeretetről Isten és ember előtt.
Lelki élet, kultúra terén az év folyamán számtalan lelki, szellemi élménnyel gazdagodhattunk.
Például a szentmiséken felcsendülő zenei művek, amelyeket az újonnan megalakult Szent Anna
kórus ad elő. Köszönet dr. Richter Pálnak, zenepedagógusnak, az egyháztanács tagjának! Külön
köszönöm a Puszta Sándor Kulturális Alapítvány szervezésében létrejövő gazdag programokat,
mely már hagyománnyá vált templomunkban. E programok fő szervezője Magyar Kálmán
barátunk.
A nyári tábor, a gyermek lelki napok az év folyamán, a plébánián, a cserkészek foglalkozása a
közösségi teremben, az ádventi koszorúkészítés, a Mikulásvárás, számtalan közösségformáló
programunk, a tavaszi, őszi zarándoklatok, sok lelki élményt nyújtanak, hála Istenek.
Felújítás: a templom körbe kő burkolatot kapott, hogy ne járjunk sárban, a torony kis helysége fel
lett újítva, a plébánia közösségi terme új ablakokat kapott, új ablak került a kis teremre is az
emeleten, az orgona és a harmónium is fel lett újítva.
Anyagi helyzetünk: a hívek adományaiból tartjuk fenn a templomot és a plébániát, a nagyobb
beruházásokat az Érsekség segíti, minden napi kiadásainkat a persely pénzből és az egyházadóból
fizetjük.
Köszönet mindazon testvéreknek, akik segítik anyagiakkal is hitéletünket megélni, intézményeinket
fenntartani a perselyadománnyal, egyházadóval! Köszönet a református testvérek támogatásáért az
ellopott kegytárgyak beszerzéséhez, az Önkormányzat támogatását és mindazoknak támogatását,
akik jó szível mellénk állnak és segítenek bármilyen formában! Isten fizesse meg nekik erővel és
egészséggel!
Szalay Zoltán
plébános
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
2012 LITURGIKUS NAPTÁRA
Minden első pénteken mise után
Szentségimádási óra
Január 1. vasárnap
Január 6. péntek

Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
Vízkereszt, Urunk megjelenése.

Január
Február 2. csütörtök
Február 18. szombat
Február 22.

Ökumenikus imahét
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Keresztény bál
Hamvazószerda, szigorú böjti nap,
elkezdődik a 40 napos böjti idő
Horváth Sándor atyára emlékezünk
Puszta Sándor atyára emlékezünk
Nemzeti ünnep
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Virágvasárnap
Nagyhét
Nagyszombat

Március 2.
Március 5.
Március 15. csütörtök
Március 25. vasárnap
Április 1.
Április 2-április 7.
Április 7.
Április 8.
Április 15.
Április 30.-május 4.
Május
Május 6. vasárnap
Május 27.
Június 3.
Június 10.
Július 29.
Augusztus 15. szerda
Augusztus 20. hétfő
Augusztus 26.
Augusztus 27-31.
Szeptember 27-29.
Október
Október 14.
Október 23. kedd
November 1. csütörtök
November 2. péntek
November 17. szombat
December 2. vasárnap
December 9. vasárnap
December 10.
December 24. hétfő
December 25.
December 26.
December 31. hétfő
Január 1. kedd

Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Zarándoklat, Ausztria/Németország
Szűz Mária hónapja
Anyák Napja- virágosztás
Elsőáldozás
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe,
a harmadik legnagyobb ünnep
Szentháromság ünnepe
Elsőáldozás a 10:30 szentmisén
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe,
4 virágsátor készítése templom előtt
Szent Anna ünnepe /búcsú/
Leányfalu védőszentje
Nagyboldogasszony ünnepe
Szent István ünnepe
Hálaadás, terményszentelés
Nyári hittanos tábor
Zarándoklat
Szűz Mária hónapja
Betegek szentségének feladása
Nemzeti ünnep
Mindenszentek ünnepe,
megemlékezünk az egyház szentjeiről
Halottak napja
Szent Erzsébet ünnepe,
Segítők munkájának megköszönése
Advent, várakozás Urunk eljövetelére
Szent Miklós várás a 10:30 szentmisén
Koroncz atyára emlékezünk
Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
Karácsony ünnepe
Karácsony, Szent István diakónus
Hálaadás
Újév, Szűz Mária ,Isten Anya ünnep

szentmise 9:00, 10:30
a karácsonyfát eddig illik
díszítve a lakásban hagyni
a keresztények egységéért
szentmise 17:30
18:30 Faluház
péntekenként keresztúti ima
17:00

szentmise 9:00
szentmise 17:30
barkaszentelés 9:00,10:30
Nagypéntek: szigorú böjt
nagyszombati liturgia 17:30
feltámadási körmenet 18:30
szentmise: 9:00, 10:30
imaóra 15:00
Passau, Altötting
litánia mise előtt
szentmise 9:00, 10:30,
10:30 szentmisén
szentmise 9:00,10:30
szentmise 9:00,10:30
szentmise 9:00, körmenet
10:30 családok miséje
szentmise 9:00, agapé
11:00 családok miséje
szentmise 17:30
szentmise 9:00
szentmise 9:00,10:30
szentmise 8:30,
Máriagyűd, Harkány, Pécs
rózsafüzér szentmise előtt
a 9:00 szentmise keretében
szentmise 9:00
szentmise 9:00, délután
15:00 temetőben gyászmise
mise elhunytjainkért 17:30
szentmise 17:30
erzsébet-kenyér osztása
roráté,reggeli mise 7:00
szentmise 9:00, 10:30
15:00 a templomban
este 23:30 a templomban
24.00, utána tábortűz
szentmise 9:00, 10:30
szentmise 9:00, 10:30
szentmise 17:30
szentmise 9:00, 17:30 !
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Puszta Sándor: Betlehemi éj
A hold beszűrt a kunyhórepedésen,
Ezüst halmot hintett szerte szépen.
A glória már fényes messze zengett.
Elaludtak. Szendergett a Gyermek.
Mária édesen, a bölcsőre hajolva,
József, az ács, s fejénél a szalma.
Aludt a csacsi és a hű ökör.
Ez éjjel nem riadt egy kutya se föl.
Bogrács alatt a tűz, csuporban a tej,
A fák, a bokrok, mind. És száz virágkehely.
Aludt a jószág. A tágas gádorok.
A mindig virrasztó csordapásztorok.

Egy kis bari, tán álmán, bégetett.
Sóhaja gyapjak tavába veszett.
Aludt a ház. A csend. A kispatak.
Háztető a nád. S a ház előtti pad.
Aludt a szerszám, a szíj, ostoron a nyél.
Gyalogúton, állva, elaludt a szél.
Gyöngyháztollú szárnnyal mind, a madarak.
Aludt az éj is, egy nagy fa alatt...
A glória már csak szinte zümmögött,
Mint a hold zenéje alvó fű között.
A Hűség virraszt csak
Léptét hallani,
Hogy ébren legyen itt
Mindig valaki...

Adventi Szentmiserend a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise
hétfő, szerda, csütörtök, péntek
kedd (várjuk a hittanos gyerekeket!)

reggel 7:00
reggel 7:30

Karácsonyi Ünnepi Szentmiserend
December 18. szentmisét követően
a leányfalusi gyermekszínház előadása
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
2012. január 1. Újév, vasárnap
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise

18:00
15:00
23:30
24:00
9:00 és 10:30
9:00 és 10:30
17:30
9:00 és 10:30

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: kedd: 9:00-11:00, szombat: 10:00-12:00, vagy előzetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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