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Karácsonyi találkozás!
Érdekvilág, érdekkapcsolatok, ezért nincs idő egymásra. Megfigyelhető, hogy aki szegény körülöttünk,
azokra sosincs időnk; mindig futunk, mindig sietünk, sajnáljuk az időt rájuk, mert sajnos nem fontosak a mi
életünkben. Hány gyakorló hivatásban lehet tapasztalni, hogy csak ránéznek az emberre, és öltözködéséből
ítélnek - nevet sem tudnak, semmit nem tudnak róla; elég a látszat: szegény - köszönöm, és már mehet is.
Felületes vigasz, felületes segítség, nincs benne semmi mélység.
Az egész társadalmat áthatja a felületesség. Kevés az igaz barátság, az igaz közösség, szinte mindent meghatároz az emberi önös érdek. Egy ilyen társadalomban készülünk karácsony ünnepére, ami által meg kellene
tapasztalnunk a közösség, a család igazi erejét, értékét, az összetartozás élményét.
Vajon szenteste a sok giccs között és az ajándékozás közepette átéljük-e valójában mit ünneplünk, illetve kit
ünneplünk, vagy marad a mosoly, a finomságok elfogyasztása és a nagy sóhaj a lelkünk mélyén:
ezen is túl vagyunk!?
Amit lelkészként tapasztalok: sokan unatkoznak az ünnepek alatt, „belefáradnak az otthonlétbe”. Éjjelnappal megy a tv, és elege van a saját gyermekei zajából, az evészetből, az egész ünnepkörből. Ez a mai
igazi konzumember. Nincs benne várakozás, az igaz Advent megélése, az együtt imádkozás a családdal, nincs benne vágy az ünnep tiszta megélésére, nem hiányzik neki a szentmise kegyelme, ezáltal
elmarad az igazi öröm, az igazi befogadás és a szép együttlét a családdal és a betlehemi kisdeddel.
Ha ma születne meg az Úr Jézus - istállóban, szegényes környezetben - épp úgy elmennének mellette, és nem
fogadnák be, mint 2000 évvel ezelőtt. Senki sem szeretne egy szegény család barátja lenni.
Ma sok helyen mintha a világ nem változna semmit és nem tanulna semmiből; még mindig számít a társadalmi státusz, ami nem arról szól, hogy légy becsületes, alázatos, igazságos minden emberrel szemben.
Isten nélküli világ, Isten nélküli ember, Isten nélküli karácsony. Lehet így ünnepelni?
És mégis az Atya szeretete fényt gyújt a sötét éjszakában, mert „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
fiát adta oda érte” (Jn). A be nem fogadott Szent Család igaz fénye és szeretete az, amely beragyogja az ember
életét, akkor is, ha putriban lakik, rendes házban vagy netán palotában, mert az Ő fényessége a világ kezdete
óta élteti ezt a világot. És ez a fényesség minden jóakaratú és jó szándékú embert elvezet a betlehemi istállóba,
hogy megtapasztalja a Szent Család örömét és békéjét.
Mikor elindulunk a karácsonyi misére fáradtan, üresen, gyengén, és letérdelünk a betlehemi kisdedhez, akkor ugyanolyan szegények vagyunk, mint a megszületett Megváltó. Ám ez a találkozás gazdaggá tesz bennünket, és ez a gazdagság azt jelenti, megváltozik az ember élete. Ahogy a három királynak megjelent az
angyal álmában, hogy más úton térjenek haza, mi is más emberként térünk haza, és valójában ez a karácsony
ünnepének lényege: találkozni a gyermek Jézussal a betlehemi szegénységben és igaz emberként térni haza.
Ez az Istengyermek szegénységben született, hogy mi gazdagok lehessünk - senki másban, csak Őbenne. Ha
karácsonykor sokan megértenék, hogy Jézus szegénysége tett bennünket gazdaggá, akkor mi is gazdaggá
tehetnénk másokat Isten szeretete által. Ez lenne az igazi ajándékozás egymás felé, a boldog karácsony jegyében.
Zoltán atya

Evangélium Szent Lukács szerint (Lk.: 2:8-20)
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 megszületett 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!”
Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak
egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet,
amit az Úr tudtunkra adott!”
Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő
gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján
ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén.
Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A
pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért,
amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.
M.S. mester: Jézus születése

Plébániai hírek
Megköszönve azok segítségét, akik egész évben anyagi vagy természetbeni támogatásukkal segítették az Egyházközséget. Magam és a munkatársaim segítségével 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 17 fő részesült, 1 felnőtt és 16 gyermek, ebből 5 helyi
lakos volt.
Első szentáldozásban részesült 9 gyermek.
Házasok szentsége: 6 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban, ebből 1 pár volt leányfalui.
Katolikus szertartás szerint búcsúztunk 12 testvérünktől. 5 urnás temetés volt, ebből 3 urnát a hozzátartozók
elvittek. A betegek (utolsó) kenetét 4 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.
Bérmálkozás: Október 2.-án dr Cserháti Ferenc püspök szolgáltatta ki 27 fiatalnak a bérmálás szentségét
Hitoktatás: a helyi általános iskolában van a hitoktatás 97 gyermek részvételével. Óvodai hitoktatásra 17 gyermek jár.
Egyházadó: 106 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 és különböző tiszteletdíjak az adományokból látja el feladatát.
Jövő évi terv: 30 új pad elhelyezése a templom előtti térre, hogy megkönnyítsük a kinti misézést, azáltal
hogy mindig székeket kelljen kirakni. 30 új pad le lesz rögzítve tavasszal és ősszel áthelyezzük raktározásra a
plébániára, így kiváltjuk azt a hatalmas munkát, amit Zboray Péter, dr. Radvány László és pár segítő végeznek
a közösségért.
A sekrestyési feladatok ellátását havi forgórendszerben párosával látják el azon testvérek, akik szívesen segítenek
a templom körüli munkában. Aki még szeretne jelentkezni, szeretettel várjuk!
Megköszönöm az egész évi munkáját a hitoktatóknak, Ragóné Tegzes Mártának, Balla Bélának, Rovnyainé
Remsei Anikónak, kántoroknak, a Karitász tagjainak, templomtakarítóknak és mindazoknak, akik bármilyen
formában segítették munkánkat és imádkoztak érettünk.
Szalay Zoltán
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Légy résen!
Advent a készület, a várakozás időszaka.
A készülődés - ahogy a szóban is benne van - a “készségre” való irányultságot, törekvést jelent. Olyan cselekedeteket, hozzáállást, melynek a során mindent megteszünk, hogy vágyakozásunk beteljesedjék.
Éppen ezért a várakozás befogadást, nyitottságot is jelent arra, amire szükségünk van.
A cserkészeknek van egy jelszava, tulajdonképpen egy sűrített tanítása: “Légy résen!”
Angolul: “Be prepared”, vagyis légy kész, légy felkészült!
A magyar megfogalmazás az ugrásra kész hajlandóságot, az angol változat a felkészültséget sugározza, mindkettő alapjaiban fejezi ki advent
gondolatát.
De miért is?
Az tud igazán befogadni, aki kész a befogadásra, vagyis már van füle a
hallásra, értelme a megértésre, szíve, hogy átélje, teste és akarata, hogy megtegye.
Az tudja a jót tenni, aki megtanulta, hogyan kell, aki felkészült rá, begyakorolta, hogy amikor majd eljön
az idő, akkor álmából felkelve is tudja, mit kell tennie, és kész legyen azt gondolkozás nélkül meg is tenni.
Mennyei Atyánk azt várja tőlünk, hogy legyünk készek az Ő befogadására.
Valójában nekünk csak Ő hiányzik egyedül! Az ember ugyanis (majdnem) mindent meg tud tenni a saját erejéből. Tudásával, tapasztalatával, erejével messzire elér, egyedül Istent nem
vagyunk képesek önerőből lecsalogatni az Égből. De nem is kell, mert Ő jön, az
Úr közénk jön. Nekünk egy dolgunk van: befogadni Őt.
Mondhatjuk, hogy a cserkészek előképe Szűz Mária és Szent József, akik a kellő
időben résen voltak, és készek voltak befogadni a Fiút, akin keresztül az Egy Isten
betöltheti minden vágyunkat, hogy isteni életéből részt kaphassunk.
És ha Mária a cserkészek ősi példaképe, akkor Szent Anna a cserkészvezetők,
cserkészközösségek, de tulajdonképpen minden közösség és család példája,
hiszen Szent Anna és Joachim – ahogy az oltárképünk és a festett templomablak
is jól érzékelteti – olyan termékeny közeget teremtettek a kis Máriának, hogy ő
felcseperedvén, az Úr angyalának hívó szavára gondolkodás nélkül igent tudott
mondani. Nagy felelősség és feladat ez számunkra, akik Szent Anna nevére szentelt egyházközösségben, illetve cserkészcsapatban munkálkodunk a ránk bízottakért.
Tudunk-e olyan példák lenni a gyerekek előtt, fel tudjuk-e őket rendesen készíteni,
hogy amikor a Fiú érkezik, résen és készen legyenek?
Bízzunk benne, és tegyünk érte!
És mi lesz a befogadás után?
Mi, megkeresztelt emberek
az isteni élet élvezői, részesei vagyunk már itt a
Földön. Jézus születése,
halála és feltámadása által
képesekké váltunk Istenre:
a Szeretetre, és így részesei
lettünk az Ő életének, ahol
a Szentlélek ereje által minden lehetséges.
Karácsony igazi örömhíre ez, hogy már itt is van.

Szabó Péter
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Bíboros lett a sokat szenvedett albán pap
Október 9-én, vasárnap délben mit sem sejtve imádkozta Ferenc pápával az Úrangyala imádságot a televízió
képernyője előtt a 86 éves albán pap, amikor egyszer csak meghallotta az újonnan kinevezett bíborosok
között a saját nevét: Don Ernest Simoni.
„Óriási meglepetés volt számomra, soha nem gondoltam volna! Hálát kell adnom az Úrnak életemért, melyet
tőle kaptam és a sok-sok kegyelemért, amelyben részesített. Ez csak és kizárólag a Mi Urunk Jézus Krisztus és
a Legszentebb Szűzanya műve és érdeme. S így, mint egy szegény misszionárius – Jézus kis misszionáriusa –
minden nap imádkozom, hogy Jézus szeretete betöltse minden ember szívét”.
A világ két évvel ezelőtt, 2014. szeptember 21-én ismerte meg Ernest Simoni atyát. Ekkor mondta el
tanúságtételét Ferenc pápának Tiranában, aki apostoli látogatáson tartózkodott Albániában. A Szentatya
megkönnyezte az idős pap élettörténetét, akit az ateista kommunista rezsim bebörtönzött, megkínzott, kényszermunkára küldött és többször halálra ítélt. Ő azonban kitartóan bízott Jézusban, és túlélte,
legyőzte a 27 évig tartó kegyetlen üldözést.
„Haec dies quam fecit Dominus exultemus et laetemur in ea. Éljen Krisztus, éljen az egyház. Ernest Simoni atya vagyok. 84 éves pap” – e szavakkal kezdte tanúságtételét az albán pap, majd fölidézte, hogy 1944
decemberében jutott hatalomra Albániában az ateista kommunista párt. „Elsődleges céljuk az volt, hogy
felszámolják a hitet és a papságot. Azonnal megkezdődtek a letartóztatások, a kínzások. Papok és világi hívek
százait lőtték agyon, hét éven át ontva ártatlan hívek vérét, akik közül a halálos sortűz előtt néhányan ezt
kiáltották: „Éljen Krisztus Király!”.
1952-ben a kommunista kormány moszkvai politikai nyomásra megpróbálta összegyűjteni a még életben maradt papokat, és felajánlotta nekik, hogy szabadon gyakorolhatják a hitet azzal a feltétellel, hogy
elszakadnak a pápától és a Vatikántól. A kormánynak ezt a szándékát soha nem fogadta el a papság.
„Én 10 évig folytattam a tanulmányaimat a ferences kollégiumban: 1938-tól 1948-ig. Az elöljáróinkat
agyonlőtték a kommunisták, és ezért kénytelen voltam titokban befejezni a teológiát. Négy évre rá besoroztak
a hadseregbe azzal a szándékkal, hogy eltüntessenek. Két évet töltöttem azon a helyen, ami szörnyűbb volt,
mint a börtön. De az Úr megmentett engem és 1956. április 7-én pappá szenteltek. Másnap, Fehérvasárnap
volt, az Isteni Irgalmasság ünnepe, amikor bemutattam az első misémet. Nyolc és fél éven keresztül szolgáltam
papként. Ám a kommunisták elhatározták, hogy eltesznek láb alól”.
1963. december 24-én, az éjféli mise után a Shkodra közelében fekvő Barbullush faluban megjelent négy tiszt
a biztonságiaktól és fölmutatták a letartóztatási és agyonlövetési parancsot. Bilincsbe verték, a kezét a háta
mögé kötözték és berugdalták a kocsijukba. A templomból egy magánzárkába vitték, ahol három hónapig
embertelen körülmények között tartották. Így megkötözve vitték kihallgatni. „A főnökük azt mondta: „Föl
fognak akasztani, mint ellenséget, mert az mondtad a népnek, hogy mind meg fogunk halni Krisztusért, ha
kell”. Olyan erősen szorították a bilincsvasat a csuklómra, hogy elállt a szívverésem és majdnem meghaltam.
Azt akarták, hogy az egyház ellen és az egyházi hierarchia ellen valljak. Nem voltam hajlandó. A kínzástól
csaknem holtan rogytam össze. Ekkor, látva állapotomat, elengedtek. Az Úr azt akarta, hogy tovább éljek”.
Az ellene felhozott vádak között szerepelt az is, hogy háromszor misét mutatott be John Kennedy elnök lelki üdvéért, akit Simoni atya letartóztatása előtt egy hónappal gyilkoltak meg. Ezeket a szentmiséket VI. Pál
pápa rendelkezése alapján mutatta be, aki ezt kérte a világ összes papjától. Az albán pap abban az időben
franciául járatta a „Szovjetunió”-című (képes havi társadalmi és politikai – a szerk.) folyóiratot. Mindezt
akkor, amikor Albánia megszakított minden kapcsolatot a Szovjetunióval. A vád bizonyítékaként bemutatták a bírónak a folyóirat egyik számát, amelyik fotót közölt az amerikai elnökről. Az Isteni Gondviselés
jóvoltából azonban halálos ítéletét nem hajtották végre.
„A magánzárkába behoztak egy másik rabot, egy kedves barátomat, hogy majd ő besúgjon engem. Elkezdett
beszélni a pártról, de én csak azt válaszoltam neki, hogy Krisztus arra tanított, hogy szeressük ellenségeinket
és bocsássunk meg nekik, és hogy a nép javáért kell dolgoznunk. Ez a diktátor fülébe jutott, aki öt nappal a
kivégzésem előtt felmentett a halálos ítélet alól. Az ítéletet 18 év kényszermunkára változtatták, melyet a spagi
bányában kellett letöltenem. Miután onnan kiszabadultam, újabb kényszermunkára küldtek: tíz évig, vagyis
a rezsim bukásáig a szennycsatornában dolgoztam”.
A börtönévek alatt emlékezetből, latinul misézett, titokban gyóntatott és áldoztatott. Amikor eljött a
vallásszabadság ideje, az Úr segítségéből 110 faluban szolgálhatott és sok embert kiengesztelt, akikben
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bosszúvágy élt, igyekezett megtisztítani az emberek szívét a
gyűlölettől.
„Szentatyám, az összes jelenlévő nevében azért imádkozom, hogy
Krisztus Szentséges Anyja közbenjárására, az Úr adjon neked életet, erőt és egészséget Krisztus egyházának nagy nyája vezetésére.
Ámen”.
Tanúságtételét Ferenc pápa megkönnyezte két évvel ezelőtt.
Most pedig, azzal, hogy bíborossá nevezte ki, mintegy elismerte
annak a sok kereszténynek a szenvedését, akiket Albániában és
szerte a világon üldöznek, amiért kiállnak a Krisztusban való
hitért.
„Amint engem üldöztek, úgy üldöznek majd titeket is, akik
követtek engem. De Jézus mindig is erős reményünk volt, aki
vigasztal és segít minket, hogy szeressünk. Én találkoztam a
Szentatyával, amikor Albániába jött és váltottunk pár szót. Jézus mentett meg engem, sok viszontagságon keresztül mentem:
kétszer halálra ítéltek… Mindez Jézus műve!”
Ferenc pápa gyakran beszél Isten meglepetéseiről, ez a bíborosi kinevezés valóban az volt. Sokszor került a halál közelébe,
börtönbe zárták, megkínozták és most a római egyház bíborosa
lett, közel a pápához – mondta a Vatikáni Rádió olasz munkatársa az albán atyának, mire ő így válaszolt:
„Ez óriási meglepetés volt! Ötször csapott meg engem a halál szele. A börtönben megfogtak, hogy kivégezzenek, de Isten megmentett: Jézus mentett meg engem. Csakis Jézus, aki végtelenül szeret minket!”
Vargyas Attila: Karácsony estéjén
Karácsony estéjén egy angyal száll le hozzád,
Hozzád közeleg, s bekopog szívednek kapuján.
Azt várja, hogy meghalld e kopogásnak hangját,
S tágra nyisd szívednek bezárult kapuját.
Ott áll melletted csendben, nagy szerényen,
Várja, hogy kiszólj, hogy ajtód megnyisd már.
De szívednek háborgása hangosabb e hangnál,
S te nem hallod az ajtón a kopogást.
S ekkor az angyal az égre feltekint,
S az Istentől megkérdezi megint.
Jó helyre küldtél engem, vagy eltévedtem,
Mért küldtél ide, ha itt rám szükség nincsen?
S ekkor az angyal azt a választ kapja.
Tedd, amit tenned kell, s próbálkozzál újra,
De most ne kopogtass, csak ölelj két karoddal,
S meglásd, a szívnek magától kitárul kapuja.
S amikor egy kis szellő csak úgy lágyan átölel,
Nyisd tágra karjaid, szeress és ölelj.
Azt üzenik neked, hogy ma karácsony van,
S karácsonykor az angyalok érted jönnek el.
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Az őszi zarándoklat
Bács-Kiskun és Csongrád megyében jártunk. Kecskemét, Ó-Pusztaszer, Szeged, Tompa, Baja és Kalocsa
voltak az állomások.
Az első nap kevésbé szerencsésen alakult az eső miatt. Kecskeméten mégis megnéztük a belváros szép épületeit, köztéri szobrait. Ó-Pusztaszeren az erős eső elvette a lehetőséget, hogy a parkban körbejárhassunk,
de a Feszty-körkép élményét nem tudta elvenni az eső. Sokan közülünk látták már az alkotást, de mindenki
örült a látványnak.
Szállásunk Mórahalmon volt, onnan
mentünk be Szegedre másnap reggel.
Az alsóvárosi ferences templomban volt
szentmisénk. Ezt megelőzően azonban
remek hangulatú vezetést kaptunk Bertalan atyától, aki már érkezéskor nagy
örömmel fogadott minket, holott mit
sem tudott előzőleg jöttünkről. A Mátyás
király idejében keletkezett templom minden szegletéről volt mondanivalója Bertalan atyának, amelyet nagy tudással és jó
humorral adott elő.
A zarándokcsapat a szegedi dóm előtt
Ezt követően a főszékesegyházzal ismerkedtünk.
A XIX. században, a nagy árvíz után épült templom lenyűgöző szépségű a felújítás után. A Szent Gellért oltár
a szent ereklyéjével, a Fadrusz János készítette feszület, gróf Klebelsberg Kúnó sírja maradandó emlék.
Aki szereti a szecesszió épületeit, városi sétánkon bőven találhatott szép példákat. Látványosság a Virág cukrászda és kávéház is, de a Tisza-part is, a Széchenyi tér, az Új zsinagóga impozáns méretével, vagy a Hősök kapujában
látható, az I. világháború hősei előtt tisztelgő Aba-Novák freskó mind-mind maradandó élmény volt.
Harmadik napunkon ért minket az út legnagyobb meglepetése. Tompa külterületén áll
az eredetileg a báró Redl család tulajdonában
volt kastély és a hozzá tartozó templom, amit
’kis Mátyás templom’-ként emlegetnek. Nem
kinézetre, csak stílusában hasonló a kis templom, de joggal ámultunk az építmény szépségén, a felhasznált anyagokon, a kivitelezés
gondosságán. A carrarai márvány oltár, a
szószéket tartó féldrágakő oszlop, a falakba
épített márványoszlopok, a Zsolnay porcellán
tetőcserepek, a míves kőfaragások még sérülten is gyönyörűek. Szentmisén vehettünk részt
ilyen környezetben!
Innen Baját vettük célba. Városi sétára volt
csak időnk, de ezalatt is megállapíthattuk, hogy
A tompai ’kis Mátyástemplom’
kedves, élhető város Baja. A Duna is sokat ad
hozzá ehhez.
Zarándoklatunk utolsó állomása Kalocsa volt. A Nagyboldogasszony főszékesegyház körüli ásatások miatt
oda nem jutottunk be, de az Érseki palota könyvtára és a kincstár látogatható volt.
A könyvtárban részletes és szakszerű vezetést kaptunk, így nemcsak látványként marad emlékezetünkben,
de sok ismerettel is gazdagodtunk.

Nevelős Géza
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
2017 ÉVI LITURGIKUS NAPTÁRA
Január 1. vasárnap
Január 6. péntek
Január
Február 2. csütörtök
Február 25. szombat
Március 1. szerda
Március 6. hétfő
Március 15. szerda
Március 25. szombat
Március 31. péntek
Április 9. vasárnap
Április 10-15.
Április 15. szombat
Április 16. vasárnap
Április 23. vasárnap
Május 1-5.
Május
Június 4. vasárnap
Június 11. vasárnap
Június 18. vasárnap
Június 19. hétfő
Július 30. vasárnap
Augusztus 15. kedd
Augusztus 20. vasárnap
Október
Október
Október 8. vasárnap
Október 23. hétfő
November 1, szerda
November 2. csütörtök
November 19. vasárnap
December 3. vasárnap
December 3. vasárnap
December 10. vasárnap
December 24. vasárnap
December 25. hétfő
December 26. kedd
December 31. vasárnap
Január 1. hétfő

Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe
Vízkereszt, Urunk megjelenése
a karácsonyfát eddig illik a lakásban tartani
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Horvát Sándor atyára emlékezünk
Keresztény bál
Hamvazószerda, szigorú böjti nap, elkezdődik
a 40 napos bőjti idő, péntekenként keresztúti ima

szentmise 10.00, 11.15
Parancsolt ünnep!
Szentmise 16.30
szentmise
18.00 Faluház
szentmise 16.30
16.30

Puszta Sándor atyára emlékezünk
Nemzeti ünnep
szentmise 9.00
Gyümölcsoltó Boldogasszony
szentmise 16.30
Keresztút a templom elötti Kálvárián
20.00
Virágvasárnap
barkaszentelés 10.00, 11.15
Nagyhét
Nagypéntek: szigorú böjt!
Nagyszombat
liturgia 17.30, körmenet 18.30
Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
szentmise 10.00, 11.15
Isteni Irgalmasság vasárnapja
imaóra 15.00
Zarándoklat
Erdély
Szűz Mária hónapja
litánia mise előtt
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
szentmise 10.00, 11.15
Szentháromság ünnepe
szentmise 10.00, 11.15
Elsőáldozás a 11.15 szentmisén
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
szentmise 9.30, körmenet 		
4 virágsátor készítése a templom előtt
Kijelölt templom, szentségimádás
Szent Anna ünnepe, (búcsú)
szentmise 9.30, agapé
Leányfalu védőszentje
Nagyboldogasszony ünnepe
szentmise 17.30
Szent István ünnepe
szentmise 9.30, 11.15
Szűz Mária hónapja
rózsafűzér szentmisék előtt
Zarándoklat
Magyarország
Betegek szentségének feladása
a 10.00 szentmise keretében
Nemzeti ünnep
szentmise 9.00
Mindenszentek ünnepe				
Halottak napja
szentmise 16.30
Szent Erzsébet ünnepe
szentmise 10.00, 11.15
segítők munkájának megköszönése
erzsébet-kenyér osztása
Advent, várakozás Urunk eljövetelére
Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
szentmise 10.00, 11.15
Koroncz atyára emlékezünk
szentmise 10.00, 11.15
Jézuska várás
15.00 a templomban
Éjféli mise
23.00, utána tábortűz
Karácsony ünnepe
szentmise 10.00, 11.15
Karácsony, Szent István diakónus
szentmise 10.00
Szentségimádás (15.00), Hálaadás
szentmise 16.00
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe
szentmise 10.00, 16.00
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Zarándokút Erdélybe tavasszal
Tavaszi zarándoklatunkat Székelyföldre tervezzük. Május 1-5 között utaznánk Marosvásárhelyre, ahol a szállásunkat tervezzük. A feltételes fogalmazás indoka, hogy
nehéz megfelelő szállást találni ilyen nagy létszámú csoportnak a megfelelő helyen,
ahonnan elérhető közelségben vannak a meglátogatni kívánt helyszínek.
Mivel Székelyföld nagy távolságra van, így az első és utolsó nap utazással telik nagyrészt. A három közti napon tervezzük Csíkszeredát, azaz mellette Csíksomlyót, egy
másik napon a Gyilkos tó, Békás szoros lehet a cél, a harmadik napon Marosvásárhely, Segesvár.
Mindezek mellett az útközben megtekinthető helyszínek bővítik a programot. Kolozsvár rövid megtekintése valamelyik utazási napba kellene, hogy beleférjen.

A csíksomlyói kegyszobor

A részletekről, költségekről nem tudunk még tájékoztatni. Erre később tudunk sort
keríteni, Zoltán atya hirdeti majd a szokásos programlap elkészültét követően.

Adventi és karácsonyi szentmiserend a Szent Anna plébániatemplomban
Roráté szentmise: kedd, szerda, csütörtök, péntek 		
reggel 7.00
		
szerdán várjuk a hittanos gyerekeket!
December 24. Jézuska-várás 					15.00
Éjféli szentmise						23.00
December 25. Karácsony,
Urunk születésének ünnepe, szentmisék			
10.00 és 11.15
December 26. Karácsony 					10.00 			
December 31. Szilveszter, szentségimádás			
15.00
Hálaadó szentmise				
16.00
2015. január 1. Újév
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise 			
10.00, 11.15

Megszületett a Megváltónk, Jézus!

Áldott Karácsonyt kíván e lap minden olvasójának
Szalay Zoltán atya
és a Szent Anna egyházközség!
Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi ünnepi szentmiséinken:
Szenteste: 23.00, 25-én: 10.00 és 11.15, 26-án: 10.00
Vízkereszt: Az egyházközséghez tartozók kérjék a házszentelést!
Zoltán atya örömmel és szeretettel megy és megáldja a házat, lakást.
A szentmisék rendje az évközi időben:
Kedd, csütörtök, péntek			
08.00
Vasárnap 				
10.00,
		családok miséje		11.15
Minden hónap első vasárnapján 15.00 - 15.45 között litánia és szentségimádás
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: 9.00-11.00, szombat: 9.00-12.00, vagy előzetes telefonos megbeszélés szerint

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

