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A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091
Karácsonyi Ajándék!
Karácsony idején valahol mindenkiben ott van a vágy, hogy lássa lelki szemeivel a jászolban fekvő Gyermeket. Ez a gyermek nem önmagáért választotta a betlehemi istálló valóságát, hanem értünk, a mi megváltásunkért.
Az újszülött gyermekben ugyanakkor saját magunkat és családunkat is szemlélhetjük. Karácsony a mi
újjászületésünk, „istengyermekségünk” ünnepe is. Olvashatjuk a Szentírásból János levelében: „abban
nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát elküldte Isten a világba, hogy éljünk Őáltala”.
Csodálatosan jó érzés, hogy a kisdedben felismerhetjük:
Isten szeret bennünket. Elindulni, megtalálni, hódolatunkat kifejezni, és átadni magunkat ajándékként a betlehemi gyermeknek.
Mi, azon a meghitt szent estén, ajándékként adjuk oda önmagunkat egymásnak – szinte „megistenülünk” a ragyogástól, emberi örömtől. Valahogy csak ezen a szent estén
érezzük, hogy az ajándékozás valójában az eggyé tartozás kifejezése. Abban a soha el nem feledett pillanatban
érezzük át leginkább, hogy mi az igazi szeretet.

Udvardi Erzsébet: Mária a Gyermekkel

Ünnepeink szépségének és ragyogásának legnagyobb ajándéka a szeretet – karácsonyt ezért nevezik sokan
a szeretet ünnepének. A hívők Jézus születését ünneplik karácsonykor, aki maga a megtestesült szeretet.
Milyen jó lenne Isten fiának születését úgy ünnepelni, hogy az Ő békéje és szeretete szállna a világra. Mert
Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék minden embernek, aki befogadja Őt élete otthonába.
Engedjük, hogy ajándékká váljunk egymás számára, ajándékká Isten számára!
Zoltán atya

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 és 11.15

Evangélium Szent Lukács szerint (Lk.: 1:26-33)
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy
Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.
Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb
vagy minden asszonynál.”
E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez.
Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz,
és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja
atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”

Mária az ajtó, amin Isten belépett a világba…
			

Udvardi Erzsébet: Szentélyrekesztő-ajtó a Sümegcsehi Boldog Newman kápolnában

A szentélyrekesztő 1 a szentélyt választja el a hívektől, a ’világtól’, ajtaján keresztül hozza ki a szentmisét bemutató pap az Eucharisztiát a híveknek. Udvardi Erzsébet az angyali üdvözlet jelenetét festette
erre az ajtóra, mert Mária az ajtó, amelyen Isten belépett a világba, emberré lett Fiában, Jézus Krisztusban. Az ajtó feletti kereszt aranya ráömlik Máriára.
Barsi Balázs OFM: Sümegcsehi lelke – a Glória TV filmje

Gábor, az isteni örömhír, az evangélium angyala. Az üzenet, amivel köszöntötte Máriát, az egyetlen
igazi jó hír az emberiség számára, hiszen Isten Fiának megtestesülése az egész világ üdvösségre rendeltségét adja tudtára. Reggel, délben és este ezért imádkozzuk őseink szokását követve: ’Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát…’
Barsi Balázs OFM: Magasság és Mélység
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az ortodox templomokban ez az ajtó az ikonosztáz része, mai katolikus templomokban áldoztató rács, vagy lépcső jelzi ennek helyét

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 18 fő részesült, 2 felnőtt és 16 gyermek, közülük 10
gyermek 1 éves koráig részesült a keresztségben. Leányfalui lakcímmel 7-en rendelkeztek.
Első szentáldozásban részesült 13 gyermek. 2018-ban június 10-i vasárnapra tervezem az elsőáldozást
azon gyermekek számára, akik templomba járnak.
2017. évben a szentmiséken összesen 8000 konszekrált ostya fogyott.
Bérmálkozás: Azon fiatalok számára, akik rendszeresen járnak templomba és kérni fogják a bérmálás
szentségének kiszolgálását a közeljövőben is lesz bérmálkozás a leányfalui templomban. Kérem a szülőket,
hogy ügyeljenek arra, hogy a gyermekeik ne szakadjanak el a templomtól.
Házasok szentsége: 9 pár mondta ki a boldogító igent templomunkban, ebből 3 pár volt leányfalui.
Betegek kenete: Minden évben október hónapjában szolgáltatom ki a szentséget azon testvéreknek, akik
kérik Isten segítségét beteg vagy idős koruk megsegítésére. Azoknak a testvéreknek, akik nem tudnak már
templomba jönni, szívesen feladom a betegek kenetét otthonukban.
Bűnbánat szentsége, gyónás: Vasárnaponként a mise előtt vagy hétköznap szívesen gyóntatok, és a szentségimádások alatt is. Ünnepek alkalmával mindig van lehetőség elvégezni a karácsonyi illetve a húsvéti
gyónást. Kérem, figyeljünk oda a lelkünkre is ebben a rohanó világban.
Temetés: Katolikus szertartás szerint búcsúztunk 13 testvérünktől. 1 hagyományos és 12 urnás temetés
volt, ebből 1 urnát a hozzátartozók elvittek. A betegek (utolsó) kenetét 3 személy vette fel.
Sírhelyek megváltása: azon sírok, melyek 25 év után nincsenek újraváltva a jogszabálynak megfelelően
felszámolandók. Kérem, szeretteik sírjait váltsák újra, akár részletben is rendezhető.
Hitoktatás: a helyi általános iskolában van a hitoktatás 88 gyermek részvételével. A kötelező hitoktatás
mellett külön hittanórák is vannak, melyeken a gyerekek örömmel vesznek részt. Köszönet érte Ragóné
Tegzes Mártának. Óvodai hitoktatásra 15 gyermek jár.
Hittantábor: Újra elkezdtük augusztus végén a gyermektábort, idén 11 gyermek részvételével. Az élménydús hetet a gyerekek már a következő héten meg akarták ismételni. Reményeink szerint hosszú távon újra
feltornázzuk a létszámot. Így kezdtük 2004-ben is, és ma a templom ifjúságának nagy része a táborok által
is került közel az egyházhoz és hála Isten megmaradtak.
Egyházadó: 85 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 tiszteletdíjakból, adományokból látja el feladatát.
Fejlesztés: 30 új pad került elhelyezésre a templom előtti téren, hogy megkönnyítsük a kinti misézést azáltal, hogy ne kelljen mindig székeket kirakni. Új cserépkályha került a plébánia épületébe.
Keresztény bál: 2018. február 10-én lesz a Faluházban. Szeretettel várjuk a farsangi mulatságra a testvéreket. A bál szervezői Zboray Péter és Adorján András.
Szentmisék: A miseszándékokat a 2018-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.
Szentségimádás: Téli időszakban minden hónap első vasárnapján, délután 15:00-16:00, tavasztól őszig
minden hónap első szombatján az esti szentmisét követően van templomunkban. Templomunk éves szentségimádási napjai: június 19. és december 31.
Jövő évi terv: a templom padlásterének szigetelése, nyílászárók szigetelése a templomon, fűtés korszerűsítése,
illetve a templom bejáratánál a timpanon restaurálása, és a kinti misézéshez olvasóállvány kialakítása.
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.
Szalay Zoltán
plébános
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Az őszi zarándoklat: Találkozások
Ismét eddig nem ismert magyar vidékre irányult az ez évi őszi zarándoklatunk. Füzesgyarmat és környékére.
Mint utóbb megállapíthattuk, általánosabb érvényű tapasztalásaink voltak az út során, mint a Sárrét megismerése. Találkozások címszóval találóbb illetni a három nap élményeit.
Szolnokon tettük első sétánkat, találkozásunk itt Máthé György plébános úrral, illetve az ő bemutatásával
Sándor István vértanú szalézi szerzetessel történt. A plébános úr nagy optimizmussal, lelkesedéssel beszélt
az általa ellátott kilenc egyházközségről, és méltatta a szolnoki illetőségű, munkásfiatalokkal foglalkozó
szerzetes, Sándor István önfeláldozó életét, kitartását és 1953-as hősies vértanúságát.
Kenderesen megtekintettük Horthy Miklós kormányzó úr kúriáját, amely ma kollégium, és elmentünk a
Horthy-kriptába is. Itteni találkozásunk a Magyarországot 25 évig kormányzó, jól megválasztott vezetőkkel
újjáépítő Horthy Miklósról beszélő kísérőink félénkségével volt, vajon mit, hogyan mondhatnak. A helyiek
több generáción át megmaradt szerető tisztelete a család iránt nyilván megalapozott, mégsem beszélnek nyílt
szavakkal. Csak mikor a kriptában koszorúztunk és imádkoztunk, oldódott kísérőnk, és velünk imádkozott.

A gróf Blankenstein család kápolnája Füzesgyarmaton

Füzesgyarmati szállásunk a fürdő szomszédságában álló
szállodában volt. A fürdő helyén állt a Blanklenstein
grófok kastélya, amelyet a világháború végén az orosz
csapatok felgyújtottak, mert magyar és német katonák
rejtőztek benne. A Blankenstein család sziléziai eredetű,
de egy ága már a 18. század végén Magyarországra települt. A szálloda közeli kis templom alatti kriptában
nyugszik sok családtag. A templom ma a füzesgyarmati
kis katolikus közösség plébánia-temploma. Kedvesen
fogadott minket a templomigazgató atya és segítsége,
Ilonka néni, aki még egy nagy doboz pogácsával is meg
pecsételte találkozásunkat.

Meglátogattuk a füzesgyarmati református templomot, amely méretével
is mutatta, hogy a vidék vallása a református. Zoltán atya előadást tartott
nekünk a reformációról, a református vallás erényeiről, a vallásgyakorlatnak
a bibliához való közelségéről. Élmény volt ez a megközelítése a témának, ez
is zarándoklathoz méltó találkozásunk volt keresztény hitünkkel.
Egy hintógyártó manufaktúra meglátogatása alkalmat adott arra, hogy találkozhassunk a valaha volt, emberi léptékű munkavégzéssel a tulajdonos
és a munkásai együttműködésében.
Haza utunkon más tájegység felé vettük az irányt. Egerbe mentünk. Rövid
másfél óránk volt benézni a székesegyházba, körüljárni a belvárost.
Utolsó megállónk Recsk, a volt kényszermunkatábor, szomorú találkozás
volt. Nemcsak maga a tény, az 1950 és 53 között működő láger ténye, hanem elsősorban a gyengén bemutatott emlékezet. A tábor bezárása után
A recski áldozatokért emlékkeresztje
még a nyomát is el akarták törölni, de a későbbi nemzedékek emlékezése a
majdnem 1500 fogolyra többet érdemelne. Az egyetlen visszaépített barakkban elhelyezett tablók, a néhány
poros emléktárgy, egy őrtorony nem elegendő arra, hogy bemutassa a kommunizmus barbárságát.
Egy pléh-Krisztus alatti táblán, rosszul olvashatóan áll: Ez a kereszt azok emlékére állíttatott, akik ebben a
táborban haltak meg és még ma sem ismert hol kaparták el őket.
Doba László barátunk által felolvasott versben még a vad őrkutyák sem bántják a rabokat, míg az embernek
látszó ÁVH-sok kegyetlenkedése határtalan.
Tanulságos utunk volt. A felhőtlen örömet nem az élményekben, hanem az együttlétben éltük meg. Mindez
nem lett volna, ha nincs Zoltán atya szervezése, előkészítése, majd a csoport vezetése. Most minden munka
rá hárult, amiért egyenként köszönetet mondott minden zarándok a szombat esti megérkezéskor.
Nevelős Géza
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Wass Albert: Angyalka
Feketén készülődött a karácsony. Reggel óta szünet nélkül csorgott az eső, s a kisváros csatakos utcáin hideg köd
tapadt a házfalakhoz. A rendőrség épületében rosszkedvű homály uralkodott. A főnök indulatosan csapkodta az
ajtókat egész nap, s az írnok behúzott nyakkal hajolt az asztala fölé, csak lopva mert néha a faliórára pislogni. Iszonyú
lassan mászott az idő. Öt perccel négy előtt a főnök kilépett a belső irodából. Kabát volt rajta és kalap.
- Kimegyek levegőzni, Krájnik - mordult rá az írnokra. - ha ötig nem jövök vissza, hazamehet. Jelentés?
A sovány írnok buzgó igyekezettel szökött fel székéről.
- Semmi fontos főnök úr. Az öreg Garami két hete nem jelentkezett...
A hatalmas rendőrfőnök hangja úgy csattant a nyaka közé, mint a mennydörgés.
- És ezt csak most jelenti? Behozatni a vén bitangot! Büntetőcellába vele! Tán azt hiszi a vén semmirevaló, hogy amiért
törvényszéki bíró volt annak idején, most nem kell engedelmeskedjék a törvénynek? Majd megtanítjuk! Ahelyett, hogy
hálás lenne, amiért kiengedték a munkatáborból, s megúszta annyival, hogy hetenként egyszer jelentkeznie kell!
Most már az is sok neki! Mihelyt bejön a járőr, küldje ki utána! Érti?
- Igenis - hebegte az írnok, s a főnök haragtól fújtatva kidübörgött az irodából.
Kint esett az eső. A hatalmas úr föltűrte kabátján a gallért, s lassú léptekkel megindult az utcán. Megpróbált nem gondolni
semmire. Arra sem, hogy karácsony van. A múltra sem. Semmire. Ázott kis olcsó ruhában sovány leányka haladt előtte az
utcán, vállán karácsonyfát cipelt. Alig lehetett több tíz esztendősnél. Nagy volt számára a fenyő, s nehéz, alig vonszolta magát
alatta. Időnként megállt, letette a fát, és kékre fagyott kezeit szájához emelte. A rendőrfőnök lassan utolérte, és megállt mellette.
- Kinek viszed azt a fát? - kérdezte haragosan.
A leányka ijedt szemekkel nézett föl reá. Szemei kékek voltak és nagyok.
- Haza, nagyapóhoz rebegte félénken - Nagyapó beteg. A temető szélén vágtam. Nem szabad?
- Miért ne lenne szabad... - morogta a főnök bosszúsan.
A hatalmas ember körülnézett. Üres volt az utca, és félig már sötét. Hirtelen lehajolt és megmarkolta a fát.
- Majd én viszem - dünnyögte valami furcsa szégyenkezéssel a hangjában - nehéz neked.
A kislány ámulva nézett föl reá, a szeme ragyogott.
- Milyen jó ember maga!
Egy ház előtt a leányka megállt.
- Itt lakunk - mondta - hátul... Köszönöm, hogy olyan jó volt... - kezdte a leányka bizonytalanul, de a rendőrfőnök
legyintett. Szinte gorombán mondta:
- Ne köszönj semmit. Csak emlékeztettél valakire, ennyi az egész. Nekem is volt egyszer egy kislányom, olyan, mint te...
A goromba hang furcsán ellágyult, s a leányka csodálkozva nézett föl a nagy erős emberre.
- Hol van most?
- Meghalt.
- Akkor az égben van - szólalt meg a kislány tárgyilagosan - Ott van az én apukám is, meg anyukám is. Biztosan
együtt vannak ott most, és az ő kislányuk, a maga kislánya ott fönt... Segíthetne nekem földíszíteni a karácsonyfát...
Aztán énekelnénk egy kicsit, ahogy karácsonykor szokás...
- Még azt sem tudom, hogy mi a neved - szólalt meg a rendőrfőnök, mikor a hátsó ajtóhoz értek.
- Angyalka - felelte a kislány, és kezét rátette a kopott kilincsre.
A rendőrfőnök megrázta a fejét, és szótlanul belépett a nyitott ajtón, vállán a karácsonyfával. A szoba sarkában ócska
vaságyon, fehér hajú, sovány öregember aludt a falnak fordulva.
- Nagyapó - újságolta a kislány lelkendezve - ez a jó bácsi segített nekem hazahozni a fát! Nagyon jó bácsi, nagyapó,
neki is van egy leánykája fönt az égben, ahol anyuék vannak, és én behívtam, hogy legyen velünk karácsony estéjén...
Ugye jól tettem nagyapó?
- Jól tetted, Angyalka - felelte az öregember halkan, anélkül, hogy levette volna szemét a rendőrfőnök arcáról. - tessék
leülni rendőrfőnök úr... Köhögés rázta meg, görcsös, csúnya köhögés.
A rendőrfőnök néhány pillanatig döbbenve nézte hamuszürke arccal. Aztán lassan odament az ágyhoz.
- Nem tudtuk, hogy beteg, Garami úr - mondta halkan. - Hívatott orvost?
A volt törvényszéki bíró megrázta a fejét a gyűrött párnákon.
- Kár nekem az orvos - hörögte - tudom én azt. Az idő eltelt fölöttem. Mindannyiunk fölött eltelik egyszer. Ebben az
egyben nincs különbség közöttünk... Meghalni... nem rossz... az olyannak, mint én vagyok...
A rendőrfőnök néhány percig hallgatott. Amikor megszólalt a hangja komoly volt és szelíd:
- Nekem is volt egy leánykám – mondta - Ekkora volt éppen, amikor... amikor meghalt. A háború vitte el...
- Sok mindent elvitt a háború - felelte a beteg.
Az öregember feje lassan megmozdult, s egy kép felé fordult a falon. Katonatisztet ábrázolt a kép.
- Ez volt az apja - motyogta halkan - magának ellensége volt... - suttogta a beteg lázas szája.
Mikor a rendőrjárőr durván berúgta a Garami-lakás ajtaját, döbbenve torpant meg a küszöbön. A hatalmas és félelmetes rendőrfőnök ott állt összetett kezekkel egy olcsó kis karácsonyfa előtt, mellette egy vézna, csillogó szemű
leányka, és együtt énekelték a karácsonyi dalt.
- Tegyétek be az ajtót! - mordult rá a rendőrfőnök az őrjáratra. - nem látjátok, hogy karácsony van? Énekeljetek!
S a három kis pislákoló gyertyavég fénye szelíden csillant meg a marcona férfiak megkönnyesedő szemeiben. A beteg
vénember ott hátul az ágyban lehunyta a szemeit.
- Valami mégis megmaradt - suttogta halkan -, az emberi szív. Köszönöm, Isten...
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100 éve történt a fatimai Mária-jelenés
Portugáliában abban az időben egyházellenesség uralkodott, amely még az egyházi ünnepeket is eltörölte,
de Lucia és unokatestvérei, Francisco és Jacinta vallásos nevelést kaptak Nem jártak iskolába, Luciának már
egy éve a bárányokra kellett vigyáznia.
Egyik délben, amikor szokás szerint a
rózsafüzért imádkozták, hirtelen valami vakító fényességet láttak, amit villámnak véltek. Már menekülni akartak,
mikor másodszor is villámlott, majd egy
kis fa fölött megpillantottak egy hölgyet,
aki ragyogott, mint a nap, s kezében a
rózsafüzért tartotta. A Szűzanya gyakori
imádkozásra kérte a gyerekeket.

A jelenések során három kinyilatkoztatást kaptak. Az első titok az első világháború utáni újabb
háborúkat jelzett előre. A második abból állt, hogy Oroszország a kommunista-ateista forradalom után
újra a kereszténységhez tér vissza. A harmadik jóslatot Lucia csak 1944-ben írta le. Ebben az Egyház 20.
századi üldözését jósolta meg.
A szöveg egy látomást is tartalmaz egy „fehérbe öltözött püspökről”, aki lövéstől esik össze. Ezt az 1981.
május 13-ai, II. János Pál pápa elleni merénylet jóslatának nyilvánították.
A jelenések során a körzeti rendőrfelügyelő elfogatóparancsot állíttatott ki a gyermekekkel szemben az akkori erősen antiklerikális sajtó hatására. Börtönbe vetették, szétválasztották, sőt meg is félemlítették őket,
de mindhiába: még ezek után sem vonták vissza állításukat.
Francisco és Jacinta nem sokkal a jelenések után meghaltak spanyolnáthában, Lucia karmelita szerzetesnővér
lett, 2005-ben hunyt el 97 évesen a zárdában.
A jelenések helyén hamarosan kegyhely létesült. A világ minden tájáról ma már évi 4 millió zarándok
érkezik.
Ahogy lenni szokott, nem sokat kellett várni arra, hogy egyesek üzletet csináljanak a szent helyből. Sokakat
elrettent ez, de nem szabad ennél leragadni Fatimára gondolva. D. António dos Santos Marto, bragai segédpüspök írja a jelenésekről általában:
A jelenések rendkívüli jelentősége abból a történelmi, társadalmi, politikai, kulturális és vallási pillanatból
adódik, amelyhez üzenetük szól, és amelyet azzal meg akarnak világítani. Az Egyház ezeket «magán-kinyilatkoztatásoknak» tekinti, amelyeket nem lehet a Szentírás kinyilatkoztatásával összehasonlítani. Ennek célja
nem a hit megalapozása, hanem annak erősítése. [...]
Érzékelhető jeleket közvetít, amelyeken keresztül Isten kommunikál a kiválasztott emberrel, annak képességei
szerint. A jelenés szerepe hasonló az ikonéhoz, ami a keleti teológia szerint «igazi valóság, amelyet a Szentlélek
inspirál [...] aki a jelenlét létrehozója és hordozója».
A karizma részei, vagyis Isten adományai Krisztus teste egyik tagjának, az egész test javára. Ahogy minden
más kivételes jellegű karizmát, ezt sem keresni kell, hanem befogadni és megkülönböztetett figyelemmel és
okossággal hálát adni érte.
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SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
2018 ÉVI LITURGIKUS NAPTÁRA
Január 1. hétfő
Január 6. szombat
Január
Február 2. péntek
Február 10. szombat
Február 14. szerda
Március 6. kedd
Március 9. péntek
Március 15. csütörtök
Március 25. vasárnap
Március 26-április1.
Március 31. szombat
Április 1. vasárnap
Április 8. vasárnap
Április 9. hétfő
Április 30- Május 4.
Május
Május 20. vasárnap
Május 27. vasárnap
Június 3. vasárnap

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

Puszta Sándor atyára emlékezünk
Keresztút a templom előtti Kálvárián
Nemzeti ünnep
Virágvasárnap
Nagyhét
Nagyszombat
Húsvét, legnagyobb keresztény ünnep
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Zarándoklat
Szűz Mária hónapja
Pünkösd, a Szentlélek ünnepe
Szentháromság ünnepe
Úrnapja, oltáriszentség ünnepe
4 virágsátor készítése a templom előtt
Június 10. vasárnap
Elsőáldozás a 11.15 szentmisén
Június 19. kedd
Kijelölt templom, szentségimádás
Július 29. vasárnap
Szent Anna ünnepe, (búcsú)
Leányfalu védőszentje
Augusztus 15. szerda
Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt ünnep!
Augusztus 20. hétfő
Szent István ünnepe
Szeptember 9. vasárnap Tanévnyító szentmise
Október
Szűz Mária hónapja
Október
Zarándoklat
Október 7. vasárnap
Betegek szentségének feladása
Október 23. kedd
Nemzeti ünnep
November 1, csütörtök Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep!
November 2. péntek
Halottak napja
November 18. vasárnap Szent Erzsébet ünnepe
segítők munkájának megköszönése
December 2. vasárnap Advent, várakozás Urunk eljövetelére
December 9. vasárnap Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén
Koroncz atyára emlékezünk
December 24. hétfő
Jézuska várás
Istenes versek
Éjféli mise
December 25. kedd
Karácsony ünnepe parancsolt ünnep!
December 26. szerda
Karácsony, Szent István diakónus
December 31. hétfő
Szentségimádás (15.00), Hálaadás
Január 1. kedd
Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe

szentmise 10.00, 16.00
Parancsolt ünnep!
Szentmise 16.30
szentmise 16.30
18.00 Faluház
szentmise 16.30
16.30
19.30, utána szentmise
szentmise 9.00
barkaszentelés 10.00, 11.15
Nagypéntek: szigorú böjt!
liturgia 17.30, körmenet 18.30
szentmise 10.00, 11.15
imaóra 15.00
szentmise 16.30
Innsbruck és környéke
litánia mise előtt
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 9.30, körmenet 		

szentmise 9.30, agapé
szentmise 17.30
szentmise 9.00
11.15 táskaszentelés
rózsafűzér szentmisék előtt
Magyarország
a 10.00 szentmise keretében
szentmise 9.00
szentmise 10.00				
szentmise 16.30
szentmise 10.00, 11.15
erzsébet-kenyér osztása
szentmise 10.00, 11.15
15.00 a templomban
este 22.30 a templomban
23.00, utána tábortűz
szentmise 10.00, 11.15
szentmise 10.00
szentmise 16.00
szentmise 10.00, 16.00
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Zarándokút tavasszal az ausztriai Tirolba
Tavaszi zarándoklatunkat Innsbruckba és környékére tervezzük
április 30 - május 4 között. Innsbruck önmaga is sok látnivalót
nyújt, de onnan kiindulva kirándulásokat is tervezünk a bajor
királyi kastélyokhoz és az Ettalban lévő nagy bencés kolostorhoz,
majd Oberammergauba. Odamenet lehetőség lesz Kufstein
várának felkeresésére, ahol sok 19. századi magyar raboskodott.
A részletekről, költségekről nem tudunk még tájékoztatni. Zoltán
atya hirdeti majd a szokásos programlap elkészültét követően.
Neuschwanstein vára

Advent és a karácsonyi miserend a Szent Anna plébániatemplomban
November 19. vasárnap

9:00-11:00 templomi adventi naptár készítése (közösségi terem)

December 2. szombat 		

9:00-12:00 adventi koszorúkészítés, mézeskalácssütés (közösségi terem)

December 3. vasárnap

koszorúk szentelése, cserkészek adventi koszorú árusítása

December 3. vasárnap

15:00-16:00 szentségimádás, alatta gyóntatás

December 10. vasárnap

9:30-11:00 János atya gyóntat a sekrestyében

December 10. vasárnap

11:15-ös mise után Mikulásvárás

December 10. vasárnap

cserkészek adventi vására a templom előtt

December 16. szombat

hittanos gyerekek lelkinapja Pilisszentkereszten

December 17. vasárnap

11.15-ös mise előtt és után gyerekek gyónása

Roráté szentmise: december 3 és 23 között:
				
szerda, csütörtök, péntek reggel 7:00
			
csütörtökön várjuk a hittanos gyerekeket is!
December 24. vasárnap
Szentmisék: 10:00 és 11:15 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 és 11:15
December 31. vasárnap,
Szilveszter, szentmisék: 10:00 és 11:15, szentségimádás 15:00
2015. január 1. Újév 		
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe, szentmise 10:00 és 16:00

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				
8:00
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)
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