
A ii. vatikáni zsinat utáni katolikusmegújulás középpontba helyezte,hogy próbáljuk megélni a liturgiát alehető legjobban, a lehető legmé-lyebben. Miként nagyböjtben pró -báljuk megélni Jézus szenvedését, ahúsvéti időben igye- kezzünk a feltáma -dottal való talál ko -zás örömét megél- ni. A keresztút min-tájára született 14állomás, ami ebbensegít bennünket. Az ötlet egy belgakatolikus papé, akiCharles de Foucauldközösségének tartott 1968-ban errőlegy elmélkedést. A 2000. évben tar-tott jubileumi szentévben konk re -tizálódtak az állomások. A fel tá-madás, az üres sírban hagyott leplektapasztalata, Mária Magdolna, majdaz emmauszi tanítványok találkozá-sai, a kenyértörésben való felisme -

2018. április 22.
A BudAFok-BElvároSi SzEnT liPóT PléBániA kiAdványA – MEgJElEnik kéThETEnTE

rés, az apostolokkal való találkozás,a küldetés a bűnök bocsánatára,Tamás története, a Tibériás tavi je-lenés, a Péternek adott hatalom, akeresztelési parancs, a mennybe-menetel, a Szentlélek-várás Máriával,végül a Szentlélekel övetele olyan ese-mények, amelye -ket méltán el kellmélyíteni hi tünk -ben. Ez az ájtatos -ság erre ad lehető- séget. Fontos, hogyezt az ájtatosságotne a keresztút he -lyett gyakoroljuk,ha nem mellette. 14 olyan eseménytállítunk magunk elé, amelyek ugyan-úgy hatnak az életünkre, mint Jézusszenvedéstörténete, hiszen ennekfolytatása. A húsvéti időszakban el -mélkedjünk minél többet ezekről azeseményekről! 
Zoli atya

AZ ÖRÖM ÚTJA



2

Május 4-e elsőpéntek. A reggel 7 ó raimise előtt lesz gyóntatás. 8 órakor nemlesz szentmise. napközben zoli atyameg látogatja plé bániánk idő seit, bete -geit. 
abElsőszombaton, május 5-én titok cse-

re és rózsafüzér imádság este negyed 6-kor lesz, utána litániát mondunk aszentmise előtt.
abA tavaszi plébániai családi nap má -jus 12-én, szombaton lesz. A szer -vezők közé várunk még embereket.Jelentkezni zoli atyánál lehet.
abMájus 13-a Urunk mennybemene -

telének ünnepe. A Szent ii. János Páliskolaközpnt elsőáldozásra tanulóiaznap délután 3 órakor veszik előszörmagukhoz az oltáriszentséget.
abSzentmisét íratni, egyházi hozzájá ru -lást fizetni a sekrestyében, illetve hi-vatalos időben az irodában lehet.Adó 1%-nAk FElAJánláSAkérjük, hogy adója 1%-val a 

Magyar Katolikus Egyházat (technikai szám: 0011) és a Budafok-Belváros 
Egyházközségi Alapítványt(adószám: 18058527-1-43) támogassa!

c Hirdetések d.

Plébániánk áprilisi imaszán  dé ká -
ra imádkozzunk plébániaközös sé günkmegújulásáért.

ab

Szent Adalbert, egyházmegyénk vé -dő szentjének ünnepe április 23-a.
abA férficsoport legközelebb április23-án, hétfőn este 8-kor találkozik.
ab

Kalocsai zarándoklatunkra még vannéhány hely. április 28-án, szomba -ton reggel 7 órakor indulunk a temp -lom elől. A költsége 5 000 Ft. Jelent-kezni szerdáig lehet a sekrestyében azúti költség befizetésével.
abáprilis 29-én a fél 10-es szentmise ke -retében a jó termésért imádkozunk.A mise után Szent György napi kör -

me net lesz. Egy régi Szent györgy na -pi népszokást szeretnénk feleleve ní-teni. A körmenet végén zoli atya meg -áldja a tangazdaságban a szőlőt.
abMájusban litániát hétfőn, kedden,csütörtökön és pénteken a reg geliszentmi sék után, szerdán és szom ba -ton 17.40-kor, vasárnap 18.40-kor, aszentmise előtt imádkozzuk.
ab

Május 1-jén, kedden reggel 8 órakorlesz szentmise templomunkban.
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tokat. Ezek az utak az istenbe vetetthit megerősítésén túl azt a célt is szol-gálták, hogy a hívek közösségétközelebb hozzák egymáshoz. Az eztmegelőző zarándoklatok óta felnőttegy új nemzedék a régiek közül – re -ményeink szerint – sokan az Örök ha -zába távoztak, és természetesen újBudafokra költözőkkel is gyarapodottközösségünk. Az első ilyen nagyobbzarándoklatra 2012 márciusában ke -rült sor, amikor is Bécset, illetve klos-terneuburgban az ágostonos rendiekkolostorát és templomát látogattukmeg, ahol templomunk védőszent jé -nek, Szent lipótnak hamvai pihennek.A lelkes kis csapat még ugyanannak az évnek a tavaszán Mátraverebély-Szent  kút kegyhelyen hallgatta a szent-misét, és kérte a Szűzanya közben já-rását. Ősszel pedig Máriagyűd és An-docs volt az úticél. 2013 tavaszán aklasszikus Mariazell következett, majdoktóberben az eddigi zarándoklatainkcsúcsa Czestochowa – krakkó követ -kezett, ahol négy napot töltöttünk. Azthiszem mindnyájunknak felejthetetlenélmény maradt a Czestochowai kegy-helyen a sok ezer zarándok között, aFekete Madonna kegyképe előtt zarán-dok csoportunk számára bemutatottszentmise. de ugyanilyen mély benyo -mást tett mindannyiunkra kalwariazebrzydowska felejthetetlen kolostoregyüttese is. 2014-ben Márianoszt rá -ra és Celldömölkre látogattunk, majd

c Plébániánk dBudAFoki zArándoklATokMoST éPPEn kAloCSárAA Budafoki Egyházközség, majd 1948-tól Budafok-Belvárosi Egyházközségmár a millennium esztendejétől sz-ervezett zarándoklatokat. Az első za -rándokutak Mariazellbe vezettek. igaz,ezek a két évenként ismétlődő utakakkor több naposak voltak, hiszenszekereken tették mega a távot, és sokkisgyereket is vittek magukkal, hogytalálkozhassanak Máriával. A huszadikszázad első felében általában évi egyzarándokutat szerveztek, legtöbbszörismert Mária kegyhelyekre. Aztán azötvenes évekre ezek a lelki megújulástszolgáló, közösséget építő utak telje-sen elmaradtak. Amikor 1978-banBarbély Pál atya került Budafok-Bel -városba plébánosnak, ismételten elő -térbe kerültek a zarándoklatok. Az el- ső ilyen nagy út egy háromnapos lelkitúra volt, ismételten Mariazellbe, majdkövetkezett Czestochowa, és számosmagyarországi Mária kegyhely. Paliatya nyugállományba vonulását köve -tően ismét szüneteltek a zarándokla-tok. ám a budafoki Szent lipót plé bá-nia híveinek közösségében nem csök -kent az igény a lelki megújulást, meg -erősödést szolgáló zarándoklatokiránt. Sárhegyi zoltán plébános atya2011. évi plébániánkra helyezését kö -vetően ismét szerveztünk zarándokla-
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A SzEnT hároMnAPzEnEi MEgéléSEAz egyház legnagyobb ünnepét meg -előző három nap mindegyike nagy je -lentőséggel bír. Már egész nagy böjt-ben visszafogottabbak voltak az or -gonakíséretek, kevesebb síppal, hal -kabb hangszínekkel. Az énekek előtt,és után csak a legszükségesebb meny -nyiségű bejátszások voltak hallhatók,a kivonulási művek pedig teljesen ki-maradtak. A nagycsütörtöki “gloria”után szünetelt az orgonajáték egészena szombat esti “dicsőségig”, ezzel iskiemelve a nagyböjt kicsúcsosodását :már a liturgia zenei kíséretéről is tel-jesen lemondunk. Ennek egy másikfunkciója lehet, hogy szombat este, afeltámadást ünnepelve még nagyobbörömként éljük meg Jézus feltámadá -sát, a teljes csend utáni díszes, ünne -pélyes orgonajátékkal. Így a nagyböjtés a szent három nap lényege a zeneikíséretben is tökéletesen megnyilvá -nul.
Bencze Márk

bababababababababababababababababaaAz olTáriSzEnTSég éS énA fenti címmel rajzpályázatot írtunk kiáltalános iskolásoknak. A beérkezettművek megtekinthetők a templom-ban. A díjazottak névsorát itt tesszükközzé:

2015-ben gyöngyös-Feldebrő követ -kezett, 2016-ban pedig  zirc. Az elmúltesztendei zarándokútjaink előbb Sü -megre, majd ősszel Egerbe vezettek.

idén április 28-án kalocsára láto-gatunk, Magyarország második érsek-ségébe. A Szent istván király alapítottaérsekség 1002-ben létesült, első püs -pöke Anasztáz-Asztrik lett. A szent-misét követően megismerkedünk afőszékesegyházzal, az érseki palotával,az érseki kincstárral, a könyvtárral. ésha már kalocsán járunk, megtekintjüka Paprika múzeumot is. Az úton a ró -zsafűzért imádkozva gondolunk itt -hon maradt testvéreinkre is. Még vannéhány hely, lehet jelentkezni. indulás28-án reggel hét órakor a Szent lipótplébániatemplom elől.
Garbóci László
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Alsó tagozatosok:1. helyezett: kéry zsombor hampó gréta2. helyezett: nagy Anna3. helyezett: Pap Tami4. helyezett: Szatmári lillzimonyi Anna5. helyezett: Pilinger lórándMontázs különdíjat kapott: kalászi Jázmin kapis dorottya Felső tagozatosok:1. helyezett: kalászi Marcell kéry Barnabás2. helyezett: varga BoglárkaBognár Borostyán3. helyezett: Csalai AnnaSohon dóri4. helyezett: Szűts BarnabásSzilágyi PetraCsordás zsófi5. helyezett: varga ElinaMakkai h. Fannikülöndíjasok:legjobban megformált karakterek:horváth zalánMűvészeti különdíj: zsigmond Tamaraillinger PetraÚj megközelítés különdíj:virág nikolettklekkner lauraFestmény különdíj: domonkos Boglárkagál zsófia

c A hónap szentje dSzEnT AdAlBErTAz ESzTErgoM-BudAPESTiFŐEgyházMEgyE védŐSzEnTJEAdalbert kelet-Csehországban szüle -tett 956 körül. Születésekor a vojtechnevet kapta. Apja cseh fejedelem volt,anyja szász származású. 972-től a mag- deburgi dóm iskolájában tanult. Bér-málásakor vette föl az Adalbert ne vetpártfogója, a magdeburgi érsek irántitiszteletből. Prágában szentelték pap -pá. A 980-as évek második felében acseh város püspöke lett. Adalbert befelé forduló természete,kolostor csendjére vágyódó lelke nemvolt fölkészülve a küzdelemre és ke -ménységre, melyet egy félig civilizáltés megtért nép vezetése igényelt. Azállandó sikertelenségek, a nép ellenál-lása megérlelték a püspökben az el-határozást: 988-ban rómába ment apápához, s kérte, engedje őt zarándok-ként Jeruzsálembe, hogy ott szegé -nyen és magányosan szolgálja az urat.A montecassinói apát tanácsára aztánmegváltoztatta tervét, rómába ment,és 990-ben bencés szerzetes lett.A csehek azonban hamarosan haza-hívták. A pápa és az apátja iránti en -gedelmességből Adalbert 993-banis mét visszatért Prágába. A római ko -lostorból magával vitte tizenkét társát,s megalapította velük a brevnovi apát-ságot. Ez az apátság idővel szellemi,
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látva, hogy a családja nyújtotta támo-gatás semmivé lett, s nemzetségénekesküdt ellensége került hatalomra, azeredményes munkát teljesen remény -telennek tartotta. Úgy látta, hogy aPrágába vezető út lezárult előtte.

Ezért lengyelországba ment, és mega-lapította Meseritz kolostorát. 996–997-ben az északi balti törzsek közöttvégzett missziós munkát. Ezt kö ve -tően a litvánok közé készült, azonban997. április 23-án a visztula torkolatá-nak vidékén pogány poroszok meg -ölték.A lengyel herceg kiváltotta testét a gyilkosoktól, és gnieznóban temetteel. Már 999-ben a szentek sorába ik-tatta ii. Szilveszter pápa, s ezt kö ve -tően, 1000-ben engedélyezte az önál- ló, gniezno székhelyű lengyel egyház-tartomány létrehozását.Ő a főegyházmegye védőszentje. AzEsztergomi Főszékesegyház az ő ne -vét viseli, illetve a katedrális tövébenfelépült papnevelde épülete is a SzentAdalbert központ nevet kapta. 
Forrás: Szentek élete

lelki középponttá lett: sok püspököt,apátot, szerzetest adott Cseh-, Morva-,lengyel- és Magyarországnak, és szá-mos misszionáriust küldött orosz or -szágba. évszázadokon keresztül a ke-  resztény vallás és kultúra sugárzó köz -pontja volt a nyugati szlávok számára.Adalbert már ezzel az egyetlen ala pí -tásával is kitörölhetetlenül beírta ne -vét Európa civilizációjának és hitter- jesztésének történetébe.A csehországi állapotok azonban nemjavultak. A békére és kiengesz telő -désre törekvő püspök ismét elhagytaPrágát. 994–995-ben Magyarországontérített. Ő keresztelte és bérmálta megtöbbek között Szent istvánt.996-ban visszatért római kolostorába.Ez év májusában koronázták német-római császárrá iii. ottót, akire mélybenyomást tett Adalbert őszinte és ko-moly vallásossága, jámborsága. Bará-tok lettek. A pápa, a császár, az érsekekkor már együtt sürgették Adal-bertet, hogy folytassa prágai tevé keny -ségét. A bencés szerzetes számáraszent volt az engedelmesség. hazafelémenet elkísérte iii. ottót németor -szágba, és hosszabb ideig nála maradtMainzban. Jelentős része volt a császárvallásos és politikai gondolkodásánakformálásában; megnyerte őt a keletimisszió ügyének is.Útközben kapta a hírt, hogy legköze -lebbi rokonait Csehország hercege, ii.Boleszláv kegyetlenül meggyilkoltatta.
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c Egyházunk dii. JánoS Pál PáPA: ECClESiA dE EuChAriSTiA 15.Az Eucharisztia és az egyházi közösség A Püspöki Szinodus rendkívüli ülése1985-ben a ii. vatikáni zsinat doku-mentumainak alapvető és központi fo-galmát a „communio egyháztanában”határozta meg. Az Egyháznak, míg itta földön járja zarándokútját, az a hi-vatása, hogy fönntartsa és erősítse acommuniót (az egységet) a Szenthá -romság egy istennel és a hívők között.Ezért birtokolja az igét és a Szent sé -geket, elsősorban az Eucharisztiát,melyből „szünet nélkül él és növekszik”,s ugyanakkor ki is fejezi magát benne.nem véletlen, hogy e Szent ség egyiksajátos neve épp a communio lett.Az Eucharisztia tehát az összes szent -ség csúcspontja, mert a Szentlélek ha -tására az Egyszülött Fiúval való azo- nosulás által tökéletesen megvalósítjaa communiót az Atya istennel. nagyonfinom hitérzékkel fejezte ki ezt az igaz -ságot a bizánci hagyomány egyik jelesszerzője: „A communio misztériuma
megelőzi az összes többi szentséget,
mert tökéletesen elvezet a legnagyobb
jóhoz: ez minden emberi vágy végső cél -
ja, mert elérjük Istent és Isten egyesül
velünk a legtökéletesebb egységben”.Ezért nagyon jó állandóan éleszteni a

lélekben az Eucharisztia iránti vágyat.Ebből született a „lelki áldozás” gyakor - lata, mely századok óta közismert azEgyházban, és a lelkiélet szent mes -terei ajánlják. Jézusról ne vezett SzentTeréz írta: „Amikor nem áldoztok és
nem vesztek részt szentmisén, megál-
dozhattok lelkileg, ami nagyon hasz -
nos. Ezáltal nagyon meg erősödik ben- 
netek a mi Urunk sze re tete.”Az Eucharisztia ünneplése azonbannem lehet a communio kiindulópont -ja, sokkal inkább föltételezi annak meg-létét, hogy megerősítse és töké le tessétegye. A Szentség kifejezi e közösségiköteléknek mind láthatatlan dimen -zióját – mely krisztusban a Szentlélekhatására összeköt az Atyával és egy -mással–, mind látható dimenzióját,amiből az Apostolok tanításában, aszentségekben és a hierarchikus rend-ben való communio következik. Azegyházi communio láthatatlan és lát -ható elemei közti bensőséges kapcso-lat alapvető az Egyház mint az üd  vös- ség szentsége számára. Csak ilyen ösz- szefüggésben valósul meg az Eucha -risz tia törvényes ünneplése és a bennevaló igaz részesedés. Ebből fakad azEucharisztia alapvető követelménye,hogy közösségben, pontosabban an -nak teljesen ép kötelékében ünnepeljék.A láthatatlan communio, bár termé -sze te szerint állandóan növekszik, föl -tételezi a kegyelmi életet, mely által„az isteni természet részesei vagyunk”
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(2Pt 1,4), továbbá a hit, a remény és aszeretet erényeinek gyakorlását. Csakígy lehetünk igazán közösségben azAtyával és a Fiúval és a Szentlélekkel.nem elegendő a hit, hanem kitartónakkell lenni a megszentelő kegyelembenés a szeretetben, mind a „test”, mind a„szív” által megmaradva az Egyházölén; azaz Szent Pál szavával élve,szük ségünk van „a hitre, mely a sze re -tet által tevékeny” (Gal 5,6).A láthatatlan kötelékek épsége súlyoserkölcsi kötelessége a keresztény em-bernek, aki áldozni akar, azaz krisztustestét és vérét magához véve teljesenrészesedni akar az Eucharisztiában.Erre a kötelességre figyelmeztet azApostol: „vizsgálja meg tehát magátmindenki, és úgy egyék ebből a ke -nyér ből és igyék ebből a kehelyből”
(1Kor 11,28). Aranyszájú Szent Jánosékesszólásának teljes erejével buzdí-totta a hívőket: „én is fölemelem ahangomat, és könyörögve kérlek, istennevére kérlek titeket, ne közeledjetekehhez az Asztalhoz szennyes és rom-lott lelkiismerettel. Az ilyen közeledéstugyanis nem lehet soha áldozásnak(communiónak) nevezni, még ha ezer-szer érintenénk is az Úr testét, hanemaz ítélet, a gyötrelem és a fenyítés nö -velése az.” Ezért helyesen írja elő a katolikus Egy -ház katekizmusa: „Annak, aki súlyosbűn tudatában van, meg kell gyón nia,mielőtt a szentáldozáshoz járul.”

c Humor dAz öregedés jeleiA gyerekednek olyat mondasz, amit azanyád mondott neked, és amit már teis utáltál.A tornázásról alkotott elképzelésed a"felállás a székből".Jóval hosszabb idő alatt pihened kimagad, mint amennyi idő alatt elfá -radtál.Emlékezeted rövidül, panaszaid hosz -szabbodnak.A noteszodban a legtöbb név úgy kez -dődik, hogy "dr".Csak ülsz a hintaszékben, de nem tu -dod beindítani.A gyógyszerész a legújabb barátod.Minden fáj. Ami meg nem, az nem mű -ködik.két órán át keresed a szemüveged,ami a fejeden van.Már feladtad az összes rossz szokáso-dat, de semmi sem lett jobb.Türelmesebb lettél, de ez tulajdonkép-pen csak fásultság.végre összeszeded a gondolataidat, deakkor meg a tested esik szét.


