
Irgalmasság vasárnapján érdemesmegmerítkeznünk Isten irgalmas -ságában. Az irgalmasság Isten tulaj-donságainak egyike. Azt jelenti, hogysegítséget nyújt ak koris, amikor a jog ési gaz ságosság alap jánez nem lenne el vár -ható. A szentírásbanugyanezt a kifejezésthasz nál ják az édes a -nyá ra, aki gondot vi -sel magzatára, óv ja,védelmezi, szenved ér -te. Isten irgal mas ságatehát hasonló a gyer-mekét védelmező szü -lő höz, de azt felül múl -ja jó ságban, hiszen e -rő sebb az ember hűtlenségénél. jézus mindnyájunkat irgalmasság -ra buzdít, hiszen ezáltal tudjuk leg -inkább utánozni a mennyei Atyát.Így az irgalmasság egyben keresz -tény alapmagatartássá is válik. Gon-

2018. április 8.
A BuDAfok-BelvárosI szent lIpót plÉBánIA kIADványA – MeGjelenIk kÉthetente

doljunk csak az irgalmas szamari -tánus történetére. De mi kell ahhoz, hogy mi is való -ban irgalmasok tud junk lenni? Azelső és legfontosabb,hogy bízzunk Istenjósá gá ban. Akkor is,ha mi csak töredéke-sen tudjuk Őt kö -vetni, jóságosan for- dul fe lénk. Meg akarbo csátani. Csak aztvár ja, hogy fordul -junk felé, és kér jünkbocsánatot, menjünkel gyónni. Gya korol -juk a felebaráti sze -retetet! Így tu dunkleginkább hasonulnia mennyei Atyához. És a legfon to -sabb: maradjunk mindig a meg szen-telő kegyelem állapotában, és já -ruljunk szentáldozáshoz minél gyak -rabban!
Zoli atya

AZ ISTENI IRGALMASSÁG
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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.
abMájus 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 lesz este fél 6-kor, a szentmise előtt.
abA tavaszi plébániai családi nap má -jus 12-én, szombaton lesz.szentmisét 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.

abáprilis 9-e, hétfő Gyümölcsoltó Bol -
dogasszony ünnepe.plébániánk Képviselőtestületénekkö vetkező ülése április 16-án, hétfőneste 8 órakor lesz a hittanteremben.

abA Nyugdíjas klub következő összejö -vetele április 19-én, csütörtökön dél -után 2 órakor lesz a hittanteremben.Garbóci lászló a pünkösd-várásról fogelőadást tartani.
abAz öröm útját fogjuk járni a kálváriánáprilis 22-én, vasárnap a fél 10-es szent -mise után.
abA férficsoport legközelebb április23-án, hétfőn este 8-kor találkozik.
ab

Plébániai zarándoklatunk kalocsáraindul április 28-án.  jelentkezni a sek -res tyében lehet név, telefonszám meg -adásával, valamint 5000 ft befi zetésével.
abA jó termésért való ájtatosság április29-én, vasárnap a fél 10-es szentmisénlesz.
abMájusban litániát hétfőn, kedden,
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CsErKészEiNKtAvAszI portyA 2018A feketerigó – aki a cserkészotthonkertjének gilisztáit tartja rettegésben– nekilátott délutáni lakomájának elfo -gyasztásához. Még nem tudta, hogyde rűs, tavaszi étkezését orvul félbe -szakítja majd egy halom felmálházottfiatal. hozzászokott már az embe -rekhez ebben a kertben, régóta jártmár ide, de egyszerre ennyi fiatal,ráadásul mindenféle kék, zöld ésegyéb színű nyakkendőben, még itt iscsak évi pár alkalommal fordul meg.némi gondolkodás után szegény tollasbarátunk nem tehetett mást, minthogy rosszalló tekinteteket vetve azajos cserkészek irányába, kereketoldjon. A hétvége során még rengeteg ma -dár nyugalmát zavarta meg a tőlünkszármazó gyerekzsivaj, hiszen por -tyánk, mint általában, egy termé szet -közeli helyen volt: nagybörzsönyben.A falu maga nem ismeretlen számunk -ra, hiszen különböző formációkbanmár fel-fel bukkantunk itt. nagybör -zsöny számos templomának egyike, abányásztemplom, amely mellett egyszálláshely is működik, így első utunkpéntek este ide vezetett. vacsora utánegy keresztutat tartottunk magunk -nak, ahogy ez minden évben szoká-sunk. ezután aludni tértünk, hogy ki-  pihenjük az út fáradalmait. 

c Plébániánk d.MárCIusI AnyAkönyvI hÍrek
Akik a keresztség szentségében
részesültek:sárközi natasa laraDobosi szilárd Márktóth szofiaIványi MilánGajárszki Mihálynágl sebestyénMiski rolandhargitai péter flórián

Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:szalatnyai ferencschmitsek józsefMagyar zoltánorosz lászlóWolf tamásDobesch GyulaBalázs zsigmondnészül: pozsár IrénCsecsődy sándor józsefGubis Máténészül: kákonyi Margit
Nyugodjanak békében
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gyobbak viszont egy remek lelki prog -ramot élhettek át, amiben párhuzamotállítottunk a geoláda keresés és azéletcél keresés között Isten segítsé -gével. Az út végén minden őrsöt egysaját láda várt, amiben a lelki élethezhasznos dolgokat találhattak. A pazar vacsorát követően a hidegidő miatt a favoritnak számító tá bor -tűz sajnos elmaradt, de cserébe a jómeleg szálláson kiscsoportokban fe-ladványokat oldhattak meg, törté ne -teket hallgathattak és egyéb érde kes-ségekkel ismerkedhettek meg a részt-vevők. Mondanom sem kell, hogy amozgalmas nap mindenkit leszívott,így ezen az éjszakán az alvással nemvolt gond. A vasárnap reggel az elpakolás je-gyében telt, ugyanis ilyenkor mindigszorít minket az idő. A virágvasárnapimisét a falu templomában hallgattukmeg, majd egy kis helyismereti regö -lésre is jutott idő. A szállásra érve márcsak a takarítás utolsó simításai voltakhátra, mielőtt Budapest felé vettükvolna az irányt. A rigó már messziről hallotta, hogyvasárnapi vacsorája sem lesz zavarta-lan. sajnos nem csalták meg érzék -szervei, de a pénteki incidens utánmár nem érte olyan váratlanul a társa -ság. A húsos gilisztát, melyet az iméntcsípett meg a nedves talajban, már agesztenyefa ormán fogyasztotta el. 
Major Szabolcs

Másnap egy gyors reggelit követőenmár indultunk is a szabadba. A kicsikegy rövid kirándulást tettek a kör -nyéken, viszont a nagyobbak a túrátkicsit megspékelve, geoláda keresésrementek. ennek lényege, hogy koordi -nátákat követve kell megtalálni egy el-rejtett ládát, melybe az előttünk ottjáró túrázók apró csecsebecséket tet-tek. ha akarjuk elvihetünk belőle vala -mit, de akkor hagynunk is kell benneegy saját apróságot. Érdekességkép-pen néhányan ellátogattunk a 2015-östáborhelyünkre is, amit sokunk kie -mel kedően jó táborként élt meg, ígyvolt alkalmunk egy kicsit nosztalgiázni.hazaérkezés után egyből kezdetétvette egy már rég áhított számháború,ahol hullottak az emberek, röpködteka számok és mindenki elfelejtette,hogy épp most érkezett vissza egy fá -rasztó túrárról. Úgy szaladgáltak ki -csik és nagyok egyaránt, hogy a „hul- laházban” levő segítők alig győztékcserélni a számokat. A játék vége feléegy új játékmódot is bevezettünk,melyben egy semleges embert (jelenesetben engem) kellett a csapatoknaka bázisukra kísérniük úgy, hogy köz -ben a másik csapat nem lövi ki őket. noha ez a program nagyon népsze -rűnek bizonyult, hagyni kellett időt azelcsendesedésre is. A kiscserkészekkelvezetőik a csapatban már régóta nép -sze rű játékokat játszottak, hogy azoknehogy feledésbe merüljenek. A na -
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c Szentek dszent fAusztInA nŐvÉrelena kowalska néven született a len -gyelországi Glogowiecben 1905. au-gusztus 25-én, tízgyermekes pa raszt- családban harmadikként. Gyermekko-rától feltűnt engedelmessége, segí tő -készsége, imádságszeretete és a sze gé-nyek iránti érzékenysége. első szentál-dozása után, kilencéves korában tu-datára ébredt Isten jelenlétének lel- kében. szülei nem járultak hozzá, hogykolostorba lépjen, azonban egy láto -más után elhatározta, hogy követijézus hívását. varsóba ment, és 1925.augusztus 1-jén fölvételét kérte az Ir-galmas szűz nővéreinek zárdájába,ahol a fausztina nevet kapta.

A varsói, vilnai és plocki zárdákbanvolt szakács, kertész, kapus nővér. szerzetesi éveit kifelé a mindenki irántmegmutatkozó felebaráti szeretet ésszolgálat határozta meg. kinyilatkoz-tatásokat, látomásokat, stigmákat ka -pott, belelátott a szívekbe, része volt amisztikus eljegyzésben. A természet -fölöttivel való egységét valóságosabb-nak mondta, mint a látható világgalvaló kapcsolatát.

jézus fausztina nővérre bízta irgal-masságának örömhírét. fölszólítottaőt, hogy hirdesse a minden embernekszóló Isteni Irgalmasság kinyilatkoz-tatását, szüntelenül kérje ezt az irgal-mat mindenki számára, és terjessze azIsteni Irgalmasság tiszteletét. fausz -tina nővér jézus kívánsága szerintmin dent hűségesen följegyzett napló -jában, melyet 1981-es első kiadása ótaszámos nyelvre, köztük magyarra is le -fordítottak.Az Isteni Irgalmasság tiszteleténekterjesztése eszközeként jézus átadottegy képet fausztinának, melyen aszent szívből áradó két sugár az igaz -ságosság és irgalmasság, a bűnbánatés a bűnbocsánat, az áldozat és az en-gesztelés, a felebaráti szeretet és az is-teni szeretet szimbóluma. emellettjézus megjelölte az irgalmasság vasár-napjaként a húsvét második vasár-napját. fausztina nővér betegségét és szen -vedéseit a bűnösök megtéréséért aján-lotta föl. harminchárom évesen haltmeg 1938. október 5-én.II. jános pál pápa 1993. április 18-án,boldoggá, hét évvel később, 2000.április 30-án, húsvét második vasár-napján szentté avatta fausztina nő -vért, és elrendelte az Isteni Irgal mas-ság ünnepét húsvét második vasár-napjára. 
Forrás:

Magyar katolikus lexikon
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nul be a templomba, egyre több gyer -tyaláng gyullad fel, jelezve, hogy a fel- támadás örömhíre terjed. A templom-ban pedig az exultetben a pap meghir -deti annak örömét, hogy jézus fel- támadt. 

Mindezek után áttekintjük az üdv -történet fontosabb ószövetségi ese -ményeit, újra elimádkozzuk a nagy- böjtben mellőzött dicsőséget, és ezzelelkezdjük a húsvéti vigília szentmi -séjét. ennek csúcspontja a vízszen-telés és a hittanulók megkeresz telke-dése. A vízszentelésben felidézzük,hogy jézus is megkeresztelkedett,majd halála és feltámadása emléke -zetére a pap háromszor alámeríti ahúsvéti gyertyát a frissen szenteltvízbe. A keresztség szertartása után aszent  mise a szokott módon folyta -tódik. húsvét öröme azonban nemmaradhat a templom falain belül, így aszertartás végén körmenetet tartunk,jelezve, hogy küldetésünk a feltáma -dás hitét elvinni a világba. A húsvétiételszentelés pedig arra emlékeztetbennünket, hogy otthonainkban isjelen kell, hogy legyen a feltámadtkrisztus öröme.

c Egyházunk dAz eGyházI Év 6. – hÚsvÉtsokan vannak, akik a feltámadási szer - tartást nagyszombathoz kötik. né  ha a plébániára is érkezik telefon, hogymikor lesz a nagyszombati szertartás,vagy mikor lesz a feltámadás. Mégis, afeltámadási szertartás már a húsvétiidő kezdete, a húsvét része. jézus u -gyanis a harmadik napon támadt fel. A korabeli időszámítás szerint pedigminden megkezdett nap számít, ígypéntek, szombat és vasárnap is. jézustehát vasárnap, a hét első napján tá-madt fel. Akkor miért is ünnepeljüknagy szombaton? nem nagyszomba -ton ünnepeljük. A korabeli időszá -mításnak volt még egy furcsasága: Akövetkező nap mindig az adott napnapnyugtakor kezdődik. ezzel mint-egy alátámasztják a mondást, hogyamilyen az esténk/éjszakánk, olyan amásnapunk. tehát húsvét vasárnapjaelőző este, napnyugtakor kezdődik.Éppen ezért a feltámadási szertartástis sötétedés után szoktuk elkezdeni.húsvét éjszakáján a tűzszentelésselkezdünk, majd az új tűzről meggyújt -juk a húsvéti gyertyát, amely jézust szimbolizálja ebben a szertartásban.ennek jele a gyertyára rajzolt kereszt,valamint az alfa és ómega, és az öttömjénszem, ami jézus öt sebére utal.A gyertya fénye azt jelzi, hogy ő újra él.Miközben a pap a segédkezőkkel vo -
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húsvét napján templomainkbanminden fehérbe öltözik, jelezve, hogylegyőzetett a bűn, és túláradt a ke -gyelem. ebben az időszakban a feltá-madt jézussal való találkozásról el- mélkedünk. Az időszak 50 napig tart,ebből az első nyolc napon szekvenciáténeklünk. A nyolcadik nap az isteni ir-galmasság vasárnapja. A negyvenediknapon jézus mennybemenetelét ünne-peljük. ez az időszak pünkösd ünne -pével ér véget az ötvenedik napon.
Zoli atya

bababababababababababababababababaaII. jános pál pápA: eCClesIA De euChArIstIA 14.ha az eucharisztia az egyház életénekközpontja és csúcsa, akkor ugyanúgyközpontja és csúcsa a papi szolgálat-nak is. ezért, hálával a mi urunk jézuskrisztus iránt, újra megerősítem, hogyaz eucharisztia „a papság szentsé gé -
nek legfőbb és központi indoka, a pap-
ság ugyanis az Eucharisztia alapí tá-
sának pillanatában és vele együtt szü -
letett”.A pap lelkipásztori tevékenységesokrétű. ha még a mai világ szociálisés kulturális állapotát is figyelembevesszük, könnyen megérthetjük, hogymennyire fenyegeti a papokat a szét-szóródás veszélye a sokféle feladatközött. A II. vatikáni zsinat a lelkipász-tori szeretetben jelölte meg azt a kö -teléket, ami egységbe tudja foglalni

életüket és tevékenységüket. ez a sze -retet – mondja a zsinat – „mindenek-
előtt az eucharisztikus Áldozatból fa -
kad, mely így a pap egész életének kö -
zéppontja és gyökere lesz.” Érthető te- hát, hogy mennyire fontos a pap lelkiélete számára – túl azon, amit az egy-ház és a világ számára jelent –, hogymegfogadja a zsinati ajánlást a napiszentmise bemutatására, ami mindigkrisztus és az ő egyháza cselekménye,akkor is, ha egyetlen hívő sincs jelen.A pap akkor lesz képes arra, hogy min-dennapjaiban legyőzze a szétszóróerőket, ha az eucharisztikus áldozat-ban megtalálja életének és szolgálatá-nak középpontját és a lelkipásztorifeladatok megoldásához szükségeslelki energiát. napjai így valóban eu-charisztikussá válnak.A papi életben és szolgálatban be -töltött központi szerepéből követ ke -zik, hogy az eucharisztia a papi hiva- tások gondozásának is középpontja.elsősorban azért, mert a hivatásokértvégzett imádság leginkább benneegyesül krisztusnak, az örök főpap -nak imájával; de azért is, mert a papokrészéről a eucharisztia buzgó szol-gálata és fáradozásuk a hívők tudatos,aktív és gyümölcsöző részvételéért,hatásos példa és késztetés a fiatalokszámára, hogy nagylelkűen válaszol-janak Isten hívására. Isten ugyanisgyakran egy pap buzgó lelkipásztoriszeretetét használja eszközül arra,



A lIpót lApokAt kIADjAA szent lIpót plÉBánIA, BuDAfok1221 Bp., plÉBánIA u. 2.tel: 226-0984felelŐs kIADó: sárheGyI zoltánWWW.szentlIpot.hu

hogy a fiatal szívében elültesse és föl-nevelje a papi hivatást.Mindez megmutatja, hogy mennyirefájdalmas és nehéz egy olyan keresz-tény közösség helyzete, amely a hívőklétszáma és sokfélesége szerint plébá-nia lehetne, de nincs papja, aki ve -zetné. A plébánia ugyanis megke resz-teltek közössége, akik keresztényvoltukat elsősorban az eucharisztiaünneplésével fejezik ki és erősítikmeg. ehhez azonban fölszentelt papravan szükség, akit egyedül illet az, hogykrisztus személyében ajánlja föl azeucharisztiát. ha egy közösségneknincs papja, jogosan keresi a módját,hogy valamiképpen folytatódjék a va sárnap ünneplése, és a testvéreikimád ságát vezető szerzetesek és laiku-sok dicséretes módon gyakorolják ahívők keresztségi kegyelméből fakadóáltalános papságát. Az ilyen megoldá-sok azonban csak átmenetiek lehet-nek, a közösségnek pedig papra vanszüksége.A pap nélküli szertartások nemszent ségi jellegűek; e ténynek az egészközösséget arra kell serkentenie, hogymég nagyobb buzgósággal könyö rög -jön az Úrhoz, küldjön munkásokat ara -tásába; és mindent megmozgasson ahivatásgondozás érdekében. A megol -dást azonban nem szabad a papjelöl-tekkel szemben támasztott erkölcsi ésképzésbeli követelmények leszállítá -sában keresni.

Amikor pedig a paphiány miatt laikushívőket vonnak be a plébánia lelki -pásztori munkájába, az érintettek nefeledjék a II. vatikáni zsinat tanítását:
„Egyetlen keresztény közösség sem é -
pül föl, ha alapja és szegletköve nem a
szent Eucharisztia ünneplése”. Az ő fe-ladatuk tehát ébren tartani a kö zös -ségben az eucharisztia utáni igaz „éh- séget”. ebből következően el ne mu-lasszanak egyetlen alkalmat sem, ami -kor szentmisén vehetnek részt, föl- használva olyan alkalmakat is, amikorcsak megfordul náluk egy pap, akit akánonjog nem tiltott el a misézéstől.
bababababababababababababababababaa

c Humor dsűrű, átláthatatlan ködben két autó szinte egymáshoz tapadva araszol.Az első kocsi hirtelen fékez, mire a má-sodik nekimegy. A hátsó sofőr kiugrika kocsiból.- Mi az ördögöt csinál? hogy lehetilyen hirtelen fékezni minden ok nél -kül?- Mi az, hogy minden ok nélkül? hanem venné észre, az én kocsim már agarázsban van.


