
sokáig furcsának tartottam, hogy Ma -gyarországon, miközben Nagyboldog -asszony ünnepe nem munkaszünetinap, pünkösdhétfő viszont igen. pedighamvazószerda óta az évben ez az elsőolyan nap, amelynek semmi féleliturgikus jelentősége sincsen.A munkaszünetté téte lébenannak idején, a rendszer  -vál tás utáni parlamentbensze  repet játszott, hogy neNagyboldogasszony ünne -pe legyen újra fölemelve.pedig ezt kérte az Egyház, ésannak idején meg is állapod-tak ben ne. Az tán a sza vazásmás e redményt hozott: így azelső olyan napot, ami nem egy-házi ünnep, pünkösdhétfőt, munka -szünet té tették arra hivatkozva, hogyez egyházi ünnep. Ez a furcsaság most,egy nagyon hasznos együttállás ered -mé nyeképpen megszűnik. 

2018. május 20.
A BUDAFok-BElvárosI szENt lIpót pléBáNIA kIADváNyA – MEgJElENIk kéthEtENtE

Nagyboldogasszony ünnepének, pa-rancsolt ünnepként való megülésénekaz adott különleges jelentőséget, hogya hozzá kapcsolódó dogma viszonylagfriss volt. Mára azonban ez történelmitávlatokba vész. Mára a teológusokgondolkodásának köz pontjábanegy másik Mária- tétel áll: Máriaaz Egyház any ja. Ezt imádkoz-zuk a loretói litániában is, dekülön ünnepként eddig nemvolt jelen a Mária-ünnepeksorában. Ezen változtatottmost Ferenc pápa, aki pün -kösdhétfőre bevezette, és kö -telezővé tette az idei évtől Má- ria, az Egyház anyja ünnepét.De mit is ünneplünk majd ilyenkor?Ugyanúgy arról van szó, hogy MáriaIsten anyjává vált Jézus szülésével,csak kicsit kiterjesztve az Egyházra.Jézus a keresztfán Máriát Jánosra, Já -nos apostolt pedig Máriára bízta, hogy

Mária, az Egyház anyja - új ünnEp

pünkösdhétfőn
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c Hirdetések d

Plébániánk áprilisi imaszán  dé ká -
ra imádkozzunk az elsőáldozókért.

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

Pünkösdhétfőn, május 21-én 9 órátóllesz Máriaremetén a karizmák ünne -pe, az Esztergom-Budapesti Főegy-ház megye majálisa. Ez egyben az 52.Nemzetközi Eucharisztikus kong resz -szus második előkészítő évének meg-nyitója színes programmal. Az ünnepiszentmisét Erdő péter bíboros celeb -rálja 14 órakor. vegyünk részt minéltöbben ezen az ünnepen!
abA plébániai elsőáldozás május 27-éna fél 10-es szentmisében lesz. 32 gye -rek járul először szentáldozáshoz,imádkozzunk értük!
abJúnius 1-je elsőpéntek. A reggel 7 ó raimise előtt lesz gyóntatás. A szent II.János pál Iskolaközpont szentmi séje8-kor lesz. Napközben zoli atya meg -látogatja plé bániánk időseit, be tegeit. 
abElsőszombaton, június 2-án titok cse-

re és rózsafüzér imádság lesz este fél 6-kor, a szentmise előtt.

gondoskodjanak egymásról. Így lelkiértelemben Mária János anyja lett. Já -nos házába fogadta Máriát. és ezáltalJánoson keresztül az egész Egyház isanyai támaszt kapott, miközben befo-gadta őt. Mária is ott imádkozott azapostolokkal pünkösdkor, rá is kiáradta szentlélek. és innentől kezdve Máriamár az Egyház tagjaként áll az apos-tolok, és minden hívő mellett. szent Ambrus és szent ágoston Má riátaz Egyház anyjának nevezik, és ezterősítette meg a II. vatikáni zsinat a
Lumen Gentium dokumentumában,majd ezt erősítik meg, és fejtik kiegyre pontosabban vI. pál és II. Jánospál pápák. De miért fontos Máriánakez a megnevezése? Nemcsak ő, hanemaz Egyház is anya, hiszen a keresztségáltal új életet nyerünk krisztusban.Má       ria és az Egyház elválaszthatatlanok,hiszen Mária és Jézus is elvá laszt ha -tatlanok. Nélküle a megváltás műve tel-jesen másként ment volna végbe. Az őhite, igenje, folyamatos támogatása erőtad az Egyháznak: újra és újra megnyil-vánul, hogy egy lát ha  tatlan anyai kézvezeti. Mi is fohászkodjunk Máriához,hiszen az ő anyai szeretete hordoz ben-nünket, és óv meg minket! Az új ünneplegyen annak jele, hogy Máriához aka -runk fordulni! A munkaszünet pediglehetőséget ad, hogy elmenjünk szent-misére, litániára Máriát ünnepelni, ol -talmát kérni családjainkért, hazánkért. 

Zoli atya
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c Plébániánk dhANgvErsENy
A Concerto Kamarazenekar hangversenye templomunkban 

június 2-án, szombaton 
este 7 órakor

Műsor:handel: D-dúr Concerto grosso op.6 Nr.5.vivaldi: C-dúr piccolóversenyBach: é-dúr hegedűverseny BWv 1042Albinoni: g-dúr sinfonia op.2Nr.1.vivaldi: g-dúr kettősverseny 2 MandolinraBach: Weichet nur,betrübte schat-ten BWv 202 kantate
Előadók:huber Johanna, sipos katalin ésBécsy gizella hegedűrőder Iván csellóBán Annamária fuvolasolymári tímea és Balogh péter mandolin (vagy gitár)szappanos Edit szopránvezényel: Cser Miklós

A NEK 2020 arra hív minden hívőt,hogy június 2-án, Úrnapja szombat-
ján délután 5-től együtt dicsőítsük azoltáriszentségben jelenlévő krisztustsze r te a világon! A szentség imá dás -
ba a szent lipót templom is bekap -csolódott. regisztrálni a Corpus Domi  niweb oldalon lehet.

ab

Úrnapján, június 3-án délelőtt csak9.30-kor lesz szentmise. Az úrnapi
körmenet a mise után kezdődik. A
virágszőnyeg készítéshez új jelent -kezőket is várunk!

abA nyári hittantábor szülői értekez -
lete június 5-én, kedden este 7-korlesz a plébánián.

abszentmisét íratni, egyházi hozzájá ru -lást fizetni a sekrestyében, illetve hi-vatalos időben az irodában lehet.
abÚj tagokat vár az oltáregylet. Jelent -kezni a sekrestyében 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!
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végső értelmének keresése kapcsánosztotta meg József Attila, Ady Endre,Babits Mihály, Weöres sándor, pilin-szky János, szabó lőrinc és a sajátgondolatait Istenről, közösségről, aszabad akarat bölcs használatáról, azIsteni kegyelem megéléséről és elfo-gadásáról, a „moslékfogyasztó” tár-sadalom és a keresztény Európa kö-  zötti kibékíthetetlen ellentétről ésszent pio két, a magyarokkal kapcso-latos látomásáról. Délben a családinap résztvevői átvonultak a hosszú -hegy térre, és Nepomuki szent Jánosszobránál zoli atya vezetésével el -imádkozták az Úrangyalát. Az imátkövetően garbóci lászló ismertette ajelenlévőkkel a szent élettörténetét, ésa szobor születésének körülményeit.Egy rejtélyes gyilkosság „korona ta nú -ja” lehetett volna a cseh származásúpap, ha felfedi, mit gyónt neki a bűn -cselekménnyel vádolt asszony, ámmivel erre a szent nem volt hajlandó,megölték őt, a nyelve azonban évszá -zadok múltán is épségben megma radt.A finom paprikás krumpli elfogyasz -tása után a felnőttek megpihentek, agyerekek azonban változatlan intenzi -tással vetették bele magukat a prog -ramokba, a trambulin és az ugrálóváregy percig sem maradt üresen. Félháromtól a 2017-ben a káplár lászló„Jó Ember Díj”-jal kitüntetett, a kórhá -zak ban fekvő beteg gyermekeket kö -zel két évtizede nevetésterápiával

„IstEN BENNED: végtElEN Mosoly” CsAláDI NAp 2018áfonyás álomsütik, kis „horgásztavak”,ugrálóvár, filctollak, egy ígéretesenbúgó, egyelőre lepel alá rejtett szer -kezet és ragyogó napsütés fogadta aplébániai családi napra érkezőket má -jus 12-én délelőtt a cserkészotthon-ban. A rendezvényen minden korosz-tály megtalálhatta a kedvére való el -foglaltságot: voltak, akik az udvari sát -rak hűs árnyékában csodaszép bőrkarkötőket, kulcstartókat alkottak, akisebb gyerekek az ugrálóvár álló ké -pességét tették próbára, a nagyobbaka trambulint részesítették előnyben,de sokukat, főleg a fiúkat, szinte egésznapra elnyelte a leendő óvoda épü -letében berendezett lézerharcos csa-tatér, és voltak olyanok is, akik inkábba húrt feszítették az íjon. Míg szorgoskezek az ebéd elkészítésén fáradoztak,fürge és erős lábak – a megbízott „Qua- simodo” vezetésével – félórás turnu-sokban megmászhatták a szent lipóttemplom közel 40 méter magas tor -nyát. A lelki-szellemi felüdülésre vá-gyók szentségimádáson vehettek részta péter-pál kápolnában, illetve a pin -cében meghallgathatták Eperjes ká -roly 20. századi istenkereső költőkverseiből összeállított előadását. Aszínművész az Istenhez közelebb ve -ze   tő út három állomása, a szabadakarat, a megtérés iránti vágy, és a lét
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gyógyító lala bohóc nevelte és szóra -koztatta a közönség apraját és nagyjátbohócos bűvész-trükkökkel, majd pro-dukciója végén mindenki örömére el-szavalta Jevgenyij Jevtusenko „A némahal éneke” című költeményét. A taps -vihar után újabb izgalmas pillanatokkövetkeztek, mivel a szak- és ízértőzsűri kihirdette a „Családunk süte -ménye” címmel meghirdetett sütisütőverseny eredményét: a kiváló teljesít-ményre való tekintettel minden in-dulót oklevéllel és egy-egy szép lepke- orchideával jutalmaztak, bár a legna -gyobb elismerés alighanem az volt,hogy ekkorra már a díjazott süte mé -nyeknek – az áfonyás álomnak, sós fa -latkáknak, a kakaós piskótának, mar- cipános finomságnak, és a túró ruditortának – már morzsája sem maradt.és végre lehullott a lepel a sejtelmesenbúgó-brummogó szerkezetről, aminem volt más, mint egy fagyispult,ben ne, megbízható forrásból szár-mazó információk szerint, ezer gom-bócnyi „jeges nyalattal”. Erre a hírremég a küzde lem ben felhevült lézerhar-cosok is fegy verszünetet hirdettek, éstürelmes sorbanállás után mindenkielégedetten ízlelgette a maga epres,csokis, citromos, joghurtos vagy ép -pen tiramisu-ízű gombócát. A ren-dezvény – amin örvendetesen sok „új”család is részt vett – a törley-mau -zóleumnál tartott szentmisével zárult. 
Turi-Bognár Judit

c Egyházunk dAz EgyházI év 7püNkösDAz Egyháznak van két ünnepi idő sza -ka, a karácsonyi és a húsvéti. Az utób-binak zárása pünkösd ünnepe, a szent-lélek eljövetele. A II. vatikáni zsinat,miközben a szentlélek munkálkodásáthelyezte előtérbe, a liturgikus reform -jában pünkösd ünnepét húsvéthozközelítette, háttérbe szorítva annakönállóságát, hiszen korábban ezzelkezdődött az Egyház harmadik ünnepiidőszaka. Mára ez csupán az évköziidőszak második része. Az eseményeklogikus felépítése diktálta ezt a változ-tatást, így azonban kevesebb szó esikpünkösdről.Jézus feltámadása után negyven nap-pal Mennybe ment. sokáig áldozócs ü -törtöknek is hívták ezt a napot, hiszen1918-ig ez volt az évente kötelezőszentáldozás legkésőbbi dátuma. Má -ra ez már szentháromság vasárnap -jáig, a pünkösd utáni vasárnapig ki- tolódott. A Mennybemenetel ünnepétMagyarországon a rákövetkező vasár-nap üljük meg. Az ünnep középpontja,hogy Jézus emberi természetével e -gyütt fölemelkedett az Atyához, ezzelutat nyitva nekünk, embereknek is.Mi előtt az Atyához ment, ígé retet tettarra, hogy velünk marad a világ vé -géig, és elküldi a szentlelket. De ké ré -se is volt: hirdessük az evangéliumot
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II. JáNos pál pápA: ECClEsIA DE EUChArIstIA 17.
Az Eucharisztia és a gyónás két szoro -san egymáshoz kapcsolódó szentség.ha az Eucharisztia – szentségileg meg -örökítve – jelenvalóvá teszi a keresztmegváltó áldozatát, ez azt jelenti, hogyszüntelenül elvárja a megtérést, a sze -mélyes választ a buzdításra, amellyelszent pál fordult a korintusi keresz té -nyekhez: „krisztus nevében kérünktiteket: békéljetek meg Istennel” (2Kor
5,20). ha pedig egy keresztény súlyosbűn terhét hordozza a lelkiismere -tében, ahhoz, hogy az eucharisztikusáldozatban teljesen részesedhessen,kötelezővé válik számára a bűnbá nat -nak a gyónáson keresztül vezető útja.A kegyelem állapotára vonatkozómegítélés nyilvánvalóan csak az érin-tettre tartozik, hiszen lelkiismeretikér désről van szó. Azonban az erkölcsitörvénnyel súlyosan, nyilvánosan éshuzamosan ellentétes magatartásokesetében – az erkölcsi közrend lelki -pásztori szolgálata és a szentség irántitisztelet miatt – az Egyház nem hall-gathat. Az Egyházi törvénykönyv tör -vénye az ilyen nyilvánvalóan nem meg-felelő erkölcsi magatartásokra vonat -kozik, amikor eltiltja az Eucharisztiavételétől azokat, „akik megátalkodot-tan megmaradnak nyilvánvaló, súlyosbűnben”.

minden népnek, és kereszteljük megőket. Az Eukarisztia és az Egyházközössége, amelyben ígéretei meg-valósulnak, és eszközéül szolgálnak akérés teljesülésének. Mára már min-denütt hirdetik az Evangéliumot. 
A húsvét utáni ötvenedik nap pün -kösd ünnepe. Eredetileg a zsidók ezena napon ünnepelték a törvényadást, ésezért tartózkodott sok zarándok Jeru -zsálemben a szentlélek kiáradásakor.Ezt a napot tartjuk az Egyház születés-napjának, hiszen péter első nyilvánosbeszéde hatására mintegy háromezerember keresztelkedett meg. A szent -lélek eljövetele jelezte, hogy az apos-tolok felkészültek, a küldetésük meg- kezdődött. Maga a szentlélek kiára dá -sa is kisebb csodát hozott magával,hiszen minden zarándok a saját nyel -vén hallotta az apostolokat beszélni.Az ünnep színe a római liturgiában pi -ros, visszautalva a lángnyelvekre, a -melyek az apostolokra szálltak. A pün- kösdi szekvencia a szentmise evan gé -liuma és allelujája előtt kifejezi, hogymi is hívjuk a szentlelket, hogy irá -nyítsa életünket. Azt kérjük, hogy újraés újra töltse be életünket. pünkösdünnepe után megkezdődik az évköziidő, az egyház „hétköznapjai”, amibenmegnyilvánul a szentlélek működése.

Zoli atya
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Az egyházi communio, mint mármondtam, látható is, és azokban a kö -telékekben mutatko zik meg, amelye -ket a zsinat így sorol fel: „Az Egyházközösségébe azok épülnek be teljesen,akik krisztus lelkének birtokában azEgyház egész berendezését és benneaz üdvösség minden eszközét elfogad-ják, és látható közösségében – a hitval-lás, a szentségek, az egyházkor mány-zat és az egyházi közösség kötelé  keivel– kapcsolódnak krisztushoz, aki Egy-házát a pápa és a püspökök által kor-mányozza.”Az Eucharisztia ünneplésének föl -tétele – mivel a communio legfőbbszentségi megnyilvánulása az Egy-házban –, hogy a communio láthatókötelékei is sértetlenek legyenek. Mi -vel az Eucharisztia „a lelki élet betel-jesedése és az összes többi szentségcélja”, egész sajátosan megkívánja,hogy a communio kötelékei valósá-gosak legyenek a szentségek, külö nö -sen a keresztség és az ordo tekin te-tében. lehetetlen megáldoztatni olyanszemélyt, aki nincs megkeresztelve,vagy aki elveti az Eucharisztia misz -tériumának teljes hitigazságát. krisz-tus az igazság, és tanúságot tesz azigazságról; testének és vérének szent -sége nem tűr hamisságokat.továbbá az egyházi communio sajá-tos jellegéből és az Eucharisztiávalvaló kapcsolatából következően em-lékeztetünk arra, hogy „az eucharisz -

tikus áldozat, bár mindig egy konkrét,részközösség ünnepli, soha nem ki -zárólag annak a közösségnek az ün-nepe; a közösség ugyanis, amikormegkapja az Úr eucharisztikus jelen-létét, az üdvösség egész ajándékátkapja, és – a maga láthatóan részlegesvolta ellenére is – úgy mutatkozikmeg, mint az egy, szent, katolikus ésapostoli Egyház képe és valóságos je-lenléte.” Ebből következik, hogy egyvalóban eucharisztikus közösség nemzárkózhat be önmagába, mintha ezelegendő volna számára, hanem össz -hangban.Az eucharisztikus közösség egyházicommuniója közösséget jelent a sajátpüspökével és a római pápával. A püs -pök ugyanis az egység látható elve ésalapja a maga részegyházában. Nagyhiba volna, ha az Egyház egységénekkiemelkedő szentségét a püspökkelvaló igaz communio nélkül ünnepel-nék. Antiochiai szent Ignác írja: „Aztaz Eucharisztiát tartsátok igaznak,amelyet a püspök vagy megbízottjamutat be”. Ugyanígy, mivel „a rómaipápa mint péter utóda örök és láthatóprincípiuma és alapja mind a püs pö -kök, mind a hívők sokasága egysé gé -nek”, a vele való communio az eucha-risztikus áldozat bemutatásának ben-s ő követelménye. Innen a nagy igaz -ság, melyet a liturgia különféle módo -kon kifejez: „Az Eucharisztia mindenünneplése nemcsak a saját püspökkel,
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hanem a pápával, a püs pöki renddel,az egész klérussal és az egész néppelegységben történik. Minden érvényesszentmise kifejezi ezt az egyetemesközösséget péterrel és az egész Egy-házzal, vagy objektíven igénylik,mint a rómától elkülönült egyházak.”
bababababababababababababababababaa

c Humor dkét barátnő hosszú idő után talál -kozik. Az egyik felháborodva mondjaa másiknak: − te jól átvertél engem! Azt mondtad,hogy Dezső gazdag, én meg hozzá-mentem feleségül!− rosszul emlékszel. én azt mondtam,hogy több pénze van, mint esze.
abEgy matróz hajótörést szenved, és tízévig egy lakatlan szigeten él. Egyikreg  gel meglát egy hajót, a sziget mel-lett. gyorsan meggyújtja a jelzőtüzet,amit szerencsére a hajón észre isvesznek. lehorgonyoznak, és egy csó-nak elindul a partra. Amikor kiköt, a hajótörött örömmel szalad eléjük. A csónakban ülő első tiszt átnyújt nekiegy újságot, a következő üzenettel:− A kapitány úr azt javasolja, hogyolvassa el, mik történnek manapság avilágban. Aztán döntse el, hogy meg-mentsük-e?
abA nagyapa megkérdezi az unokáját:− hogy vagy kis unokám?

− én egészen jól papa, csak a fiaddalvannak  problémáim.
ab− A maga bajának egyértelműen az al -kohol az oka − mondja az orvos a be -tegének.− köszönöm, doktor úr. Maga az első,aki nem engem hibáztat.
ab− te gazsi, miért nem segítesz a töb-bieknek, a gáton dolgozni? hamarosanmindnyájunkat elönt a tisza!− Drága polgármester úr, mondja mármeg nekem, hogy ez közügy vagy ma -gánügy?− Ez bizony közügy!− Na, látja polgármester úr, ettől va -gyok én öt évre eltiltva!
abha egy bűnözőnek segítesz, mikor abűnt elköveti, akkor te tettestárs vagy.ha utána segítesz, akkor ügyvéd vagy.
abA pesszimista az alagútban a sötét-séget látja, az optimista a fényt. A rea -lista a vonat lámpáit.A mozdonyvezető pedig három bolon-dot a síneken…


