
Május a Szűzanya hónapja. templo-mainkban minden nap litániát vég -zünk. A litánia imádság az 5. szá zad-ban alakult ki, és a 7. századtól a maiformájában imádkozzuk, bár a meg-szólítások mindig újabb szán -dékokkal egészültek ki. Alitánia könyörgést, imádsá-got jelent. Az előimád ko -zó szándékára válaszol- nak a hívek. A loretói li -tánia a 17. századból va -ló, de már a 12. szá zad-ban megtalálhatók előz -ményei. Az általunk i mád-kozott litánia elődjét aloretoi bazilikában imád-kozták minden szombaton.Más templomokban is imád-koztak korábban hasonló litá ni á kata Szűzanya tiszteletére, mégis egypápai rendelet hatására ez lett a kizá -rólagos. De miért pont loreto? A hagyományszerint ebbe a szentélybe építették

2018. május 6.
A BuDAfok-BElvároSI SzEnt lIpót pléBánIA kIADványA – fElElőS kIADó SárhEgyI zoltán

bele Mária házát. Ez a nyugati Mária-tisztelet központja, a megteste sü lés -hez kötődik. A megtestesülés pedigegyrészt Isten ingyenes ajándéka, akegyelem forrása, kidomborodikbenne Isten szeretete. De eh -hez a házhoz kötődik Máriaigenje is, ami a hit legjobbkifejeződése a történe lem- ben, az abszolút rá ha -gyatkozás Istenre. Mind -ebben megnyilvánul Is- ten üdvözítő szándéka,és az ember együtt mű -kö dése ennek érdeké ben.A litánia eredetileg48 megszólítást tartalma-zott, amiben 13 a Szűz a -nyát, öt az erények hordo zó-ját, 13 az ószö vet  ségi előké pek -ben megjö vendölt Máriát, öt az oltal-mazót, 12 pedig a ki rálynőt kéri. Abevezetés Istenre irá nyítja a figyel -münket, hiszen minden adomány tőleszármazik. A befejezésben pedig olyan

A MÁJUSI LITÁNIA
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A következő Képviselőtestületi ülésmájus 14-én, hétfőn este 8 órakor lesz.
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!

A 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 szentmiséje 8-kor lesz. napközben zoli atya meg -látogatja plé bániánk időseit, betegeit. 
abElsőszombaton, júmius 2-án titok cse-

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

neveken szólítjuk Máriát, amelyeken akésőbbi pápai megnyilatkozások szó -lítják őt. A litániához még különbözőimádságokat kapcsolunk, amely min -dig az adott hely és közösség szükség -leteit fejezi ki. Azok az imádságok, amelyek kötöttformában fejezik ki a szükségleteket,mindig az egész Egyház imádságai.Ilyenkor nemcsak önmagunk nevébenimádkozunk, hanem az egész Egyháznevében. használjuk ki a Szűzanya hó-napjában a litánia adta lehetőséget, ésimádkozzunk azok helyett is, akik nemimádkoznak!
Zoli atya
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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.
abMájus 6-a a tömegtájékoztatás világ-

napja.
abMájus 13-a Urunk mennybemene -

telének ünnepe. A Szent II. János pálIskolaközpnt tanulói délután 3 órakorveszik először magukhoz az oltá ri -szentséget.
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c Plébániánk dáprIlISI AnyAkönyvI hírEk
Akik a keresztség szentségében
részesültek:oravecz nolennagy AnnaMolnár olíviaSimkovits Mártonvincze lauraBánfi EmmaSéra BiankaSoós katagürtler Domonkos

Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:kiss lászlóné Szül: udvardy Máriarudolf Jenőné Szül: Szanyi rozáliakirály Antalné Szül: gyurcsa MáriaSzabó györgyhargitai lászlóStarck Imréné Szül: Jónás Arankagábri Imre
Nyugodjanak békében

Úrnapján, június 3-án délelőtt csak9.30-kor lesz szentmise. Az úrnapi
körmenet a mise után kezdődik. 

abSzentmisét íratni, egyházi hozzájá ru -lást fizetni a sekrestyében, illetve hi-vatalos időben az irodában lehet.
abA következő tanévben szentségi fel -

készítő csoportok indulnak. Jelent -kezni már most lehet az irodában
bérmálásra külön középiskolásoknakés felnőtteknek, felnőtt keresztelésreés elsőáldozásra. Elsőáldozási készü -let indul külön alsó tagozatosoknak,valamint felsősöknek és középiskolá-soknak is.

abSzeretnénk megerősíteni az Oltáregy -
letet. ha valaki szívesen részt vennetemplomunk takarításában, a litur -gikus textíliák karbantartásában, újak készítésében, jelezze ezt a sekres tyé -ben!

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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úJABB zAránDokút… újabb lehetőség. Az áprilisi nyárban,szikrázó napsütésben érkeztünk kalo -csára, a magyar kultúrtörténet - és ál-lamalapításunk óta egyben - a magyarkatolicizmusnak is a központjába. Aváros zarándokutak találkozásánálfekszik, és nem csak kalocsának, de akecskeméti érsekségnek is székhelye.Az elmúlt években felújított főszé -kesegyháza, érseki palotája, gyönyörűkincstára és híres könyvtára méltónreprezentálja a Szent István  király ala -pította érsekséget.

utunk kezdetén reggeli imával kö szön - töttük a napot, a megérkezés előtt pe -dig a rózsafüzért imádkoztuk. Az ezt követő látnivalók kimerít -hetetlen tára mindannyiunkat elra-gadtatott. Az 1988-ban megnyitotté rseki kincstár állandó kiállítása vál-tozatos tárgyanyaggal mutatja be azezer éves kalocsai érsekség tör té -netét. (Jelentősebb építészeti leletei a13. századi „kalocsai királyfej”, keresz -telő Szent János faszobra, és a drága -kövekkel díszített aranyozott ezüstSzent István herma.)

MEgúJult A honlAptöbb hónapnyi tervezés, egyeztetés ésmunka előzte meg az új honlapunk át  -adását. A cél az volt, hogy moder nebbkülsőt kapjon az oldal, illetve hogy atartalmak szerkesztése webes felü -leten, programozói tudás nélkül is le -hetővé váljon.A tervezéskor először azt kellettmegvizsgálnunk, hogy kinek készítjüka weboldalt? ha az egyházközség hí -veinek, akkor a nekik szóló aktuálistartalmakat kell előtérbe helyezni, haazonban a plébániát még nem ismerőlátogatóknak, akkor sokkal inkább atemp lom bemutatására kell helyezni ahangsúlyt. végül kompromisszumosmegoldás született: nagy szerepet ka -pott a fejléckép, amely a templomotmutatja be, de szintén azonnal láthatóhelyre tettük az aktuális miserendet,rögtön alatta pedig megtalálhatók azaktualitások. olyan kezdőoldalt ter-veztünk, amelyen minden tartalombóltalálható egy kis ízelítő: az aktualitá-sok alatt a szakrális helyeinkről és tör -ténetünkről szóló rövidített leírásokatolvashatnak a látogatók, de szinténmegtalálhatóak itt a gyóntatási rend, ahittanok időpontjai, az egyházközség-ben működő közösségek listája, és azelérhetőségeink is.Mindenkit bátorítok, észrevételeitjelezze a honlap@szentlipot.hu címen.
Kovács Dávid
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faragott polcokon, szekrényekbenőrzik a több, mint 150 000 kötetes fő -szé kesegyházi könyvanyagot, mely azegész kárpát-medence legnagyobb eg y -házi gyűjteménye. A Mária mennybemenetele tisz te -letére felszentelt barokk főszé kes egy -ház elődje 1050 körül épült. Maiformáját több átépítést követően érteel. Impozáns méreteivel és díszített sé -gével lenyűgöző hatást keltett mind -annyiunkban. Itt mutatta be zoli atyaa szentmisét. úticélunk, melyre szent -beszédében figyelmeztetetett: „elmé-lyülni hitünkben.” Ehhez elcsen desü-lésre, feltöltődésre van szükség.zarándokutunkat folytatva ez talánhajóson teljesedett ki igazán. Mielőtttovábbmentünk volna, rövid időremegpihentünk, hogy újult erővel jár-junk tovább a lélek útjain.A kalocsai főegyházmegyében talál-ható XvIII. századi kegytemplom ara -nyozott főoltárán, egy középkori ere- detű, fából faragott, festett kegyszoboráll. garbóci laci rövid ismertetője utánebben a templomban tapasztalhattukmeg - zoli atya késztetésére - azt a fa j- ta „szent” csendet, amely egy elmé-lyülésre alkalmas találkozó bölcső jé-nek tűnt. 
„…Olyan végtelen áhítat fog el,
Mintha erdőben néznék csillagot, 
Ahol az örök ős csend ünnepel, -
Pedig – csupán egy templomban vagyok.”

Reményik S.

….templomban, ahol „Jézusomnak szí -vén megnyugodni jó.” nagyon jó!Szűz Anyánk sohasem részvétlen ahozzá folyamodók iránt, s közben-járásával érezhetően árad a kegyelem,a béke, a nyugalom. Csak hagyni kelláradni!A templom melletti - két sorba ren-dezett zsolnai domborműves – stációtjárva, talán kinek-kinek sikerült hagy -ni, hogy tovább áradjon a lelkében eza nyugalom és béke. A nap végéhez közeledve - az együtt -lét öröme és a sok szép látnivaló mel-lett bizonyára megvalósult az a célunkis, mely a délelőtti szentbeszédbenmegfogalmazódott: „elmélyülni hi tünk - ben; keresni a lehetőséget, és kér ni akegyelmet”.köszönjük zoli atyának és garbócilacinak, hogy oly sokat fáradoztak u -tunk sikeréért, és maradandó élménytszereztek mindannyiunk számára. 
Feinek Marika
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c A hónap szentje dBolDog SAlkAházI SárAMáJuS 11.olvasom a világhálón, hogy a köz vé -lemény-kutatók megkérdezik egy-egynemzet polgáraitól: ki a legnagyobbközülük? ki az a személy - élő, vagyholt -, akit nemzetük jelképeként,emb lémájaként elfogadnának? ki az,
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azoknak a jele, akik tudják, az életbenmi a legfontosabb, és azért odaadjákaz életüket; a mindenek felett való,legvégső szabadság jelképe ő, a sza -badságé, amely ránk, magyarokra ta -lán a legjellemzőbb, hiszen ezért voltötvenhat, ezért íródtak Szent Istvánkirály befogadó törvényei, ez az, amittőlünk elvennie senkinek és semmi -nek nem sikerült soha.Ezt reprezentálja ez a zsidómentővértanú apáca, nyakára függesztettláncán a Szentlélekkel, vállán a migondjainkkal és arcán az arcunkkal.ha nekünk csak ő lenne, már az is eléglenne.
Hidvégi Máté
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c Egyházunk dII. JánoS pál pápA: ECClESIA DE EuChArIStIA 16.Az Eucharisztia és a gyónás két szo ro -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 ke   resz té -nyekhez: „krisztus nevében kérünk ti -teket: békéljetek meg Istennel” (2Kor
5,20). ha pedig egy keresztény súlyosbűn terhét hordozza a lelkiismere -tében, ahhoz, hogy az eucharisztikus

akiről elmondhatnák: ha csak ő lettvolna, az már elegendő lett volna.nekünk, magyaroknak adatott egyilyen, úgy hívják: Boldog Salkaházi Sá -ra, a zsidómentő vértanú apáca. Szent -je a Dunának, hiszen abba lőtték bele.Szentje pestnek, mert a pesti oldalonlett vértanú. Szentje Budapestnek,mert ő mindannyiunké, akik ebben avárosban lakunk. De jelképe az újság -íróknak, mert ő is az volt: publicista;védője az íróknak: írt drámát, regényt,kisprózát, mesét; és reprezentánsa abaloldaliaknak, mert mindig a szegé -nyek oldalán állt; és a népieknek, nem -zetieknek, mert annyira magyar volt,hogy még a nevéről is lemondottezért; a liberálisoknak is, mert naplójaborítójára felírta: “fontos dologban:egység, kétes dologban: szabadság"; aművészeknek, mert kézműves lett:könyvkötő; a háziasszonyoknak, mert- mint mondják róla - nagyon jól fő -zött; az óvónőknek, mert a gyerekekrajongtak érte; az egyetemi oktatók-nak, mert a fiatalságnak is szónokavolt; a vakmerőknek, mert mindenkirémületére repülőgéppel is közle ke -dett; a szenvedélyek rabjainak, mertnagy küzdelmek árán hagyta csak ab -ba a dohányzást; a csinosan öltöz kö -dőknek, mert - amíg nem lett belőleapáca - a legmodernebb ruhákat hord -ta; a nevettetőknek, mert mindig de -rűs volt; a bátraknak, az ember men-tőknek, a hősöknek; de leginkább
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áldozatban teljesen részesedhessen,kö telezővé 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 nemmegfelelő erkölcsi magatartásokra vo -natkozik, amikor eltiltja az Eucharisz-tia vételétől azokat”, akik megá talko-dottan megmaradnak nyilvánvaló, sú-lyos bűnben”.Az egyházi communio, mint mármondtam, látható is, és azokban a kö -telékekben mutatkozik 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 egyházkormány- zat és az egyházi közösség kötelékeivel– kapcsolódnak krisztushoz, aki Egy-házát a pápa és a püspökök által kor-mányozza.”Az Eucharisztia ünneplésének föl té -tele, mivel a communio legfőbb szent - ségi megnyilvánulása az Egyházban,

hogy a communio látható kötelékei issértetlenek legyenek. Mivel az Eu-charisztia „a lelki élet beteljesedése ésaz összes többi szentség célja”, egészsajátosan megkívánja, hogy a commu-nio kötelékei valóságosak legyenek aszentségek, különösen a keresztség ésaz ordo tekintetében. lehetetlen meg -áldoztatni olyan személyt, aki nincsmegkeresztelve, vagy aki elveti az Eu-charisztia misztériumának teljes hit-igazságát. krisztus az igazság, és ta- núságot tesz az igazságról; testének ésvérének szentsége nem tűr hamissá-gokat.továbbá az egyházi communio sajá-tos jellegéből és az Eucharisztiávalvaló kapcsolatából következően em-lékeztetünk arra, hogy „az eucha risz -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 ezele gendő volna számára, hanem össz -hangban kell lennie az összes többi ka-tolikus közösséggel.
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