
A jövő héttől kezdve felére csökken a
vasárnapi szentmiséink száma. Ilyen -
kor ugyanis jóval kevesebben va -
gyunk a szentmiséken itt, Budafokon.
Csak remélni tudom, hogy mindez 
azt jelenti, hogy a kedves hívek nya -
ralnak, és a nyaralóhelyükön járnak
szentmisére. Mára már interneten
minden település miserend je fellel-
hető. Hogy Jézussal való kap- 
csolatunk ne szüne tel jen, a -
jánlom a www.mise rend.hu
oldalt, ahol az ország összes
templomának összes szent-
miséje megtalálható. Így minden va -
sárnap eleget tudunk tenni mise láto-
gatási kötelezettségünknek.

de ugyanígy, hogy alkalmunk le gyen
szentségimádáson való rész vé telre,
egy kicsit elcsendesülni, a szent ség -
imádások időpontjai is fellelhetők az
interneten egy országos adatbázis-
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ban a www.szentsegimadas.hu olda -
 lon. Ajánlom, hogy a nyáron is éljünk
ezekkel a lehető sé gekkel.

Ha szeretnénk a szentmiséken kívül
is elolvasni a misék szövegeit, szintén
megtehetjük. Erre szolgál a 
www.igenaptar.katolikus.hu oldal. Az
adott nap szentjeiről tájékozódha -
tunk a www.katolikus.hu/szentek/

oldalon, ahol bőséges életraj -
zot is ta lálunk róluk.

Azoknak, akik szeretnének
egy rö vid időre elcsende sed -
ni, az életüket Jézus szemével

nézni, ajánlom a 
www.examen.je zsuita.hu oldalt.

A nyári szünetre mindenkinek jó pi-
henést, feltöltődést kívánok! Kívánom,
hogy ez az időszak az Isten-kapcsola -
tunkban ne szünetet jelentsen, ha -
nem megerősödést!

Zoli atya

Jézussal a szünetben is

Ne feledjük! 
jövő héteN már Nyári misereNd lesz!
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Július 1-jén, vasárnap péterfillér gyűj-
tés lesz. Az adományokat a szentszék
karitatív céljaira ajánljunk fel.

ab

Július 6-a elsőpéntek, de az időseket,
betegeket zoli atya 13-án, a következő
pénteken látogatja meg.

Rózsafüzér imádság és titokcsere jú -
lius 7-én, szombaton fél 6-kor lesz.

ab

szent Kristóf napi jármű megáldás
lesz július 22-én a fél 9-es szentmise
után.

ab

Augusztus 3-a elsőpéntek. A reggel 
7 órai szentmise előtt gyóntatatás
lesz.

ab

Rózsafüzér imádság és titokcsere au -
gusztus 4-én, szombaton fél 6-kor lesz.

ab

Nagyboldog asszony ünnepe paran -
csolt ünnep. Előesti misét tartunk 
augusztus 14-én, kedden este 6- kor. Az
ünnep napján, augusztus 15-én, szer-
dán reggel 7-kor, és este 7-kor is lesz
szentmise. 

ab

Szent István király ünnepén, augusz-
tus 20-án, hétfőn csak reggel fél 9-kor
lesz szentmise.

ab

Szentmisét íratni, egyházi hozzájáru-
lást fizetni a sekrestyében, illetve hi-
vatalos időben az irodában lehet.

c Hirdetések d
.

plébániánk nyári imaszándéka: imád -
kozzunk a családokért.

Nyári miserend:

Szentmisék vasárnap
8.30-kor és 19.00-kor

lesznek.

A nyári időszakban ovis mise
és szentségimádás nem lesz.

A hétköznapi miserend
júliusban változatlan.

A Budafoki William Byrd énekegyüt-
tes évzáró koncertje június 19-én, ked-
den este 6 órakor lesz a templomban.

ab

A Nyugdíjas klub következő összejö-
vetele június 21-én lesz.

ab

Június 23-án, szombat este templo-
munk volt plébánosára, a 20 éve el-
hunyt Bucsi László atyára emléke- 
zünk. szeretettel várjuk a kedves hí -
veket az érte felajánlott szentmisére,
és az azt követő emlékhangverseny -

re. Közreműködik az Ars nova sacra
énekegyüttes répássy dénes veze té -
sével. orgonál: gesztesi-tóth lászló.

ab

Június 29-én, pénteken reggel 7 -kor a
szentmisét a Péter Pál kápolnában

tartjuk. Ez a kápolna búcsúnapja.
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A következő tanévben bérmálás lesz
templomunkban. Már most lehet je-
lentkezni az irodában, hogy a felké-
szítő csoportok beosztását mihama-
rabb ki tudjuk alakítani. terveink sze -
rint a következő szentségi felkészítő

csoportok indulnak a következő tan-
évben: bérmálásra külön közép isko -
lásoknak és felnőtteknek, felnőtteknek
keresztelésre és elsőáldozásra, első-
áldozási készület külön alsó tagozato -
soknak, valamint felsősöknek és kö -
zépiskolásoknak.
bababababababababababababababababaa

c Plébániánk d

ÚrnApI KörMEnEt BudAfoKon
vAJon lEsz folytAtás?

Idén június 3-án ünnepeltük Úrnapját.
Budafok-Belvárosban egy közel 130
éves hagyomány folytatódott, amikor
a családok, és a lelkes hívek elkészítet-
ték a szokásos virágszőnyeget. Ami az
eddig ismert legkorábbi évszámot il-
leti, az az 1891-es esztendő, de biztos,
hogy a hagyo mány ennél sokkal ré -
geb bi.

Az első Úrnapi körmenetet a XIII.
század vége felé, Köln városában tar-
tották. A virágszőnyeg készítés ha gyo -
má nya aztán német földről terjedt el
Európában. A promontor-Budafokra
betelepülő vallásos németek óhazá -
juk ból hozták magukkal e szép, és ne -
mes hagyományt. vannak utalások ar- 
ra, hogy promontoron az 1750-es 

évek vége felé Wenk ferenc községi
bíró idejében készülhettek az első vi -
rágszőnyegek az újonnan felszentelt
szent lipót templom körül, bár erről
hivatalos okmányok nem szólnak.
Mindenesetre korunk egyre jobban el -
világiasodó korában öröm, hogy egy-
házközségünk folytatja eleink nemes
hagyományát.

A jelenlegi virágszőnyeg útvonala a
négy oltárral a második világháborút
követően alakult ki, csak egy-két évig
hosszabb volt a virágszőnyeg nyom -
vonala mivel a seybold-garab pin cé -
nél lévő kőhídnál (péter-pál utca39.)
fordult vissza. Ez, a szőnyegépítés 
tör ténetében a már harmadik útvonal
1948-ban rövidült a mai hosszára, a
Czuba kastély előtti fordulóval.

Az oltáriszentség útját övező házak
ablakaiban virágok, és égő gyertyák
kísérik az urat, függetlenül a vallási
hovatartozástól. A virágszőnyeget az
elsőáldozó kislányok virágszirmai szí-
nesítik. és ami a legfontosabb volt - és
lenne ma is -, a hívők sokasága követi
és kíséri az Úr útját. sajnos látni kell,
hogy az utóbbi években folyamato -
san csökken a körmeneteken részt-
vevő hí vők száma, függetlenül attól,
hogy az egyházi év változó idő pont -
jainak következtében még tanév zárás
előt ti (általában június közepe), vagy
utáni időre esik Úrnapja. döntő több -
sé  gében az idősebb korosztály által 
látogatott Úrnapi körmenetek nagy
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tunk végezni a pincében lévő közös- 
ségi terünk gépi szellőzésének kiépí -
téséhez. felszabadult az előkert a gép-
kocsi forgalom, és parkolás alól, s ez
lehetővé tette, hogy a parkoló helyére
egy fedett, 18 ülőhelyet biztosító, asz-
talos kerti pavilont telepítsünk. nagy
örömmel vettük birtokba már a „Csa -
lá di nap” alkalmával, ahogy cser ké sze -
ink is használhat ják szabadtéri foglal- 
kozásaikhoz. Még hiányzik a garázs
hom lokzati, és beug ró falainak kőbur -
kolata, de ez is hamarosan elké szül.

M.E.
bababababababababababababababababa

BuCsI lászló AtyA HAlálánAK

20. évfordulóJárA

dr. Bucsi lászlóra, címzetes kávai apát -
ra, a pesti ferences templom egykori
káplánjára, igazgatójára, a szent Ke -
reszt templom és a mi szent lipót
templomunk plébánosára emlékezem,
aki 1993-tól 1998-ban bekövetkezett
haláláig szolgált minket. 

A családommal Japánban töltött há -
rom évet követően 1992 őszén újra -
szerveztem kis templomi vegyes ka- 
runkat, mely hamarosan igen szépen
összekovácsolódott. Emlékszem, még
püspöki dicséretet is kaptunk. és ek -
kor jött a hír: új plébánosunkkal érke -
zik híres kórusa is... rögtön kopog- 
tattam a plébánia kapuján, hogy be-
mutatkozzam: én vezetem itt a helyi
kart. Akkor most hogy lesz? 

hiányzói a fiatalok. talán nekünk len -
ne a feladatunk, hogy gyerekeinket,
uno káinkat elvigyük a körmenetekre,
megszólítsuk az új betelepülőket, fel-
hívjuk figyelmüket erre a szép, és ne -
mes ha gyományra, amely nem mel les-
leg ta núságtétel hitünk mellett.

napjainkban egyre kevesebb az ün -
nep. A múltunkban őrzött ünnepeket
meg kell menteni, hogy a jövőt épít -
hes sük. A budafoki katolikus egyház -
községet, a hívek lelkiismeretét ébren
kell tartani.

E gondolatok jegyében remélem,
hogy az elkövetkezendő években töb -
ben is részt veszünk a virágszőnyegek
építésében, és bátran, hitünk mellett
kiállva kö vetjük az urat a körmeneten.

Garbóci László
bababababababababababababababababaa

ElKészült A táMfAlgArázs

Köszönet az Emberi Erőforrás tá-
mo gatáskezelő Egyházi, és nemzeti -
ségi támogatás osztályának, hogy az
EgyH-KCp-17-E-0004 azonosítási szá-
mon nyilvántartott és befogadott pá-
lyázatunk keretében 5.000.000.- ft-al
támogatta a már évek óta tervezett
támfalgarázs megépítését. Ezzel a be -
ruházásunkkal nemcsak a garázs épült
meg, hanem egyúttal megoldottuk a
plébániai épületünk utcai szárnya kert
felőli falának vízszigetelés védelmét.
Egy veszélyes támfal szakaszt váltot-
tunk ki, és előkészítő munkákat tud -
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és leül tünk beszélgetni. Akkor még
nem tud tam, micsoda ajándéka lett az
éle tünknek! Ő ismertette meg velünk
Barsi atyát. Amikor házasságunk ne -
héz idő szakát éltük, ő ezt észrevéve,
magához rendelt és nagy szeretettel
gyógyított. Emberi habitusa nagyon
közel állt korábban elhunyt édesapá -
méhoz, így nekem nem jelentett gon-
dot nehéz természetének elfogadása,
hisz pontosan tudtam, milyen nagy
szív lakozik benne. 

Ebben az időszakban váltam napi ál-
dozóvá. nagyobb gyermekeim pedig
igen sokat szolgáltak az oltárnál, és
tették ezt örömmel, mert szerették az
atyát. szépen felújított templom, cso -
dálatos liturgikus ünnepek, rövid, de
mindig mély hitre hívó szentbeszédek
sokasodnak emlékezetemben. 

Hálás szívvel köszönöm Istennek,
hogy Bucsi atyában egy igaz embert,
nagyszerű papot és zseniális muzsi -
kust ismerhettem meg. remélem, a
mennyországban találkozunk! 

Hegedűs Katica

Egy órA IstEnnEl
AJánló

A rohanó mindennapokban a lélek kü -
lönleges esszenciája az oltári szent ség
jelenlétében időt tölteni. Az Eucha -
risztikus Kongresszusra készülve már
több alkalommal adódott erre le he tő -
ség templomunkban, utóbbi alkalom-
mal kisebb számú részvétellel.

felgyorsult tempójú világunkban
egy re nagyobb szükség lenne az el -
csen  desülésre. Ezek kiváló alkalmak,
akár templomunk búcsúnapján, vagy
bár  mely alkalommal.
szintén a kongresszusra készülődve
korábbi alkalommal sokan vettünk
részt a szentségimádáson. néhány hó-
napja olyan kiváló lehetőség is adó-
dott, hogy szent lipót templom kö zös-
sége a szentségimádás több formáját
is megismerhette, ifjúsági, gitáros, tai -
zéi, csendes stb.

A képek a családunk tulajdonában levő em-
léktárgyat ábrázolják az 1938-as Eucha -
risztikus Kongresszusról

Aki gyakrabban szeretne részt venni
rajta, a Belvárosi templomban állandó
a szentség kitétel, a templom örök -
imá  dó lett ez év eleje óta. A szikla ká -
pol nában csütörtökönként van szent- 
ségimádás.
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A pünkösdöt követő vasárnapon Is-
tent, mint szentháromságot ünnepel -
jük. Az atya elküldte fiát és a szent- 
lelket, hogy bennünket az üdvösség
útján vezessenek. Innen tudjuk, hogy
a mi Istenünk, nem egy önkényúr, a -
hogyan a „felvilágosodás” valláskri-
tikája hirdette, hanem egy örök, bol- 
dog közösség, amelyben mindhárman
áldozatot hoznak egymásért és a te -
remtményekért. 

A szentháromság vasárnapját köve -
tő csütörtökön (nálunk vasárnap) ün-
nepeljük Jézus testének és vérének
ünnepét, Úrnapját. A körmeneten meg- 
mutatjuk, hogy Jézus velünk van, hogy
folytonosan megerősít minket. Az u -
tolsó vacsorán azért kérte, hogy „ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre”,
hogy minden kor embere számára je-
lenvalóvá lehessen, hogy ne csak az
apostolok tapasztalják az ő jelenlétét,
hanem mi magunk is. 

A rákövetkező héten pénteken Jézus
szíve ünnepét üljük. Ez az ünnep me -
gint csak egy magán-kinyilatkoztatá-
son alapszik, és azt jelenti, hogy külön
odafigyelünk Jézus elköteleződésére,
az Atyához való szoros kapcsolatára. A
szív a bibliai gondolkodás szerint sze -
mélyiségünk középpontja. Jézus teljes
személyisége pedig az Atyára irányul.
Ehhez az ünnephez rengeteg ígéret
kapcsolódik. Mára a Jézus szíve tisz -
telet a népi vallásosság egyik alapvető
elemévé vált. 

A közelmúltban Medjugorjében jár -
va elmondhatom, rendkívüli élményt
adott a több száz fővel közösen átélt
szabadtéri szentségimádás.

„A nap legaktívabb órája, amikor az Úr
dolgozik benned."           
(Osztie Zoltán)

éljünk a lehetőséggel!
Gadácsiné W. Katalin

bababababababababababababababababaa

c Egyházunk d

Az EgyHázI év
Az évKözI IdŐ ünnEpEI

A húsvéti idő pünkösd ünnepével ért
véget. Hétfőtől megkezdődött az évkö -
zi időszak második része, amely egé -
szen advent kezdetéig tart. 

Ebben az időszakban nincs temati -
kus készület vagy ünneplés, a hitünk -
ben való elmélyülés, a hittani isme re-
teink bővítése áll a középpontban.
Ilyenkor a szentmiséken végigolvas-
suk Jézus tanítását, végigkövetjük azt
a három évét, amelyben megmutatta,
hogy mi hogyan éljünk. Ebben az idő -
szakban is vannak azonban kiemel -
kedő ünnepek. Az idei évtől rögtön az
első nap, pünkösdhétfő, ünneppé lett
nyilvánítva. Máriát úgy ünnepeljük,
mint az Egyház anyját, aki mindvégig
velünk van, aki együtt imádkozott az
apostolokkal az emeleti teremben a
szentlélek kiáradásakor. Ő az első tag -
ja az Egyháznak, ő a mi közbenjárónk. 
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Az évközi idő Krisztus, a világmin-
denség királya ünnepével zárul no-
vemberben. Jézust, mint királyt ün ne- 
peljük, aki eljön ítélni élőket és holta -
kat. Aki feltárja előttünk tetteink je -
lentőségét, és megmutatja, hogy örök
életünk hogyan fog zajlani. 

természetesen ebben az időszakban
nagyon sok szentnek az ünnepe van. 
A legjelentősebbek: péter és pál, szent
István, valamint a főangyalok. Máriát
is többféleképpen ünnepeljük, hiszen
a legtöbb Mária ünnep erre az idő szak-
ra esik: Mária mennybevétele (nagy-
boldogasszony), valamint sarlós Bol -
dogasszony ezek közül a legjelen tő-
sebbek. 

Bár ez az időszak az egyházi évben a
legkevésbé különleges, és ünnepekkel
teli, mégis ebben az időszakban épül-
hetünk a leginkább. Ha rendszeresen
járunk szentmisére, végighallgatjuk a
szentírást, és ilyenkor tudhatunk meg
a legtöbbet szentjeinkről. 

Zoli atya
bababababababababababababababababaa

II. János pál
ECClEsIA dE EuCHArIstIA 19.

Amikor az Eucharisztiát mint az egy-
házi communio szentségét szemléljük,
fontossága miatt nem hagyható figyel-
men kívül egy téma: az ökumenizmus-
sal való kapcsolatára gondolok. Hálát
kell adunk a legszentebb szenthárom-
ságnak amiatt, hogy az utóbbi évti ze -

dekben szerte a világon sok hívőben
fölébredt a vágy a keresztény test vé -
rekkel való egység után. A II. vatikáni
zsinat az ökumenizmusról szóló hatá -
ro zata elején ebben Isten különleges
ajándékát ismerte el. Hatékony kegye -
lem indított el az ökumenizmus útján
bennünket, a katolikus Egyház gyer-
mekeit is, és a többi Egyházhoz és egy-
házi Közösséghez tartozó testvé rein-
ket is.

Az egységre mint célra való törekvés
arra késztet, hogy tekintetünket az Eu-
charisztiára fordítsuk, mely Isten népe
egységének legfőbb szentsége, mert
megfelelő kifejezője és felülmúlhatat-
lan forrása. Az eucharisztikus áldozat
bemutatásakor az Egyház könyör gé -
sével Istenhez, az irgalmasság Atyjá -
hoz fordul: adja meg gyermekeinek a
szentlélek ajándékának teljességét,
hogy Krisztusban egy testté és egy lé -
lekké válhassanak. Amikor így imád-
kozik a világosság Atyjához, akitől
„minden jó adomány és tökéletes aján-
dék” alászáll, az Egyház hisz ennek az
imádságnak hatékony ságá ban, mert
Krisztussal, a fővel és Jegyessel egy -
ségben imádkozik, aki magáévá teszi
menyasszonyának könyör gését és azt



A lIpót lApoKAt KIAdJA

A szEnt lIpót pléBánIA, BudAfoK

1221 Bp., pléBánIA u. 2.
tEl: 226-0984

fElElŐs KIAdó: sárHEgyI zoltán

WWW.szEntlIpot.Hu

a maga megváltó áldozatával egyesíti.
éppen azért, mert az Egyház egysé -
ge – melyet az Eucharisztia az áldozat
és a Krisztus testével és vérével való
egyesülés által megvalósít – föltétlenül
megköveteli a hitvallás, a szentségek
és az egyházkormányzat teljes com-
munióját, lehetetlen együtt ünnepelni
az eucharisztikus liturgiát mindaddig,
amíg e kötelékek teljesen helyre nem
állnak. Enélkül ugyanis a koncelebrá-
ció nem lenne megfelelő eszköz, sőt a
teljes communio elérésének akadályá -
vá válna, mert elmosná a szóbanforgó
kérdésben meglévő különbségeket, és
félreértéseket támasztana vagy erő sí -
tene a hit egyik vagy másik igazsága
tekintetében. A teljes egység felé ve -
zető úton csak az igazságban lehet
járni. Ebben a kérdésben az egyházi
törvény tilalma nem hagy helyet bi-
zonytalanságoknak, követve a II. vati -
káni zsinat által meghirdetett erkölcsi
törvényt.

Mindazonáltal szeretném újra mege -
rősíteni azt, amit az Ut unum sint en-
ciklikámban mondottam, miután ál- 
lást foglaltam az Eucharisztia közös
ünneplése lehetetlenségének kérdésé -
ben: „Mégis nagyon vágyódunk arra,
hogy az Úr egyetlen Eucharisztiáját
kö zösen ünnepeljük, és ez a vágy már
közös dicséret és könyörgés tárgya.
Közösen fordulunk az Atyához, és ezt
egyre inkább ‘egy szívvel’ tesszük.”
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c Humor d

A tanító néni azt magyarázza a gye -
rekeknek, hogy az emberiség ádámtól
és évától származik. 
- Ez nem így van! – szól közbe az egyik
gyerek. Az én apám azt mondta, hogy
a majomtól származunk. 
- Ez így is van, de én most nem a ti csa -
ládotokról beszélek, hanem általában
az emberiségről.
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Megfáradt székely egyetemista haza-
érkezik szülőfalujába, ahol édesanyja
ezzel a kérdéssel fogadja:
- fiam, levágtam két csirkét, mit főz -
zek belőle?
- Hát pálinkát, édesanyám!
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Egy kamionsofőr magába roskadva je-
lenik meg a kis falu rendőrségén: 
- vannak a környéken fekete tehenek? 
- tudtommal nincsenek. 
- és fekete lovak? 
- Azok sincsenek. 
- és nagy fekete kutyák? 
- Azt hiszem, azok sincsenek. 
- Akkor mégiscsak a papot ütöttem el...


