
Úrnapja teljes neve: Krisztus Szent Tes -tének és Vérének ünnepe. Az ünnepalapját lüttichi Szent julianna látomá-sai alkotják, aki 13. századi ciszterci nő -vér volt. Imádságaközben rendszere-sen megjelent neki afogyó, illetve növek -vő hold, amelyet an -nak jeleként értel- mezett, hogy az egy-házi naptárból hi -ányzik még egy ün- nep. Ezek után lá-tomásaiban felszó -lítást kapott az Ol- táriszentség különünneppel való ün-neplésére. A látomásai miatt tanácsotkért gyóntatójától, hogy mit tegyen, akiegy teológushoz, jacobus pantaleon-ishoz irányította, aki később IV. Orbánpápaként regnált. Ő az, aki pápakéntkésőbb elrendelte az ünnep egész Egy-
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házban történő megülését, és AquinóiSzent Tamást bízta meg, hogy az ünnepliturgikus szövegeit megírja. A láto -másokat megerősítette az 1263-as bol -senai eukarisztikuscso da: egy Rómábazarándokló cseh a -tya, a bolsenai SzentKrisztina templom-ban mutatott beszentmisét. Az át -változtatás közbenkétségek gyötörték,hogy a kenyér és abor valóban Krisz-tus testévé és vé ré -vé válik-e. Ekkormeg döbbenve vetteészre, hogy a megtört ostyából vér -cseppek hullottak alá. Az ezt felfogókorporálét ereklyeként kezdték tisz -telni, és átvitték Orvietóba, ahol IV.Orbán tartózkodott. Ekkor adta ki azünnepet elrendelő bulláját. 
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lesz. Adjunk hálát a most végződő isko-laév kegyelmeiért! Szent Antal ünnepé -hez kapcsolódóan ebben a szent misé-ben egyesével megáldjuk a gyere ke -
ket.

abA Képviselőtestület idei utolsó ülésejúnius 11-én este 8 órakor lesz.
abjúnius 23-án, szombat este templo-munk volt plé bánosára, a 20 éve el-hunyt Bucsi László atyára emlé ke-zünk. Szeretettel várjuk a ked ves hí ve -ket az érte felajánlott szentmisére, ésaz azt követő emlékhangver senyre.Közreműködik az Ars Nova Sacra

Énekegyüttes Répássy dénes ve zeté -sével. Orgonál: gesztesi-Tóth lászló.
abjúnius 24-én, vasárnap állunk át nyári

mi serend re. Ekkor már csak dél előttfél 9-kor, és este 7 órakor lesz szent-mise. 
Nyári miserend:

Szentmisék vasárnap 
8.30-kor és 19.00-kor  

lesznek.

A nyári időszakban óvis mise
és szentségimádás nem lesz.

A hétköznapi miserend
változatlan.

A szentmisében az átváltoztatástólkezdve jelen van Krisztus teste és vérea kenyér és a bor színe alatt. Ez a jelen-lét megmarad a szentmise után is, ezértőrizzük tabernákulumban a szentos -tyát, és jelezzük örökmécsessel, hogyjézus itt van velünk. Amikor térdet haj-tunk előtte, kifejezzük tiszteletünket: avégtelen Isten van jelen, mi pedig csu -pán parányi gyermekei vagyunk. Az Úr-napi körmeneten körülhordozzuk azOltáriszentséget, és a négy oltár a négyégtájat jelképezve mutatja, hogy jézustvilágszerte tiszteljük. A virágszőnyeggelis tiszteletünket fejezzük ki. éppenezért nem mindegy, hogy milyen lé -lekkel vagyunk jelen ezen az esemé -nyen. Igyekezzünk minél inkább hó- dolni az Úrnak, aki velünk maradt, táp -lál minket, és megerősít! 
Zoli atya
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c Hirdetések d

Plébániánk júniusi imaszán  dé ka:imádkozzunk plébániaközösségünkért.
abA nyári hittantábor szülői értekez -

lete június 5-én, kedden este 7-korlesz a plébánián.
abjúnius 8-a Jézus Szíve ünnepe.
abplébániánk Te Deuma jövő vasárnap,június 10-én a fél 10-es szentmisében
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c Plébániánk dMájuSI AnyAKönyVI híREK
Akik a keresztség szentségében
részesültek:pozsár lászlóRajos ErvinSzabó BoglárkaSzabó áronpigler Emma Izabellaöhler Izabel TerézVarga zselykegajdó gergő

Imádkozzunk értük!

Akik házasságot kötöttek:lőrincz dániel - Kelemen dórajenei dániel - Csontos zsófiapapp zsolt Csaba - Vámos Adrienn
Sok boldogságot kívánunk!

Akiket temettünk:jugovics Andreahaász István gyulánészül: Berényi AnnaBándli Sándor józsefBurka BertalanMolnár jánosnészül: pados Rozáliaöhler ferencgergely IstvánSipos józsefnészül: Csúcs piroska
Nyugodjanak békében

A Budafoki William Byrd énekegyüt -tes koncertje június 19-én, kedden este6 órakor lesz a templomban.
abA Nyugdíjas klub következő összejö -vetele június 21-én lesz.
abjúnius 29-én, pénteken reggel 7  -kor a

szentmisét a Péter Pál kápol ná bantart juk. Ez a kápolna búcsúnapja.
abjúlius 1-jén, vasárnap péterfillér-

gyűj  tés lesz a katolikus templomok-ban. Az adományokat a Szentszékkaritatív cél jaira ajánljunk fel.
abSzentmisét íratni, egyházi hozzájá ru -lást fizetni a sekrestyében, illetve hi-vatalos időben az irodában lehet.
abA következő tanévben bérmáláslesz templomunkban. Már most lehetjelentkezni az irodában, hogy a fel ké -szítő csoportok beosztását mihama-rabb ki tudjuk alakítani. Terveink sze- rint a következő szentségi felkészítőcsoportok indulnak a következő tan -évben: bérmálásra külön középiskolá-soknak és felnőtteknek, felnőtteknek

keresztelésre és elsőáldozásra, első -áldozási készület külön alsó tagoza -tosoknak, valamint felsősöknek és kö- zépiskolásoknak.
abÚj tagokat vár az Oltáregylet. jelent -kezni a sekrestyében lehet.
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zel nem vagyok egyedül. A felkészítésegyik alkalmán erről is beszélgettünk.nehéz lett volna nekünk megfogal-mazni miért kell, miért fontos, miértakarjuk hogy gyermekünk elsőáldozólegyen, de abban mindenki biztos volt,hogy akarja, mert ez valami jó dolog.Valami, amiben nekünk részünk van,ez jó nekünk, és akarjuk ezt a jót to -vábbadni gyermekeinknek.nekünk felnőtteknek a jézus Krisz-tussal való együtt-vándorlásról márhosszú, saját történetünk van. Az évekalatt az valahogyan kialakul hogyan,hol és mikor vetünk számot lelkiisme -retünkkel, járulunk szentgyónáshoz.Valamilyen rendben, valamilyen mó -don megbeszéljük ott bent jézussal,hogy mire igen és mire nem az Ő vá -lasza, és mi a mi válaszunk. Valaho -gyan aztán ez a lelkiismeretünkkel va- ló foglalkozás megnyilvánul a dönté-seinkben és áthatja a döntéseinkbőlkirajzolódó életünket. Valahogyan leszannak egy rendje, hogy az Eucha risz -tiát magunkhoz vesszük, testestül-lel -kestül közösségre lépünk az Istennel,aki ezt nekünk minden szentmisébenfelajánlja. Valahogyan kialakul egy kap-csolat, imádság, közösség, ami velünkfelnőttekkel már régen velünk van.nem biztos, hogy ezzel elégedettek le -hetünk, ahogyan van. nem va lószínű,hogy ez ne lehetne jobb, vagy szebb,de nekünk már hosszú tapasztalatunkvan a jézussal közösségben járásról.

ElSŐáldOzáS 2018Szentháromság vasárnapján elsőál do -zó lett a leánykánk.Valószínűleg felesleges most arról ír -nom mivel jár egy ilyen családi ünnep,mennyi mindenre kell ügyelnie a gon-dos anyukáknak az egész nappal kap -csolatos készülődés miatt. Talán azilyen alkalmak évenkénti is métlődésemiatt nem meglepetés az sem mennyimindent kell tenni a plébánián ahhoz,hogy az egész közösség méltósággal,örömmel és büszkeséggel fogadhassabe az elsőáldozó gyermekeket. Azért aköszönet mégis előre kívánkozik!Köszönet az Úr jézus Krisztusnak,hogy kiválasztott minket a Vele valóközösségre és ebbe a közösségbe mostgyermekeinket is befogadja! Köszö-net a budafoki egyházközségnek azért,hogy a családjainknak helye és életelehet itt!  Köszönet a többi elsőáldozószüleinek, a katolikus hitünkben valóújbóli mélyebb elköteleződés közös sé -géért, hogy családunk nincs egyedül!Köszönet a templomi szolgálatokértmindazoknak, akik szabadidejüket ál-dozzák egy ilyen ünnep sikeréért ésazoknak, akik hivatásukhoz tartozókötelességüket szívvel, odafigyeléssel,áldozatkészen teszik. Ettől lesz jó ér -zés a családjainknak részt venni a kö -zös ünneplésben!Magam, mint szülő nem sokra em-lékszem az elsőáldozásomból, és ez-
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Erre az útra léptek most ezek a ki csikis, fehér ruhácskájukban csetelve-botolva, nagyon izgatottan, de lát ható- an nagy igyekezettel és nagyon ügye-sen. Szívmelengető volt látni őket ígyegyütt, ahogyan bevonultak és beültekaz első padokba. Szép és méltó ün-nepet sikerült a közösségnek ezek kö -ré a bátor kis csemeték köré kere kí-teni kakaóval, kaláccsal és ehető ima -könyvvel.

Mert a jézus Krisztus mindenkihezúgy lép oda, olyan tapintattal, olyangyöngédséggel, annyira odafigyelve,hogy gyerekszívvel is átélhető legyen,mennyire jó ez így, ahogyan történt, a -hogyan valami az ő életükben is elkez-dődött!hála legyen érte a Mindenható örökIstennek!
Mócsi László

BESzáMOló
a plébániai gazdasági bizottság ülé sé -
ről, plébániánk idei beruhá zásairól, fel -
újításairól plébániánkon az idei évben és jövőtavasszal a következő beruházásokatvégezzük el: A Szent lipót templom villámhárítórendszerét kiegészítjük egy újabb le -ve zetéssel, hogy a szigorodó tűzol tó -sági ellenőrzéseknek a jövőben is megtudjon felelni. A toronyban szüksé -gessé vált néhány négyzetmétereskülső vakolás, mert a korábbi évekbenlehullott a vakolat. Ezt pótoljuk, va la -mint a toronysisak fa lamelláit meg -erősítjük, és ahol szükséges, cseréljük,hogy nagyobb viharok esetén se hull-janak le, mint történt ez néhány évvelezelőtt. A templom belső terében a lá -bazat festése elkoszolódott, néhol fel -táskásodott és lehullott. Ezt ősszel ja- vítjuk. A péter-pál kápolna apszisának csat-lakozásánál van egy beázás, amit ki-javítunk, és a templomot belülről ki- festjük. Elkészítjük a kápolna villám -hárítóját. A festés és az ázás javításaalapítványunk tavalyi egy százalékosfelajánlásaiból készül el. A plébánia közösségi tereinek bőví -tésére két pályázatot nyertünk. A ki -sebb összegű pályázatból felmérjük aplébánia bővítésének lehetőségét, és
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c Egyházunk dII. jánOS pál pápA: ECClESIA dE EuChARISTIA 17.Az Eucharisztia megteremti a commu-
niót és nevel a communióra. Szent pálírta a korintusi híveknek, hogy eu-charisztikus összejöveteleiken meg -nyilvánuló megoszlásaik mennyire el- lentétesek azzal, amit ünnepelnek, azÚr Vacsorájával. Ezután az Apostol föl-szólította őket, hogy gondolkozzanakel az Eucharisztia valóságán, így a kar-ta visszavezetni őket a testvéri com -munio lelkületére (1Kor 11,17-34).Szent ágoston hatásosan visszhan -gozza ezt a követelményt, amikor azApostolt idézve – „Krisztus teste és aző tagjai vagytok” (1Kor 12,27) – meg-jegyzi: „ha ti az ő teste és tagjai vagy-tok, akkor az Úr asztalára a ti misz té-riumotok van letéve; igen, ti a magatokmisztériumát veszitek magatokhoz”.és ezt a következtetést vonta le: „Az ÚrKrisztus ... az ő asztalán a mi békénkés egységünk misztériumát konszek -rálta. Aki veszi az egység misztériu -mát, de nem őrzi meg a béke köte lé-két, nem misztériumot fogad a magajavára, hanem bizonyítékot támasztönmaga ellen.”Az Eucharisztiának ez a sajátsága,hogy különleges hatása van a commu-nio gyarapítására, a vasárnapi szent-mise fontosságának egyik motívuma.Erről és más – az Egyház és az egyes

elkészítjük az esetleges tetőtér-be épí -tés terveit engedélyezési szintig. Akész tervek további pályázási le he tő -ségeket fognak megnyitni számunkra.Reményeink szerint kialakítható a jö -vőben egy nagy közösségi terem, vala -mint két vendégszoba vizes blokkal. A nagyobb összegű pályázatból a pin -ce helyiségeket fogjuk befejezni, hát -rafelé bővíteni, gépi szellőzést és avilágítást kiépíteni, valamint megújula plébánia utca felőli támfal, és hő szi -getelést kap az épület északi oldala. A pályázatokon túl még megszün-tetjük a plébánosi lakás fürdő szo bá -jából történő ázást, és beépítésre kerülegy új gáztűzhely. 

A leendő óvoda építése is lassankéntmegkezdődik. Több évnyi szerencsét -lenkedés után a közbeszerzés kiírásátátvette az egyházmegye, és a papír-munka felgyorsult. Reményeink sze -rint idén elkezdődhet az építkezés. A jövő évben szeretnénk, ha pályá -zati pénzből külső hőszigetelést kap -hatna a plébánia, ezáltal megújulna ahomlokzata, valamint elkészülhetneaz alsó kert sarkában egy lourdes-ibar lang, és új, méltóbb kerítést kapnaaz egész kert. 
Zoli atya
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hívők életében alapvetően fontos –motívumokról beszéltem a vasárnapmegszenteléséről szóló, Dies Dominikezdetű apostoli levelemben. Többekközött szóltam arról, hogy a hívőknekkötelessége részt venni a szentmisén,hacsak súlyos akadályba nem ütköz -nek, s ennek megfelelően a lelkipász-toroknak kötelessége biztosítani min- denki számára a lehetőséget, hogyeleget tehessenek kötelezettségüknek.legutóbb a Novo millennio ineunte a -postoli levelemben, amikor az Egyházlelkipásztori útját vázoltam fel a har-madik évezred elején, külön hangsúlytakartam adni a vasárnapi Eucha risz -tiának, amikor kiemeltem communio-teremtő erejét: „A vasárnapi szent- mise – írtam – az a kiváltságos hely,ahol állandóan hirdetik és megva ló -sítják a communiót. épp az Eucha -risztiában való részvétel által az Úrnapja az Egyház napjává is válik, és azEgyház így hatékonyan be tudja töltenifeladatát, hogy az egység szentségelegyen.”Az egyházi communio őrzése éselőmozdítása minden hívő számáraolyan feladat, melynek teljesítése azEucharisztiában – az Egyház egysé gé -nek szentségében – különleges le -hetőségeket felkínáló területet talál.Konkrétabban, e feladat különlegesfelelősséggel terheli az Egyház pász-torait, mindegyiket a maga fokoza-tában és saját egyházi feladatainak

megfelelően. Ezért az Egyház megfo-galmazott olyan törvényeket, melyekegyrészt elősegítik a hívők gyakori ésgyümölcsöző áldozását, ugyanakkormeghatározzák a pontos feltételeket,melyek esetében nem szabad valakitmegáldoztatni. E törvények gondosmegtartása az Eucharisztia és az Egy-ház iránti szeretet hatékony megnyil-vánulása.
bababababababababababababababababaa

c Tanulságos dA TE KERESzTEdEgyszer egy férfinél betelt a pohár, térd -re borult a szobájában és így imádko-zott jézushoz:„nem bírom tovább! A keresztem túlnehéz uram, elfáradtam! Kérlek, haddtegyem le és kaphassak egy másikat.”„Rendben van gyermekem!” – vála -szolta jézus és levette róla a keresztet.Ezután, jézus elvitte egy nagy helyi -ségbe a férfit, hogy választhasson egymásik keresztet.hatalmas terem volt telis-tele külön -böző nagyságú keresztekkel. Voltolyan hatalmas is, amelynek a tetejétnem is lehetett látni.A férfi bóklászott a sok kereszt között,mire nagy nehezen a sarokban meglá-tott egy aprócska kis keresztet.„Azt kérem, ott, ami a sarokban van!”„drága fiam, ez az a kereszt, amit azelőbb adtál vissza!” – felelte jézus.
Internet
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c Humor dIdézETEK ISKOlAI dOlgOzATOKBól(nAgy BEáTA TAnáRnŐ gyűjTéSE)- Boldog Margit az erény útját követte.ártatlan életét és elsőszülött gyerme -két az Úrnak ajánlotta.- Egyiptom őslakói a múmiák.- Amíg Madách a börtönben síny lő -dött, felesége romlásnak indult.- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt néppótlásáról személyesen gondoskodott.- IV. Béla várromokat épített.- A hős várkatonák általában nem ér -ték meg a haláluk napját, mert már ko-rábban elestek a csatában.- Móricz zsigmond később megnősül,és elveszi a feleségét.- Arany jános 1817-tól 1822-ig szü -letett.- A hunyadi lászló olyan ballada, a -mely ben a főhőst feldolgozzák.- Rákóczi ferenc úgy halt meg, hogybelefulladt a Rodostóba.- Arany jános velszi bárdokkal sújtottle a habsburg-házra.- leonardo da Vinci két olasz földbir-tokos volt a középkorban.- zrínyi Miklóst a bécsi kamara általfeltüzelt vadkan ölte meg.- petőfi egy szegény cselédlány és amagyar nép fia.- petőfi mindent megtenne a nemzetérdekében, csakhogy ő is hősi halottlegyen.

- petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobbkezében a vers, bal kezében pedig akard volt.- Kölcsey 1815. januárjától 1816. ta -vaszáig nem írt verset. Ebből az idő -szakból 3 verse maradt ránk.- zrínyinek csak fél szeme volt, ám eznagyon zavarta a csatákban.- A katonák életüket és halálukat koc -káztatták.- A hős holtan esett össze. nagyonsajnálta, de akkor már nem volt mittenni.- A víz oxigénből és folyadékból áll.- A mocsári vész 1526-ban volt.- A Szent jobb István király bal keze.- janus pannonius 15 éves korában el-terjedt Európában.- A föníciaiak kereskedtek és iparkod-tak.- A gesztenyesütögető néni kiáll a sa -rokra, és odacsalogatja az embereketa szagával.- Arábiában a vizet cisztercitákbangyűj tik.- Sok régi kőzetben megtalálhatóak azőskori halak lábnyomai.- A Bibliát guttenberg találta fel.


