2018. szeptember 2.

BuDAFoK-BElvároSi SzEnt liPót PléBániA KiADványA – MEgjElEniK KéthEtEntE

Veni Sancte
A Szentlelket hívjuk minden tanév
kezdetén. Ez a fohász nemcsak jelképes, hiszen a Szentlélek az, aki szorosra fűzi kapcsolatunkat a Mennyei
Atyával. és erre van mindannyiunknak
a legnagyobb szüksége. A tanév kezdete ugyanis minden
család és közösség életében fordulópont. Ez
az évkezdet fontosabb,
mint a naptári évé, hiszen ilyenkor van vége a
pihenésnek és kezdődik
újra a munka és a tanulás.
A Szentlelket hívjuk
közösségünk életébe is,
hiszen itt állunk a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
való készületünk második évének elején. Míg az első évben az egyéni elmélyülés volt a téma, most a közösségeink megújítása. Ennek jegyében indul
el, újul meg több csoport is plébániánkon, melyekről, az első alkalmakról

a hirdetésekben és honlapunkon is
tájékozódhatunk. Elindul a házas csoport, a volt katekumenek csoportja,
de – remélhetőleg – újult lendülettel
működnek tovább eddigi csoportjaink
is. Fontos megjegyezni, hogy plébániai gyerekcsoportjaink,
amelyek „hittanként” futnak, elsődleges célja a
közösségépítés. De lesz
ebben a tanévben bérmálás is, amelyre a megszokott két felkészítő
csoport fog elindulni.
Programokban sem
fogunk szűkölködni idén.
A megszokott espereskerületi ünnepünk, a keresztútjárás Szent Kereszt ünnepén az
első ezek sorában szeptember 14-én,
pénteken este 8 órakor. De a cserkészek jóvoltából újra megrendezésre
kerül a stációfutás szeptember 29-én
délelőtt a stációkertben, és aznap délután birtokba vesszük a megújult

Szent istván teret is: a házaspárok és
a házasságra készülők állnak majd a
középpontban, és az ott kialakított
színpadon Kéry Kitty és oberfrank Pál
színművészek lesznek a vendégeink,
akik a szeretetnyelvekről adnak elő.
Előadásuknak házasságerősítő hatása
van, ezért kérjük, hogy csak azok jöjjenek, akik számára fontos a házasság!
október hónap folyamán sem fogunk unatkozni. Az utolsó szombaton
egy szabadulószobát fogunk berendezni a Szent istván téren, amely fiatalnak és idősnek is jó alkalom arra,
hogy jobban megismerje Szent istvánt, és korát. idén ősszel a plébániai
zarándoklat helyett egy kárpátaljai
útra hívjuk mindazokat, és csak azokat, akik az elmúlt évek folyamán tevőlegesen is részt vettek a közösségünk életében – munkájukkal segítettek. Ez az út alkalmas lesz arra, hogy
azok mondhassák el meglátásaikat, ötleteiket, újabb vállalásaikat, akik eddig
is sokat tettek közösségünkért, és
most tehessenek egy kicsit Kárpátaljáért is.
novemberben az idei év csúcspontja
a templombúcsú, amelyben különösképpen is az Eukarisztia felé akarunk
fordulni. Újra lesz keresztaljás zarándoklat a búcsúba, és triduum a búcsú
előtt.
Ez a rövid lista a teljesség igénye
nélkül készült, és csak közösségépítő programokat tartalmaz. A készület
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második évében továbbra is buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be
valamelyik közösségünkbe és tevőlegesen is vállaljon részt a plébánia életében!
Zoli atya
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d.
Szeptemberi imaszándékunk: imádkozzunk a diákokért és tanáraikért.
ab

Titokcsere és rózsafüzér imádság szeptember 1-jén, szombaton este fél 6-kor
lesz a szentmise előtt.
ab

Szeptember 7-e elsőpéntek. gyóntatás a szentmise előtt lesz. napközben zoli atya meglátogatja plébániánk
időseit, betegeit.
ab

Szeptember 8-a Kisboldogasszony
ünnepe.
ab

Szeptember 9-én, vasárnap lesz az első ovis mise 17 órakor, a szentségimádás 18 órakor.
ab

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én espereskerületi keresztutat járunk a budafoki
Kálvárián.
ab

Szeptember 22-én, szombaton 19 órakor a Concerto Kamarazenekar hangversenye lesz templomunkban.

ismét lesz Stációfutás! időpont: szeptember 29-e. részletes programot a
későbbiekben hirdetünk.
ab

Szeptember 30 a Szentírás vasárnapja.
ab

Plébániánkon bérmálás lesz a most
induló tanévben. Már lehet jelentkezni
honlapunkon.
ab

ugyancsak lehet jelentkezni a plébániai keresztelési és elsőáldozási felkészítő csoportba felnőtteknek.
ab

október 7-én a fél 10-es szentmisén
terménybetakarítási ájtatosság lesz.
ab

templomunk régi ministránsainak
találkozója lesz október 14-én. A fél
10-es misén ők fognak szolgálni.
ab

Októberben rózsafüzért szerdán és
szombaton este fél 6-kor, vasárnap este
fél 7-kor, a többi napon a reggeli szentmisék után mondunk.
ab

hétről hétre otthonunkba fogadhatjuk
a Szűzanyát. Az imaláncra lehet jelentkezni a sekrestyében azoknak is, akik
korábban már bekapcsolódtak.
ab

A hirdetések és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon.
bababababababababababababababababaa

c Plébániánk d.

AuguSztuSi AnyAKönyvi hírEK
Akik a keresztség szentségében
részesültek:
Domaföldi Patrik
Balavány norina
Sánta lilien Anna
nándori Dávid
Szabó noel Péter
Szabó Miron zoltán
nánay lilla
Mórotz Margaréta Flóra
Kéry Kata
Imádkozzunk értük!

Akik a házasság szentségében
részesültek:
urbán Dániel és Czakó zsófia
Sok boldogságot kívánunk!

Akiket temettünk:
oszlány józsef
tereczi lajosné
szül: gyönyörű Erzsébet
Klié Béla józsef
Bor lajosné
szül: Molnár Marcella
Méhész Sándorné
szül: Cheviat Adrien
Karacsi Mihályné
szül: gyürki Anna
Kacsó istván
gerhát Károlyné
szül: Andorfer Edit
Nyugodjanak békében!
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A BEAvAtó SzEntSégEK rEnDjE
PléBániánKon

Beavató szentségeknek az első három
szentséget nevezzük, hiszen felnőtt keresztségnél a megkereszteltet meg is
bérmáljuk, és elsőáldozó is lesz.
Az általános egyházjog szerint a
szentségek felvételére fel kell készülni,
és ha ez nem kisgyerekkorban történik, akkor a felkészítőnek legalább
egy, legfeljebb három év hosszúnak
kell lennie. éppen ezért a kisgyerekeket megkereszteljük, és ilyenkor a
szülőknek, csak egy rövid felkészítő
beszéletésen kell részt venniük, ahol
végignézzük a szertartás menetét. A
felnőttek felkészülésére a katekumen csoport szolgál, ahol együtt készülnek a felnőttek a keresztségre és
az elsőáldozásra (ha valakinek ez gyerekkorában kimaradt, de megkeresztelték). Ebben a csoportban bemutatásra kerül hitünk tartalma, és a
résztvevők személyes hitbeli fejlődését is kísérjük a csoport ideje alatt.
Az elsőáldozási készület a gyermekek számára plébániánkon két éves. A
feltétele, hogy a gyermek járjon iskolai
hittanra, hiszen a hittani tudnivalók
jelentős részét ekkor tanulja meg. Az
iskolai hittanon kívül a plébániára tíz
alkalommal kell a két év alatt szülőkkel együtt eljönni, ahol a gyerekek az
elsőáldozáshoz szükséges tananyagot

ismerhetik meg, a szülők pedig segítséget kapnak ahhoz, hogy mindezt otthon miként tanítsák meg gyermeküknek, miként segítsék őt az elsőáldozáshoz. Elsősorban azokat a kérdéseket tisztázzuk, amelyeket a gyerekek
megkérdezhetnek tőlük, és nem egyértelmű rájuk válaszolni. Az elsőáldozási készület első alkalma idén október 7-én, vasárnap délután 3 órakor
lesz. A készület két éve között ebben a
tanévben első alkalommal egy napközis tábort is szervezünk a leendő elsőáldozóknak, ahol intenzíven készülünk a szentségek fel vételére. A tá bor június utolsó hetében lesz a plébánián. Azok a gyerekek, akik nincsenek megkeresztelve, de szeretnének
elsőáldozók lenni, szintén ebbe a készületi folyamatba kapcsolódhatnak be,
hiszen a készület végére a keresztelésre is felkészültek, és az elsőáldozás
előtt részesülnek a keresztség szentségében is.

A bérmálásra három csoportban készülünk: a ii. jános Pál iskola diákjai az
iskolában, mi a plébániáról pedig egy
középiskolás és egy felnőtt csoportban. A középiskolás csoportba megkezdett nyolcadik osztálytól várjuk a
diákokat, a felnőtt csoportnál nincsen
korhatár. Ezekben a csoportokban a
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keresztény élet fontosabb gyakorlati
kérdései állnak a középpontban, ugyanakkor az alapvető hittan-anyag is
is mertetésre kerül. Ezeknek a csoportoknak a kezdési időpontja szeptember 25.
Kérem a Kedves testvéreket, hogy
bíztassák azokat, akik még nem vették
fel ezeket a szentségeket, hogy éljenek
a lehetőséggel! jelentkezni a honlapon,
a hitoktatókon keresztül, vagy az első
alkalmon való részvétellel lehet.
Zoli atya
bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

ii. jánoS Pál PáPA:
ECClESiA DE EuChAriStiA 21.
Aki elolvassa a szinoptikus evangéliumokban az Eucharisztia alapításának
elbeszélését, megdöbben az egyszerűségtől és „komolyságtól”, amellyel jézus
az utolsó vacsorán ezt a nagy szentséget alapította. Egy epizód vezeti be,
mintegy előjátékként: a betániai megkenés. Egy asszony, aki jános szerint
lázár nővére, Mária, alabástromedényből drága illatszert öntött jézus fejére,
amivel a tanítványokban – különösen
júdásban – tiltakozást váltott ki, mintha
cselekedete a szegényekre való tekintettel tűrhetetlen „pazarlás” lett volna.
jézus azonban egészen másként látja a
tettét. Anélkül, hogy a legkisebb mértékben is kétségbe vonná a szegények
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iránti szeretet kötelezettségét – akikkel
a tanítványoknak mindig törődniük kell
hiszen „szegények mindig lesznek veletek” –, jézus előre tekint közeli halálára és temetésére, és a megkenést
annak a tiszteletnek a megnyilvánulásának tekinti, melyre teste a halál után
is méltó lesz, mert elválaszthatatlanul
kapcsolódik személye misztériumához.
Az elbeszélés a szinoptikus evangéliumokban azzal folytatódik, hogy jézus
megbízza tanítványait a húsvéti vacsora
elköltéséhez szükséges „nagy terem”
gondos előkészítésével. Ezt követi az
Eucharisztia alapításának elbeszélése.
Az elbeszélés – részben érzékeltetve a
húsvéti vacsora zsidó szertartását egészen a hallel elénekléséig – a különböző
hagyományok változataiban rövid, mégis ünnepélyes formában közli Krisztus
szavait, melyeket az odaadott testének
és kiontott vérének konkrét kifejezéseként kezébe vett kenyér és a bor
fölött mondott ki. Mindezen részleteket
az evangélisták már az ősegyházban
meghonosodott „kenyértörés” gyakorlatának fényében mondják el. De a
nagycsütörtök – jézus megélt történetéből kiinduló – eseménye minden kétséget kizáróan egy olyan liturgikus
„érzékenység” lényeges vonásait mutatja, mely kialakulását ószövetségi elemek hagyományának köszönheti, és
kész arra, hogy a húsvét új tartalmával
összhangban a keresztény ünneplésben
újjáformálódjék.
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