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BudAfok-BElvárosI szEnT lIpóT pléBánIA kIAdványA – MEgJElEnIk kéThETEnTE

Az elhunytAkrA emlékezünk
november az egyházi év utolsó hónapja, éppen ezért az elmúlás, a halál
és az örök élet áll az egyházi gondolkodás középpontjában. Miközben megemlékezünk az elhunytakról, és gondolkodunk az életük kifutásáról, a saját életünk értelme, célja is a gondolkodásunk előterébe kerül.
de miként álljunk hozzá a
halálhoz?
ha jól akarunk erre a kérdésre válaszolni, az elmélkedésünket ádámnál és évánál kell elkezdenünk, vagy
még korábban, a teremtés kezdeténél.
hitünk tanítása, hogy mindent Isten
teremtett a semmiből, tudományos
szemmel nézve felvet olyan részletkérdéseket, amik a filozófia és a fizika
határterületein mozognak. ha ugyanis
mindent Isten teremtett, akkor az időt
is. ha pedig az időt is Ő teremtette, akkor mi volt az idő kezdete előtt? értelmes-e egyáltalán feltennünk ezt a kérdést, kaphatunk-e rá helyes választ?

Tényleg ingoványos talajon járunk,
amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk. Egy dolog azonban biztos: ha
az idő is teremtmény, akkor Isten az
időn túl létezik, azaz mondhatjuk azt,
hogy az örök jelenben. Tehát ő nem a
múlt vagy a jövő istene, hanem a jelené. Márpedig ha neki csak
jelene van, nincs az idő keretei közé zárva, akkor mondhatjuk, hogy Ő most is teremt. A klasszikus teológia
ezt úgy fogalmazza, hogy Ő a
világot kezdetben megteremtette, most pedig fenntartja (nem
engedi a semmibe hullani) és kormányozza (beleszól a történésekbe, az
imáink hatékonyakká válnak ezáltal).
Az élet és halál szempontjából pedig
mindez azt jelenti, hogy Ő egyszerre
látja a születésünket, életünket, halálunkat.
Tudjuk, hogy az emberi történelem
véges. A teremtéskor elkezdődött, és
Jézus második eljövetelével ér véget,

amit nevezhetünk a világ beteljesülésének, világvégének, apokalipszisnek, végítéletnek. Az emberek a történelem folyamán ugyanis sok elnevezést aggattak erre az eseményre.
Mindazoknak, akik akkor élnek, élünk,
abban a pillanatban számot kell adnunk a tetteinkről, és eldől, hogy Isten boldogító közelségében élhetünk-e az örök jelenben, a mennyben,
vagy Tőle távol, a rideg, szeretet nélküli valóságban, amit pokolnak nevezünk. Mindazok, akik nem érik meg
a világ beteljesülését, ugyanúgy elnyerik örök sorsukat, ítélet alá esnek,
nekik azonban a haláluk nem egy pillanat, hiszen az ember halála egy órákig tartó hosszú folyamat. és ez az út,
a kilépés az örök jelenbe, lehet fájdalmas, de lehet, hogy meg sem érint
bennünket. Ezt hívjuk tisztítótűznek,
kiég belőlünk minden, ami nem
méltó Istenhez. Tehát itt harmadik
lehetőségként nemcsak a mennybe
vagy a pokolba kerülhetünk, hanem a
tisztítóhelyre is, ami gyakorlatilag a
fájdalmas út a mennyországba. Ezt a
halálunk végén történő döntést különítéletnek hívja a teológia, ami Isten szemszögéből egybeesik a végítélettel, de annak csupán személyes
formája.
nekünk, akik elhunyt szeretteinkre
emlékezünk, azonban nemcsak az a
fontos, hogy mi történik azokkal,
akik- nek a földi élete véget ér hanem
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az is, hogy hogyan tudunk kapcsolatban maradni velük. A pokol rideg magányát nem tudjuk feloldani, a tisztítótűzben lévőkért azonban tudunk
imádkozni, szentmiseáldozatot bemutatni, búcsúkat nyerni értük. Az üdvözültek boldog közössége sem egy
elszigetelt csoport, hiszen ők a megdicsőült egyház tagjaiként imádkoznak
értünk is és a tisztítótűzben szenvedőkért is. reményünk szerint egyszer
majd mi is közéjük tartozhatunk, és
akkor újra együtt lehetünk elhunyt szeretteinkkel.
Ezekben a hetekben, amikor megemlékezünk elhunytjainkról, újra tudatosítanunk kell, hogy összetartozunk. és
miközben kérjük az ő közbenjárásukat,
mi is imádkozzunk értük! Mivel ők már
nem az idő keretei közé zárva élnek,
minden imánk, mindenkor végzett áldozatunk hatékony számukra. éppen
ezért mindenkor tehetünk értük, hogy
a tisztítótűz minél kevésbé érintse
őket. Az ima mellett fontos az áldozathozatal, áldozatbemutatás. Jézus áldozatában, a szentmisében nagyon sok
kegyelmet nyerhetünk számukra, ezért
ajánljunk elhunytjainkért szentmiséket!
és van még egy lehetőségünk az ő
segítésükre, hiszen elhunytjaink számára búcsút is nyerhetünk azáltal,
hogy a kegyelem állapotában (gyónás
és áldozás után, minden bűntől mentesen) imádkozunk a szentatya szándékára egy Miatyánkot és egy hiszekegyet, és elvégezzük a búcsúi cselekedetet. Erre az időszakra két ilyen is
fenn van tartva: Mindenszentek napján

déltől halottak napja éjfélig templom
és kápolna látogatása, valamint Mindenszentek nyolcadában temető-,
vagy kripta látogatása. éljünk ezekkel
az Egyház által kínált lehetőségekkel!
Zoli atya
ababababababababababababababababaa

c Hirdetések d.
Novemberi imaszándékunk: imádkozzunk elhunyt szeretteinkért.

délután 5-kor szentórát tartunk. szentségőrzésre a sekrestyében lehet jelentkezni.
ab

Templomunk búcsúi nagytakarítása
november 17-én szombaton fél 9-től
lesz. Minél többen vegyünk részt rajta!
ab

november 18-án, vasárnap lesz templomunk búcsúja. Az ünnepi szentmise fél 10-kor kezdődik.

ab

november 1., Mindenszentek ünnepe, parancsolt ünnep. délelőtt 8-kor,
fél 10-kor és este 7 órakor lesz szentmise. Előesti szentmisét tartunk október 31-én, szerdán este 6-kor.
ab

november 2., Halottak napja, elsőpéntek. gyóntatás a 7 órakor kezdődő
szentmise előtt lesz. 8 órakor nem lesz
szentmise. zoli atya napközben meglátogatja plébániánk időseit, betegeit.
ab

Aki a Budafoki temetőben sírszentelést szeretne kérni, telefonszáma megadásával jelezze a sekrestyében.
ab

Titokcsere és rózsafüzér imádság november 3-án szombaton, az esti szentmise előtt, fél 6-kor lesz.
ab

szent lipót ünnepén, november 15-én,
csütörtökön egész napos szentségimádás lesz templomunkban. szentségkitétel a 7 órai szentmise után lesz,

Bíztatunk mindenkit, hogy a búcsúi
szentmisére idén is keresztaljával
érkezzen. három helyről indul keresztalja: a Wohner-kereszttől, a schleicherkereszttől és a Madonna képoszloptól.
ab

országos gyűjtés a Karitász javára.
A november 25-i perselypénzt az egyház karitatív munkájára ajánljuk fel.
ab

Azok a gyerekek, akik szívesen szerepelnének a karácsonyi pásztorjátékban november 4-ig jelezzék a sekrestyében a gyerek neve, kora és a szülő
elérhetőségének megadásával.
ab

A hirdetések és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon: www.szentlipot.hu
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c Plébániánk d

okTóBErI AnyAkönyvI hírEk
Akik a keresztség szentségében
részesültek:
fábián zara
vétek szabolcs József
Tánczos Tamara Anna
kun leó
Miháczi péter
révai flóra
Csabai kende István
pákozdi Barbara
füzesréti Boldizsár Bálint
Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:
Bartku pál
gulyás Istvánné
szül: Méhes Andre
kislaki gyuláné
szül: Major Ilona
kubán viktor
Egyed Antal
sugárné Erdélyi nóra
prigl lászló
Takács József
Nyugodjanak békében!
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ŐszI zArándokuTunk
élMényEI, EMlékEI
Egyházközségünk tervezett zarándokútja három napos volt. október 21-én
fertőszentmiklós-szerédre, röjtökmuzsajra, sopronhorpácsra, majd gencsapáti-szentkút búcsújáró helyekre
látogattunk el. Minden kegyhelyen vártak, és kimondhatatlan szeretettel fogadtak bennünket!
A 40 fős csoportunkból senkit se
kellett imádságra, éneklésre biztatni!
szálláshelyünk kőszegen a verbita
rendház kétágyas, egyszerű, tiszta, jól
fűtött szobáiban volt. A napi kétszeri,
tartalmas, ízletes vendéglátás fokozta
a jó közérzetünket.
A ház kápolnájában minden nap
volt zoli atya által celebrált „fakultatív” szentmise, ahol fiataljaink és mi
„60+osok” majdnem teljes létszámban
vettünk részt. A vacsora utáni beszélgetések biztosították zarándoktársaink jobb megismerését.
kőszeg templomainak megcsodálása után orsolya-vásáron mentünk
keresztül, ahol tanulmányoztuk a környék kézműves termékeit.
szombathelyen a püspöki palotában
az idegenvezető tartalmas, részletes
előadással bővítette ismereteinket.
A székesegyház megcsodálása után
előadást hallgattunk szent Márton püspök életéről és Brenner János vértanúságáról.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, lehetővé tette a védett pincesor meglátogatását. Először a Cáki pincesor műemlék épületeit néztük meg. Az utolsó
épület előtt borok, kávék, frissen sütött gesztenyék, kemencében sütött
langallókkal kirakott asztalok vártak
bennünket. A falu szorgalmas önkéntesei biztosították az ellátásunkat és a
jó hangulat megalapozását! A jókedv,
a nevetés, az egymás ugratása felejthetetlen emlék marad!
Az utolsó rózsafűzért a Jáki templom
padjaiban mondtuk el.

MEghívás
Tavaly Isten elszólította mellőlem férjemet. kezdeti kétségbeesésemet követően hamar rájöttem arra, hogy nem
vagyok egyedül: Isten a katekumen
csoportba meghívott olyan emberek
közé, akikkel együtt folyamatosan erősödhettem a hit és a szeretet által, ahol
megélhettem a kegyelmek által a csoport közösséggé érését, a megtérések
egyéni-egyedi útjait. szeretném biztatni a felnőtteket arra, hogy sohasem
késő igent mondani Isten meghívására.
„Élni, hinni és szeretni csak közösen
lehet." (szent II. János pál imájából.)
Rakonczai Ibolya Erzsébet
exkatekumen
ababababababababababababababababaaa

c Egyházunk d.

vIlágMérETű szEnTségIMádás
A csempeskopácsi románkori templomban énekeltünk, és onnan indultunk tovább sárvárra.
A csodálatos három nap programjának szervezésért, a tartalmas ismerethalmazért, a sok szép versért, a mindannyiunknak nyújtott figyelmességért
köszönetet mondunk garbóci lászló
helytörténésznek, aki időt, fáradtságot
nem kímélve, átélésben gazdag zarándok-élményt biztosított számunkra!
Ané Vera

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi Eucharisztikus kongresszus ráhangolódásaként
ismét világméretű szentségimádás lesz
november 24-én, szombaton krisztus
király előestéjén. dicsőítsük az oltáriszentségben jelenlévő Jézust sok
ezer emberrel együtt a világon! regisztrálni, vagy csatlakozni egy helyszínhez a
corpusdomini.iec2020.hu
oldalon lehet.
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Mohos gáBorT sEgédpüspökké
nEvEzTE kI fErEnC pápA
nagy örömmel tájékoztatom a paptestvéreket és a híveket, hogy Őszentsége, ferenc pápa főegyházmegyénk
papját, Mohos gábor pápai káplán
urat, a pápai Magyar Intézet rektorát,
iliturgi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Ebből az
alkalomból szeretettel gratulálok neki
főegyházmegyénk papsága, hívei és a
magam részéről.
Az új püspök atya 1973. szeptember
11-én született Budapesten. felsőfokú
tanulmányait a pápai gergely Egyetemen végezte. 1999. június 19-én szentelték pappá az Esztergomi Bazilikában. szentelését követően a szentendrei keresztelő szent János plébánia káplánjává nevezte ki főpásztora.
Egyéves itteni szolgálat után a pápai
Magyar Intézet ösztöndíjasaként a római Accademia Alfonsianán folytatta
tanulmányait. Ennek végeztével erkölcsteológiából szaklicenciátust szerzett. 2002-ben a Budapest-Erzsébetvárosi szent Erzsébet plébánia káplánja lett. 2003-tól öt éven át a főegyházmegyei hivatalban teljesített szolgálatot mint érseki titkár. Munkájának elismeréseként 2008-ban pápai
kápláni címet kapott. 2008-ban a Magyar katolikus püspöki konferencia
titkárává választotta. Ezt a tisztséget
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két cikluson át, ez év augusztusáig
látta el. Emellett 2016-tól a Budapesti
karizmatikus személyi plébánia plébánosi tisztségét is betöltötte. A Magyar katolikus püspöki konferencia
idei tavaszi ülésén a római pápai Magyar Intézet rektorává választotta. Ezt
a választást a kléruskongregáció július
30-án kelt kinevezésével jóváhagyta.

püspökké szentelése 2018. december
8-án, szombaton délelőtt 10 óra 30
perckor lesz az Esztergomi Bazilikában, amelyre szeretettel hívom és
várom a paptestvéreket és a híveket.
Imádkozzunk vele és érte, hogy urunk
tegye eredményessé püspöki működését.
püspök atya jelmondata: „Quis sicut
dominus, deus noster?” – „ki olyan,
mint az Úr, a mi Istenünk?”
(zsolt 113, 5).
szívből kívánom, hogy urunk áldása,
a Mennybe felvett szűzanya és szent
gábor arkangyal közbenjárása kísérje
püspöki szolgálatát.
+Erdő péter
bíboros, prímás, érsek

II. János pál pápA:
ECClEsIA dE EuChArIsTIA 25.
Mária egész krisztus mellett eltöltött
életével – és nemcsak a kálvárián – magáévá tette az Eucharisztia áldozat-jellegét. Amikor fölvitte a kisded Jézust a
jeruzsálemi templomba „hogy fölajánlják az Úrnak”, hallotta, hogy az agg
simeon megjövendöli erről a gyermekről: „jel lesz, amelynek ellene mondanak”, és „kard” fogja átjárni az ő lelkét
is. Megjövendölték a megfeszített fiú
drámáját, s vele együtt a kereszt lábánál álló Mária stabat Materét is. Mária,
aki napról napra készült a kálváriára”,
az elővételezett Eucharisztia” – úgy is
mondhatjuk, hogy a vágy és a fölajánlás „lelki áldozásának” – állapotában élt,
ami a fiával való együttszenvedésben
teljesedett be; a húsvét utáni időben
az apostolok által vezetett és a szenvedés „emlékeként” ünnepelt Eucharisztián való részvételben élt tovább.
El tudjuk-e képzelni, mit érzett Mária, amikor péter, János, Jakab és a többi apostol szájából hallotta az utolsó
vacsora szavait: „Ez az én testem, mely
értetek adatik” (Lk 22,19)? Az áldozatul adott és a szentségi jelekben megjelenő test ugyanaz, mint amelyet ő
fogant a méhében! Az Eucharisztia
vétele Mária számára azt jelentette,
hogy újra magába fogadja azt a szívet,
mely együtt dobogott az övével, és újra
átélte, amit a kereszt alatt tapasztalt.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” (lk 22,19.) A kálvária „emlékezetében” jelen van mindaz, amit krisztus
szenvedésében és halálában elvégzett.
Ezért nem hiányzik belőle az sem, amit
Anyja által tett a mi javunkra. reá bízta ugyanis a szeretett tanítványt, és
benne reá bízott egyenként mindanynyiunkat: „Íme a fiad!” ugyanúgy mondja egyenként mindannyiunknak: „Íme
a te anyád!”
átélni az Eucharisztiában krisztus
halálának emlékezetét mindig magában foglalja ennek az ajándéknak az
átélését is. Azt jelenti, hogy – János
példája szerint – magunkkal visszük
azt, aki minden szentmisében anyaként adatik nekünk. Azt jelenti, hogy
vállaljuk a kötelezettséget, hogy hasonlóvá válunk krisztushoz, beiratkozunk az Anya iskolájába, és engedjük,
hogy alakítson minket. Mária minden
egyes szentmisénken jelen van az Egyházzal együtt, mint az Egyház Anyja.
ha az Egyház és az Eucharisztia elválaszthatatlan fogalompár, akkor ugyanezt kell elmondanunk Mária és az
Eucharisztia fogalompárjáról is. Ezért
emlékezünk meg Máriáról minden
szentmisében ősidőktől fogva, keleten
és nyugaton egyaránt.
Az Eucharisztiában – magáévá téve
Mária lelkületét – az Egyház egyesül
krisztussal és áldozatával. Ezt az igazságot elmélyíthetjük, ha a Magnificatot
újraolvassuk az Eucharisztiával való
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összefüggésében. Az Eucharisztia, mint
Mária éneke, elsősorban dicséret és
hálaadás. Amikor Mária fölkiáltott:
„Magasztalja az én lelkem az urat, és
örvendezik az én lelkem az én üdvözítő Istenemben”, már a méhében hordozta Jézust. dicséri az Atyát Jézus
„által”, de dicséri „Jézusban” és „Jézussal együtt” is. éppen ez az „eucharisztikus magatartás”.
ugyanakkor Mária megemlékezik
Isten üdvtörténeti csodatetteiről, melyeket az atyáknak tett ígéreteknek
megfelelően hajtott végre, és hirdeti az
összes korábbit felülmúló csodát, a
megváltó Megtestesülést. végül a Magnificatban jelen van az Eucharisztia
eszkatologikus irányultsága is. valahányszor ugyanis Isten fia a szentségi
jelek, a kenyér és a bor „szegénységében” jelenik meg számunkra, elülteti
a világban annak az új történelemnek
a csíráit, amelyben „leteszik a hatalmasokat a trónról” és „fölmagasztalják
az alázatosakat”. Mária arról az „új
égről” és „új földről” énekel, amelyeket
az Eucharisztia már elővételez, s melynek bizonyos értelemben programszerű „terve”. ha a Magnificat kifejezi
Mária lelkületét, e lelkületnél semmi
sem tud jobban segíteni nekünk az Eucharisztia Misztériumának megélésében. Azért kaptuk az Eucharisztiát,
hogy Máriáéhoz hasonlóan a mi egész
életünk is Magnificattá váljon!
bababababababababababababababababaa

c Humor d.
két góbé barkochbázik.
– göndörödik?
– Igen.
– Bondorodik?
– Igen.
– pöndörödik?
– Igen.
– rákérdezek. dns-molekula?
ab

A páciens elmegy egy pszichiáterhez
és elmondja, hogy nagyzási mániája
van.
Az orvos:
– feküdjön le a díványra és kezdjen el
mesélni, mindent az elejéről.
– rendben. Először teremtettem az
eget és a földet.
ab

férj a feleségnek:
– gondoltad volna drágám, hogy a házastársakat ugyanolyan jogok illetik
meg?
– Maradj csöndben géza, és vasalj tovább!
ab

Egy férfi, ha dühös, ordít, vagy összetör valamit. Egy nő nem csinál semmit.
se ebédet, se vacsorát…
A lIpóT lApokAT kIAdJA
A szEnT lIpóT pléBánIA, BudAfok

1221 Bp., pléBánIA u. 2.
TEl: 226-0984
fElElŐs kIAdó: sárhEgyI zolTán
WWW.szEnTlIpoT.hu

