
A Budafok-belvárosi Egyházközség idei
őszi zarándoklata nyugat-Magyaror -
szágot veszi célba. Miután a zarándok-
lat időtartama október 21-e és 23-a
között lesz, így részben Szűz Máriához
köthető. A Kőszegre és környékére ter-
vezett útvonalon ezért néhány, kisebb
magyarországi Mária kegy-
helyet is útba ejtünk. A há -
rom naposra tervezett za- 
rándoklatunk során elláto-
gatunk fertőszentmiklós-
Szerédre a fájdalmas Anya
búcsújáróhelyre. Ezt köve-
tően a fertőszentmiklóstól
mindössze néhány kilo  mé -
terre fekvő Röjtökmuzsaj a
következő állomás, ahol egy újabb bú -
csújáróhelyen, a fájdalmas Szűzanya
kegyhelyen imádkozunk égi é des -
 a nyánk közbenjárásáért. utána Sop -
ronhorpács megálló következik, ahol a
XIII. században épített, majd elpusz-
tult és a barokk korban újjáépült mű -
emlék templomot látogatjuk meg.

2018. október 14.

BudAfoK-BElVáRoSI SZEnt lIPót PléBánIA KIAdVányA – MEGJElEnIK KétHEtEntE

Szállásunk a történelmi emlékekben
gazdag Kőszegen, az 1931-ben megte -
lepedett Verbiták vendégházában lesz.
A Rend kápolnájában lesz vasárnap
esti szentmisénk. 

Zarándokutunk második napján elő -
ször Gencsapáti – Szentkút búcsújá -

róhelyet keressük fel, majd
Szombathely városa, a püs-
pöki székhely következik. Itt
a székesegyház megtekin-
tése után a Püspöki Palotá-
val ismerkedünk meg szak- 
képzett idegenvezető segít-
ségével. A Püspöki Palota lá-
togatása után Szombathely
egyéb látnivalói következ -

nek. A kora délutáni órákban a védett
cáki pincesor látogatásában lesz ré -
szünk. Vacsora és szállás ismét a Ver-
bitáknál lesz. Harmadik nap reggel
(októ ber 23-án) először az 1532-ben
hősiesen megvédett Jurisics vár láto-
gatása következik. Innen az Európa
hírű jáki Szent György templomhoz

Egyházközségünk őszi zarándoklata Elé
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a Szent István téren szeptember 20-án.
10-15 éves fiatalok 4-6 fős csapata je-
lentkezhet a cserkészek honlapján:
903.cserkesz.hu 

ab

október 21-e missziós vasárnap. Az -
nap a katolikus templomokban a misz     -
sziók javára gyűjtünk.

ab

Az ex-katekumen csoport következő
összejövetele október 24-én, szerdán
este 7-kor lesz a hittanteremben.

ab

november 2., Halottak napja, első -

pén tek. Gyóntatás a reggel 7 órakor
kezdődő szentmise előtt lesz. 8 órakor
nem lesz mise. Zoli atya napközben
meglátogatja plébániánk időseit, bete -
geit.

ab

Aki a Budafoki temetőben sírszente -

lést szeretne kérni, telefonszáma meg -
hagyásával jelezze a sekrestyében.

Halottak-napi búcsú

Mindenszentek napján déltől kezdve
halottak napja éjfélig teljes búcsút 
nyerhetnek mindazok, akik templo-
mot, vagy kápolnát látogatnak meg és
ott Hiszekegyet, Miatyánkot imádkoz-
nak a halottakért és imádkoznak a
Szent atya szándékára. A búcsúnyerés
fel tétele, hogy a hívő előtte gyónjon és
áldozzon. A búcsú elnyerhető a kö vet -
kező vasárnap is. 
ugyancsak elnyerhető a teljes búcsú
temető, vagy kripta látogatásakor no-
vember 1-től november 8-ig a fenti
feltételek mellett.

vezet az utunk, ahol (lévén október a
Rózsafüzér hónapja) elimádkozzuk a
rózsafűzért. Ezt követően hazánk egy
kis románkori gyöngyszeme a Csem-
peszkopácsi templom következik. 

Végül utunkon hazafelé a Sárvári vá -
rat látogatjuk meg. 

Este hét óra körül érkezünk meg ki-
indulási pontunkra, a Savoyai Jenő tér -
re. Útközben rózsafüzér és az úthoz al- 
kalmazkodó istenes versek hangzanak
el a buszon. 

Bízom benne, hogy ez a zarándoklat
is élményekben gazdag lesz, és erősíti
plébániánk közösségét.

Garbóci László      
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d
.

Októberi imaszándékunk: imádkoz-
zunk papi hivatásokért.

ab

A házascsoport minden hónap má-
sodik hétfőjén 19.30-kor találkozik.

ab

októberben ró zsafüzért szer dán és
szomba ton este fél 6-kor, va sár  nap
est e fél 7-kor, a többi napon a reggeli
szent mi sék után mondunk.

ab

A következő Képviselőtestületi ülés

október 15-én, hétfőn lesz.
ab

A téR-KÖZ pályázathoz kapcsolódóan
közösségünk szabadulószobát szer -
vez Szent István és kora tematikájában.
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Azok a gyerekek, akik szí vesen szere-
pelnének a karácsonyi pásztorjáték-

ban, 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
bababababababababababababababababaa

c Plébániánk d

StáCIófutáS
SZEnt MIHály nAPJán

Kellemes őszi időben és a regisztráció
után ajándékba kapott zöld pólóban
gyülekeztek a Péter-Pál kápolna kör -
nyékén szeptember 29-én délelőtt a
Szent lipót Plébánia és a 903-as Pro-
hászka ottokár Cserkészcsapat által
szervezett 4. Stációfutás lelkes részt -
vevői, valamint kísérőik. Aki már ügye-
 sen felragasztotta rajtszámát, vérmér -
sékletének és étvágyának megfelelően
futással, ugrálással, mászással, illetve
zsíros-, máj-, vagy tepertőkrémes ke -
nyérrel „melegített” a futóversenyre,
amelyre hat kategóriában lehetett be -
nevezni. Szorgos kezek a jövőre gon-
dolva már az ebéd elkészítéséhez is
hozzáláttak, hogy minél előbb pótolni
lehessen az elveszített energiát. A fu-
tamok indítása előtt a rendező cser -
készcsapat megtartotta évnyitóját,
ezzel hivatalosan is kezdetét vette a
2018/2019-es cserkész nevelési év.   

Az esemény után, nagy örömükre, vég -
re felsorakozhattak a lépcső alján az
első futam résztvevői. Az óvodások
többsége egyedül, és tiszteletre méltó
elszántsággal gyűrte le a klasszikus
220 méteres távot, akadt, aki még le -
felé is futva jött (és hála Istennek, nem
esett el). Minden versenyzőt teli to -
rok ból buzdítottak a kitartó és fana ti -
kus szurkolók, így adva erőt a nemes
küzdelemhez. Idén a felnőtt nők külön
futamban indulhattak, volt olyan is,
aki kislányával a karján futott fel a Kál -
váriára. 

A versenyt az örökifjak futama zárta.
A nagy izgalommal várt eredmény-
hirdetésig az összegyűlt kisebbek és
nagyobbak rajzolgathattak, kézműves -
kedhettek, beszélgethettek, kortyol -
hat ták a hittanos parkba kitelepült
Kávéház ifjú baristái által készített
kakaót, kávét és az elmaradhatatlan
Prohászka-koktélt. Rendkívüli prog -
ramként egyesek a lépcsők melletti te -
rületet tisztították meg az eldobált sö-
rösdobozoktól és egyéb hulladékoktól.

Az ebéd – kolbászos tarhonya – el -
fo gyasztása után következett a nap e -
gyik fénypontja, az eredményhirdetés.
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A katolikus esküvői szertartás talán
legfelemelőbb pillanata, amikor, ősi
magyar szokás szerint, a vőlegény és a
menyasszony esküvel is megerősíti
Isten és az emberek színe előtt, hogy
kapcsolatuk alapja a szeretet, és to -
vábbi közös életüket is erre az alapra
kívánják építeni. Aztán, ahogy az lenni
szokott, véget ér az esküvő, a lagzi, a
nászút, jönnek a dolgos, olykor szürke
és nehéz hétköznapok, az újabb fel -
adatok és próbatételek... éppen ez a
léthelyzet a kiindulópontja a Szeretet-
nyelv című darabnak, amelyben a né -
ző a Kéri Kitty és oberfrank Pál szín- 
művészek által megformált házaspár
életét követheti nyomon. Az előadás
ötletadója és gondozója az idén tíz
éves fennállását ünneplő Ars Sacra
Alapítvány, szövegét pedig Miklya lu -
zsányi Mónika író, pedagógus, ötgyer-
mekes édesanya állította össze klasz- 
 szikus és kortárs szerzők műveiből, s
foglalta keretbe saját írásaival. A kü -
lönleges pódiumműsor 2009 óta lát -
ható az ország különböző pontjain,
szeptember 29-én, szombat délután
pedig a Szent István téren tekinthették
meg a lelki feltöltődésre vágyó érdek -
lődők.

Az előadásnak már a kezdete is rend -
hagyó volt, hiszen a szereplők a tér kü -
lönböző pontjain helyezkedtek el, csak
fokozatosan közeledtek egymás hoz,
miközben Ronald david laing skót
pszichiáter szeretetpárosának játékos

Az óvodások kategóriájában turi Már-
ton végzett a harmadik, till Zsófia a
második helyen, míg a legjobbnak
Hor váth Ambrus bizonyult. Az alsósok
közül a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Harrer nándor, a másodikra
Vén Villő, a legfelsőre Horváth Zita áll-
hatott fel. A felső tagozatosok közül a
bronzérmet Maslenka Zita, az ezüs-
töt Horváth Zsombor, míg az aranyat
Bencze álmos érdemelte ki. A felnőtt
kategóriában ezúttal is a férfiak dia -
dalmaskodtak: Gulyás Attila Zsolt a
harmadik, Vén Zoltán a második he -
lyen ért célba, míg a győztes – és 25
má sodperces idejével az idei stáció-
futás leggyorsabb versenyzője – Szilá-
gyi Péter Kolos lett. Az idősek között a
harmadik helyet Pethő Péter, a máso -
dikat Bódis lajos szerezte meg, míg az
első helyen Keresztes Pál végzett. 

A rendezvényt az elsősorban házas -
párok nak szánt, Kéri Kitty és ober-
frank Pál főszereplésével bemutatott
Sze retetnyelv című előadás zárta a
Szent István téren. 

Turi-Bognár Judit
bababababababababababababababababaa

HoGyAn MondJAM El nEKEd?
„...Isten engem úgy segéljen, Nagyasz-
szonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, és
Istennek minden szentjei, hogy téged,
(…), szeretlek, és szeretetből vettelek fe-
leségül/szeretetből mentem hozzád fe-
leségül, Isten rendelése szerint...”. 
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kérdés-feleleteivel a nézőket is foko -
za tosan vezették egyre beljebb a
darab világába. A József Attila, Re mé -
nyik Sándor, Pilinszky János, Weöres
Sándor, Határ Győző, Szabó lőrinc, a
kortárs Mezey Katalin, lackfi János,
Szabó t. Anna, valamint számos más
kiváló magyar és külföldi szerző ver -
seiből, továbbá az azokat saját, irodal -
mi szöveggé formált élményeivel, ta-  
pasztalataival kiegészítő és szerves
egységgé alakító Miklya luzsányi Mó -
nika írásaiból kibontakozó házasság-
természetrajz egyre inkább tükörré
kezdett válni. tükörré, hiszen olyan,
sokak számára ismerős élethelyze -
teket tárt a közönség elé, mint például
a gyerekszületés és az azzal járó testi-
lelki, párkapcsolati változások, a fel -
adatokkal agyonterhelt családapák és
családanyák nehéz reggelei, a kutya lá -
bára akarva-akaratlanul rácsapott aj -
tó, és mindenekelőtt a férj-feleség egy- 
máshoz vezető útjainak le- és elzáró -
dása, az elbeszélés egymás mellett, a
szeretetnyelv-tudás hiánya. A szere -
tetnyelv fogalmának megalkotója, az
amerikai baptista lelkész, író, pár kap -
csolati szakértő Gary Chapman szerint
az elismerő szavak, a minőségi idő, a
testi érintés, az ajándékozás és a szí -
vességek az az öt „nyelv”, amelyeken
keresztül megtalálhatjuk a másikhoz
vezető utat, amellyel kielégíthetjük az
ő igényeit. Ez azonban csak akkor mű -
ködik, ha felismerjük, milyen nyelvet,

nyelveket kell használnunk társunkkal
kapcsolatban – és talán ez a legnehe -
zebb – túllépni saját önzésünkön, elvá -
rásainkon, szemrehányásainkon, hogy

“miért nem elégedett, hiszen azért
dol gozom annyit, hogy ő megvehesse
az újabb sminkkészletet, hogy miért
nem dicsér, hiszen annyit dolgozom az
ő kényelméért, vasalom az ingét, főzök
rá... “

Ha megkapjuk Istentől azt a ke gyel -
met, hogy megtanulunk a házas tár -
sunk nyelvén, akkor fel tudjuk tölteni
az ő „szeretet-tankját”, és ily mó don
nagyobb az esély arra, hogy ő is ha-
sonlóan cselekszik velünk. Így aztán
boldogan élünk, amíg  – egymás kezét
fogva – el nem érünk közös utunk vé -
gére, s belátjuk, hogy „A szeretet soha
el nem múlik. nem veszti el szava tos -
ságát, nem évül el, nem kerül ad acta,
nem lesz unalmas, mint a tegnapi
újság. A szeretet nélküli élet: értelmet -
len” (fabiny tamás: A szeretet himnu -
szának mai tolmácsolása). 

Turi-Bognár Judit
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karmelita templomokban. E sorok író-
jának megadatott részt venni egy ilyen
ünnepen. 250 rózsa minden színben
pompázott, és mennyei illat áradt.
Ajánlom a kedves híveknek, hogy egy -
szer vegyenek részt a kar me liták ró -
zsaszentelési ünnepén!

Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

A MAGyAR KAtolIKuS PüSPÖKI
KonfEREnCIA KÖZlEMényE

Újra meg újra megrendült lélekkel ér -
tesülünk azokról az üldöztetésekről,
amelyeket keresztény testvéreink szen -
vednek el egyes afrikai és ázsiai orszá-
gokban, valamint másutt, szerte a vi- 
lágban. Megbízható felmérések szerint
napjainkban ötpercenként ölnek meg
egy-egy keresztény testvérünket val-
lása miatt. 
Az üldözött keresztény testvéreink
megsegítésére Karácsonyig bezárólag
kérjük minden jószándékú ember
nagylelkű adományát az alábbi szám-
laszámra:
Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia, 11100104-18181490-14000003.
bababababababababababababababababaa

II. JánoS Pál PáPA: 
ECClESIA dE EuCHARIStIA 24.

Ha teljes gazdagságában szeretnénk
fölfedezni az Egyház és az Eucharisz-
tia bensőséges kapcsolatát, nem feled-
kezhetünk meg Máriáról, az Egyház

c Egyházunk d
.

lISIEuX-I SZEnt tERéZ RóZSáI

lisieuxi Szent teréznek gyerekkora
óta kedvenc virága a rózsa volt, és az
ágya mellett mindig volt egy feszület.
Halála előtt kért egy szál rózsát, letép-
kedte szirmait és azt a feszületre, az
Úr Jézus sebeire helyezte. és ekkor
hangzottak el a következő mondatok:
A küldetésem még csak most kez dő -
dik! Az a küldetésem hogy másokat
megtanítsak arra, hogyan szeressék az
Istent hogy megmutassam a lelkeknek
az én kis utamat! Igen én rózsaesőt fo -
gok hullatni az emberekre.

Halála után elterjedt egy ima, amit
9-24 napig kell mindennap imádkozni,
és Szent teréz egy rózsát küld aján -
dékba jelezve, hogy hogy meghallotta
a fohászt  és közbenjárt.

Az ima szövege: ó gyermek Jézus kis
teréze, kérlek szedj egy rózsát szá-
momra a mennyei kertből és küld el
hozzám a szeretet jeléként. ó gyermek
Jézus kis teréze, kérd meg Istent áldja
meg kegyesen azt, amit ma bizalom-
mal a kezébe adok (itt el kell mondani
kérésünket). Szent teréz, segíts hozzá,
hogy úgy higgyek Isten nagyszerű sze -
retetében ahogy te, és követhessem az
általad mutatott példát, a kis utat min-
den nap. ámen

A karmelita rend, amelynek tagja
volt  ok tóber 1-jén Szent teréz, ünne pén
rózsaszentelést tart és körmene tet a
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Anyjáról és példaképéről. A Rosarium
Virginis Mariae apostoli levelemben,
amikor úgy mutattam be a Szentséges
Szűzet mint Krisztus arca szemlé lé -
sének mesternőjét, a világosság titkai
közé beleszőttem az Eucharisztia ala -
pításának titkát is. Mária ugyanis el
tud vezetni a legszentebb Szent ség -
hez, mert mélységes kapcsolatban van
vele.

Első látásra az evangéliumok hall-
gatnak e témáról. Az Eucharisztia  ala -
pításának nagycsütörtök esti elbe szé-
lésekor nem szólnak Máriáról. de azt
tudjuk, hogy együtt volt az apos to lok -
kal „állhatatos imádságban” a Menny -
bemenetel után a Pünkösdöt váró első
kö zösségben. nyilvánvalóan együtt volt
az első keresztény nemzedék híveivel
az Eucharisztia ünneplésében, a „ke -
nyér törésben” is (ApCsel 2,42).

de azon túlmenően, hogy Mária
részt vett az eucharisztikus lakomán,
az Eucharisztiával való kapcsolatára
belső magatartásából kiindulva is tu -
dunk következtetni. Mária egész éle té -
ben „eucharisztikus” Asszony. Amikor
az Egyház példaképeként tekint Má -
riára, meghívást kap arra, hogy kö -
vesse őt e szentséges misztériummal
való kapcsolatában is.

A hit misztériuma! Ha az Eucharisz-
tia a hit misztériuma, mely annyira
felülmúlja értelmünket, hogy a leg tisz-
tább ráhagyatkozásra kötelez Isten
sza va iránt, Máriánál jobban senki sem

segíthet és nem lehet jobb vezetőnk e
magatartásban. Amikor megismétel -
jük, amit Krisztus tett az utolsó Va -
csorán, teljesítve az ő „ezt csele kedjé-
tek az én emlékezetemre!” parancsát,
engedelmeskedünk Máriának is, aki
arra biztat, hogy fenntartások nélkül
engedelmeskedjünk az ő fiának: „te -
gyétek meg, amit mond nektek”. A ká -
nai menyegzőn tanúsított anyai gon- 
doskodásával mintha azt mondaná
nekünk Mária: „ne féljetek, bízzatok
fiam szavában. Ő, aki képes volt borrá
változtatni a vizet, ugyanúgy képes a
kenyeret testévé, a bort vérévé változ-
tatni, Húsvétjának eleven emlékezetét
hagyva e misztériumban híveire, hogy
így legyen „az élet kenyere”

Mária bizonyos értelemben már az
Eucharisztia alapítása előtt gyakorolta
eucharisztikus hitét azzal, hogy föla-
jánlotta szűzi méhét Isten Igéje meg tes -
tesüléséhez. Az Eucharisztia, miközben
a szenvedésre és föltámadásra emlé -
keztet, folytatja a Megtestesülést. Má -
ria az angyali üdvözletkor a test és a
vér fizikai valóságában is magába fo-
gadta Isten fiát, elővételezve azt, ami
bizonyos mértékben szentségileg min-
den hívőben megtörténik, aki a kenyér
és a bor színében magához veszi az Úr
testét és vérét.

Mélységes analógia van ezért Máriá-
nak az Angyal szavára kimondott
igenje és az Ámen között, amit minden
hívő kimond, amikor magához veszi az
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Úr testét. Máriának azt kellett elhin-
nie, hogy akit méhében fogan „a Szent-
lélek erejéből”, az Istennek a fia. Mária
hitének folytatásaként az euchariszti -
kus Misztériumról nekünk azt kell hin-
nünk, hogy ugyanaz a Jézus, Isten fia
és Mária fia, teljes isten-emberi való -
ságában jelen van a kenyér és a bor
szí ne alatt.
bababababababababababababababababaa

c Humor d
.

folyik az esketési szertartás. A vő le -
gény egyszer csak halálsápadtan a pap
szavába vág:
- Plébános úr, hogy tetszett mondani?
Mennyi időre?!

ab

- Aggyonisten bátyám! Hogy ment a
munka az idén?
- á, jól ment kérem szépen, nem pa -
naszkodhatom. fát kellet vóna vágjak,
de jött egy nagy vihar, s elintézte, az -
tán búrjánt kellett volna kaszáljak, de
egy ménkű beléjecsapott, s meggyúlt
az egész, így aztán asse kellett megcsi -
nálni.
- S most micsinál bátyám?
- Há én itt várom, hogy egy kicsi főd -
rengés kivesse a fődbül a pityókámot...
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- Haver! én soha többé nem engedem
vezetni az asszonyt!
- Miért, mi történt?
- nemrég voltunk külföldön, de a fe-
leségen olyan rosszul vezetett, hogy a

GPS nem az útirányt mondta, hanem a
Miatyánkot!
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Két tanár beszélget a tanáriban: 
- te Gizi, szépen fejlődik az osztályod!
Arra a kérdésre, hogy ki volt a legna -
gyobb királyunk, már csak nyolcan ír -
ták, hogy Burger King!

ab

Az angol, a francia és a magyar arról
be szélget, hogy kinek a nyelvében bo -
nyo lultabb kiejteni a szavakat. Kezdi
az angol: 
- nálunk nagyon nehéz a szavak ki ej -
tése, például az asztalt úgy kell írni,
hogy „table" és úgy ejtik, hogy „téböl".
- Az semmi - mondja a francia - nálunk
úgy kell írni, hogy "bonjour" és úgy ej -
tik, hogy „bonzsúr". 
- ugyan - mondja a magyar -, higgyétek
el nálunk a legnehezebb a szavak kiej -
tése. Úgy írják, hogy „Mit tetszik mon-
dani?" és úgy ejtik, hogy „He?"

ab

- Hogy köszönnek a moszkvai pincé -
rek a vendégeknek?
- ???
- Jó estét Ivánok!


