
október 7-én tartja egyházunk Ró zsa -
füzér Királynőjének ünnepét. ez egy
hálaünnep, amelynek eredete a 15.
századba nyúlik vissza. A szentolvasó
ugyanis a 15. században nyerte el a
mai formáját. néhány évtizeddel ké -
sőbb már annyira elterjedt volt, hogy
maga a pápa is ezt imádkozta a
lepantói csata ideje alatt is, a mi -
kor az egyesült keresztény se  -
re gek tengeren legyőzték a tö- 
rök sereget, biztosítva ezzel a
földközi-tengeren való szabad
ke reskedelmet. ez a csata 1571.
október 7-én zajlott. A hála jeléül
a szentatya, v. Piusz bevezette a loret-
tói litániába a Keresztények Segítsége
meg szólítást, és elrendelte a győze -
delmes Miasszonyunk ünnepét erre a
napra, hiszen a keresztények diadalát
a rózsafüzér imádkozásának és a Szűz -
anya segítségének tulajdonították.
1960 óta, XXIII. János pápa rende le -
tére hívjuk ezt az ünnepet Rózsafüzér
Királynője ünnepének.

2018. szeptember 30.

BudAfoK-BelváRoSI Szent lIPót PlÉBánIA KIAdványA – MegJelenIK KÉthetente

Az ünnep ráirányítja figyelmünket a
rózsafüzér imádkozására. Éppen ezért
október hónap folyamán minél több-
ször szólítsuk meg így a Szűzanyát. „Mi
is a rózsafüzér? Az evangélium esszen-
ciája. Újra és újra Krisztus életének leg-

fontosabb eseményeihez vezet minket.
Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren

keresztül belélegezzük Krisztus
misztériumát. A rózsafüzér a
szem lélődés kiváltságos ösvénye,
nem más, mint Mária útja. Léte -
zik-e, aki jobban ismeri, és job-

ban szereti Krisztust Máriánál?”
(II. János Pál pápa beszédéből, me -

lyet a pompeji Rózsafüzér Királynője-
szentélyben mondott 2003 októberé- 
ben)

Éppen ezért itt az ideje, hogy mind -
annyian tegyünk egy lépést a Szűz a -
nya felé. Mind a közösségünkben, mind
egyénileg igyekezzünk minden nap
imádkozni rózsafüzért. Mert ez nem
csu pán egy miatyánkok és üdvöz lé -
gyek sorából álló gépiesen mondott ima,

Október - a rózsfüzér hónapja
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október 7-én a fél 10-es szentmisén
lesz a terménybetakarítási ájta tos -

ság.
ab

A 2020-as elsőáldozási készület

első alkalma október 7-én 15 órától 
17 órá  ig lesz. várjuk a szülőket és a
gye re keket a plébánia hittantermébe.
A készület megkezdésének feltétele,
hogy a gyerek már legalább egy éve
részt vegyen az iskolai hitoktatásban.

ab

templomunk régi ministránsainak

ta lálkozója lesz október 14-én. A fél
10-es misén ők fognak szolgálni.

ab

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

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

Köszönjük a testvérek nagylelkűsé gét,
amellyel részt vesznek önkéntesként
templomunk fenntartásában. tovább -
ra is segítséget keresünk templomunk
szebbé tételéhez - a díszítéshez, a ta -
karításban való részvételhez. Jelent -
kezni a sekrestyében lehet.

ab

A hirdetések és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon.

hanem egy nagyon komoly elmélkedő
imádság, amihez még a gépiesen el-
mondott imádságok is segítenek, hogy
a figyelmünk Jézus életének titkaira
irányuljanak. hiszen minden egyes el-
mondott üdvözlégy középpontjában
Jézus áll, a rózsafüzérben pedig az Ő
életének egy-egy fontosabb eseménye.
ez az imádság alkalmat ad arra, hogy
mindezeket az eseményeket sorra vé -
ve, mind a történelmet, mind pedig sa -
ját életünket Jézus életének fényében
láthassuk. Éppen ezért nagy kincs ez
az imádság. használjuk minél több-
ször! Aki egyszer megérzi az ízét, utá -
na rendszeresen élni fog vele.

Zoli atya
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d
.

Októberi imaszándékunk: imádkoz-
zunk papi hivatásokért.

ab

vasárnap a fél 10-es szentmiséken

erika néni minden gyereket szere -

tettel vár az oratóriumban.

ab

Szeptember 30.  Szentírás vasárnap ja.

ab

október 5. elsőpéntek. gyóntatás a
reggeli szentmise előtt lesz. 8-kor kez -
dődik a Szent II. Já nos Pál iskola szent-
miséje. 

ab

október 6. templomunk szente lé sé -

nek 263. évfordulója.
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c Plébániánk d
.

SzePteMBeRI AnyAKönyvI híReK

Akiket kereszteltünk:

Papp levente Mihály, osvald lea,
Rónaszéki eliza, Mészáros Benedek
yunes Maja, zrufkó István, 
Schneider lotti, nagy emma, 
Monyók Marcell, Kanicsár Kira 
Borbála, Pákozdi Barbara

Imádkozzunk értük!

Akik házasságot kötöttek:

fülöp tamás és Kósa Csilla
Perger zoltán és Pfeiffer Irén
husztik dániel és németh zsuzsanna
dulai József és Prókay florentina

Sok boldogságot kívánunk!

Akiket temettünk:

Kiss Jánosné 
szül: Szotter Mária

Potucsek Istvánné 
szül: Kovács Anna

Kun lajosné 
szül: Bezzeg Margit

Schmidt Rudolf 
hargithai Attila Antal 
gábri Imréné 

szül: Szautner Ilona
hidegh Jenő Jánosné 

szül: Merráth Magdolna
Birkner tivadar Andrásné 

szül: Szabó Rozália
Prim Kálmánné 

szül: Medics Anna
Nyugodjanak békében!

A Szent KeReSzt
felMAgASztAláSA

A lenyugvó őszi nap sugárzó me le gé -
vel ragyogja be a kis kápolnát, hogy
átadja helyét az alkonyatnak. hama -
rosan leszáll az este, és a  Szent lipót
templom harangja ezúttal keresztútra
invitálja a híveket.

gondolatait ezúttal a Kelenvölgyi
Szentháromság Plébánia egyházköz -
ségének tagjai tolmácsolták lancen-
dorfer István Plébános úr vezetésével.
Az espereskerület titulusa Szent Ke -
reszt felmagasztalása. A bársonyos es -
ti homályban kigyúlnak a gyertya  fé-
nyek, hogy hirdessék: a halálon úrrá
lett az élet. A kis közösség azért gyűlt
össze, hogy keresztutat végezzen a
Bu dafoki Kálvárián – elmélkedve Jé zus
szenvedésein és keresztrefeszí tésének
eseményein.  

A keresztútnak ez a mai formája még
a középkorban alakult ki. Mivel sokan
nem jutottak el Jeruzsálembe, egyre
több felé építettek stációkat. A mienk,
a Péter-Pál Kápolnától induló kereszt-
út, melynek utolsó állomása a kálvária
barlang fölött magasodik, 1832-ben
ké szült el. A képoszlopok festményei
több alkalommal kerültek felújításra.
utoljára 1995-ben oláh Jó zsef készí -
tette el. A festmények Krisztus szen -
vedéstörténetét ábrázolják. 
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hAngveRSeny teMPloMunKBAn

Szeptember 22-én a szervező, hege -
dűs Katica szavait idézve: két rendez -
 vénysorozat – Sursum Corda és Ars Sac- 
ra – ölelkezett össze, amikor a Concer -
to Kamarazenekar, az Ars no va Sacra
kórus és három szép hangú szólista
(varga viktória, Bakos Korné lia, dé -
kán Jenő) muzsikálását hallgattuk.

zenehallgatás előtt mindig szeren -
csés, ha az előadó beavat bennünket a
szerző életének, illetve a mű kelet ke -
zésének néhány momentumába, most
Cser Miklós, az est karmestere tette
meg ezt, segítve bensőnk felkészítését.

A három felcsendülő mű annak a
„boldog békeidőnek” alkotásai, amely-
ben a megkérdőjelezhetetlen istenhit
mondhatni utolsó ártatlanságát élte.
esterházy Pál harmonia caelestise az
életet minden területén teljes egé szé -
ben megélő ember egyszerű, tiszta vi -
lág látását tükrözi, a zenébe öntött bé- 
ke. A Bach folyondárjaiból összefo nó -
dó tömb maga a mélységes bizo nyos-
ság, megerősít és fölemel. vivaldi zené-
je a túláradó hálaadás színes burján -
zása, a mű címéhez híven igazi gló ria.

A szólisták, a zenekar és a kórus tiszta,
profi megszólalása segí tette, hogy va -
lóban fölemeljük szívünket. Katica gon-
dolatát folytatva: nem csupán két fesz -
tivál összeölel kezé sének, de Ég és föld
találkozásának lehettünk részesei.

Láber Zsuzsa

vala mennyi a helybéli lakosság ado -
mányából készült. A stációk oszlo pa -
inak anyaga helyi mészkő. oldalukon
kis táblák őr zik az állíttatók nevét.

hálás szívvel emlékezünk rájuk, a -
mi kor elindulunk, hogy emlékezzünk,
elmélkedjünk, és hálát adjunk a Ma -
gas ságosnak azért a végtelen szere -
tetéért, hogy egyszülött fiát feláldozta
érettünk.
„Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk
Téged, mert Szent Kereszted által meg -
váltottad a világot!”

Imádságos lélekkel járjuk az utat…
tobzódnak a gondolatok… heve seb -
ben ver a szív… Igyekeztem én is fel -
kelni, ha olykor elbuktam?...  tudok le- 
csendesedni, amikor kedvem volna
mások felett ítélkezni?... átérzem-e
mások fájdalmát?... felveszem-e ke -
resz temet, amit nekem rendelt fela-
datul hordozni az Úr?... 

Jézus értem is meghalt a kereszten.
levéve testét onnan, Szűzanyánk ölébe
fektették, végül sziklasírba temették.

Ma szokássá vált, hogy egy 15. stá-
ciót is hozzátesznek a 14-hez – a feltá-
madásét. Jézus feltámadt a halottak
közül, és köztünk él.

Köszönjük, urunk mérhetetlen sze -
retetedet, és add, hogy – követve pél -
dádat – mi is fel tudjuk venni azt a ke- 
resztet, amelyet nekünk szántál, hogy
általa jobbá legyünk, és megta láljuk az
üdvösség útját!

Feinekné Marika
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A fényképeket a hangversenyről
Hegedűs Márton készítette.

bababababababababababababababababaa

nÉhány Szó Az AnyAgIAKRól,
felÚJítáSAInKRól, 

BeRuházáSAInKRól

hálásan köszönjük annak a 135 em-
bernek, aki a 2017-es adóbevallásá -
ban plébániánk alapítványának javára
ajánlotta fel adója 1%-át, összesen
595 061 ft-ot. ezek a felajánlások, va -
lamint az adományok teszik lehe tő vé
műemlék épületeink karbantartását,
felújítását. de nézzük a folyamatban
lévő munkákat:

Az idei évben plébániánkon több
kisebb-nagyobb beruházás történik,

amiben a pályázatok mellett nagy sze -
repe van az adományoknak. Idén meg-
újítottuk a Péter-Pál kápolna festését.
ekkor derült ki, hogy a több száz éves
padok nagyon rossz állapotban van-
nak. A padok alja rohadó félben, a szú
most is perceg bennük. tehát itt még
van feladat a következő évre is. egy
kedves hívünk jóvoltából a kápolna
vil lanyhálózata is rendbe lett téve.
Még a tél folyamán elkészül a kápolna
villámhárítója is.

A templomban is több munka készül
el idén. A héten megújult a belső lába -
zat festése. október folyamán a torony
újul meg, és elkészül a villámhárító
megújítása. A harangvezérlést is javí-
tanunk kell, ez a források rendel ke zés -
re állásakor fog megvalósulni.

A plébánián garázs készült, és meg -
újult a paplak fürdőszobája a nyár fo -
lyamán. három ütemben megújítjuk a
Plébánia utcai támfalat, hiszen nagyon
rossz állapotba került az elmúlt évek-
ben. Az első ütemet jelentősen támo-
gatja a kerületi önkormányzat. ezen
túl nyertünk két nagyobb pályázatot.
Az egyikből befejezzük végre a pincei
közösségi terünknek a kialakítását: a
szellőzés, világítás kiépítése és a hátsó
részek hasznosítása van soron. A má -
sik pályázat egy későbbi, nagyobb lé -
leg zetű felújítás, bővítés előkészü le-
teként a tetőtér beépítését készíti elő.
elkészülnek a különböző szakvé le mé -
nyek és a tervek.
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c Eucharisztia d

II. JánoS Pál PáPA: 
eCCleSIA de euChARIStIA 23.

Ami réges régen keresztény terü lete -
ken történt a szakrális művészetben
és a liturgikus fegyelemben, ugyanaz
játszódik le ma azokon a kontinense -
ken, ahol még fiatal a kereszténység.
ezt a fölfogást tette magáévá a II. va -
tikáni zsinat, amikor a kötelező, de
józan „inkulturációról” beszélt. Szá-
mos lelkipásztori látogatásomon volt
alkalmam megfigyelni, hogy a világon
mindenütt milyen elevenséggel képes
az eucharisztikus ünneplés kapcsola-
tot találni a különböző kultúrák meg-
nyilatkozási formáival, stílusával, ér- 
zékenységével. A kor és a hely legvál-
tozatosabb körülményeihez alkalmaz -
kodva az eucharisztia nem csupán
egyes személyeknek, hanem népek -
nek is tápláléka, és keresztény szelle -
mű kultúrákat formál.

Mindazonáltal az alkalmazkodás e
jelentős művének mindig szem előtt
kell tartania a Miszté riumot, melyhez
minden nemze dék nek mérnie kell ma -
gát. A „kincs” túlságosan nagy és drága
ahhoz, hogy kí sérletezésekkel, vagy az
illetékes egyházi hatóság által jóvá
nem hagyott gyakorlatokkal az el-
silányítás, vagy meghamisítás veszé-
lyének tehet nénk ki. Az eucha risz-
tikus Misztérium központi jellege

Az idei évben az óvoda építése is
elkezdődött, a bontási munkák egy ré -
szére az egyházmegye már szerződött,
a többi építési munkára közbeszerzést
írt ki. A törley Mauzóleum műemléki
leltára készül. A Kálvária és a stációk
az elmúlt években rendbe lettek téve,
további beruházást mostanában nem
igényelnek. A temetőben a papi sírt
kell még felújítani, ehhez a milliós
nagyságrendű projekthez még forrá-
sokat keresünk. 

Zoli atya
bababababababababababababababababaa

KedvCSInáló

Kétszeresen imádkozik, aki énekelve
imádkozik! 

Minden énekelni szeretőt szeretettel
várunk a Szent lipót Scholaba, aki fon -
tosnak tartja a szent zenei szolgálatot,
mellyel szebbe tehetjük a liturgiát. Kó -
rusunkban gyerekek, felnőttek, e gész
családok is énekelnek. vasárnapon -
ként 8.40-től próbálunk az oratórium-
ban, a fél 10-es szentmise előtt. 

gyere, légy tagja közösségünknek!

Johanna
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megköveteli, hogy a jóváhagyás szoros
kapcsolatban történjék a Szent szék -
kel. Miként ecclesia in Asia kezdetű,
szinodus utáni apostoli buzdításom-
ban írtam: „az ilyen együttműködés
lényeges, mert a Szent Liturgia a min-
denki által vallott egyetlen hitet fejezi
ki és ünnepli, s mivel az egész Egyház
öröksége, a helyi Egyházak nem intéz -
kedhetnek felőle az egyetemes Egy-
háztól elszigetelten”.

A mondottakból érthető, milyen
nagy felelősség terheli az eucha risz -
tikus ünneplésben elsősorban a pa-
pokat: az ő feladatuk, hogy Krisztus
személyében vezessék, biztosítva a
com muniót és szolgálva azt nem csu -
pán a közvetlenül jelenlévő közösség-
ben, hanem az egyetemes egyházban
is, amely mindig érintett az eucha risz -
tiában. Sajnálatunkat kell kifejezni a
visszaélések miatt, melyek főként a
zsinat utáni liturgikus reform éveitől
kezdve, a kreativitás és az alkalmaz -
kodás félreértéséből fakadtak és sokak
számára okoztak szenvedést. A „for-
malizmus” reakciójaként egyesek, fő -
leg néhány régióban, már nem te  kin-
tették kötelezőnek az egyház és taní -
tóhivatal nagy liturgikus hagyomá -
nyai nak meghatározott formáit, és 
jóvá nem hagyott, gyakran egészen he -
ly telen újításokat vezettek be.

ezért kötelességemnek érzem, hogy
sürgetően felszólítsak mindenkit, hogy
az eucharisztikus ünneplésben nagy

hűséggel tartsa meg a litur gikus sza -
bályokat. ezek a szabályok – legmé-
lyebb értelmük szerint – a eucha risz-
tia hiteles egyházi természetének
konkrét megnyilvánulásai. A liturgia
soha nem lehet senki magántulajdona,
sem a celebránsé, sem a közösségé,
melyben a Misztériumokat ünneplik.
Pál apostolnak megszégyenítő szava -
kat kellett intéznie a korintusi kö zös -
séghez az eucharisztikus ünneplé sü-
kön tapasztalható visszaélések miatt,
melyek szakadásokhoz és pártosko -
dás hoz vezet tek. napjainkban újra föl
kell fe deznünk és meg kell becsülnünk
a liturgikus szabályok iránti engedel -
mes  séget, mint tanúságtételt a min-
den eucharisztikus ünneplésen jelen- 
lévő egy és egyetemes egyház mellett.
A pap, aki a liturgikus előírások sze -
rint végzi a szentmisét, és a vele egy -
ségben lévő közösség szótlanul, mégis
ékesszólóan bizonyítja egyház iránti
szeretetét. Épp ennek érdekében, hogy
erősítsem a liturgikus előírások mély
értelmét, kértem a Római Kúria illeté -
kes dikasztériumait, hogy készítsenek
elő egy különleges dokumentumot,
mely e nagyon jelentős kérdés jogi vo -
natkozásait is tartalmazza. Senki nek
sincs megengedve, hogy lebecsül je a
ránk bízott Misztériumot: túlságosan
nagy ahhoz, hogy bárki megengedhes -
se magának, hogy olyan önkényesen
bánjék vele, ami nincs tekintettel szent
jellegére és egyetemes természetére.
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c Humor d

A templomban egy kicsit összekeve -
redtek a dolgok. ugyanarra az idő -
pont ra szerveztek egy esküvőt és egy
gyászszertartást.
– Most mit tegyünk? – kérdi a sek -
restyés a plébánost.
– Kezdjük az esküvővel – szól megfon -
toltan az atya.
– Miért?
– Mert annak kisebb a valószínűsége,
hogy a halott meggondolja magát.

ab

négyen horgásznak a tiszán. egy arra
sétáló ember megkérdezi tőlük:
 – Mondják emberek, maguk miért sze -
retnek horgászni?
– Én azért, mert jó kikapcsolódásnak
tartom – feleli az első.
– Én a csend és a nyugalom miatt –
mondja a második.
– Szerintem ez a legjobb sport - teszi
hozzá a harmadik.
– És maga? – fordul a negyedikhez a
férfi.
– Én speciel halat akarok fogni.

ab

Kereskedő a vevőnek:
– na, hogy működik az általam készí -
tett egérfogó, amit tegnap vett nálam?
vevő:
– Biztosan jól, mert ma reggel két ege -
ret találtam az egérfogó előtt elpusz-
tulva. valószínűleg halálra nevették
magukat, amikor meglátták a csapdát!

egyik paciens a másiknak:
– Az orvosom azt mondta, hogy para-
noiás vagyok.
– Igen? ezt így kijelentette neked?
– hát, igazából nem mondta, de biztos
ezt gondolta...

ab

A csiga mászni kezd a cseresznyefán.
Az ott ülő madarak csodálkozva kér -
dik tőle:
– Mit akarsz te télen a cseresznyefán?
– no vajon? Cseresznyét akarok enni!
– de hát tél van, nincs rajta még cse -
resznye!
 – Mire felérek, éppen érett lesz.

ab

– halló, tűzoltóság? Kérem jöjjenek 
gyorsan, ég a házam!
– És hogy jutunk el önhöz?
– Miért? Már nincs meg az a szép piros
autójuk?

ab

vízimentőknél felvétel van. A fel ké szí -
tő odaállítja az első jelöltet a me dence
széléhez, és utasítja:
– Most azonnal ússzon le kétszáz mé -
tert!
– nade uram! hisz ez a medence nincs
is olyan mély!


