
1755. október 6-val egy új ünnep szü -
letett promontoron. ugyanis ezen a
napon szentelte fel a település új temp -
 lomát padányi Bíró Márton, a híres
veszprémi püspök, Szent Lipót tisz -
teletére.  Babenbergi iii. Lipót, akit az
Egyház 1485-ben emelt a szen-
tek sorába – többek között a
mi Mátyás királyunk javas -
latára  – 1136. november 15-én
halt meg az általa alapított
klosterneuburgi ágostonos
kanonokok kolostorának
fa lai között. nos, ez a nap,
november 15-e lett a pro mon-
tori szőlőművesek és kővá jók új
ünnepe.  A település korábbi templo -
ma, a Szent péter és pál templom
ettől az időtől fogva mint kápolna
funkcionált.

A Lipót napi búcsút azóta is meg-
tartja a plébániaközösség hívő népe,
csak az idők folyamán jelentős vál-
tozásokon ment keresztül. Az első,
1755. évi búcsú szolgált alapjául az
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BudAfoK-BELvároSi SzEnT LipóT pLéBániA KiAdványA – MEgjELEniK KéTHETEnTE

elkövetkezendő évtizedeknek.  Erede-
tileg mindig a napján, vagyis novem-
ber 15-én tartották. Ha a búcsú ün ne-
pe hétköznapra esett, akkor szigorú
munkaszüneti nap volt, senki sem dol-
gozhatott. Természetesen a gyere kek -

nek is tanítási szünet volt. Az ün-
nepre már napokkal korábban

elkezdtek készülődni. Első -
ként a templomot és kör -
nyékét takarították ki, majd
annak környékét. Ez után
mindenki saját portáját tet -

te rendbe. A sütés, főzés már
két nappal korábban megkez -

dődött. Szent Lipót ünnepén a
„Kiritog” (Kirchentag) napján az első
szentmise reggel nyolc órakor volt,
ahová rendszerint a háziasszonyok és
a neki segédkező lányok, ifjú asszo -
nyok mentek el, hogy utána a kony-
hában tevékenykedjenek. Az ünnepi
szentmise délelőtt 10 órakor kezdő   -
 dött és úgy dél körül ért véget. Az
1840-es évek végétől általában már

Kiritog, avagy a budafoKi búcsú
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december elején kezdődjenek az es -
küvők. Hogy a fiatalok duhajkodását
megelőzzék, ezért a községi bíró volt
egyszemélyben a felelős. Az ő köte-
lessége volt az illem és az erkölcs be-
tartatása.  Az 1880-as évektől az első
világháború befejezéséig a Lipót napi
búcsú három naposra bővült. Így a
farsang második és harmadik napja
csaknem folyamatos mulatozással,
tánccal telt el.

Az első világháborút követően a Li -
pót napi ünnepek menete is megválto-
zott. Ehhez bizonyára hozzájárultak az
ország, majd Trianont követően az el -
csatolt országrészekből nagyszámban
beáramlott emberek is. Ők már közel
sem tartották annyira fontosnak a
templomuk ünnepét, mivel hitük is
felszínesebb volt. Ez volt az az idő,
amikor a Lipót nap átkerült vasárnap -
ra oly módon, hogy amennyiben no-
vember 15-e Lipót napja szerdán,
vagy előtte volt, akkor az ünnepi „Li -
pót napi” szentmise az előtte lévő va -
sárnapon lett megtartva. Csütör tököt
követően pedig a következő vasárnap
volt az ünnepi szentmise. A nagymise
időpontja változatlanul 10 óra volt és
az asszonyok, lányok miséje 8-kor, de
itt már észrevehető volt a jelentős lét-
számapadás. Az ünnepi asztalnál is
kevesebben ültek, talán a gazdasági
helyzet következtében, és a hagyomá -
nyos pulyka is szép lassan eltűnt az
asztalokról.

ünnepi szónokkal - aki a szentmisét is
bemutatta - zajlott a nagymise. A déli
harangszó elhangzását követően in-
dult meg a „népvándorlás” az ünnepi
ebédre, mely a családoknál pontosan
egy órakor kezdődött. Az ünnepi ebéd
a családok, rokonság nagy napja volt,
hiszen ilyenkor a más településre férj -
hez ment lányok, idegenbe nősült fiúk
is hazatértek kis családjukkal. A szo -
kásos húslevest követően az ünnepi
asztalról nem maradhatott el a főétel,
a pulyka, melyről a XiX. század első
felében a promontoriak a szomszéd
települések lakóitól a “poukltíp”, azaz
pulykatolvaj gúnynevet kapták. Ennek
eredete onnan származik, hogy a Té -
tényi-fennsík, Tétényi Öreghegy ré -
szén a derék tétényi gazdák pulyka- 
tenyésztéssel is foglalkoztak. Ebből a
pulykatenyészetből szerezték be a le -
leményes promontori legények az ün-
nepi asztalra valót. Az ünnepi la ko mát
követően a házigazda borainak bemu-
tatója következett. Majd az ünnepi
ebédet követően a templomtéri vásári
forgatagban múlatták az időt a község
fiataljai. délután 5 órakor ünnepi ve -
csernyével zárult az egyházi ünnep,
melynek idejére felfüggesztették a
templomtéri vigasságot. A ve csernye
végeztével aztán folytatódott a mula-
tozás. általában ez a nap volt a
leánykérések időszaka is, hogy a sző -
lőhegyen és a pincékben befejezett
munkákat követően november végén,
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A második világháborút követően az -
tán az új politikai hatalom gazdái min-
den eszközzel igyekeztek elvenni az
ünnep szakralitását. Ez elsősorban
abban mutatkozott meg, hogy a bú -
csút egyértelműen a világi szórako -
zással kötötték egybe. volt idő, hogy
Budafokon egyszerre két helyen is
területet biztosítottak az alkalmi áru-
soknak, céllövöldéseknek, ringlispílt
működtető vállalkozóknak alkalmilag
alkoholt árusító egyéneknek. Ezek a
módszerek sok budafokit eltérítettek
az igazi Lipót napi ünneptől. de ez
sem tartott öröké, mert aztán a rend-
szerváltást követő években ez az ol -
csó, isten nélküli búcsú is eltűnt.  

Egy valamit nem tudtak eltűntetni,
az pe dig az igazi BudAfoKi BÚCSÚ.
Mert a búcsú az emberek lelkében,
szívében ott maradt. Az elengedhe tet -
len ünnepi nagymise, sok alkalommal
felejthetetlen zenei élményekkel, kivá -
ló szónokokkal. generációk távoztak,
és újak nőttek fel, de a november 15-i
Lipót napi búcsú ma is él. Közben nap-
jaink nemzedéke új szokásokat hono -
sított meg. Az egyik az ünnepi nagy-
 misét követő közös agapé, amelyen
plébániaközösségünk minden tagját
szeretettel fogadja az egyházközség,
ami segít a hívek összekovácsolá  sá -
ban. A legfiatalabb hajtás pedig a „ke -
resztalják” útja. A három helyszín -
ről induló keresztalja a nagymise kez -
detére ér a templomhoz, és közösen

vonulva be a templomba lesznek ré -
szesei az ünnepi nagymisének. Az első
keresztalaja rózsavölgy végéből – az
egykori Sauwinkelgrabenből – a Hon-
foglalás út végéből a Mária képoszlop-
tól indul. A második, a Schleicher ke- 
r eszttől  (panoráma utca-Kerékgyártó
utca) – az egykori Hofried, udvar dű -
lőtől, míg a harmadik a Wohner ke -
reszttől (Kertész utca-árpád utca) a
ré gi ortsriedtől indul. 

A budafoki Szent Lipót napi búcsúk
tehát folytatódnak istenbe vetett tö -
retlen hittel és reménnyel, lelkünkben
őrizve, és emlékezve  eleink áldozatos
hitére és kitartására.

Garbóci László      
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d
.

Novemberi imaszándékunk: imád-
kozzunk elhunyt szeretteinkért.

ab

Szent Lipót ünnepén, november 15-én,
egész napos Szentségimádás lesz a
templomban. Szentségkitétel fél 8-kor
lesz, délután 5-kor szentórát tartunk.
Szentségőrzésre a sekrestyében lehet
jelentkezni.

ab

A Házascsoport következő összejö ve -
tele november 12-én este fél 8-kor lesz.

ab

Templomunk búcsúi nagytakarítása
november 17-én szombaton fél 9-től
lesz. Minél többen vegyünk részt rajta!
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országos gyűjtés a Karitász javára. 
A november 25-i perselypénzt az egy-
ház karitatív munkájára ajánljuk fel.

ab

Adventi koszorúkötés lesz december
1-jén fél 3-tól a cserkészotthonban.

ab

Az adventi időszakban a roráték hét -
köznap reggel 6 órakor kez dődnek.

ab

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

c Plébániánk d

EMLéKEzéS A MáSodiK
viLágHáBorÚ áLdozATAirA

régi hagyomány, hogy a halottak nap -
jához legközelebb eső vasárnapon a
fél tízes szentmisén megemlékezünk a
ii. világháborúban hősi halált halt ka-
tonákról. A templomban található doni
harctéri hamvakat tartalmazó urna
előtt mécsesek égnek, fehér virágok
díszelegnek és a tömjénfüsttel is tisz -
telgünk az elesettek emléke előtt.

Múlt vasárnap a szentmise, és az ün-
nepélyes kivonulás után a templom
oldalán lévő emléktábla előtt zoltán
atya elmondta az elesett hősökért szó -
ló imát, majd Sasvári László, a kép vi -
selőtestület elnöke és garbóczi László
helytörténész megkoszorúzta az em-
léktáblát, végül közös imádságban em -
lékeztünk a budafoki áldozatokért. 

november 18-án, vasárnap lesz temp-
lomunk búcsúja. Az ünnepélyes bú -
csúi nagymise fél 10-kor kezdődik.
Celebrálja, és beszédet mond

Dr. KráNitz MiHály

A pázMány péTEr KAToLiKuS EgyETEM
HiTTudoMányi KAránAK déKánjA

A szentmise után szerény aga péra vár-
juk a híveket a cserkészotthonba.

ab

Bíztatunk mindenkit, hogy a búcsúi
szentmisére idén is keresztaljával ér -
kezzen. Három helyről indul ke reszt -
alja: a Madonna képoszloptól fél 9-kor,
a Wohner kereszttől háromnegyed 
9-kor, a Schleicher kereszttől 9-kor.

ab

november 19-én, hétfőn este 8-kor
Képviselőtestületi ülés lesz.

ab

A 2020-ban Budapesten megrende-
zésre kerülő nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus ráhangolódásaként
ismét világméretű szentségimádás
lesz november 24-én, szombaton Krisz -
 tus Király ünnepének előestéjén. 
Templomunkban délután 5 órától gi -
tá ros szentségimádás lesz.  regiszt -
rálni a krisztuskiraly.iec2020.hu olda-
lon lehet.
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Az ünnepség a Himnusz eléneklésével
zá rult. nagyon jó lenne, ha ez a hagyo -
mány megmaradna és a későbbiekben
is megtartanánk ezt az ünnepséget. ne
feledjük, ezek az emberek feláldozták
életüket – értünk is!

Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

férfiSáTor – 2 órA EgyüTTLéT

Immár hét éve, hogy havi egy alkalommal

lehetősége van közösségünk férfi tag -

jainak találkozni, és kötetlenül, de irá -

nyítva eszmét cserélni a világ dolgairól. 

Az együtt töltött időnek keretet ad a
találkozó kezdetekor és befejezésekor
a közös imádság. Beszélgetéseinkben
két állandó programpont szerepel, az
egyik, hogy zoli atya áttekintést ad a
plébánia folyó ügyeiről, valamint a kö -
zeljövő eseményeiről. Mivel a férfiakat
kiemelten foglalkoztatják az épít ke -
zési munkálatok, ezek természetesen
mélyebben kerülnek elemzésre. A má-
sodik pont a minden jelenlévőnek fel-
tett „Hogy érzed magad? Mi foglal koz-
tat mostanában?” kérdések, melyek

alapján lehetőségünk van jobban meg-
ismerni egymást, valamint a külön -
böző életkorban és élethelyzetekben
levő férfitársunk problémáit, gondo-
latait. 

Minden év első találkozóján össze -
gyűjtésre kerülnek azok a témák, ame -
lyek a gerincét adják az együtt létek-
nek. Az idei évben három fő csoport
alakult ki, úgymint vallási, közösségi
és társadalmi kérdések. Ízelítőül egy
csokor az idei kérdésekből: 
- hogyan lehet megkülönböztetni a jó

és a gonosz sugallatokat? 
- mit tehetünk a pozitív befolyáso lá-

sért a közvetlen és a távolabbi kör-
  nyezetre? 

- az átlagember jövőképének változása
a történelemben. A ma embere hova
halad? 

- szóbitorlás mint a tudatos rombolás
eszköze. Hogyan lehet politikailag kor-
rekt módon ennek ellenállni? 

- Mi a szabadkőművesség? Kik irá nyít - 
ják a világot? 

Ezekre a kérdésekre is minden részlet -
 re kiterjedő előadást tart zoli atya, ki -
emelten bemutatva Egyházunk, vala- 
mint filozófusok, szakemberek állás -
pontjait és a köztük levő összhangot
vagy eltéréseket. 

Szeretettel várjuk régi és új tagja in -
kat a férfisátor soron következő alkal -
mára, melynek időpontja a Hirdet é -
sekben kerül közzétételre.

Szabó Zoltán
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AjánLó

Akár közösségben, akár otthon egyé -
nileg kapcsolódj be a 

SzeNtSégiMáDáS iSKolájábA

Elérhető a youtub-on.
gépeld be: A szentségimádás iskolája

Kiváló alkalom, élj a lehetőséggel!!!

Gadácsiné W. Katalin

bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d
.

ii. jánoS páL pápA: 
ECCLESiA dE EuCHAriSTiA 26.

„Ave, verum corpus natum de Maria

Virgine!” üdvözlégy szent test, ki Szűz -
től születtél! néhány évvel ezelőtt ün-
nepeltem pappá szentelésem ötve ne-
dik évfordulóját. Kegyelemként élem
meg, hogy ezt az Eucharisztiáról szóló
enciklikámat azon a nagycsütörtökön
ajánlhatom fel, amely péteri szolgála -

tom 25. évébe esik. Hálatelt szívvel
teszem ezt. Több mint fél évszázada,
1946. november 2-a óta, amikor első
szentmisémet bemutattam Krakkóban
a Wawel székesegyház Szent Lénárd-
altemplomában, minden áldott nap
szemlélem az ostyát és a kelyhet, me -
lyekben az idő és a tér mintegy „kon-
centrálódik”, és a golgota drámája újra
meg újra megelevenedik, föltárván a
maga titokzatos „egyidejűségét”. A hi -
tem minden áldott nap fölismerhette

Az EMBErfiA nEM AzérT jÖTT,
Hogy nEKi SzoLgáLjAnAK, HAnEM,
Hogy Ő SzoLgáLjon...   (Mt 20,28)

Misszió, szolgálat, segítség, felajánlás,
hozzájárulás, önkéntesség, áldozat,
alázat, figyelmesség – hogyan is állunk
ezzel a témával? Kihaló félben a sza -
vak és a kapcsolódó tartalom. 

Ha közvéleménykutatás eredményét
kellene összegeznem, szomo rú lenne
a kép, ellenszolgáltatás nélkül szinte
semmi nem működik. fábry Kor nél a
Szentségimádás iskolájában is említi:
„A földön semmi sincs ingyen". Böjte
Csaba testvértől gyakran halljuk: „Jót

tenni jó!”

Aki megtapasztalja a fenti szavak
mö götti tevékenységet, komoly lelki
töltődést kap. A szolgálat nem alantas
tevékenység, hanem az Úr jézus mun -
kájában való részvétel. Művelheted
családi, egyéni, vagy akár közösségi
szinten. Templomi közösségen belül –
szentségőrzés, templomtakarítás, ka -
ritász tevékenység, készülődés a temp-
lom búcsújára, készülődés adventre,
ka rácsonyra. Ha bekapcsolódsz, szebb
lesz az ünneped!

nincs időd? –  A napnak 24 órája
van. Te vagy az időd ura, életed ura pe -
dig isten! Hát rajta!
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a konszekrált kenyérben és borban az
isteni Útitársat, aki csatlakozott a két
emmauszi tanítványhoz, hogy meg-
nyissa szemüket a világosságnak, szí -
vüket pedig a reménynek.

Engedjétek meg, drága testvéreim,
hogy mély megindultsággal letegyem
hitetek megerősítésére és társaként
hitvallásomat a Legszentebb Eucha -
risztiáról. „Ave, verum corpus natum de

Maria Virgine, vere passum, immola-

tum, in cruce pro homine!”

Ez az Egyház kincse, a világ szíve, a jö -
vő záloga, melyre minden ember – tu-
dattalanul is – vágyakozik. Kétség tele-
nül nagy, bennünket felülmúló misz -
térium, s kemény próbára teszi el -
ménknek a látható valóságon túllépő
képességét. érzékeink itt megtorpan-
nak – „szem, ízlés, tapintás megcsalód-

hat itt”, mondja az Adoro te devote

himnusz –, de a Krisztus szavára tá-
maszkodó és az apostoloktól ránk
hagyományozott hit egyedül elég. En-
gedjétek meg, hogy miként péter jános
evangéliumában az eucharisztikus be -
széd végén, megismételjem Krisztus
előtt az egész Egyház és mindannyia-
tok nevében: „uram, kihez menjünk?
Az örök élet igéi nálad vannak.” (Jn

6,68.)

E harmadik évezred kezdetén mind -
annyiunknak mint az Egyház gyerme -
keinek, új erővel kell elindulnunk a ke-  
resztény életben. Miként Novo millen-

nio ineunte apostoli levelemben írtam:

„nem arról van szó, hogy „új prog ra -
mot” találunk ki. A program adva van
abban, amit az Evangélium és az élő
Hagyomány tartalmaz. végső so ron
Krisztusban koncentrálódik, hogy
megismerjük, szeressük, kövessük őt,
őbenne éljük a szentháromságos éle -
tet, és vele együtt formáljuk át a tör té -
nelmet a mennyei jeruzsálemben való
beteljesedésig.” E program új len dü -
letű megvalósítása a keresztény élet-
ben az Eucharisztia által történik.

Minden életszentségre törekvésnek,
minden nekifeszülésnek az Egyház
küldetésének teljesítéséért, minden
lelkipásztori terv megvalósításának az
Eucharisztikus Misztériumból kell
merítenie a szükséges erőt, és feléje,
mint csúcspont felé kell irányulnia. Az
Eucharisztiában birtokoljuk jézust, az
ő megváltó áldozatát, az ő föltáma -
 dását, benne birtokoljuk a Szentlélek
ajándékát, az Atya imádását, az en-
gedelmességet és a szeretetet. Ha
mellőznénk az Eucharisztiát, hogyan
tudnánk meríteni azt, ami hiányzik
nekünk?
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c Humor d

Hajtja a székely bácsi komótosan a
szekerét. Egyszer csak lelassít mellette
egy autó és kiszól a sofőr:
- Bácsi, nem tudná megmondani mer -
re van a makaróni gyár?
- nem tudom én, fiam. 
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi el-
gondolkozik, aztán utána kiált: 
- jóember, nem a lyukastésztagyárat
ke resi? 
A sofőr örömmel tolat vissza:
- de igen, tudja hol van?
- dehogy tudom, fiam. 

ab

A kuncsaft a gyógyszertár pultja előtt
várakozik a gyógyszerére. Egyszer
csak egy hatalmas robbanás hallatszik,
majd előjön a patikus robbanásnyo -
mokkal a ruháján: 
- Elnézést uram, de menjen vissza a
doktor úrhoz, kérje el ismét a receptet,
de ezúttal nyomtatott betűkkel írva! 

ab

A Kínaiak világhódító hadjáratba kez-
denek, és szépen lassan eljutnak a Szé -
kelyföldig.
felsorakozik a két hadsereg egymással
szemben, majd a kínai vezér meg be -
szé lésre hívja a székely vezért, áront.
- nem félsz? - kérdi a kínai.
- Há mér félnék? - kérdi hetykén áron.
- Azért - válaszol a kínai - mert mi 200
millióan vagyunk, ti meg csak 40 ez ren.
- Elkerekedik áron szeme, feltolta a

kucsmáját, megvakarta a fejét majd
hátrafordult a hadaihoz:
- Emberek! Hová fogunk mi eltemetni
200 millió kínait? 

ab

A nagy szilvatermő vidékről származó
sorkatona meséli élményeit: 
- és akkor eltévedtünk az erdőben.
Egész napon át még innivalónk sem
volt. Se bor, se rum, se szilvórium. 
- és víz? - szól közbe valaki. 
- víz? Ki gondol ilyen helyzetben für -
désre? 

ab

A kiskatona panaszt emel az ügyeletes
őrmesternél: 
- Őrmester úr, kacsapástétom volt ma
vacsorára, de tudom, hogy egy gramm
kacsa nem volt benne. 
- na és? - feleli az őrmester - Evett már
maga székelykáposztát?
- igen, őrmester úr.
- és volt benne székely? 
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- Katona! Ha őrségben azt látná, hogy
egy alak kúszik a tábor felé, mit tenne?
Mire az újonc: 
- jelentem, segítenék a tiszthelyettes
úr nak felállni, és betámogatnám a szo -
bájába!


