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A BUdAfoK-BElváRosi szEnt lipót pléBániA KiAdványA – MEgJElEniK KéthEtEntE

Krisztus, a világmindenség Királya
Az egyházi év utolsó vasárnapján
Krisztust, mint királyt ünnepeljük.
Maga az ünnep tartalma, hogy Jézus
isten országának vezetője, az Újszövetségben is megtalálható. Amikor pilátus vallatja őt,
akkor mondja, hogy „az
én országom nem ebből a világból való”.
Az ünnep köte lezővé az 1925-ös
szentév lezárásakor
vált, aminek a mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában”. Ezzel
azt akarták kifejezni, hogy
isten országa már itt a földön
elkezdődik, és ennek az országnak
vezetője Jézus. Ennek az országnak
a kibontakoztatásán munkálkodik
minden keresztény. A szentévre való
készület keretében a világon mindenütt a legmagasabb hegycsúcso -

kon kereszteket és Krisztus szobrokat állítottak. Ezek közül kiemelkedik a hét méter magas Béke- Krisztus szobor az argentin-chilei hatá ron, amit a határvita lezá rulásakor állítottak, valamint a 38 méter magas Rio de Janeiro-i
Megváltó Krisztus
szobor, amelyet eredetileg Brazília
függetlenségének
100. évfordulójára
terveztek átadni.
Az ünnep mai üzenete, hogy bármi is
történik a világban körülöttünk, mindig is Krisztus a
világ Ura. Ő az, aki békét ad, aki harmóniát teremt, aki gondot visel az
egyes emberekre és a népekre. Kérjük Őt népünkért, hazánkért, családjainkért!
Zoli atya

c Hirdetések d.
Decemberi imaszándékunk: imádkozzunk családjaink lelki megújulásáért.
ab

Adventben a roráték hétfőtől péntekig reggel 6 órakor kez dődnek.
hétköznapokon más időpontban nem
lesz szentmise.
ab

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a
roráték után közös reggelit szervezünk. A reggeli előkészítését tavaly
egy-egy család vállalta. idén szeretnénk többeket belevonni ebbe a szolgálatba, ezért az adventi 15 reggelre a
sekrestyében lehet jelentkezni. Kérjük, hogy akik reggelit készítenek, ne
arra törekedjenek, hogy minél bőségesebb és változatosabb legyen, hanem az egyszerűségre. Ez egy szeretetvendégség, nem a másik túllicitálásáról szól.
ab

Adventben a gyertyagyújtás mindig a
szombat esti szentmise elején van.
ab

Adventi koszorúkötés lesz december
1-jén, szombaton fél 3-tól 5 óráig a
cserkészotthonban. Az elkészült koszorúkat zoli atya az esti szentmisén
megáldja.
ab

Titokcsere és közös rózsafüzér imádság december 1-jén, szombaton a fájdalmas oltárnál lész fél 6 órai kezdettel.
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deceber 7-e elsőpéntek. gyóntatás a
roráté után lesz. 8 órakor nem lesz
szentmise. zoli atya a nap folyamán
meglátogatja plébániánk időseit, betegeit.
ab

Adventi készületünk december 8-án,
szombaton, szeplőtelen fogantatás
ünnepén lesz. Az este 6 órakor kezdődő szentmisét tartja, és a szentbeszédet mondja
Dr. Pákozdi István
egyetemi lelkész

Karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtés
lesz december 8-a és 15-e között plébániánk rászorulói számára. Az adományokat a Mária oltár elé várjuk.
ab

idén is lesz gyerekek karácsonyfája
templomunkban. Ezt a fenyőfát jóságdíszekkel akarjuk majd feldíszíteni.
Ezért kérjük a családokat, hogy segítsék a gyerekeket adventben abban,
hogy olyan díszeket készíthessenek,
amelyekre jelölik, vagy ráírják jócselekedeteiket. A gyerekek által készített

díszek a karácsonyfa felállításakor december 22-én, valamint a pásztorjáték
után, december 24-én helyezhetők el.
Görögkatolikusok figyelem!
Minden hónap negyedik vasárnapján
18.30 kezdettel vecsernyét végzünk
a péter-pál kápolnában.
Mindenkit szeretettel várunk!
dicsőség Jézus Krisztusnak!
simon Róbert
A Magyar Katolikus püspöki Konferencia gyűjtést hirdetett az üldözött keresztények megsegítésére. Ez nem
templomi gyűjtés. Az adományokat a
katolikus.hu honlapon található számlaszámra várják.
ab

Karácsonyfa-állítás december 22-én,
szombaton lesz, utána templomtakarítás. Kérjük, minél többen jöjjünk,
nagy szükség van a segítő kezekre.
ab

december 24-én már nem lesz roráté
szentmise templomunkban. A pásztorjáték délután 3-kor lesz, az éjféli
mise éjfélkor kezdődik.
ab

A szentmisék után adventi naptár
vihető el a gyerekek részére a hátsó
térdeplőről.
ab

Már lehet a 2019-es évre szentmisét,
esküvőt iratni hivatalos időben az irodában.

c Plébániánk d

szEnt lipót nApi BÚcsÚ
Kicsit hűvösen fújt a szél, de ragyogóan sütött a nap november 18-án vasárnap délelőtt. A fél tízes szentmise volt
templomunk búcsúnagymiséje, amelyre három helyszínről is érkeztek keresztalják és közösen énekelve imádkozva vonultak be a templomba, ami
már szépen megtelt a hívekkel. sok
olyan arc is feltűnt, akik már nem itt
laknak, de az emlékek visszahozzák
őket.
idén a celebráns és szónok Kránitz
Mihály atya, a pázmány péter Katolikus Egyetem hittudományi karának
dékánja volt. A vasárnapi evangélium
a végidőről, Krisztus második eljöveteléről szólt. Mindenkit érdekel ez, és
Jézus már jóval halála előtt bőséges tanítást adott erről. lehet, hogy ez a mi
életünkben bekövetkezik, de azt a napot csak az Atya ismeri. Minden életnek egyszer szembe kell néznie a véggel, és csak az állhat készen erre, aki
személyes létének lezárására méltó
módon felkészült. Mihály atya beszédében kiválóan ötvözte ezeket a gondolatokat szent lipót életével, aki
mint férj és családapa példás életet
élt, tizennyolc gyermeke volt, buzgó
volt a jócselekedetekben, a szegények,
rászorulók felkarolásában és álhatatos
az imádságban. szent lipót tökéletesen megértette Jézus tanítását: nem
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tudhatjátok sem a napot, sem az órát,
mindig készen állt. és Mihály atya kiemelte, hogy a várakozásban hívjuk
segítségül a Boldogságos szűz Máriát,
aki mindig velünk van.
A szentmise után agapé várta a híveket a cserkészotthon kertjében. A menü Jókai babaleves volt, és hamar elfogyott. Köszönet azoknak, akik az
ebédet előkészítették és megfőzték.
és ne feledkezzünk meg arról, hogy
egy templombúcsú azzal is jár, hogy
azt ki kell takarítani. szombat délelőtt
kicsik és nagyok emberfeletti munkát
végeztek, plébános atya nem tudott
betelni a látvánnyal. nagyon nagy köszönet azoknak, aki tisztává-széppé
varázsolták isten házát.
Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

vElünK élŐ hAgyoMány
lipót-nAp BUdAfoKon
Az 1136. november 15-én elhunyt szent
lipótra, és az őt több, mint 250 éve
templomuk védőszentjeként tisztelő
városalapító ősökre is emlékeztek
mindazok, akik november 18-án részt
vettek a délelőtti fél tízes szentmisén
és az azt követő agapén. A Wohner- és
a schleicher-kereszttől, valamint a rózsavölgyi Madonna-képoszloptól érkező három keresztalját, és a többi
hívőt ragyogóan tiszta templom fogadta, hiszen előző nap idősebbek és
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fiatalabbak a magas ablakoktól kezdve
a padokon át a padlóig alaposan, fáradságot nem kímélve kitakarították
az egész épületet, hogy a közösség
méltó környezetben ülhesse meg a
búcsúünnepet. A szentmisét dr. Kránitz Mihály, a pázmány péter Katolikus
Egyetem dékánja celebrálta, aki szentbeszédében megemlékezett az egyházat, és különösen a szerzetesrendeket nagylelkűen segítő „kegyes őrgrófról”, szent lipótról is, aki, hogy a
német-római Birodalom és a Magyar
Királyság közötti, akkoriban meglehetősen feszült viszonyt enyhítse, egyik
fiát, Adalbertet összeházasította álmos herceg lányával, hedviggel.
Az áldást követően a hívőket ízletes
bableves, torta és pogácsa várta a
cserkészotthonban, ahol a jó hangulatban elköltött ebédet követően a finom
kávé, prohászka-koktél és egyéb, a
cserészek által készített italok kortyolgatása közben a felnőttek ráérősen
beszélgettek, a gyerekek pedig lelkesen ugráltak a nagy örömükre még le
nem bontott trambulinon.
Az összejövetel végén ki-ki azzal az
érzéssel térhetett haza, hogy ha nem
is minden külsőségben, de lelkiekbenszellemiekben tovább vittük eleink
örökségét, erősítettük az istenhez és
az ő szeretet-közösségéhez való tartozásunkat.
Turi-Bognár Judit
bababababababababababababababababaa

csERKész Őszi poRtyA
A laikus szem viszonylag keveset láthat a cserkészek munkájából. ott vagyunk a programokon, néha a kávéházban, és általában a cserkészotthonban lehet velünk összefutni, noha
rengeteg programunk van. nem szándékosan folytatunk rejtőzködő életmódot, a rejtély megoldása sokkal hétköznapibb: legnagyobb, és legfontosabb programjaink nem Budapesten
vannak. Egy évben három ilyen programot említhetünk: a nagy nyári táborunkat, valamint az tavaszi és az őszi
portyát. Bevallom számomra mindig
ez utóbbi volt talán a legkevésbé vonzó. félreértés ne essék, nagyon szeretek ezeken is részt venni, de a tavaszi újjászületés, és a nyári pezsgés
mellett mindig egy keserédes hangulat fog el az őszi portyákon, mikor a
ritkuló lombok között, néha már rossz
időben, a fakó őszben járjuk a természetet.
idei portyánk eltért a korábban megszokottól. Elsősorban azért, mert kicsit átvariáltuk a rendjét. péntek este
még nem utaztunk el, hanem a nagyobb korosztályoknak tartottunk ismerkedős programokat a cserkészotthonban, amelyet nagyon jó hangulat
jellemzett. társasok, cserkészjátékok
és beszélgetés színesítették az estét.
A fiatalabbak másnap reggel érkeztek, és indultunk egy nógrádi faluba,

palotásra, ahol a helyi községházában
kaptunk remek matrac-szállást. idén a
hagyományos túránkat egy nagyon jó
kincskereső játékra cseréltük le, amely
a természetben – a horgászok körében
ismert palotási víztározó mellett – zajlott a modern technika vívmányait is
kihasználva.

A kisebbek jelenlétében sem maradhatott el néhány cserkészjáték, méghozzá a reneszánsz nagy mecénásai, a
Medici család kíséretében. A résztvevők sikerrel segítettek felderíteni lorenzo Medicinek egy ellenük tervezett
merénylet részleteit.
Az általunk szervezett programok
mellé társult még néhány remek lehetőség, amit a helyszín biztosított,
mivel a pingpong- és billiárdasztalnak
hála heves csatákat folytathattunk
egymással, hogy megtudjuk ki a legügyesebb az ütőkkel vagy a zöld posztón.
Úgy gondolom, nagy szükség van a
vérfrissítésre minden rendszeres programon, ezért is élveztem kiemelkedően az idei őszi portyánkat.
Major Szabolcs
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c Közösségeink d

c Szentek d.

A házAscsopoRt BEMUtAtKozásA

szEnt BoRBálA ágAi

Minden hónap második hétfőjén, este
fél 8-tól tartja találkozóját az újonnan
alakult plébániai házascsoport. A novemberi találkozón zoli atya vezetésével egy izgalmas körkérdésre válaszolva ismerkedünk meg és tudtuk
meg egymásról, hogy kinek mitől vált
a társa az igAzi-vá. Emellett megosztottuk egymással azt is, hogy kit mi
hozott el a csoportba, és milyen céllal
töltené szívesen a közös estéket.
fontosnak tartjuk, hogy a találkozók
és jövőbeli közös programok eredményeként egymást jobban megismerjük, olyan kis közösséggé formálódjunk, aminek a tagjai figyelnek
egymásra, támogatják egymást és baráti kapcsolatban vannak. éppen enynyire fontos, hogy az együtt töltött idő,
és a beszélgetések alkalmat adjanak a
fejlődésre, tanulásra és tapasztalatcserére. Jó néhány témaötletet gyűjtöttünk már, melyek elsősorban a keresztény hitünk, házasságunk és családi kapcsolataink erősítését és mélyülését szolgálják.
Ez a két terület, a közösségépítés és
a közös tanulás a legfontosabb célunk,
de emellett a plébániai életbe is szívesen bekapcsolódunk csoportként, építve ezzel a tágabb közösségünket.

szent Borbála az ádventi időszak kedves és népszerű szentje. Borbála Kisázsiában született a 300-as években
pogány kereskedő családban. Apja mikor kereskedelmi útra indult, egy magas toronyba zárta a külvilág elől, de
Borbála így is megismerkedett a kereszténységgel, és felvételét kérte az
Egyház közösségébe. Apja iszonyú haragra gerjedt, meg akarta ölni, de a
lány el tudott menekülni. Később elfogták, kegyetlenül megkínozták, de
éjszaka a börtönében angyalok jelentek meg és begyógyították sebeit.
Máskor a fáklyák, amivel meg akarták égetni kialudtak, ahogy testéhez
értek. végül halálra ítélték, apja saját
maga fejezte le, akit, amikor hazafelé
tartott villám sújtotta agyon.
Borbála sírjánál hamarosan megkezdődtek a csodák. tisztelete az egész
világon elterjedt, ereklyéi több helyen
megtalálhatók. Középkori festményeken oltáriszentséggel ábrázolják, mert
abból merített erőt, hogy minden kísértésnek ellen tudjon állni.
A késő-középkor óta van egy szokás,
hogy ádvent kezdetén cseresznye ágakat vízbe raknak a meleg szobában
karácsonyra, a tél közepére virágba
borulnak. A legenda szerint egy alkalommal Borbála ruhája beleakadt a
kertjükben lévő cseresznyefa egyik

Csikós Tamás
bababababababababababababababababaa
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ágába. A leány letörte az ágat és vázába helyezte, ami kivirágzott. A Borbála
ág így lett annak jele, hogy a hidegben,
a sötétben is új élet kezdődhet, nem a
halálé, az elmúlásé az utolsó szó.

Borbála csupasz ágainak kivirágzása
tegye szebbé készületünket, így közelebb juthatunk karácsony titkához.
Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d.

ii. János pál pápA:
EcclEsiA dE EUchARistiA 27.
Az eucharisztikus misztérium – áldozat, jelenlét és emlékezet – nem tűri a
csonkításokat vagy eszközzé silányítást. A maga sértetlen egészében kell
átélni ünneplésekor is, a Jézussal való
bensőséges beszélgetésben a szentáldozás pillanataiban is, és a szentmisén
kívüli szentségimádás bensőséges
csendjében is. Akkor az Egyház szilárdan épül és kifejezi azt, ami valójában:

egy, szent, katolikus és apostoli; isten
népe, temploma és családja; Krisztus
teste és a szentlélektől éltetett jegyese; az üdvösség egyetemes szentsége
és hierarchikusan fölépített közösség.
Az út, amelyen az Egyház a harmadik
évezred elején jár, a megújult ökumenikus elkötelezettség útja is. A második évezred utolsó évtizedei, melyeknek csúcspontja volt a nagy Jubileum, ebbe az irányba ösztökéltek
minket, és minden keresztényt arra indítottak, hogy feleljenek meg Jézus
imádságának: „mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,11). hosszú az út, telve
olyan akadályokkal, melyek felülmúlják az emberi képességeket; de miénk
az Eucharisztia, s előtte a szívünk mélyén hallhatjuk ugyanazokat a szavakat, melyeket illés próféta hallott:
„Rajta, egyél, mert hosszú út áll még
előtted” (1Kir 19,7). Az eucharisztikus
kincs, melyet az Úr rendelkezésünkre
bocsátott, ösztökél minket a cél felé:
hogy mindazokkal a testvérekkel együtt
teljesen részesedjünk belőle, akikkel
összekapcsol a keresztség. de hogy el
ne veszítsük e kincset, tiszteletben kell
tartanunk a hit- és az apostoli jogfolytonosságbeli közösséget, mint e szentségből fakadó követelményt.
Akkor mutatjuk meg, hogy valóban
tudatában vagyunk ezen ajándék nagyságának, ha minden szinten megadva
az Eucharisztiának mindazt, ami megilleti, gondosan ügyelünk arra, hogy ne
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halványítsuk el sem a természetét,
sem a követelményeit. A megszakítatlan hagyomány is erre késztet, mely az
első századoktól kezdve olyannak látta
a keresztény közösséget, hogy virrasztva őrzi ezt a „kincset”. szere-tettől
indítva akarja átadni az Egyház a
következő nemzedékeknek az Eucharisztikus Misztérium hitét és
tanítását, anélkül, hogy egy morzsát is
elveszítene belőle. nem fenyeget a túlbuzgóság veszélye az e misztériummal
való törődésben, hiszen „ebben a
szentségben össze van foglalva üdvösségünk egész misztériuma”.
bababababababababababababababababaa

c Humor d
Két angol lord az ötórai teáját fo gyasztja. Egyszer csak belép a komornyik és közli:
- Uraim, a temze kilépett medréből.
- Köszönöm, elmehet - szól a ház ura.
nyugodtan folytatják a teázást. fél óra
múlva a komornyik újra bejön:
- Uraim, a temze elárasztotta a város
alacsonyan fekvő részeit.
- Rendben van, elmehet - mondja a
lord nyugodtan.
Újabb fél óra múlva a komornyik bejön, kitárja az ajtót és így szól:
- Uraim, a temze.
ab

Egy közel keleti bemegy a bárba és így
szól a pincérhez:
- blahblahblabla cocA-colA.

- Elnézést uram, nem értettem jól, egy
jéghideg micsodát?
ab

Egy hölgy összetört autóval ér haza,
mire a férje:
- Mi történt drágám?
- nekem jött egy biciklista.
- na de hányszor?
ab

- hallottad, Béla? Egy autó elütött egy
kéményseprőt.
- nahát, ez hallatlan! Már a tetőn sincs
biztonságban az ember!
ab

- Mit mond a bibliai hangosbemondó?
- Jónást várják a halban!
ab

Az alábbiak szószerinti idézetek bírósági jegyzőkönyvekből:
- Mikor van a születésnapja?
- Július tizenöt.
- Melyik évben?
- Minden évben.
ab

- tehát azt mondja, hogy a lépcső lefelé vezetett a pincébe?
- igen.
- lehetséges, hogy ugyanez a lépcső
felfelé is vezetett?
A lipót lApoKAt KiAdJA
A szEnt lipót pléBániA, BUdAfoK
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