
Évről évre kitöltök egy évrendező
füzetet. (A yearcompass.com oldal-
ról letölthető.) Ez segít abban, hogy
számot vessek az elmúlt év tör  té -
néseivel, és előre tekintsek a kö -
vetkezőre. Újévkor nem fo -
gad   kozni kell, hanem el-
rendezni. átgondol ni,
hogy mi történt, és
mire lehet szá mí ta -
ni a követ ke ző év -
ben. Az év rende zés
nemcsak az egyé nek
számára fon  tos, ha -
nem a kö zös ség szá má ra
is. De mi történt kö zössé -
günkben a 2018-as eszten dőben, és
mire számít ha tunk 2019-ben?

Egyházmegyénk életének, sőt,
mondhatni a magyar katolicizmus
21. századi történéseinek egyik leg -
jelentősebb eseménye áll előt tünk,
a 2020-ban megren de zen dő Eu-
karisztikus világkongresszus for -

2019. január 13.

A BuDAfok-BElvárosI szEnt lIpót plÉBánIA kIADványA – fElElős kIADó: sárHEgyI zoltán

májában. Ez alkalom lesz hitünk és
közösségi életünk megerősítésére,
de mindez csak akkor működik jól,
ha készülünk rá. Hiszen nemcsak
résztvevőként kell majd helytáll-

nunk, hanem komoly fela-
dataink is lesznek a

kongresszus lebo nyo -
lításában. Csak hogy
a nagyságrendet ér -
zé kel tes sem: tízszer
annyi vendéget vár-

nak a szer ve zők, mint
amennyi Bu dapest ösz -

szes szállo dájának kapaci -
tása. Egy ilyen nagyságrendű

szervezéshez rengeteg erő forrásra
van szükség. De mit pro fitálhat
ebből a plébánia? Hogyan készül-
hetünk fel? Az eukarisztia nemcsak
az oltáriszentséget jelenti, hanem a
közösséget is, amely hálát ad Isten-
nek. Éppen ezért nem csak egyé -
ni hitéletünket kell megújítanunk,

Gondolatok évkezdetre



2

let. A 2019-es évben is számos
beruházás fog megvalósulni. A pé -
ter-pál kápolnában szükség van vil-
lámhárító kiépítésére, valamint a
padok szúmentesítésére. A szent
lipót templomban a sekrestye víz -
vételi lehetőségének megújítása
várat magára, valamint a templom
szőnyegezését kell megújítani, egy -
ségesíteni. A plébánián pályázati
pénzekből folytatódik a pincében
lévő közösségi helyiségeink kia la -
kítása, valamint a plébánia tető -
terének hasznosítási tervei készül- 
nek el. ugyancsak pályázati pén -
zekből tervezzük a plébánia utcai
támfal felújítását, újraépítését.

A leglátványosabb beruházásunk 
az óvodaépület kialakítása lesz, a -
melyre az egyházmegyénél megvan
már a szükséges forrás.

kérem a kedves testvérek imáit
közösségünkért! Az imaháttér a leg -
 fontosabb. Ezek után jön köz vet -
lenül a közösségbe való intenzívebb
bekapcsolódás, amelyre ugyancsak
bíz tatok mindenkit. Ha pedig nem
talál megfelelő kisközösséget plé -
bániánkon, akkor bíztatom, hogy
alapítóként vegyen részt egy új
közösség indításában! 

Hálásan köszönök minden imád -
sá got, minden segítséget. 

Imádságos szeretettel: 
Zoli atya      

bababababababababababababababababaa

hanem a közösségi éle tet is. Ennek
jegyében a tavalyi év folyamán meg-
erősítettük a szent ségimádásainkat
(bár ebben még van hová fejlőd-
nünk, akár a kör nyező plébá ni ák -
hoz képest is), valamint két új
plébániai csoport is alakult. kato-
likusnak lenni ugyanis nem csak
annyit jelent, hogy el járunk vasár-
naponként misére, ha nem ez lecsa -
pódik a közösséghez tartozás szá- 
mos módjában. A jövő keresz tény -
sége sokban fog hasonlítani az első
keresztények vallásosságához: „Áll-
hatatosan kitartottak az apostolok
tanításában és közösségében, a
kenyértörésben és az imádságban.”
(ApCsel 2,42) Amiként az első
keresztények is kisközösségekben
gyűltek össze, a jelenkor keresz -
tényei is kisközösségekben, csopor-
tokban erősítik meg hitüket. Éppen
ezért az idei esztendőnek is a leg-
fontosabb célja kisközösségek ala -
pítása, valamint a meglévők meg- 
erősítése.

A plébánia azonban nem csak a
hívek közösségét jelenti, hanem egy
intézményt is, amit működtetni
kell. A tavalyi évben elkészült a
péter-pál kápolna festése, a szent
lipót templom tornyának vakolat
felújítása, a templombelső lábazati
festése. A plébániaépületben is je -
lentős fejlesztések történtek, va -
lamint egy garázzsal bővült az épü- 



3

c Hirdetések d.

Januári imaszándékunk: imádkoz zunk
az üldözött keresztényekért.

ab

A Házascsoport következő összejö -
vetele január 14-én, este fél 8-kor lesz.

ab

A következő Képviselőtestületi ülés

január 21-én, hétfőn este 8 órakor lesz.
ab

A Férficsoport legközelebb január
28-án, hétfőn találkozik.

ab

február 1-je elsőpéntek. gyóntatás a
a szentmise előtt lesz. zoli atya nap-
közben meglátogatja plé bá ni ánk idő -
seit, be tegeit.

ab

Rózsafüzér imdkozás és titokcsere

február 2-án, szombaton az este 6 órai
mise előtt lesz.

ab

február 2. a szerzetesek világnapja.
ab

A fenyőfa bontás február 2-án, szom-
baton 8 órától lesz a templomban.
utá na a takarítás fél 10-től lesz.

ab

február 3-a vasárnap, Szent Balázs

ünnepe. Balázsáldás minden szent-
mise után lesz.

ab

Ajánlást honlapunkon keresztül, vagy
az irodában lehet kérni. ne hagyjuk az
utolsó pillanatra!

kérjük, hogy akik a 2019. év folyamán
házasságot akarnak kötni templo-
munkban, január folyamán jelentkez -
zenek az irodában!

ab

Szentmisét íratni a plébánia irodá -
jában, valamint vasárnapokon a sek -
restyében lehet.

ab

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

bababababababababababababababababaa

c Plébániánk d

DECEmBErI AnyAkönyvI HírEk

Akik a keresztség szentségében
részesültek:

turbéky zétény péter
pfejfer zoé
Wendler máté

Imádkozzunk értük!

Akik a házasság szentségében
részesültek:

Hives zsolt és szczerba karola 
álland József és szombathy klára

Sok boldogságot kívánunk!

Akiket temettünk:

peics Antalné
szül: Bánhidi margit

Hochbaum István
perger sándor
kun Attila

Nyugodjanak békében!
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kAráCsony mEgünnEplÉsE
pApnövEnDÉkEk között

A szEmInárIumBAn

Eltűnődtem, hogy mik lehetnek az
alapvető hozzávalók egy szeminárium
létrehozásához? valószínűleg sokan
tudják a választ a katolikus hívek kö -
zül, mégis elkészítettem a legrövidebb
listát. valahogy így hangzana a recep-
túra: 
- végy egy épületet egy saját kápolná-
val; 
- tegyél bele 40 fiatal férfit, akik telje-
sen krisztusnak akarják szentelni az
életüket; 
- állíts össze egy felelősök által veze -
tett képzési rendszert, ami „megke-
leszti a tésztát”; 
- hívd segítségül a szentlelket, lehe -
tőleg mindennap, hogy minden az Is -
ten szándéka szerint alakuljon. 

Ez számomra csak azért érdekes és
nagyon is aktuális, mert harmadik éve
egy ilyen intézményben és közösség-
ben töltöm az életem, készülve a papi
pályára. Amit talán már kevesebben
tudnak, de mindenki számára érdekes
lehet, hogy ez a közel 40 ember a ka -
rácsony szent éjszakáját és ünnepi
reggelét szintén együtt tölti, mint egy
nagy család. Az előkészületek termé -
szetesen adventtel kezdődnek – idén
több hajnali (rorate) szentmisén is
részt vettünk, nemcsak a szeminári-
umban, hanem például egyedi módon

HItoktAtóInk BEmutAtkoznAk

németh ágotának hívnak. A sapientia
szerzetesi Hittudományi főiskolán
végeztem katekéta-lelkipásztori mun -
katárs alapszakon, a mesterképzést
pedig jövőre fogom befejezni. 2016
óta dolgozom hitoktatóként a szent
lipót plébániához tartozó iskolákban,
jelenleg a kossuthban és az árpádban
vannak csoportjaim. 

keresztény családban nevelkedtem,
felnőve egyre több kérdésem lett Is-
tennel, a világgal kapcsolatban, me -
lyekre azóta is keresem a válaszokat.
kamaszkorom óta tartozom közös -
ségekhez, s ez a létforma alapvetően
meghatározta azt, akivé az évek fo -
lyamán váltam. A saját közösségeimtől
olyan sok kincset kaptam, amelyeket
nem tarthatok meg csak magamnak,
ezért is lettem katekéta. Egyik fontos
célom, hogy erős, stabil közösségeket
tudjak létrehozni, amelyek bázisként
támogatják, szolgálják tagjaikat, végső
soron pedig építik Isten országát a
világban. 



az esztergomi kórház kápolnájában is.
És ez jól van így, mert a karácsony
méltó és emelkedett ünneplésére való
felkészülést az emberi lélekben már 
az adventi hetekhez való hozzáállás is
meg határozza. A karácsonyi hangulat
leg konkrétabban azonban december
22-én kezd beköszönteni a „házba”,
azaz a szemináriumba. Ezen a napon
mindenki takarít, rendet rak ahol csak
tud, segít a „ház” ragyogóvá varázslá -
sában. A mi csapatunk ajándékokat
csomagolt, hogy a választott, és a
meglepetés könyvek igényes formá -
ban repítsék az örömöt a megaján -
dékozottak szívébe szenteste alkal- 
mával. 

És ha már szenteste: ez egy tartal-
mas, szép, kora estétől akár éjjel két
óráig is eltartó, intenzív nap számunk-
ra. általában 17 órakor kezdődik az
elsőéves társak betlehemi játékával,
amelyet hagyományosan több pap-
tanárunk, paptestvér - akik segítik a
felkészülésünket -, valamint Bíboros
atya is megtekint, hogy utána az egyik
diakónustársunk által énekelt törté -
neti beszámolóval megemlékezzünk
urunk, Jézus krisztus megszü leté -
séről. Ezt szokta követni a bíborosi
köszöntő, majd a szeminárium rekto -
rának ünnepi beszéde, és egy rövid
karácsonyi ének után a névreszóló
ajándékok átadása. A vacsorát termé -
szetesen együtt költjük el, ahol mond-
hatni klasszikus a menü: hal, esetleg

rántott hús, ecetes, illetve majonézes
burgonyával karöltve. 

Az évfolyamok közösségi megerő sö -
désére való tekintettel a vacsorát kö -
vető kápolnai zso lozsma elimád kozá-
sa után azok külön-külön is karácso -
nyoznak egészen az este 11 órakor
kez dődő matutinumig (a zsolozsma
olvasmányos ima órája), amit a hagyo -
mánynak meg felelően az Esztergomi
Bazilikában éne kelve elmélked át a
szeminárium kö zössége, ezzel is rá -
hangolódva az éjféli szentmisére. Idén
Cserháti ferenc püspök atya ünne-
pelte a bazilikába látogató hívekkel a
megtestesülés titkának felemelő éjsza-
káját. Az oltár körüli asszisztenciaszol-
gálatot természetesen mi láttuk el a
lehető legnagyobb gondossággal. nem
árulok el nagy titkot, ha elmondom,
hogy a szentmise utáni jókívánságok -
kal a lelkünkben siettünk, hogy mi -
előbb kipihenhessük magunkat a
másnap reggeli ünnepi zsolozsmára és
a karácsonyi (december 25-i) szent-
misére, hogy éberen és odaadóan tud -
junk szolgálni ismét az Úr oltára körül.

szép szokás, hogy a miseáldozat
megünneplése után még megnézzük a
szentatya tanítását, és fogadjuk az
Urbi et orbi áldást, hogy ezzel az áldás-
sal költsük el ünnepi és megérdemelt
ebédünket, majd keljünk útra, ki-ki a
maga családi, és szeretetteljes környe -
zetébe.

Müller Márk
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tokkal agyonverték. Halálának idő -
pontja bizonytalan, de január 20-án
ünnepeljük. 

tisztelete nagyon hamar elterjedt.
róma városának patrónusa, mivel
680-ban a nagy pestisjárvány idején
hozzá fohászkodtak, és a város meg -
menekült. De ő a védőszentje többek
között a svájci gárdának is.

Emléknapja a népi kalendáriumok-
ban az első tavaszébresztő nap, mert
ekkor kezdenek nedvet szívni, azaz
mézgásodni a fák.

Fellegi Béla

bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

tótH tIHAmÉr: 
ÉltEtő kEnyÉr 1.

Az orvosi tudomány számára nagy ha-
ladást jelentett, mikor a vitaminokat
fel fedezték és az egészséges táplál -
kozás és a gyógyítás szolgálatába állí-
tották.

vitaminok természetesen mindig
vol tak, mióta élet van a földön – csak
nem tudtunk róluk. nem tudtuk, mi-
lyen döntő szerepük van az élet fenn -
tartásában. voltak titokzatos beteg sé-
gek, amiket már régen ismert az em-
beriség, csak az okukat nem ismerte.
Ezeknek a betegeknek tulajdonképp
mintha semmi bajuk sem lett volna:
ettek és ittak eleget, pihentek, gondoz -
ták magukat, mindenük megvolt – és
mégis betegség gyötörte őket, mert

c Szentek d
.

szEnt sEBEstyÉn
A CsászárI tEstőrsÉg

pArAnCsnokA

sebestyén, az egyik legnépszerűbb
szent, narbonne-ban született, de mi -
lánóban élt. Diocletianus császár na -
gyon szerette, és kinevezte a testőrség
parancsnokává. így sebestyén egy -
szerre tudott császári tiszt és hűséges
keresztény lenni, aki bátran védte a
hitet. 

A keresztényüldözések idején be -
osz tása miatt segíteni tudott a börtön-
ben sínylődő keresztényeknek, és mi- 
vel tehetséges szónok volt, beszé dei -
vel bajtársait is el akarta vezetni a
hithez. végül kereszténysége miatt fel-
jelentették. A császár először nem
akarta elhinni, de mivel nem tagadta
meg a hitét, halálra ítélték. Egy nyílt
mezőn karóhoz kötözték, majd a ka-
tonák lenyilazták, és otthagyták. Egy
Irene nevű özvegyasszony viszont
felfedezte, és addig ápolta a súlyos
sebesültet, amíg fel nem épült. Amikor
megjelent a császári udvarban, min-
denki úgy fogadta őt, mint aki feltá-
madt a halálból. Ez arra irányíthatja
figyelmünket, hogy mindenki elpusz -
títhatatlan, a hívőnek nem árthat sem-
miféle kínzás és halál. 

És sebestyénnek másodszor is meg
kellett ízlelnie a halál misztériumát,
újra hóhérok kezébe került, akik bo -



valami hiányzott a szervezetükből; an -
nak ellenére, hogy jól táplálkoztak,
mégis gyöngék, sápadtak, kedvetlenek
és levertek voltak, és senki sem tudta,
hol volt a baj. ma már tudjuk.

tudjuk, hogy táplálkozásuk volt egy-
oldalú. Az általuk fogyasztott ételek-
ben nem volt elég vitamin.

Ha pedig az hiányzik, okvetlenül za -
varok állnak be a szervezetben. Ezt ma
már tudja a legtöbb ember. mást talán
alig is tud a vitaminokról, csak annyit,
hogy ha azok hiányzanak, előbb-utóbb
nagy baj és zavar lesz belőle. szent
tamás egyik eucharisztikus himnusza
az oltáriszentséget «panis vivus et vi-
talis»-nak, «élő és éltető kenyér»-nek
nevezi. Ha ma írná ezt a himnuszát,
talán «a lelki élet vitamin»-jának ne -
vezné az oltáriszentséget, mert az
valóban éltető forrása az emberies élet
nélkülözhetetlen építő elemeinek.

Emberek, vigyázzatok! Bármennyit
esztek és habzsoltok magatokba a tu-
domány, művészet és technika falat-
jaiból, lelketek mégis sápadt, erőtlen
és beteg lesz, ha nélkü lözitek az éltető
kenyeret, ha hiányzik belőletek az ol -
táriszentség éltető ereje.

mert ami a vitamin a test életének,
az az oltáriszentség a lélek életének.
Az oltáriszentség éltető kenyerére. rá -
szorul az egyén élete is, de a közösség
élete is.
Igen, az oltáriszentségre rászorul az
egyén élete. 

mindenkit megdöbbenthet az orvo -
sok nak az a megállapítása, miszerint
napjainkban rohamosan nő az idegba-
jos emberek száma. De hiszen nem is
kell ehhez orvosi tanúskodás; mi ma-
gunk is nem találkozunk-e lépten-nyo -
mon összeroppant lelkű, kétségbe -
esett, önmagukkal meghasonlott em-
berekkel? mi ennek az oka? mi juttatta
ezeket ide? kétségkívül különféle gaz-
dasági és egészségi, anyagi és erkölcsi
ok is. De a lelki meghasonlásnak egyik
leggyakoribb előidézője az, ha az em -
ber vakmerőén kiszakítja élete gyöke -
rét a vallás éltető talajából. tagad ha-
tatlan ugyan, hogy anyagi tényezők is
megtámadhatják a lelki egyensúlyt, de
ahol az Istenben gyökerező lélek ellen-
álló erejével találják magukat szem-
ben, mégiscsak sokkal könnyebb azok-
nak összemorzsoló erejét kivédeni!

Ha az élet legégetőbb kérdéseire
nem tudunk kielégítő választ adni, ez
már magában is a legkínzóbb kételyek
és lelki egyensúlyt megbontó töpren -
gések forrásává válhat. Csoda-e, ha
ilyen belső lelki meghasonláson tönk -
re megy még az egészséges ember is?
Akinek lelkét a vallási kétely gyötri,
annál beteges tünetek fognak jelent -
kezni az élet egyéb területén is, mert
amint a vallásos meggyőződésből lelki
erő fakad, éppúgy a meg nem oldott
vallási kérdésekből gyöngeség és bi-
zonytalanság érzete ered a minden-
napi élet feladataiban is.
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Budafoki Baptista imaház
Január 25. péntek, 18 óra

baptista lelkipásztor
igét hirdet: Lukács János
Budafoki Evangélikus templom
Január 24. csütörtök, 18 óra
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baptista lelkipásztor
igét hirdet: Lukács János
Budafoki Evangélikus templom
Január 24. csütörtök, 18 óra

 

Január 28. vasárnap, 18 óra

római katolikus plébános
igét hirdet: Sárhegyi Zoltán
Budafoki Református templom
Január 26. szombat, 18 óra

Január 25. péntek, 18 óra

Budafoki Evangélikus templom
Január 24. csütörtök, 18 óra
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római katolikus plébános
igét hirdet: Sárhegyi Zoltán
Budafoki Református templom
Január 26. szombat, 18 óra

 

Január 28. vasárnap, 18 óra

igét hirdet: Sárhegyi Zoltán
Budafoki Református templom
Január 26. szombat, 18 óra

 

evangélikus lelkész
igét hirdet: Hokker Zsolt
Budafoki Baptista imaház

 

evangélikus lelkész
igét hirdet: Hokker Zsolt
Budafoki Baptista imaház

 

református lelkipásztor
Igét hirdet: Szász János 
templom
Budafok-Belvárosi Szent Lipót 

 

református lelkipásztor
Igét hirdet: Szász János 
templom
Budafok-Belvárosi Szent Lipót 

 

Budafok-Belvárosi Szent Lipót 

          


