
Bár csak jövő szombaton lesz ez az ün -
nep, mégis olyan jelentőségű, hogy
már most hírt adunk róla. gyer tya -
szentelő Boldog asszony a karácsony
utáni negyvenedik nap. Régebben az
e gész ünnepkört ez a nap
zárta le, mára már csak
annyi maradt, hogy a  ka -
rácsony fá kat a templom-
ban febru ár 2-ig meg-  
tartj uk.

de mit tartalmaz ez az
ün nep? Alapvetően két fő
mon danivalója van: Jé -
zus és Simeon találkoz-
nak, Si meon jövendöl Máriáról, vala- 
mint ez az ünnep Má ria tisztulásának
ünnepe. Szokásban volt ugyanis, hogy
a szülés után a nők áldozatot mutattak
be a templomban. Ezzel lezárul mind -
az, ami a születéssel kapcsolatos, és
kezdetét veszi Jézus gyermekkora. és
ez a kezdet rögtön a nyilvánosság elé
lépéssel történik – két öreg felismeri,
hogy a Messiás született meg.

2019. január 27.

A BudAfok-BElváRoSi SzEnT lipóT pléBániA kiAdványA – MEgJElEnik kéTHETEnTE

Ehhez a naphoz kapcsolódik a gyer -
tyaszentelés szokása. Régen a teljes
település gyújtotta meg – az előzőleg
a pap által megszentelt – gyertyáit a
szentelt tűzről, majd körmenetben vo -

nultak a templomba. Haza-
térve a szentelt gyertyát
eltették. Ha valaki meghalt
a családból, a gyászmi sé -
jé re magukkal vitték és a
szentmise ideje alatt ma -
guk előtt égették le gyer-
tyáikat.

Számunkra is lehetőség
nyílik gyertyát szenteltetni

február 2-án, szombaton az ünnepi
szentmisében, valamint másnap, va -
sárnap a fél 10-es szentmise kere té -
ben. Bár a körmenet csupán jelképes,
azért ezzel is megemlékezünk Jézus
templomban való bemutatásáról.

1997. óta ez az ünnep kapott egy to -
vábbi jelentést is: ez a nap lett a szer -
ze tesek világnapja. Több mint egy- 
millió férfi és nő újítja meg ilyenkor 

Gyertyaszentelő BoldoGasszony ünnepe
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február 3-a vasárnap, Szent Balázs

ünnepe. Balázsáldás minden szent-
mise végén lesz.

Egésznapos szentségimádás lesz a
templomban február 20-án, szerdán.
A szentségkitétel reggel 8 órakor lesz.
délután 5 órától szentórát tartunk.
Szentségőrzésre lehet jelentkezni a
sekrestyében. 

február 24-én tartjuk az országos

gyűjtést a katolikus iskolák ja vára.
ab

Ajánlást honlapunkon keresztül, csak
interneten lehet kérni. 

ab

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

ab

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

Adó 1%-nAk fElAJánláSA

kérjük, hogy adója 1%-val a 
Magyar Katolikus Egyházat

technikai szám: 0011 
és a Budafok-Belváros 

Egyházközségi Alapítványt

adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: oTp 11722003-20098245

támogassa.
Köszönjük felajánlását!

szerzetesi fogadalmait. ilyenkor hálát
adunk a szerzeteseinkért, a szerzete-
sek pedig számot vetnek, és megcso -
dál ják, hogy isten mennyi mindent
aján dékozott nekik. Ezen a napon imád -
kozzunk szerzeteseinkért!

Zoli atya      

bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d.

Februári imaszándékunk: imádkoz -
zunk azért, hogy hazánkban a párbe -
széd légköre váltsa föl a szekértáborok
logikáját.

ab

A Férficsoport legközelebb január
28-án, hétfőn este 8-kor 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 imádság és titokcsere

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

ab

február 2. Gyertyaszentelő Boldog -

asszony ünnepe. Gyertyaszentelés

az este 6 órai, és vasárnap a fél 10-es
szentmisén lesz.

ab

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

fél 10-kor kezdődik.
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c Plébániánk d

HiTokTATóink BEMuTATkoznAk

dicsértessék a Jézus krisztus! kazi
istván vagyok, 28 éves. 2017-ben vé -
geztem a pázmány péter katolikus
Egyetem Hittudományi karán, kato-
likus teológus képzésen. A diploma
megszerzése után a következő évben
már el is kezdtem a tanítást. Mindig is
tudtam, hogy az Úr azt szeretné, hogy
elvigyem igéjét az emberekhez. Hát
vittem. 

Az evangélium hirdetését sohasem
munkaként éltem meg, inkább misszi -
óként. fontosnak tartom a diákokkal
való személyes kapcsolat kialakítását.
Hiszen urunk Jézus krisztus is a leg -
személyesebben szólt az emberekhez.

én sem vagyok más helyzetben, mint
az előttem járók. olykor azt kapom,
amit pál is: „Erről majd még egyszer

meghallgatunk téged.” Csel 17,32 más -
kor pedig ajtót nyitnak az Úr Jé zusnak. 

Minden órámat felajánlom istennek,
ha kevesebbet értem el azt is, és ha
elégedettebb vagyok azt is. Egy ségben
a Szentháromsággal a Szentek közös -
ségével és a zarándokló Egyházzal a
Szűzanya közbenjárásával kérem imád -
kozzanak hitoktatóikért! 
isten legyen velünk! ámen!

MáR nAgyon váRJuk!

Abban a reményben, hogy rövidesen
valóban konkrétumokról, az óvoda
megvalósítására vonatkozó pályázati
eredményről és annak alapján az épí -
tés-beiskolázás üteméről is be tudunk
számolni, rövid tájékoztatást adunk a
közelmúltban megtartott kert- és bel -
sőépítészeti, berendezési tervegyez te -
tésünkről, melyet meghívott szakértők
(óvodavezetők) bevonásával tartottunk.

Egy óvoda esetében a kertépíté szet -
nek nem a változatos virág- és nö -
vénytelepítés az elsődleges célja, ha- 
nem az udvarok kreatív és baleset-
mentes játékokkal való betelepítése, a
körülmények és az égtájak figyelembe
vételével a természetes árnyékolás
biz  tosítása. Az öt csoportszobát, ön-
ál ló torna teret tartalmazó óvodánk
125-135 gyermek befogadására lesz
képes. A kertterv a terület többszintes
adottságait kihasználva, egymástól
rész ben elválasztva, az eltérő korosz -
tályoknak, illetve a fejlesztő csoport
igé nyeinek megfelelően korszerű ud-
vari játékok telepítését tartalmazza. 

A belsőépítészet, a kiszolgáló terek
esztétikus és praktikus berendezésén
túl az egységes megjelenés mellett,
mindenekelőtt a csoportszobák ki -
alakítását kezeli prioritásként. 

nem kis gond a tervező számára,
hogy a csoportszobáknak három funk -
ciót -  foglalkozások, étkezés, alvás - kell
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a két ünnep közötti időszakban lehe -
tősége van még egy nagy falatozásra.
Már hagyománynosak mondható, hogy
a csapatparancsok, és helyettesei egy
vacsorát készítenek az év végén a
csapat vezetőinek és segítőinek. noha
kívülről ebből valószínűleg nem sok
látszik, de egy cserkészcsapat műkö -
dése rengeteg feladatot ró azon lelkes
fiatalok nyakába, akik vezetőnek áll-
nak. Hétről hétre készülni kell az őrs -
gyűlésekre, hogy a gyerekeknek mi nő-
ségi foglalkozásokat tarthassunk.  Tá -
borokat, és portyákat szervezni és
azokat lebonyolítani szintén nem kis
feladat, hiszen ilyenkor egy felnőtt éle -
te elején járó fiatalnak a nap 24 órá -
jában ébernek kell lennie, hogy  fi gyel -
ni tudjon a rábízott gyere kekre. 

Ez a sok munka egyébként meg há lál ja
ma gát, mikor jólesően dőlünk hát  ra
egy jól sikerült program után, vagy lát -
juk az örömöt a cserkészek ar cán, akik
először látnak tábortüzet. viszont ar ról
sem szabad megfeledkezzünk, hogy
mi vezetők is tudjunk minőségi időt
egymás társaságában tölteni. Erre jók
ezek a vacsorák, ami kor egy átlagos
ve zetőnek nincs dolga, csak meg ér -
kezik, beszélget, jól érzi magát és elfo -
gyasztja az ételt, amit neki csináltak.

kiszolgálniuk. A berendezési tárgyak
szinte kivétel nélkül természetes a nya -
gokból tervezettek, az eltérő funk ci -
ókhoz eltérő padlóburkolatok ke rül-
nek alkalmazásra. Minden csoportszo -
bában épül lépcsővel megközelíthető
galéria, hangulatos, eltérő homlok zati
megjelenéssel, alatta izgalmas búvó
terek, rakodók kialakításával. Ahol a
tér lehetővé teszi csúszda, sőt egy-két
helyen mászófal beépítésével. Minden
szobában biztosított a kör formában
lefolytatható csoportfoglal ko zás, kö -
zös és együttes imatér kia lakítása.

köszönet szakértőinknek és terve -
zőinknek számtalan nagyszerű ötle -
tükért, javaslatukért. Bizton állít hat-
juk, hogy megvalósulásuk esetén óvo -
dánk lesz kerületünk legizgalmasabb,
legszebb, és legkorszerűbb gyermek-
intézménye. imádkozzunk mindnyá-
jan, hogy hosszú vajúdás után sikere- 
sen megépüljön családjaink, gyerme -
keink őszinte örömére!

M.E.

bababababababababababababababababaa

vEzETői vACSoRA
A CSERkéSzoTTHonBAn

A karácsonyi időszak tapasztalataim
szerint legtöbbünknél az évnek az az
időszaka, amikor jó nagyokat ehetünk,
rokonoktól rokonokhoz járva fogyaszt-
juk a családi specialitásokat, majd
mindezt lefojtjuk még egy kis süte -
ménnyel. nos a cserkészvezetőknek 



próbálunk figyelni arra, hogy ezek az
ételek ne a legegyszerűbb tábori ka ják
legyenek, hanem valami különlegesebb.
idén édesburgonyás tócsnit készítet-
tünk mustáros, újhagymás csir ke -
mellel, ami bizton állíthatom, hogy
nagyszerűre sikerült. desszertnek pu -
dingot tálaltunk, hogy a sü te ményhez
szokott szervezetek nehogy legyen -
güljenek édesség híján.

A remek beszélgetések, az újonnan
megismert történetek azt bizonyítják,
hogy ez a program idén is jól sikerült.

Major Szabolcs
bababababababababababababababababaa

c Szentek d
.

JApán véRTAnÚk

A római katolikus egyház egyik leg -
véresebb, és legbrutálisabb eseménye
a japán keresztényüldözés. A Távol-ke -
leti országba Xavéri Szent ferenc vitte
el a kereszténységet 1549-ben, az ő ál-
dozatos munkájával elhintett mag gaz -
dag termést hozott. A hívek száma fo  -
lyamatosan emelkedett, épültek temp -
lomok, és egyre több hithirdető ér -
kezett az országba. A jövő nagyon
biztató volt. A császár, bár idegen ke -
dett a kereszténységtől, elnéző volt.
Azonban egy katonai vereség mindent
megváltoztatott, Japán korea elleni had -
járata kudarcot vallott, és a császár
haragja a keresztények ellen fordult.
1597. februárjában kitört a keresz -
tényüldözés. Az első áldozatok a naga -

szaki-i vértanúk huszonhatan voltak,
papok és világi hívők egyaránt, mind-
nyájukat keresztre feszítették. A vilá-
giak között három tizenéves minist- 
ránsfiú is volt. Egyikük, mikor a vesz -
tőhelyen megmutatták, melyik az ő ke -
resztje úgy ölelte át mintha valami
kedves játékát találta volna meg. ve -
zetőjük Miki pál japán jezsuita szer -
zetes volt, akit kettős öröm ért: ő is
ke reszten halhat meg, és ő is harminc -
három  éves korában, akárcsak krisz-
tus. 

A hívek, miután felkötözték a halálra
ítélteket a keresztre a Te deumot éne -
kelték. Miután befejezték, Miki pál így
szólt a jelenlévőkhöz: “A körül mé ny,
melyben vagyok minden tettetés le -
hetőségét kizárja. kijelentem nektek,
nincs más út az üdvösségre csak az,
amelyen a keresztények járnak.” végül
a katonák lándzsával átdöfték a meg -
feszítettek mellét. 

és az üldözés tovább folytatódott, az
egész országra kiterjedt, és egészen
1633-ig tartott. nincsenek pontos ada -
tok arról, hányan haltak meg, hi szen
sok vértanú testét elégették, vagy ten -
gerbe vetették, de legalább 250 000-re
teszik az áldozatok számát. 1633. után
néha titokban érkeztek misszionáriu-
sok Japánba, de kivétel nélkül mindet
elfogták és kivégezték. 

van egy esemény a simabara-i ke -
reszténylázadás, amelyet külön kell ke-
 zelni. 1637. decemberében hatalmas
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c Eucharisztia d

TóTH TiHAMéR: 
élTETő kEnyéR 2.

Újabban egyre több gondolkodó – köz -
tük még a vallástól messze szakadtak
is – nyíltan beismerik a vallásos meg -
győződés értékét a lélek hygieni ájának
szempontjából.

A neves bölcselő, fechner, aki igazán
messze volt a kereszténységtől, ezt
mondja: «Vedd el az imát a világból és

annyi, mintha eltépted volna azt a kö -

telet, mely az emberiséget Istenhez fű -

zi; annyi, mintha némává tetted volna

a gyermeket atyjával szemben.» Ebből
következik tehát, hogy aki az embe -
riséget megtanítaná imádkozni, na -
gyobb kincshez juttatná, mintha szín -
arannyá változtatná a gellérthegyet és
neki ajándékozná!

Archimedes azt kérte, adjanak neki
egy szilárd pontot, ahová felfüg geszt -
hesse csigasorát, és – kimozdítja he -
lyéből a világot. Az az ember, aki el -
szakadt istenétől, hiába keresi azt a
nyugvó pontot, amely a teljes bizton-
ság érzetét nyújthatná neki; viszont
ilyen szilárd ponton áll az emberi lé -
lek, mialatt az oltáriszentség előtt
imádkozik.

Minthogy tehát istenhit és lelki
egészség között ilyen benső kapcsolat
áll fenn, éppen nem lehet különös, ha
a lelki betegségek ijesztő számban
szaporodnak egy olyan korban, amely

méretű parasztfelkelés tört ki Sima -
barában A lázadók mintegy harminc-
ezren kivétel nélkül a római katolikus
hitet vallották. vezetőjük egy tizenhat
éves fiú volt, akinek zászlóján két an -
gyal, a kehely, és az ostya alatt ez a fe-
lirat állt: dicsőség az oltáriszentség-
nek. A felkelők a kezdeti sikerek után
egy várba szorultak be, a császári csa -
patok véres harcok után leverték a
lázadást. A felkelők szinte az utolsó
szálig meghaltak. de a Japán egyház
túlélte az üldözést.

1860-ban egy francia missziós püs pök
engedélyt kapott, hogy belépjen az or -
szág területére. Már öt éve volt ott,
amikor nagaszaki környékén egy el -
zárt sziklavölgyben egy egész ke resz -
tény egyházközségre bukkant, akik
papok nélkül is hűek maradtak hitük -
höz. Az újonnan jött hithirdetőt három
kérdéssel fogadták: nőtlenek e papja -
ik, engedelmeskednek-e a pápának és
tisztelik-e a Megváltó anyját. Ezzel is -
mét megkezdődhetett a hit terjeszté -
se, és bár voltak még nehézségek, az
egyház újjáéledt. 

ne felejtsük el Miki pál szavait: nincs
más útja az üdvösségnek, csak ame-
lyen a keresztények járnak.

Fellegi Béla



egyre jobban lazítja kötelékeit az is-
tennel szemben. Mihelyt az embe ri -
ségben csökkenni kezd a vallásos meg -
győződés, az élet minden területén be -
áll a bizonytalanság.

Hogy ez a bizonytalanság mennyire
bekövetkezett a szociális téren, arra 
– azt hiszem – nem kell sok szót vesz -
tegetnem. Hiszen a vallás az a kötelék,
amely minket istenhez fűz, de egyúttal
egymással is összefűz, és összetartja
az emberiséget is; ahol elvágják ezt a
köteléket, darabokra kezd széthullani
a közösség, atomizálódni kezd az élet.
Széthull a társadalom, mert széthull
sejtje, a család; tévutakra kerül a jog,
elsekélyesedik a művészet, céltalanná
válik az emberi élet. neves pszicholó-
gusok állapítják meg, hogy a modern
ember lelki szenvedéseinek nagy ré -
szét éppen ennek a lelki gyökértelen-
ségnek számlájára kell írnunk. Mert
elfordulás az isten országától – csak
destruktív hatású lehet mind az egyé -
ni, mind a társadalmi életre.

de még egy másik szempont vizs -
gá latával is eljutunk ugyanerre a kö -
vet keztetésre: ha az ember nem akar 

el laposodni és elnyomorodni, szüksé -
ge van az ideálok magasba húzó ere-
jére. Szükségünk van ideálra, amely
fö löt tünk áll.

Márpedig a legméltóbb ideált a hit
állítja elénk: olyan fönséges célt, mely -
hez érdemes ragaszkodni minden ideg -
szálunkkal és minden érzelmi meg- 
mozdulásunkkal. 

nietzsche kidobta lelkéből a keresz -
tény hitet. nagy űr maradt utána, va -
lamivel be kellett töltenie. fölállította
tehát új ideálját: az «Übermensch»-et.
de ez az Übermensch csak árnykép
volt, csak fantázia szülötte, ebbe hiába
kapaszkodnék bárki is – az őrületben
végezte életét nietzsche is. 

de nem ugyanezt látjuk-e minden
más embernél is? Ha elveszítik hi tü -
ket, valami megdöbbentően fájdalmas,
részvétre méltó vívódás indul meg
ben nük: lázas kutatás valami után,
amit azonban istenen kívül nem tud -
nak megtalálni. 

isten nélkül elvész az élet célja; cél-
talan életet pedig nem lehet lelki har-
móniában leélni. Ezért válik a lelki be -
tegségek zsákmányává, így érthető a
neves idegorvos (Jung) nyilat ko zata:
«Betegeim kb. egyharmad részénél
nincs semmi klinikailag ki mutatható
neurózis, csak életük céltalansá ga és
értelmetlensége a beteg ségük. nem til -
takoznék, ha valaki ebben je lölné meg
korunk általános neu ró zi sát.» (Schö -

nere Zukunft. 1957. évf. 675. l.) 
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RECEpT kiSgyEREkES AnyukáknAk

Távolítsuk el a plüssmacit a sütőből, 
és melegítsük a sütőt 160 fokra. gőz
felett olvasszunk meg 10 dkg marga -
rint. ismét távolítsuk el a plüssmacit 
a sütőből, és erélyesen szóljunk rá 
Öcsire: 
- nem szabad, Öcsi!
A margarint keverjük össze 20 dkg
cukorral. A többi margarint szedjük ki
Öcsi kezéből, és mossuk le a falat. Mér-
jünk ki 3 evőkanál kakaót. ismét ve -
gyük el a margarint Öcsitől. fürdessük
meg a macskát. Tegyünk sebhintőport
és ragtapaszt a karmolásokra. 

keverjünk a margarinhoz 4 egész to-
jást, 2 vaníliáscukrot és 30 dkg lisztet.
vegyük ki a füstölgő plüssmacit a sü -
tőből, és nyissunk ki minden ajtót és
ablakot, szellőztetés végett. 
vegyük el a mobiltelefont Andikától,
és biztosítsuk a férjünk főnökét, hogy
nem, nem a férjünktől hallotta a gye -
rek. Hívjuk fel a férjünket, és készítsük
fel a legrosszabbra.
Adjunk a tésztához 1 teáskanál sót és
10 dkg durvára vágott diót (közben
álljunk ellen a kísértésnek, hogy mind
Andikát, mind Öcsit elfenekeljük).
Engedjük ki a macskát a sütőből. 

A tésztát öntsük alaposan kivajazott
tepsibe. 25 percig közepes lángon süs -
sük.
dobjuk ki a macskát az udvarra, amíg
még képes elfutni.
Bevonó máz:
keverjük össze a következő hozzáva -
lókat: 10 dkg cukor, 5 dkg olvasztott
csokoládé, 5 dkg olvasztott margarin.
vegyük ki a grillezett plüssmacit a sü -
tőből, és dobjuk ki az ablakon jó mesz -
szire.
Magyarázzuk el kedvesen a rendőr -
nek, hogy fogalmunk sem volt róla,
hogy őt fogjuk fejbe találni.
Tegyük Öcsit a járókába. Adjunk a
mázhoz 5 dl tejet, egy kevés sót, és
lassú tűzön forraljuk 2 percig. nyis-
sunk ajtót a csengetésre, és magyaráz-
zuk el a szomszédnak, mennyire saj- 
náljuk, hogy Andika bedobta a labdát
a spájzablakán. Ajánljuk fel, hogy meg -
térítjük a befőttek és a takarítás költ-
ségét. kössük Andikát az asztallábhoz.
Távolítsuk el a szénné égett sütiket a
sütőből. dobjuk ki.
Hívjuk fel a nagymamát, hogy azon-
nal jöjjön! nem, nem fél óra múlva,
most! Azonnal!


