
1993. óta II. jános pál pápa kez de mé -
nyezésére a lourdes-i jelenés évfor-
dulója, február 11. a betegek vi lág-
napja. 1858-ban ezen a napon jelent
meg a szűzanya soubirous Bernadett -
nek, majd néhány nappal később a
szikla barlangban csodatevő forrás fa -
kadt. Vize segítségével több ezer cso -
dálatos, természetes módon
nem megmagyarázható gyó -
gyu lás is történt. Ennek kö -
vet kez té ben lourdes Eu- 
rópa egyik legnagyobb za -
rándokhelyé vé vált. A vi -
lágnap célja, hogy jobban
figyeljünk be tegeink re. De miképpen
tehet jük meg mindezt?

Az természetes, hogy az elhagyott,
magáról gondoskodni nem tudó beteg
fizikai szükségleteire figyelmet fordí-
tunk. De az a tapasztalatom, hogy a
lelki szükségletek sokszor háttérbe
szorulnak. pedig az Egyháznak igen
tágas a kincsestára, amellyel a bete -
geket akarja segíteni.

2019. február 10.

A BuDAFok-BElVárosI szEnt lIpót plÉBánIA kIADVányA – MEgjElEnIk kÉthEtEntE

Az első és legfontosabb segítség a be -
tegek szentsége. Illetve a legfontosabb
lehetne, ha elégszer használnánk. Az
utóbbi évek ben ugyanis egyre keve -
seb ben kérik a betegek kenetének
felvé telét. És ez általában nem a be te -
gek, hanem a hozzátartozók fele lős -
sége. Ez a szent ség ugyanis évente

kétszer is felvehető – lenne,
ha élnénk vele. Megerősíti
a beteget, se gít a küzdés-
ben, ugyan akkor a figyel-
met Istenre irányítja. Fel -
vétele, ha utána nem kö ve -
tünk el halálos bűnt, egye -

nes utat jelent a menny or szágba.
Mégis, az elhunytak ele nyé sző része
jut csak hozzá halála előtt. Ennyien
halnának meg hirtelen? Vagy inkább
ennyi hanyag hozzátartozó van. De ez
nem csak a haldoklók szentsége. Egy-
egy nagyobb műtét előtt, komo lyabb
betegségben, vagy idős korban mi is
felvehetjük.
Aztán a második segítség az a tanítás,

A betegek világnApjárA
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A házascsoport következő találkozója
február 11-én este fél 8-kor lesz.

Képviselőtestületi ülés legközelebb
február 17-én, este 8-kor lesz.

ab

Egésznapos szentségimádás lesz a
templomban február 20-án, szerdán.
A szentségkitétel reggel 8 órakor lesz.
Délután 5 órától szentórát tartunk. A
szentmise 6 órakor kezdődik. szent -
ségőrzésre lehet jelentkezni a sek res -
tyében. 

ab

Február 21-én, csütörtökön 14 órakor
találkozik legközelebb a Nyugdíjas

klub, ahol dr. szamos jenő előadását
hallgathatjuk meg. Címe: néhány gon-
dolat az életről és eredetétől (Az evo -
lúcióról másként). 

ab

Február 24-én tartjuk az országos

gyűjtést a katolikus iskolák ja vára.
ab

A férficsoport február 25-én, hétfőn
este 8 órakor találkozik legközelebb.

ab

Március 1-je elsőpéntek. gyóntatás a
a szentmise előtt lesz. 8 órakor kez -
dődik a szent II. jános pál Iskola szent-
miséje. zoli atya napközben meg lá-
togatja plé bá ni ánk idő seit, be tegeit.

ab

Rózsafüzér imdság és titokcsere

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

amely elmondja, hogy jézus keresztál-
dozatához mi is csatlakozhatunk. Így
a mi betegségeink, szenvedéseink is
érdemszerzővé válhatnak. Imádság -
ként ajánlhatjuk fel mindezt Istennek.

A harmadik segítség, amit az Egyház
nyújt a betegek számára a lelkigondo-
zói beszélgetés. Akár a kórházban, akár
otthonainkban lehetőségünk nyílik
arra, hogy pap vagy arra képzett em-
berek segítségével rátekinthessünk
élethelyzetünkre, tágasabb összefüg-
gésbe helyezve azt. A betegség ugyanis
mindig egyfajta veszteség, és a vesz -
teségeinket fel kell tudnunk dolgozni.
Ehhez kaphatunk segítséget.

És a negyedik segítség pedig a sze -
rető, összetartó közösség, amely az
Eukarisztiában testesül meg. átélhet -
jük, hogy jézushoz tartozunk, vele
vagyunk, és ebből erőt meríthetünk.

A betegek világnapja alkalmat nyújt
arra, hogy számot vessünk, hogy men-
nyire élünk az Egyház által felkínált
lehetőségekkel. Buzdítok mindenkit,
hogy éljünk ezekkel, különösképpen a
betegek szentségével! 
szeretettel: 

Zoli atya      

bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d.

Februári imaszándékunk: imádkoz -
zunk azért, hogy hazánkban a párbe -
széd légköre váltsa föl a szekértáborok
logikáját.
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Március 3-a könyörgő nap a világ

éhe zőiért.
ab

Március 3-án a fél 10-es szentmisét az
élő, és elhunyt ministránsokért

mondjuk. szolgálatot az idősebbek
adnak.

ab

Március 6- hamvazószerda. templo-
munkban csak ezen a napon van mód
hamvazkodni. hogy ezt mindenki meg- 
  tehesse, reggel 7-kor, és este 7-kor is
lesz szentmise. Bíztatunk mindenkit a
részvételre!

ab

keresztutat nagyböjtben minden pén-
teken este fél 6-kor járunk.

ab

Ajánlást csak interneten, honlapun -
kon keresztül lehet kérni. 

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!

c Plébániánk d

jAnuárI AnyAkönyVI hÍrEk

Akik a keresztség szentségében
részesültek:

pugner Mia Vivien
pugner Márton tamás

Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:

Wilms Miklósné
szül: Cziráki Anna

haász kálmán
kerékgyártó lajosné

szül: Mácsai Éva Erzsébet
kövesdi lászló
németh lajosné

szül: Erdélyi gabriella
pintér Ferencné

szül: Faragó Erzsébet
nagygyörgy józsef
schlosser jenőné

szül: Bozó Magdolna
konkolics zoltán
nagy józsefné

szül: Ihász Magdolna
simon Antalné

szül: Bene terézia
Fehér Istvánné

szül: kaslik Mária
Nyugodjanak békében!
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szegény, rászoruló emberekkel fog -
lalkozunk. Az Új jeruzsálem közös ség -
be is járok, ahol a vezetőm kunszabó
zoltán és nagy zsolt. Múlt héten volt
az elköteleződésem, ahol jelöltté vál-
tam. Ez azt jelenti, hogy egy év múl va
a közösségem szövetségese leszek, ha
az Isten és a közösségem vezető sé ge is
úgy látja jónak. 

Még a mindennapjaimról pár szót. 
A szent András missziós központtal
vagyok szoros kapcsolatban, ahol egy-
re több kurzusban részt tudok vállalni,
és tudok segédkezni. A „lelkes napok”
által szervezett kurzus-sorozatban is
részt veszek, ahol vezetőkké képeznek
minket. Ez egy két éves kurzus-so ro -
zat. Valamint zenélek is. Most szep -
temberben elkezdtünk egy „lelkes -
turnét”, ami azt jelenti, hogy az ország
egy-egy pontján, városaiban felbukka-
nunk, Istent dicsőítjük, és tanítunk. Ez
egy missziós munka, egy olyan szol-
gálat, ahol Isten mindannyiunk éle -
tében megnyilatkozik. 

számomra a legnagyobb dolog Is-
tent követni, és merni arra az útra
rálépni, amit Ő mutat. Merni az Ő
szent kezét megfogni és a vezetésében
bízni. 

Egy tanúságtétellel szeretném le -
zárni ezt a bemutatkozást. Ez úgy szól,
hogy ha Isten útjára rátalálunk és rá -
lépünk, akkor bele szerelmesedünk az
Istenbe. Ez velem megtörtént, és meg -
 értettem azt, hogy miért is mondták

hItoktAtóInk BEMutAtkoznAk

Dicsértessék a jézus krisztus!
nagy Dávidnak hívnak. 1996. novem-
ber 10-én születtem kisvárdán. Aja -
kon nőttem fel, majd az általános is- 
kolai éveim után nyíregyházára men -
tem tanulni a nyíregyházi Művészeti
szakközépiskolába néptánc szakra,
pontos megnevezése tánc és próba -
vezetői szak. Ez egy öt éves képzés
volt, amibe az érettségi is bele volt
építve, majd felsőfokú okj-s vég -
zettséget kaptam. Aztán az Egri Érseki
papnevelő Intézetbe jelentkeztem a
püspökömnél, palánki Ferenc püspök
atyánál papnövendéknek, mert meg -
hallottam Istennek a hívását. Egerben
két évet töltöttem papnövendékként,
majd a 2018/19-es tanévben átjelent -
keztem a Budapesten lévő sapientia
szerzetesi hittudományi Főiskolára,
ahol civilként tovább tanulom a teo -
lógiát, mert az Isten megmutatta mit
kíván tőlem. nagyon szeretném kö -
vetni az Ő akaratát, hiszen nincs is
annál szebb, mint a mi Mindenható Is-
tenünk szent akaratát megtalálni, és
követni. Ebben az egyházmegyében
december közepén kezdtem el dolgoz -
ni a hitoktatási Felügyelőségen. na -
gyon szeretek tanítani, és a gye rekek-
kel, emberekkel foglalkozni. A tanítás
mellett még egy misszióban is te vé -
kenykedek, ez a „Csak Egyet” nevezetű
misszió, ahol a hajléktalan, és a nagyon



sokszor az előljáróim, hogy légy sze -
relmes krisztusba. Aztán mikor egy
dicsőítés alkalmával megtörtént a még
nagyobb Istenre találás, akkor be -
lesze rettem a mi Mindenhatónkba és
most már csak az Ő vezetésére, és a
lelkivezetőmre bízom magam. Isten
szeretete kiárad mindannyiunkra, és
ha ezt megízleljük, akkor annál na -
gyobb dolog nem kell a mi életünkben.
Az, hogy Őt dicsőíthetjük, áldhatjuk és
taníthatjuk egymásnak, gyereke ink -
nek, ismerőseinknek, barátainknak,
ennél több nem kell. 

Isten áldását kérem mindannyiuk
számára, és családjaik számára is,
hogy az Isten szeretete és az Ő szent
vére mossa át mindannyiunk életét, és
hassa át egész lényünket, hiszen Isten
elérése, és az üdvösség számunkra,
keresztények számára a legnagyobb
dolog, amit kaphatunk a mi „apánktól”
a mi „Abbánktól”. köszönöm, hogy itt
szolgálhatom Őt önöknél, és szolgál-
hatom, és taníthatom a gyermeküket.
kérem imáikat a plébániáért, valamint
zoli atyáért és a munkatársakért. 
Befejezem egy idézettel:

„Az imádság a legjobb fegyverünk:
kulcs, amely megnyitja Isten szívét.
szíveddel is szólnod kell jézushoz, nem-
csak a száddal; sőt, olykor csak szí -
vünkkel kell hozzá beszélnünk.”

/Pio atya/
bababababababababababababababababaa

„AZ IgAZságrA, és
csAkIs AZ IgAZságrA törekedj...”

ökuMEnIkus IMAhÉt BuDAFokon

Mint már évek óta, idén is január utol -
só hetében került sor az ökume ni -
kus imahét rendezvényre Budafokon.
Ebben az esztendőben az imahét ve -
zér gondolatát indonéz keresztény test -
véreink fogalmazták meg.  tudni kell,
hogy a közel 250 milliós népességgel
rendelkező Indonéziában a lakosság
csupán töredéke keresztény, hiszen
létszámuk az egymilliót sem éri el, ám
hitük sokkal mélyebb, mint az elké -
nyel mesedő nyugati világban élő test-
véreiké.  

A Második törvénykönyvből (5 Mó zes
16, 18-20) idézett jelmondat szel le -
mében január 24-én, csütörtökön az
evangélikus testvérek templomában
kezdődött a közös imahét, és gondol -
kodás. A csaknem teljesen megtelt
templomban lukács jános baptista
lelkipásztor volt az első este ige hir -
detője, aki az ószövetségi gondolatból
kiindulva nagy ívű beszédet tartott. Az
ő eszmefuttatását követte a második
nap estéjén hokker zsolt evangélikus
lelkész a baptisták imaházában, aki sa -
ját életéből vett történettel indította
meg elmélkedését. harmadik napon,
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BÚCsÚ A FEnyŐFáktól

Február másodikán, szombat reggel
borús az ég, szemerkél az eső. Egy
összeszokott, új tagokkal kibővült csa -
pat búcsúzni jött össze. nagyszerű ha -
gyomány Budafokon, hogy mindig
gyertyaszentelő Boldogasszony ün-
nepekor bontjuk le a templomi kará -
csonyfákat. És igen, benne van a búcsú
hangulata, hiszen ezzel végérvényesen
elköszönünk az ünnepkörtől. Az víz -
keresztkor ugyan már végetért, már
farsang van, de úgy gondolom, sokan
örültek még a csodálatos fényeknek, 
a betlehemi barlang meghitt béké -
jének. Az izzósorok kialszanak, és do -
bozba kerülnek, a betlehemi szobrok
gondosan elcsomagolva ládába kerül-
nek a többi kellékkel együtt. A fenyő -
fák pedig elszállításra várakoznak a
plé bániakertben. 

Mindenki tette a dolgát, és mire
megérkeztek kilenc óra felé a ta ka -
rítók, már minden el volt rakva. hála 
a jó minőségű fáknak, nagyon kevés
fe nyőtű hullott le, pedig régebben elő -
fordult, hogy zsákszámra söpörtük
össze. Az oltárokon is minden új lett, 
a terítők, a virágok, a szembemiséző
oltáron újak lettek a gyertyák, amiket
az esti, ünnepélyes misén az atya meg -
áldott. 

Csodálatos munkát végeztek, akik
eljöttek, és segítettek, nagy-nagy kö -
szönet nekik. És talán még eszünkbe

szombaton a reformátusok temp -
lomában plébános atyánk, sárhegyi
zoltán volt az ünnepi szónok, aki igen
tanulságos beszédében szintén a vele
gyermekkorában megtörtént esemény -
nyel kezdte elmélkedését, majd erre
építve fejtette ki gondolatait. Az öku-
menikus imahét záró napján, vasár-
nap – a szokásoknak megfelelően – a
szent lipót plébániatemplomunkban
került sor az utolsó igehírdetésre. Itt a
református testvérek lelkipásztora,
szász lajos hirdette az igét. A fiatal
lelkész úr első alkalommal mutatko-
zott be a négy felekezet hívei előtt, hi -
szen elődje, a több mint egy évtizedig
Budafokon szolgáló nagy péter lel ki -
pásztor nyugállományba vonult. Fiatal
kora ellenére felnőtt lelkipásztor tár-
sai eszmefuttatásához, és igen értékes
gondolatokkal örvendeztette meg a
szép számú hívő sereget. A négy nap
elmélkedéseit a lelkipásztorok áldása
fejezte be, majd a hívek közös aga pé -
ra gyűltek össze az imanapok hely -
színein. 

Ezen agapékon a beszélgetések
reményeink szerint közelebb hozták a
más vallású testvéreket azzal, hogy
jobban megismerhettük egymás gon-
dolatait. Az Úr áldásával kísért négy
nap biztatás arra, hogy más felekezetű
testvéreinkkel közösen cselekedjünk,
gondolkodjunk és haladjunk az egy -
ségesülés felé.

garbóci László



jutnak a karácsonyi emlékek. De most
a vidámság időszaka van, mindenki a
maga lehetőségéhez mérten használja
ezt ki!

Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

tóth tIhAMÉr: 
ÉltEtŐ kEnyÉr 3.

lehetne-e fölemelőbb, eszményi élet -
re késztetőbb hittételünk, mint ami-
lyen az Eucharisztia tana? lehetne-e
többet mondani annál, hogy az ol -
táriszentségben a mi jézusunk van je -
len? Az a jézus, akinek már említésére
is megfut a pokol öszszes hatalma, aki -
nek már ruhája szegélye is betegeket
gyógyított? És itt nem a neve van fel -
írva, itt nem az ő nevét emlegetjük, itt
nem a ruhájából őrzünk egy darabot,
hanem az van itt, aki ezt a ruhát hord -
ta, aki ezt a nevet viselte. 

Az oltáriszentség nem egy darab a
keresztfa, hanem aki azon a fán füg-
gött. nem a töviskorona, hanem a tö -
vissel koronázott szent fej. nem az
Üdvözítő szívét átszúró lándzsa, ha -
nem a lándzsával átszúrt szent szív. 

Milyen lüktető életet várhatok én is,
micsoda tavaszi hajnalhasadást, rügy-
fakadást, napsugaras új életet, ha mél -
tóan részesülök az Eucharisztiában!
Mikor áldozás után a szent szív ver az
én szívem fölött, kitisztít, kiéget az 
én szegény bűnös szívemből minden

gyen geséget, gyarlóságot, hogy ne
maradjon abban a legkisebb szenny
sem! Mily eleven reménnyel bicegnek
bénák és sánták a pöstyéni, hévizi,
szoboszlói meleg forrásokhoz. De a
mai emberre még százszorta fenye -
getőbb az erkölcsi bénaság, a lelki sán-
taság! hová forduljon ez ellen? hol
szökell ennek gyógyító forrása? Itt, az
oltáriszentségben. 

Vannak az ilyen gyógyfürdőkben
hotelek, amelyek ezt a büszke címet
viselik: «Qui-si-sana», «itt az ember
meggyógyul». ha valahová föl szabad
ezt írni, hát az oltárszekrényre: Itt a
lélek meggyógyul. 

hát, testvérek, halljátok meg a szent  -
írás hívó szavát: «jertek, egyétek ét ke -
met, és igyatok a borból, melyet nek- 
tek elegyítettem!» (Péld. 9,5.) És az- 
tán: «ti szomjazok, jöjjetek a vizekhez
mindnyájan... hallgassatok reám, s ak -
kor jót esztek». (Iz. 55,1. 2.) Aki az ol -
táriszentséget gyakran veszi magá hoz,
abból nem fog hiányozni a lélek vita-
minja. Az valóban jogosan mondja el a
közismert szép imát:  
táplálj minket, szent kenyér. 
Maradj, maradj velünk, 
Mária Fia, édes Mesterünk. 



A lIpót lApokAt kIADjA

A szEnt lIpót plÉBánIA, BuDAFok

1221 Bp., plÉBánIA u. 2.
tEl: 226-0984

FElElŐs kIADó: sárhEgyI zoltán

WWW.szEntlIpot.hu

c Szentek d

CortonAI szEnt MArgIt

1247-ben született egy kis olasz fa lu -
ban, lavianóban, gazdag családban. Fi-
atalságát, és később bűnbánó éveit
Cortona közelében töltötte, ezért lett
Cortonai Margit a neve. 

A krónikák szerint már kislány korá -
ban feltűnően szép volt. hétéves volt,
amikor meghalt az édesanyja. senki
nem törődött vele, és a lányt csak a vi -
lági dolgok érdekelték. tizenhét éve -
sen egy környékbeli fiatal nemes sze -
retője lett, kilenc évig éltek így teljesen
eltávolodva Istentől. Ekkor a szere tő -
jét meggyilkolták, Margit találta meg 
a holttestet. Margitot megdöbbentette
a látvány. ráébredt, hogy mindketten
a bűn útját járták, és megértette, hogy
életét elhibázta. Ekkor mondta ki: Is-
tenem, soha többé. szakított erkölcste-
len életével, templomba ment és az
akkori idők bűnbánati szokása szerint
nyilvánosan vezekelt bűneiért. De so -
kan megvetették, ezért majdnem visz -
szaesett bűneibe. De erős maradt,
élet gyónást végzett, elosztotta szép
ruháit, ékszereit, sokat böjtölt, ve ze -
kelt, imádkozott. Belépett a ferences
harmadrendbe, és nem törődött már
külsejével, a legalantasabb munkákat
is elvégezte. Itt is utolérte az emberek
gúnyolódása, de egy szentáldozás után
szólt hozzá jézus: lányom, most sö -
tétség vagy a világ szemében, de majd

halálod után felismerik nagy szégyen -
kezve, hogy ki voltál.  Ekkor érte a sá -
tán kísértése, hogy az Úr nem bocsátja
meg bűneit. E lelki sötétség állapo -
tában ismét szólt hozzá jézus és ez át-
segítette a nehéz időszakban. 

1274. február 22-én halt meg, és
1728-ban avatták szentté. A megtérő,
és bűneiket bánó nők patrónusa. De
mi is kövessük őt abban, amit egykor
mondott: Istenem, soha többé!

Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

c Humor d
.

Egy férfi költözködik, de a kanapéja
sehogy sem fér ki az ajtón. Erőlködik,
de a végén a kanapé beszorul. Ekkor
áthívja a szomszédot, aki az ajtó másik
oldalán erőlködik. Így megy vagy tíz
percig, majd a tulaj lihegve megszólal:
- Ej szomszéd, azt hiszem, ezt sose
fogjuk kivinni!
Mire a szomszéd:
- ja, kivinni?

ab

- Maga is a fülészetre vár?
- Mit mondott?
- tessék?


