
itt vagyunk már nemsokára a szép
hosszúra nyúló farsang farkán. Már-
cius 6-án, hamvazószerdán megkez -
dődik a húsvéti készületünk ideje, a
nagyböjt.

sokszor hallom gyóntatószékben,
hogy néhányan nincsenek tisztában a
böjti szabályokkal. A lemondá-
sokat, böjtöket ugyanis, ha
valaki csak a papírformát
nézi, nagyon könnyen
meg lehet úszni, hiszen
egyházunk csak a köte le -
ző minimumot írja elő. vi -
szont ez a hozzáállás nem
építő jellegű, a lelki életben ál-
tala nem haladunk előre. pedig nagy-
böjt éppen a lelki elmélyülés ideje.

de mik is a legfontosabb szabályok
a böjttel, önmegtagadással kapcsolat-
ban? A böjti fegyelemnek három fon -
tos alappillére van, amelyek közül az
első nem is nagyböjtre vonatkozik.

1. Az év minden pénteke bűnbánati

2019. február 24.

BudAfok-BElváros szENt lipót pléBáNiA kiAdváNyA – MEgJElENik kéthEtENtE

nap. Ez azt jelenti, hogy Jézus ke reszt -
halálára emlékezve mi magunk is
igyekszünk életünket az ő áldozatához
kapcsolni, azaz jócselekedeteket vég -
zünk, lemondunk dolgokról. Az Egy-
ház előírása szerint minden pénteken
legyen legalább egy jócselekedetünk.

(A cserkészeknek még ennél is
szigorúbb szabályaik van-

nak, hiszen számukra na -
pi jócselekedet van elő-    
írva.)

2. Nagyböjt péntekjei
nem pusztán bűnbánati

napok, hanem böjti napok
is, éppen ezért ilyenkor nem

elég a szokásos jócselekedetek és le -
mondások előtérbe helyezése, hanem
szükség van arra, hogy az egész Egy-
ház együtt böjtöljön. Ennek érdekében
született a hústilalom szabálya, hiszen
ezt a lemondást ilyenkor közösen tud -
juk gyakorolni. Ez kötelező minden 14.
életévét betöltött katolikus számára,

KezdődiK a nagyböjt!
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ezért a böjt kezdetét jelző hamvazás
értelmét veszti a későbbi időszakban,
illetve azt üzenjük általa, hogy a mi
böjtünk csak harmincegynehány na -
pos. Így hamvazószerdán keressük
meg a lehetőségét a szentmise láto-
gatásnak és hamvazkodásnak.

A keresztutakon Jézus szenvedésére
és halálára emlékezünk. Újra és újra,
minden pénteken tudatosítjuk, hogy
értünk halt meg, hogy ha ő szenvedést
vállalt értünk, akkor nekünk is kell
vállalnunk életünk keresztjeit.

A nagyböjti készületünk akkor teljes,
ha a böjtben igyekszünk személyes le -
mondásokat találni, ha nem csupán a
kötelezőre figyelünk, hanem vannak
egyéni elhatározásaink. Ezt már ezen
időszak előtt meg kell tennünk. Erre
bíztatok mindenkit!

Jó, ha ebben az időszakban lelkigya -
korlaton veszünk részt, többet imád-
kozunk, több időt töltünk szeretteink
körében. plébániánk április első heté -
ben többféle lehetőséget felkínál a lel -
ki megújulásra a megszokott lehe  tő-
ségek mellett.

Mindenkinek áldott, szép, kegyel mek -
ben gazdag böjti időszakot kívánok!

Zoli atya      
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d.

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

de betegség esetén, illetve ha a köz ét -
keztetésben veszünk részt, ez kivált -
ható más lemondásokkal.

3. hamvazószerda és nagypéntek
szi gorú böjti nap. A hústilalom mellé
társul ilyenkor, hogy csak egyszer
étkezhetünk. Emellett még kétszer ve-
hetünk magunkhoz valami ennivalót.
Ezt a gyerekeknek régen úgy tanítot-
ták, hogy az a különbség, hogy az em -
ber jóllakik-e, és azt csak egyszer sza- 
bad, de mostanra sokan ezt a szabályt
három komoly étkezésnek fogják fel,
mintha nem is böjtölnének. A böjti fe-
gyelemnek ez a legnehezebben betart -
ható előírása, éppen ezért csak fel nőt-
tekre vonatkozik, és fel vannak ment -
ve ez alól a betegek és az idősek, nekik
nem az étkezéssel kell böjtölniük.

de mindezeken a szabályokon túl
mit tehetünk lelki elmélyülésünkért?
Ebben az időszakban különösen fon   -
tosak a szimbólumok, mert segítenek
bennünket abban, hogy a lényeget lás-
suk meg. A hamvazkodás a böjt kezde-
tének szimbóluma. kifejezzük, hogy a
földi életünk múlandó, istentől kaptuk
ajándékba, és a böjtölésünkkel negy -
ven napon keresztül ezt az ajándékot
próbáljuk viszonozni.

A negyvenes szám a zsidók negyven
éves pusztai vándorlására utal, amikor
megtisztultak mindattól, ami elválasz-
totta őket a fogság idején istentől. Jé zus
is erre emlékezve negyven napig böj -
tölt, és mi erre is emlékezünk. ép pen
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A férficsoport február 25-én, hétfőn
este 8 órakor találkozik legközelebb.

ab

Március 1-je elsőpéntek. gyóntatás a
a szentmise előtt lesz. zoli atya nap-
közben meg látogatja 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.

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 idősebb mi -
nistránsok adnak.

ab

Március 6-a 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

Képviselőtestületi ülés legközelebb
március 11-én, este 8-kor lesz a hit-
tanteremben.

ab

Március 13-a pápaválasztási évfor-

duló. imádkozzunk a szantatyáért.
ab

A házascsoport következő találkozója
március 18-án este fél 8-kor lesz.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldog -

asszony ünnepe.
ab

A betegek kenetét március 31-én a
fél 10-es szentmisében szolgáltatjuk
ki. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

ab

Keresztutat nagyböjtben minden pén-
 teken este fél 6-kor járunk. vegyünk
minél többen részt rajta!

ab

Hittantáborunk idén is Balatonsze -
mesen lesz július 1. és 6. között. A tá -
bor költsége 20.000 ft. Jelentkezni
név, kor, és elérhetőség megadásával,
és 5.000 ft előleg befizetésével a   sek -
res tyé ben lehet.

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!
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plébániánkon, április első hétvégéjén.
tudományos eredményei és a szakmai
elismerések mellett fontos megemlíte -
ni, hogy a többek között fordítóként is
(ld. osuna – lelki ábécéskönyv, említ -
ve Avilai szent teréznél) jelentős mun -
 kát végző ferences lelkipásztor is egy- 
ben. Az életünket segítő szent sé gek
kiszolgáltatása mellett tudása és érzé -
ke van a hitre vezetéshez, a lényeg ki -
emeléséhez. 

hallgassuk őt a nagyböjtben és ke-
rüljünk együtt közelebb a lényeghez!

Tasi Anna

bababababababababababababababababaa

hitoktAtóiNk BEMutAtkozNAk

veressné szilvácsku rita vagyok, ál-
talános iskolai tanítói és hittanári vég-
zettségem van. 2018 októberétől a gá-
dor általános iskola alsó tagozatán
tartok hittan órákat.  

férjemmel 20 éve kötött szentségi
házasságunkból öt gyermekünk szü -
letett.

c Plébániánk d

lElki progrAMJAiNk Az idEi
NAgyBöJtBEN

lElkEst, április 3., 18 órA

Nagyböjti lelki programjaink része -
ként április 3-án, a szerda esti szent-
misével kezdetét veszi a lelkEst, amely
egy kitüntetett szent idő, avagy mi nő -
ségi idő istennel, közösségben. Az es-
ténket meghívott előadók, az Új Je  ru-
zsálem katolikus karizmatikus kö -
zösség vezetői, a szent András Evan-
gelizációs iskola munkatársai segítik.
kunszabó zoltán állandó diakónus,
evangelizátor és családapa prédikál a
misében, tanít és imádkozik velünk.
Az erdélyi származású Csiszér lászló,
magyar területen az egyik legismer-
tebb keresztény gitáros-énekes, szin-
tén családapa és evangelizátor test- 
vérünk vezeti a dicsőítést. végül, de
nem utolsó sorban Nagy zsolt, evan-
gelizátor, lelkivezető és hitoktató csa -
ládapa erősíti barátaival elmélyü lé-
sünket az est folyamán.

istenadta lehetőség, a rácsodálkozás
és látás estéje, távozzunk megújult hit-
tel és erővel!
bababababababababababababababababaa

JAkAB AtyávAl ElMélkEdüNk

Az idEi NAgyBöJtBEN

A nagyböjti triduum keretében p. dr.
várnai Jakab ofM, a sapientia szer -
zetesi és hittudományi főiskola rek-
tora és tanára tart elmélkedéseket
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életem során több keresztény kö -
zösség tagja voltam, melyek mind for-
málták istenképemet és keresztény
lelkiségemet. tanulmányaim során a
svetits katolikus gimnáziumban, majd
az Esztergomi tanítóképzőn és kato-
likus ifjúsági vezetőképzőn (hajszo -
ló) tapasztaltam meg isten formáló,
min dig megújító szeretetét. Munka he -
lyei men jól együttműködő közegben
dolgozhattam a pannonia sacra kato-
likus általános iskolában, és a sapien-
tia főiskolán egyaránt. Mandulaszem
Missziós Bábcsoport és az Új Jeru zs á -
lem katolikus karizmatikus közös ség
új lendületet és egyben külde tés-
tudatot is adott a hitemnek.  

folyamatosan törekszem képezni
ma gamat, hogy a kor kihívásainak
megfelelve végezhessem küldetése -
met. gyermekszolgáló és -missziós
végzettséget is szereztem, és jelenleg
keresztény szemléletű coach és veze -
tőképzés szakirányú továbbképzésen
tanulok.

Az általam vezetett gyermekfog -
lalkozásokon és órákon a legfőbb cé -
lom, hogy a gyermekek élete meg vál-
tozzon. Ennek érdekében élmény- és
kapcsolat alapú hitoktatásnak nevez -
ném a munkámat. Célom, hogy él -
ményeket szerezhessenek önmaguk- 
ról, közösségi létről, és isten jelen lé -
téről, valamint ismereteiket bővíteni
tudjam hitünk igazságaival. legna -
gyobb örömöt az jelenti nekem, ha egy

gyermek saját magára vonatkozóan el
tudja hinni isten feltétel nélküli sze -
retetét és ez készteti őt a vele való
kapcsolatra, s a törvényei betartására.
hiszem, hogy ez a kapcsolat képes hit-
valló, tanúságtevő keresztényekké for-
málni tanítványainkat.  (Én vagyok a
szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem
marad, s én benne, az bő termést hoz.
Hisz nélkülem semmit sem tehettek.
János 15,5) Arra törekszem, hogy be-
mutassam nekik isten gondolatait és
tanítását önmagukról és felnyissam a
szemüket döntéseik szabadságára és
következményeire. olyan életpéldák -
kal (bibliai szereplők, szentek) ismer -
tetem meg őket, amelyekből erőt, hitet
meríthetnek. A feltámadás hitéből ere -
dően a megbocsátás, és krisztusban
való újrakezdés lehetőségének tapasz-
talatát is szeretném erősíteni bennük. 

keresem azokat a lehetőségeket,
ahol a keresztény közösség megtartó
erejét, valamint a liturgiák, szentségek
kegyelemközvetítő erejét is megta-
pasztalhatják. Így szeretném bevonni
őket az egyház éltető közegébe.

legfőbb bátorítóm és támogatóm a
szentlélek, mert hiszem, hogy isten
ígérete rajtam keresztül is beteljesed-
het: „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit
majd a nevemben küld az Atya, meg-
tanít benneteket mindenre és eszetekbe
juttat mindent, amit mondtam nektek.”
János 14,26
bababababababababababababababababaa
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cosoknak kiossza a győzelmi ko szo- 
rúkat. A látomás hatására az őr szíve
megnyílt isten kegyelme előtt, és le -
dobva ruháit „keresztény vagyok!” ki -
áltással a katonák közé futott a jégre,
egy gyengének mutatkozó helyére.
reggelre már mindenki meghalt, a te -
temüket elégették, és a folyóba szórták.

Bátorság és állhatatosság, ezt lehet
tőlük eltanulni, és példájuk bizonyítja,
hogy minden hivatásban lehet igazi
keresztényként viselkedni!

Fellegi Béla

bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

tóth tihAMér: 
éltEtő kENyér 4.

Az oltáriszentség éltető kenyér nem -
csak az egyén, hanem a társadalom
számára is, «az örök dicsőség záloga».
Márpedig az örök élet hite döntően
be folyásolja az egész emberi társa da -
lom alakulását is. 

de hiszen a túlvilág gondolata alkal -
matlanná tesz erre a világra – mond-
ják egyesek. ha a másvilág lebeg előt- 
tem, elvesztem harci kedvemet erre a
világra. ha hiszek a másik világban,
elveszti értékét előttem ez a világ.

pedig csak kissé el kellene gondol -
kodnunk, és azonnal belátnánk, meny -
nyire nincs így, sőt éppen mennyire
fordítva van. A keresztény ember szá -
mára annyira fontos ez az élet, hogy

c Szentek d

A szENt légiósok

Az hatalmas római birodalom fennál-
lását állandó, és óriási hadseregének
kö  szönhette. A hadseregben csak ha -
mar a katonák és tisztek között is
akadtak keresztények, és az egyház
kifeje zet ten méltányolta a keresz té -
nyek hadseregbeli szolgálatát. Az ül -
dözések idején számos katonát
vé geztek ki, ilyen volt szent Akakiosz,
akit társaival az Ararát hegyén ke -
resztre feszítettek. szent flórián a tűz -
oltók védőszentje, szent donát, és a
legismertebb, szent györgy. 

fiatal ministránsként halottam
először a negyven vértanú katonáról.
A légiójuk a mai örményország te rü -
letén, szebasztéban volt liciiunus
császár idején, 303-ban. Mivel nyíltan
megvallották hitüket, halálra ítélték
őket. Egy különösen hideg  viharos éj -
szakán a negyven katonát egy be fa -
gyott tó jegére állították ki ruhátlanul.
A parton ugyanakkor égett a tűz, és
forró fürdő várta azt, aki meggondolta
magát. Egyikük nem bírta a lassú fagy-
halál gyötrelmeit, és befutott a csábító
fürdőházba, ahol azonnal holtan esett
össze, mert szíve nem bírta elviselni a
hirtelen hőmérséklet változást. de a
vértanúk ismét negyvenen lettek, a
kivégzést felügyelő katonák közül az
egyiknek látomása volt: égi sereg ké -
szülődött az égben, hogy a hős har-
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éppen ettől függ az örökkévalóság is.
hitünk szerint csak akkor fogunk az
élet teljességéhez eljutni – amit más
szóval örökéletnek, vagy isten bol -
dogító látásának is nevezünk –, ha ezt
a földi életet a legbecsületesebben töl -
töttük el. vajon lehetne-e nagyobb
fontosságot adni a földi életnek, mint
ilyen tanításokkal: 

Minden percedről, minden szavad -
ról számot fogsz adni! Amit csak te -
szel, mindaz átnyúlik az örökké va ló-
ságba! igen, ha valakinek komolyan
kell vennie ezt a földi életet, hát a ke -
reszténynek kell. 

de ugyancsak ennek a túlvilágnak
hitéből nő ki a valódi emberi nagyság
is. A keresztény ember tudja, hogy
nem ez a pár évtizedes földi zarándok-
lás az ő végső célja. Azonban meny-
nyi vel imponálóbb és vigasztalóbb az
ilyen embernek élete, mint azé, aki a
létet csupán a küzdelmes földi élet
nyo morúságos tengődésére szorítja
össze! 

A kereszténység nem azt hirdeti,
hogy csak a világból elmenekülő re -
meték üdvözülnek. A kereszténység
nem azt követeli, hogy akit egészen ra -
bul ejt a túlvilág szeretete, az esetlenül
ténferegjen ezen a világon. Meg kell
vál toztatnunk azt a helytelen felfogást,
hogy amikor valaki egy sápadt, be -
teges lányt lát, mindjárt kész az ítélet-
tel: Ez bizonyára vallásos lány. Mintha
egy jól öltözködő, egészséges, vidám

kedvű leány, egy élettől duzzadó, iz -
mos, ügyes férfi nem is lehetne vallá-
sos! Az oltáriszentség ugyan a túl- 
világért van és a túlvilág kenyere, de
túlvilági hit és evilági munkás, vidám,
értékes élet éppen nem zárják ki egy -
mást. 

főképp ha még hozzávesszük azt a fel-
becsülhetetlen erőt is, amit a túl világ
hite a földi élet szenvedéseinek elvi -
selése szempontjából jelent! 

Embernek lenni és szenvedni – el vá -
laszthatatlan fogalmak. szenved az is,
aki hisz a túlvilágban, és szenved az is,
aki nem hisz. de ég és föld a különbség
a kettő között! ha hiszek az istenben
és az ő országában, ha erősít és éltet
engem az Eucharisztia, az örök dicső -
ség záloga, akkor erőt merítek annak
tudatából, hogy az örök dicsőség or -
szágában – az igazságosság és szeretet
országában – megszűnik majd minden
igazságtalanság és szeretetlenség, és
elnyeri jutalmát a földi állhatatosság.
de mi lesz akkor velem, honnan me rí -
tek erőt a szenvedés, üldöztetés és nél -
külözés napjaiban, ha abban hiszek,
hogy ez a földi élet a végső lét, ez a föl -
di ország a végső ország? 
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c Humor d
.

A repülőgép nagy nehezen leszáll, a pi -
lóta alig bírja megállítani a gépet a pá -
lya végétől egy méterre. Miután letö- 
rölte az izzadságot a homlokáról így
szól:
- Ez meleg volt, ez a leszállópálya alig
ötszáz méter hosszú!
- és három kilométer széles - néz ki a
másodpilóta az ablakon.

ab

- Mondja, asszonyom, hány gyermeke
van?
- Most várom a hatodikat.
- valóban? Nem is látszik. Mikorra vár -
ja?
- Bármelyik percben itt lehet. leküld -
tem a boltba tejfölért.

ab

Az utasnak a taxiban eszébe jut va -
lami, ezért megkocogtatja a taxis vál-
lát. Erre a taxis iszonyatosat hördül,
össze-vissza rángatja a kormányt, kis
híján felszaladnak a járdára. Az utas
nem tudja mire vélni:
- Ne haragudjon, nem akartam meg -
ijeszteni.
Mire a taxis:
- Nem tesz semmit, csak tudja, én most
a sógoromat helyettesítem. általában
halottaskocsit vezetek.

ab

dolgozók esti iskolájában:
- van házid?
- van. tölthetek?

orvos: gratulálok a bátorságához! Az
operációt hősiesen állta, de a műtét
előtt nagyon nyugtalan volt, dula -
kodott a nővérekkel, kiabált, károm -
kodott.
Beteg: Ne csodálkozzon rajta doktor
úr, hiszen én csak az ablakot jöttem
megtisztítani!

ab

- Mit szólt a feleséged, amikor hajnal-
ban hazaértél?
- Egy árva szót sem! Azt a két fogamat
meg úgyis ki akartam húzatni!

ab

-  Nos, kati néni, hogy vagyunk?   - kér -
di a lelkész.

- Nagyon lassan, tiszteletes úr. 
- Mi a baj?
- hát sok a dolog, az embernek alig

van nyugodalma. ha az a kis templomi
alvásom nem volna, nem is tudom ho -
vá lennék.

ab

két nő beszélget.
- Napi egy almával távol lehet tartani
az orvost a háztól.
- Ja, különösen, ha pontosan célzol.

ab

Mit mond az orosz a halálos ágyán?
szentpétervár.


