
van a nagyböjtben két különleges nap,
ami olyan nagy ünnep, hogy dicső sé -
get, hiszekegyet imádkozunk aznap a
szentmisékben, sőt, ha éppen nagy-
hétre esnek, akkor a húsvét elmúltával
megüljük ezt a két ünnepet. ebben a
két napban egy kicsit
elővételezzük a karácso -
nyi ünnepkört, hiszen az
egyik gyümölcsoltó Bol -
dogasszony, Jézus fo gan  -
tatásának ünnepe – ép -
pen kilenc hónappal ka -
rácsony előtt, a másik pe  -
dig szent József ünnepe.

nagyböjtben, miköz -
ben igyekszünk elmé -
lyül ni, és életünk hang- 
súlya az is tenkapcsolatunkra kerül, 
ez a két nap figyelmeztet bennünket
arra, hogy a böjti készület nem csupán
egyéni ké születet jelent. két ünnep,
ami a szent Családot helyezi a közép-
pontba, ráirányítja a figyelmünket

2019. március 24.

A BudAfok-BelvárosI szent lIpót plÉBánIA kIAdványA – felelős kIAdó: sárhegyI zoltán

arra, hogy mi is családba tartozunk. 
A böjtünk nem pusztán egyéni erő fe -
szítés, de nem is pusztán a teljes egy-
házi közösség Isten felé fordulásának
a része, hanem nagyon is tapintható
közösségben böjtölünk együtt. A csa -

lád a keresztény közös -
ség alapja.

Manapság divat meg -
kérdőjelezni azokat az
értékeket, amik évszá za-
dokon, évezredeken ke -
resztül a társadalmunk
magját képezték, sőt a
fősodrú érték-diktáto -
rok és gondolat-rend -
őrök megbélyegzik azo- 
kat, akik ragaszkodnak

ezekhez az értékekhez, és nem haj-
landók odadobni azokat valamiféle tár-
sadalmi kísérlet érdekében. Az érté-
kek közül pedig a leginkább támadott
a család. És miközben a család a tá-
madások kereszttüzében áll, sokszor

Böjt és ünnep egyszerre
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c Hirdetések d.

Márciusi imaszándékunk: imádkoz -
zunk közösségünk megújulásáért.

ab

A férficsoport következő összejö ve -
tele március 25-én este 8 órakor lesz.

ab

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

ab

április 5-e elsőpéntek. gyóntatás a
szentmise előtt lesz. zoli atya napköz-
ben meg látogatja plé bá ni ánk idő seit,
be tegeit.

ab

Rózsafüzér imádság és titokcsere
áp rilis 6-án, szombaton fél 6-kor lesz.

nem jól tölti be a funkcióját, és emiatt
sokak előtt a boldogságuk korlátja -
ként áll, és egyre többen küzdenek a
család által adott értékek ellen. ez egy
öngerjesztő folyamat, ami ellen ten-
nünk kell – elsősorban a saját kör -
nyezetünkben, a saját családunkban.

A nagyböjti szent-család-ünnepeink
rávilágítanak arra, hogy mennyire fon-
tos, hogy kiálljunk a családi ér tékek
mellett. ez az időszak alkalmat ad arra
is, hogy a családi életünket is megjob-
bítsuk, a családunkat vezessük Isten
elé. nem elégséges pusztán imádkoz-
nunk a családért. Észre kell vennünk
azokat a hiányokat, hibás működése-
ket, rossz beidegződéseket, amelyek
falat képeznek Isten és a csa lá dunk
közé, amelyek sokszor ma gá ban a
családi közösségben is fe  szültséget
okoznak, törésvonalakat képeznek.
Biztos, hogy mindenki számtalan dol-
got tud mondani, amiben a családtag-
jainak változtatnia kellene. de a vál- 
tozást sosem a másikon kell elkezdeni,
hanem önmagunkon. ha mi egy kicsit
jobban szeretünk, több áldozatot vál-
lalunk, félretesszük a függő sé geinket,
a családjainkban csodálatos változá-
sok történhetnek.

kérjük a szent Család közbenjárását
családjainkért! És ne feledkezzünk el
megtenni a családunkért mindazt az
áldozatot, amit esetleg már évek óta
halogatunk! 

Zoli atya
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április 7-én a szentföldi keresz té -
nyek megsegítésére gyűjtünk. 

ab

A házascsoport legközelebb április
8-án este fél 8-kor találkozik.

ab

Keresztutat nagyböjtben minden pén-
 teken este fél 6-kor járunk. április 
5-én a cser ké szek, 12-én az exka te -
kumenek vezetik. vegyünk rajta részt
minél többen!

ab

Ne hagyjuk utolsó pillanatra a hús -
véti gyónásunkat! nagyböjtben hét -
főn, kedden és csütörtökön a reggeli
szentmisék után, vasárnap az ovis mi -
se alatt, 6 órá tól a szentségimádás
alatt van gyónási lehetőség.

ab

A hirdetések, és a fontosabb infor-
mációk olvashatók honlapunkon.

ab

kérjük, a sekrestyébe ne a szentélyen
keresztül, hanem kívülről járjunk.

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

zArándokok BudAfokon

Március 15-én a vasvári templom kö -
zössége látogatott el Budafokra hur -
goi sándor verbita atya, és paptársa,
tengan sebastian atya veze té sével.

sanyi atya korábban plébániánkon
káplán volt, majd verbita házfőnökké
nevezték ki. vasváron 2018. ősz óta
teljesít szolgálatot. Örömmel tér visz -
sza mindig Budafokra, sok barátság
köti ide.

A népes csoport 10 órakor szent-
misén vett részt a szent lipót temp -
lomban, melyen a két atya misézett.
Mise után garbóci lászló helytör -
ténészünk bemutatta a templomot.  
A cserkészotthonban rövid szíveslátás
várta a kedves társaságot. ezután a
verbita rendházat látogatták meg, ahol
ebéd, és rövid pihenés következett.
délután 3 órakor a zarándokcsoport
keresztútra indult a budafoki péter-
pál kápolnától a kálvária hegyre, ma -
gukkal víve a szalagokkal és virággal
díszített zarándok keresztet. keresztút
után a cserkészotthonban pihenhettek
meg, ahol agapéval készültünk fogadá-
sukra. fiatalnak és idősnek egyaránt
élményekben gazdag, örömteli nap
volt.

A közösség nagyon jó hangulatban,
az  „ároni áldás”-t énekelve köszönte
meg a vendéglátást.

Gadácsi Péterné
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A Budafok-Belvárosi szent lipót temp -
lom, és az egykori Adoramus zenekar
zenészei és énekesei az idei évben
már cius 29-én hívják a kedves test vé -
reket, fiatalabbakat és idő seb beket 
egyaránt egy közös keresztút-járásra. 
A gitárra, fúvós és vonós hangsze rek -
re, valamint zongorára írt darab az ed-
digi tapasztalatok alapján igazi nagy- 
böjti lelki feltöltődést nyújthat a feltá-
madás, a húsvét ünnepére készülve.

N. Balázs

keresztÚt

MárCIus 29.

sík sándor papköltő „A keresztút” cí -
mű művét gulyásné Balogh Bianka
zenésítette meg 2003. nagyböjtjében. 

A vers egy gyönyörű, sokak számá -
ra ismert műremek, amely stációról
stációra jeleníti meg Jézus krisztus
keresztútját, kínszenvedését, halálát
és mindezek egyetlen értelmét: a feltá-
madást.

„ Az egyház
egyetlen küldetése
az evangelizáció.

Ma európa és maga
az európai egyház

is újra missziós
terület. ehhez a

küldetéshez csat-
lakozott a szent

András evangelizá-
ciós Iskola.”

„ Az Új Jeruzsálem
olyan hitükben

elkötelezett
keresztények

közössége, akik
életük elsődleges

céljának Jézus
krisztus evangéli-

umának hirdetését,
a róla való tanú -

ságtételt tekintik.”

szeretettel hívjuk és várjuk közösségünk minden kedves tagját
plébániai lelki napunkra, melynek időpontja

2019. április 3., 18-21 óráig.

e különleges alkalmat két közösség szervezi számunkra, és lehetőséget nyújt,
hogy a nagyböjti időben figyelmünket a lelki felkészülésre fordíthassuk. 

LelkEst
minőségi idő 

istennel

szeNt aNdRás evaNgelizációs isKola Új jeRuzsáleM KatoliKus Közösség
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Plébániai társasjáték-délután 
a cserkészotthonban

március 30-án, szombanton
14-17 óra között

sok-sok játék!
9-90 éves korig várunk mindenkit!

Március 30-ról 31-re virradó éjszaka
óraátállítás lesz, veszítünk egy órát.
ne felejtsük el időben átállítani órán -
kat!

ab

templomunk tavaszi nagytakarítása
április 13. szombaton reggel 8 órától
lesz. várunk minden segítő kezet. Érez-
zük magunkénak a templomot, jöjjünk
minél többen!
bababababababababababababababababaa

c Hagyományok d

rózsák MegáldásA
letAre vAsárnApJán

rómában a pápa nagyböjt negyedik
va sárnapján mindig a jeruzsálemi
szent keresztről nevezett bazilikában
misézett. 

A tizedik századtól kezdve elterjedt
egy szokás, a rózsák megáldása. kez -
detben a nép körmenetben virágokat
vitt a bazilikába, ezzel ünnepelték a ta -
vasz győzelmét a tél fölött. A bizánci
liturgiából átvéve a pápa rózsákat ál-
dott meg, és azt a bazilikában a ke -
reszt-ereklyénél helyezte el. ezzel

akarta a kereszt előtt elvégezni azt a
szolgálatot, amit Mária Magdolna tett,
amikor illatszerrel megmosta Jézus
lábát. 

III. Ince pápa (1198-1216) örven-
dezésünk jelképéül  állította a rózsát,
amelynek színében szeretet, illatában
öröm van. színe gyönyörködtet, illata
pedig pihentet. III. honorius pápa
(1216-1227) a rózsa színéről érte kez -
ve elmondja, hogy abban két szín van:
a fehér és vörös. A fehér krisztus ár-
tatlanságához és szüzességéhez illik, a
vörös pedig a reá váró véres halálhoz.

A két szín együttese tehát felkészít
húsvét ünneplésére.

Fellegi Béla

bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

tóth tIhAMÉr: 
Éltető kenyÉr 6.

Az oltáriszentség népeknek, sőt az
egész emberiségnek egyesítője. fe-
hérek és feketék, északiak és déliek,
ugyanazt a krisztust imádják a szent-
misében és ugyanazt veszik magukhoz
az áldozásban. ez az igazi népszövet-
ség: a szentségi krisztus előtt leboruló
százmilliók testvérisége! általa Isten
egybeforr az emberrel, az ember egy-
beforr Istennel és az emberek lelke
egybeforr egymással. ezek az embe -
rek így megvalósíthatják szent pál sza -
vait: «Kérlek titeket, testvérek, a mi
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egyoldalúan táplálkozó ember, akinek
táplálékából hiányzik a kellő vitamin. 

Mije hiányzik a mai embernek?
Aranya? több van, mint bármikor. ké -
nyelme, higiéniája, szórakozása? soha
ennyi még nem volt. tudása, techni -
kája, művészete? fölülmúlja minden
előbbi korokét. hát mégis mije hi -
ányzik? Az eucharisztia éltető ke nye -
re. És ezért nincs békéje az egyénnek,
nincs a társadalomnak, nincs a népek -
nek. Mennyi mindenben kerestük már
ezt a békét! hányszor véltük már föl-
találni a boldogságot! És ma messzebb
van tőlünk, mint valaha is volt. nyug-
talanul járkál és bolyong a paradi -
csomból száműzött ember évezredek
óta a földön, és nem leli meg a békét.
Miért nem? Mert ez a világ nem is ké -
pes megadni azt a békét, amire vá-
gyunk: a zavartalan és tartós lelki
békét. 

de megcsendül az eucharisztia
krisztusának szava: «Békességet ha -

gyok rátok, az én békességemet adom

nektek; nem mint a világ adja, adom én

nektek.» (Jn. 14,24.) Igen, erre van
szükségünk. Amelyik nemzet gyer-
mekei feltöltekeznek az oltáriszentség
lelkületével, azokból jóakaratú em-
berek válnak. Márpedig a betlehemi
angyali üzenet csak ezeknek ígér bé -
két: «Dicsőség a magasságban Istennek

és a földön békesség a jóakaratú em-

bereknek.» (1kor. 1,10.) 
bababababababababababababababababaa

Urunk, Jézus Krisztus nevére, hogy ne

legyenek köztetek pártoskodások; ha -

nem legyetek tökéletesen egyek ugyan-

egy értelemben és ugyanegy véle mény-

ben.» (1kor. 1,10.) 
Az őskereszténységnek különösen

kedvelt képe volt a sok búzaszemből
eggyé kevert, egybeforrasztott kenyér -
nek a gondolata. ezzel is azt látták
jelképezve, hogy az eucharisztia csak -
ugyan az egybeforrasztó szeretet kö -
teléke. 

Az újszövetségi szent iratok után
leg régibb keresztény irodalmi em-
lékünk a „didache” (ókeresztény egy-
házi rendtartás). ebben találjuk az
alábbi imát: «Amint ez a megszegett

kenyér a hegyeken volt szétszórva, de

összehordva eggyé vált, így hordassék

egybe a te közösséged a világ minden

széléről a te országodban, mert tied a

dicsőség és hatalom Jézus Krisztus által

mindörökké.» (9,4.) És így válik az
oltáriszentség valóban a mi ehető ke -
nyerünkké. 

A levegő 80% nitrogénból és 20%
oxigénből áll. ha nincs oxigén, nincs
élet. ha kevesebb az oxigén, sápadni,
szédülni kezdenek az emberek. A szel -
lemi atmoszférából sem hiányozhat a
vallásos meggyőződés oxigénje. nap-
jainkban bár mesterségesen rontják,
és kevesbítik ezt az oxigént, – mit cso -
dálkozunk rajta, hogy kapkod, és ful-
doklik az egész emberiség? kapkod és
fuldoklik, sápad és szédül, mint az
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c Humor d

hatalmas  zivatar zúdul hirtelen a vá -
rosra. Az emberek pillanatok alatt el -
tűnnek az   utcáról. Az ortodox, mélyen
vallásos kohn éppen egy hentesboltba
szalad be. áhítattal nézi a fenséges
áru kat, majd odaszól a hentesnek:
- Mondja meg, legyen szíves - egy ha -
talmas sonkára mutat - mennyibe ke -
rül ebből egy kiló?
közben  kint egy óriásit villámlik, amit
szinte azonnal fülsiketítő égzengés kí -
sér. A mélyen hívő kohn felnéz az égre,
és remegő hangon így szól:
- Jó, jó, azért kérdezni csak sza bad!

ab

Az újgazdag apuka elviszi a kisfiát az
orvoshoz. A doktor megvizsgálja, s így
szól:
- A gyerek vérszegény, vasat kell szed-
nie.
- Csak ne kímélje a költségeket - vála -
szolja az önérzetes apa -, rendeljen
csak nyugodtan aranyat!

ab

közúti ellenőrzéskor igazoltatja a
rendőr a jótündért, aki így szól hozzá:
- rendőr, a lelked mélyén jó ember

vagy. teljesítem három kívánságodat!
Mit kérsz?
- személyit, jogosítványt, forgalmi en-
gedélyt!

ab

Joe-t megkérdezi barátja, hogyan si ke -
rült lefogynia.

- Az orvosom ősi kínai diétát írt elő.
három hete nem eszem mást, csak tyúk -
húslevest - válaszol Joe.
- tyúkhúslevest? Cérnametélttel?
- A csudát! pálcikával!

ab

Az áruházi eladó megszólít egy bi-
zonytalanul tébláboló férfit.
- segíthetek uram?
- kérem, elvesztettem a feleségemet.
- gyászruhák az első emeleten, balra.

ab

- Az élet négy palackból áll: cumis ,
üdítős, sörös és infúziós.

ab

egy ember egyszer így szólt az Úrhoz: 
- uram! kérdezhetek valamit?
- Igen, kérdezz csak - felelt az Úr.
- uram, mit jelent számodra egy mil-
liárd év?
- egy milliárd év számomra annyi,
mint egy pillanat.
- hmmm, érdekes - csodálkozott az
ember.
- uram, és mennyit ér nálad egy mil-
liárd forint?
- Annyit csak, mint egy forint.
- uram, kérhetek egy forintot tőled?
- természetesen. egy pillanat...

ab

Ifjú feleség vacsora közben a férjének
mondja a házasság második napján:
- sajnálom, én csak palacsintát, meg
paprikás krumplit tudok főzni !
- Aha. És ez most melyik a kettő kö -
zül...?




