
A tanév vége nekünk is, akik már nem
az iskolapadot koptatjuk, alkalmat
nyit arra, hogy számot vessünk mind -
azzal, ami az elmúlt tanévben történt,
és kicsit előretekintsünk arra, ami
előttünk áll, kihasználva a nyarat az
ötletelésre, az ötletek meg -
érlelésére, hogy aztán szep -
tembertől újult erővel vág-  
hassunk bele az előttünk
álló feladatokba.

Mindez a plébánia életére
is igaz, hiszen a következő
tanév egyházmegyénk éle -
tében különösen is jelentős.
pünkösdhétfőn ugyanis el -
kezdődött az Eukarisztikus világta -
lálkozó harmadik, befejező készületi
éve, amelynek központi gondolata a
misszió. Az elmúlt tanév a közös -
ségről, a közösségek megerősítéséről
szólt. Ennek jegyében indult plébá -
niánkon exkatekumen csoport, film -
klub, játékdélutánok, amelyek alkal-
 mat nyitnak arra, hogy elmélyítsük az
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egymással való kapcsolatunkat is,
megerősödve abban, hogy közösen
járjuk hitbéli utunkat is, közösen ke -
ressük Krisztust. Bővítettük a kö zös -
ségi terünket, egy új pincehelyiség
szolgálja mostantól közösségünket.

Kialakítottuk a lenti termek -
hez szükséges szellőző rend -
szert, valamint az óvoda ré- 
széről nyertünk egy újabb
pinceágat, amelyet a későb -
biek során tervezünk hasz -
no sítani.

De mi áll előttünk? Elő -
ször is fel kell tenni a koro -
nát ennek az évnek a mun- 

kájára: nincs olyan közösség, amit ne
lehetne javítani, ne kellene időről
időre újjászervezni. Mindig van szük-
ség új tagokra, akik elkötelezetten be -
kapcsolódnak kisközösségeink életé- 
be. Szeptembertől éppen ezért bízta-
tok mindenkit arra, hogy keresse meg
a korosztályának, érdeklődési körének
megfelelő közösséget, csoportot, hogy

Tanévzárás, számveTés
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mindannyiunk feladata. és ennek még
mindig nagyon egyszerű az útja: 
1. Meg kell erősítenünk az imaéletün-
ket! 2. Be kell kapcsolódnunk egy kis -
közösség életébe, hogy megta pasz-
taljuk, nem egyedül járunk az úton! 
3. nyitnunk kell a többi ember felé, és
fel kell mutatnunk hitünk örömét!
Személy szerint azt gondolom, hogy a
21. század magyar viszonyai között itt
kezdődik az elkötelezett katolikus élet.
nehéz és komoly feladat ez a plébánia
oldaláról is, hiszen sajnos sokan van-
nak, akik valahol elakadtak hitük
fejlődésében, de ez az elakadás ké -
nyelmes számukra. A kényelmes nyu-
galommal pedig a plébánia nagyon
nehezen versenyez, nem lehet ott se -
gíteni, ahol nem vágynak segítségre.
és mindemellett a misszióhoz szükség
van a plébánia társadalmi kapcsola -
tainak a megerősítésére, amely szin-
tén a következő tanév feladata. re- 
mé nyeim szerint ennek jegyében a kö -
vetkező tanévben egy „nyitott egye -
tem” is indul közösségünkben, ahol
fontos témákról hallhatunk majd fon -
tos emberektől.

De mi áll még előttünk a következő
évben? Augusztus folyamán tervezünk
egy 1,5 millió forintos teljes körű or -
go na-tisztítást-karbantartást, hiszen
amióta húsz éve elkészült, ilyen még
nem történt. Sajnos nagy hangszer,
nagy költség. Aztán a péter pál ká -
pol na szúvasodó és gombás padjaival

még inkább megerősödhessenek plé -
bániai kötődéseink. Az elsődleges fi-
gyelem azonban a misszió felé kell,
hogy forduljon, előre kell lépnünk
abban, hogy megszólítsuk a körülöt-
tünk élőket, és felmutassuk feléjük
hitünk értelmét. Ez nem azt jelenti,
hogy mindenkit „keresztvíz alá kell
terelni”, bár ez sem egy utolsó szem-
pont. (Ajánlom ehhez keresztelésre, il-
letve elsőáldozásra felkészítő cso- 
portjainkat!) Ennél sokkal fontosabb,
hogy milyen képet sugárzunk közös -
ségünkről. Az első keresztényeket
ugyanis arról lehetett megkülön-
böztetni a többiektől, ahogyan az
Apostolok Cselekedeteiben írva van:
„nézzétek, mennyire szeretik egy -
mást!” De vajon mennyire lehet meg-
tapasztalni közösségünkben a sze re-
tetet akkor, ha éppen egy újonnan
érkező azt tapasztalja, hogy a kutya se
szól hozzá a mise előtt, mise végén,
nincs aki meghívja a kávéházba, a kü -
lönböző csoportokba. vagy: amikor
beérkezik a templomba egy új ember,
nem adunk neki ülőhelyet, mert ké -
nyelmesebb a pad szélén ülnünk, és
azt várni, hogy felszólítsanak minket
arra, hogy engedjük beülni a másikat,
aztán esetleg az ilyen irányú kéréseket
rossz szájízzel tudomásul venni. Azt
hiszem, hogy az ilyen szituációk túl
gyakoriak templomunkban.

Mindez azt mutatja, hogy van hová
fejlődnünk a misszió terén, hiszen ez
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is kell kezdenünk valamit. Ebben az
Önkormányzat 2 millió forinttal támo-
gat minket, ami a szükséges összeg
durván kétharmada. De a következő
éveknek egy nagyobb, és kevésbé lát -
ványos állagmegóvási feladata is van:
a templom padlásterének faanyag- és
tűzvédelmét kell megújítanunk, ne-
hogy úgy járjunk, mint a párizsi notre-
Dame. A faanyagvédelmi szakértő sze -
rint ez is 8 milliós költség lesz a kö -
vetkező években. Szeptembertől el in-
dul az óvoda építkezése is, amelynek
keretében a következő két év során a
plébánia udvarai, kerítése és támfala
is megújul. Ennek során a plébánia
hőszigetelését is időszerű lesz majd
elkészíteni, hiszen főleg az óvoda felől,
egy működő intézmény területén már
nehéz lesz építkezni.

itt tartunk, és haladunk tovább az
úton. hálás vagyok az Úrnak, hogy
ennyi lehetőséget adott. Bízom benne,
hogy sikerült, és a jövőben is sikerül
élni ezekkel a lehetőségekkel. Kérem
ezért a Kedves testvérek támogatását!
Bíztatok mindenkit a közösség éle -
tében való aktív részvételre! Kérem,
támogassák ötleteikkel is a plébánia
munkatársainak munkáját. Kívánok
mindenkinek tartalmas nyári pihe -
nést, amely az elmélyülésre és az
imádságra is kellő lehetőséget ad! 
Szeretettel: 

Zoli atya

bababababababababababababababababaa

c Hirdetés d

Júniusi imaszándékunk: imádkoz-
zunk közösségünk jövőjéért.

ab

plébániánk Te Deuma június 16-án a
fél 10-es szentmisén lesz. Ezen a
szentmisén lesz a gyerekek Szent An -
t al-napi megáldása. A szentmise után
tartjuk az évadzáró kávéházat, mely -
nek keretében megáldjuk 30 éves cser -
készcsapatunk új zászlaját, és vissza- 
tekintünk az első fogadalomtételre.

ab

Az Eucharisztikus Kongresszushoz
kapcsolódó szentségimádási lánc
kö vetkező alkalma június 22. szom -
bat. templomunkban 17-18 óra között
lesz kitéve az oltáriszentség. Bízta -
tunk mindenkit a részvételre!

ab

Úrnapján, június 23-án átállunk a nyá-
ri miserendre. Ettől a naptól kezd ve
szeptember 1-ig vasárnaponként csak
reggel fél 9-kor és este 7-kor lesz
szentmise templomunkban. 

ab

Az Úrnapi körmenet a reggeli szent-
mise után lesz. Segítő kezeket várunk
az úrnapi virág sző nyeg készítéséhez.
találkozó június 23-án, Úrnapján reg -
gel 6-kor a templom mellett.

ab

június 30-án, vasárnap péterfillér-
gyűjtés lesz a katolikus templomok-
ban.
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Már lehet jelentkezni a következő év -
ben induló csoportjainkba. E-mail-
ben, valamint a plébánia irodájában
személyesen várjuk a jelentkezőket. 
A következő csoportokat tervezzük in-
dítani:
·        egyéves elsőáldozási készület gye -
rekeknek,
·        kétéves elsőáldozási készület gye -
re keknek,
·        keresztelésre és elsőáldozásra fel -
készítő csoport középiskolásoknak,
·        keresztelésre és elsőáldozásra fel -
ké szítő csoport felnőtteknek.

ab

Szentmisét íratni az irodában, illetve
mise után a sekrestyében lehet.

ab

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

NyáRI mISeReNDüNK

JÚNIuS 23-Tól:

SzeNTmISéK VaSáRNaP

8.30-KoR éS 19.00-KoR

leSzNeK.
a NyáRI IDőSzaKbaN oVIS mISe

éS SzeNTSégImáDáS Nem leSz.
a héTKözNaPI mISeReND

VálTozaTlaN.
az éVKözI mISeReNDRe

SzePTembeR 1-JéN álluNK

VISSza. azNaP máR

KéT SzeNTmISe leSz DélelőTT.

június 29-én, Szent Péter és Pál
apos tolok ünnepén - mivel szombat -
ra esik - kivételesen nem a kápolná -
ban, hanem a templomban tartjuk a
szentmisét.

ab

Rózsafüzér imádság és titokcsere jú -
lius 6-án, szombaton az esti szentmise
előtt lesz.

ab

plébániánk jótevője, Törley József
emlékére ajánljuk fel július 28-án a fél
9-es szentmisét. A mise után Szent
Kristóf napi jármű megáldás lesz.

ab

Rózsafüzér imádság és titokcsere au-
gusztus 6-án, szombaton az esti szent-
mise előtt lesz.

ab

Augusztus 15-e, Nagyboldog asszony
ünnepe paran csolt ünnep. Szentmise
reggel 7-kor, és este 7-kor lesz. Előesti
misét tartunk augusztus 14-én, szer -
dán este 6- kor. 

ab

Szent István király ünnepén, augusz-
tus 20-án, kedden csak reggel fél 9-kor
lesz szentmise.

ab

A Veni Sancte szentmisénk szeptem-
ber 1-jén, vasárnap fél 10-kor lesz. Ek -
kor már délelőtt 8-kor és fél 10-kor is
lesz szentmise.

ab

Szeptember 8., vasárnap Kisboldog -
asszony ünnepe.
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c Plébániánk d

rÖviD BESzáMoló AlApítványunK
2018. évi MűKÖDéSéről

A Budafok-Belvárosi Egyházközségi
Alapítvány ebben az évben lett 25 é -
ves: bírósági bejegyzése 1994 már-
ciusában emelkedett jogerőre. Ez az
évforduló hosszabb visszatekintést is
megérdemelne, de most csak az el -
múlt évről számolunk be.
Az alapítvány fő közcélú tevékenysége
Budafok keresztény épített öröksé gé -
nek védelme. Ezen belül a hangsúly a
Szent lipót plébániatemplom és a pé -
ter–pál kápolna felújításán és állaguk
védelmén van.
Az alapítványt három tagú kuratórium
irányítja, melynek jelenlegi tagjai fel-
legi Béla, dr. Bódis lajos és Sasvári
lászló.
Az alapítvány 2018. évi mérlege a kö -
vetkezőképpen alakult:
2017. évi maradvány: 3.311 eft
2018. évi bevételek: +1.373 eft
2018.évi kiadások: –3.335 eft
2018. évi maradvány: 1.349 eft
A bevételek három forrása:
Magánszemélyek adományai:   278 eft
vállalkozások adományai:        500 eft
SzjA 1% felajánlások: 595 eft
látható, hogy az alapítvány bevéte le i -
nek jelentős hányadát jelenti a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-nak felaján lá-
sából származó összeg, amit a nAv
minden év őszén utal át az alapítvány

számlájára. 2018-ban 135 adózó gon-
dolta úgy, hogy felajánlásával támo-
gatja az alapítvány tevékenységét.
Az alapítvány az elmúlt évben is több
felújítási munkát támogatott. Ezek kö -
zül legjelentősebb a plébániatemplom
tornyán alpin technikával végzett va -
kolatjavítási munka volt. A laza részek
eltávolítása után pótolták a hiányzó
vakolatot, s a régi színhez igazodva le -
festették a javított felületeket. ter-
mészetesen a régi és az új festés szí- 
neit nem lehetett tökéletesen illesz -
teni, de ez az árnyalati eltérés nem fel -
tűnő. Később, amikor a plébánia anya - 
gi lehetőségei ezt majd lehetővé te -
szik, tervbe lehet venni az egész to -
rony átfestését. 2017-ben a torony pi- 
lasztereinek lábazata alá réz párkány
készült, ami reményeink szerint csök -
kenteni fogja a vakolat lefagyásának
veszélyét. A tornyon végzett vakolat-
ja vítási munkák költsége 2.757 eft
volt.
több kisebb volumenű felújítási és
fenntartási munka elvégzését is támo-
gattuk, úgymint a péter-pál kápolna
belső festését, a templombelső lábaza-
tának újra festését, az orgona hango -
lását és a sekrestye szentelt víz-tartó-
jának restaurálását, összesen 550 eft
értékben.
Működési költségeinket a bankköltsé -
gek teszik ki (27 eft), személyi kiadá-
saink nincsenek.
Az alapítványnak minden év tavaszán
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A KArizMáK ünnEpén
MáriArEMEtén jártunK

Csodálatos ajándékot kapott hazánk,
amikor 2016 januárjában a fülöp-szi -
geteki Cebuban megrendezett Eucha -
risztikus világkongresszuson ferenc
pápa bejelentette, hogy a következő
helyszín 2020-ban Budapest lesz!
Szeptember 13-20. között a világ min-
den részéről érkeznek majd hozzánk
vendégek. 

pünkösd másnapján, Szűz Mária az
Egyház anyja ünnepén Mária remetén
Erdő péter bíboros úr megnyitotta a
harmadik felkészülési évet, melynek
középpontjában a misszió áll. A dél -
utáni szentmisét követően került sor
a missziós küldöttek találkozójára. Bí -
boros úr köszöntője után lelkes elő -
adásokat hallhattunk: egy plébániai
kis csoport arról tájékoztatott, milyen
örömmel és várakozással tekintenek a
missziós kereszt érkezésére. Sok-sok
ötletet fognak tudni megvalósítani,
mert egységben, imádságos lelkülettel
dolgoznak. Egy fiatal többgyermekes
vállalkozó, aki az Eucharisztikus élet
Mozgalom tagja, arra buzdított tanú -

közleményben kell tájékoztatnia az
adóhivatalt az SzjA 1% felajánlások-
ból átutalt összeg felhasználásáról.
Ezen kívül az országos Bírói hivatal-
hoz kell benyújtanunk az előző évre
vonatkozó egyszerűsített beszámolót
és a közhasznúsági mellékletet. Mind -
kettő rövidesen megtekinthető lesz a
plébánia honlapján.
A templom és a kápolna állagának
megőrzése állandó és folyamatos fe-
ladatot jelent, amelynek támogatá sá -
ban idén is kivesszük részünket. leg- 
sürgetőbb és legkomolyabb feladatnak
jelenleg a péter-pál kápolna padjainak
rovartalanítása és helyreállítása lát-
szik. Azonban már eddig is hozzájárul-
tunk kisebb munkákhoz, ilyen például
a villámhárító bővítése és liturgikus
tárgyak felújítása.
Beszámolónkat nem fejezhetjük be
anélkül, hogy köszönetet ne mondjunk
támogatóinknak, akik akár adójuk
1%-nak felajánlásával, akár nagyvo -
nalú adományaikkal lehetővé tették
tevékenységünket. isten fizesse meg!
A kuratórium nevében:

Sasvári László
bababababababababababababababababaa

Szent ii. jános pál pápa: "Hosszabban
időzzünk leborulva az Eucharisztiában
jelenlevő Jézus előtt, hitünkkel és sze -
retetünkkel jóvátéve a bántásokat, a
mellőzéseket és a sérelmeket, melyeket
Üdvözítőnknek oly sok helyen el kell vi -
selnie" (Mane Nobiscum Domine, 18). 
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ságtételében, hogy legyünk bátrak
Krisztushoz hívni az embereket! A lé -
lek segítségével le tudjuk győzni fé -
lelmeinket. fábry Kornél atya pedig
nagy hittel és lelkesedéssel győzött
meg bennünket arról, hogy a misszió
minden hívőnek feladata. Krisztus
parancsba adta, hogy „Menjetek el az
egész világra, és hirdessétek az evan -
géliumot minden teremtménynek.”
(Mk 16,15) ha nincs, aki hirdesse,
akkor honnan fognak tudni Krisztus-
ról az emberek? Ahogy az apostolok a
Szentlélektől kapott ellenállhatatlan
erővel és hittel teljesítették küldeté -
süket, nekünk is ez a feladatunk. per-
sze a magunk erejéből ez nem megy.
ám Krisztus megígérte, hogy velünk
marad a világ végezetéig. és amit ő
mond, azt meg is teszi. itt van velünk,
köztünk az oltáriszentségben és várja,
hogy találkozhassunk! 

Az én régi  vágyam, hogy plébá ni -
ánkon legyen rendszeres szentség -
imádás. Személyes tapasztalat, hogy a
heti „csendes találkozásom” jézussal
sok-sok kegyelem forrása számomra
és családom tagjainak is! 

ha lesz egyházközösségünkben egy
kis csapat, akik rendszeresen imád-
koznak azért, hogy az Eucharisztikus
világkongresszus minél több embert
segítsen a megtérésre, minél több gyü -
mölcsöt hozzon a magunk és sokak
szá mára, akkor plébániai közösségünk
megújulását is szolgáljuk, s egyre töb -

ben fognak bekapcsolódni az elő ké -
születekbe. Sok-sok önkéntesre lesz
szükség elsősorban az ifjúság köréből,
rövidesen elindul a regisztráció a szál-
lások ügyében is. érdemes rendszere-
sen látogatni a kongresszus honlapját,
mert folyamatosan frissül és rengeteg
nagyon értékes információt tartalmaz:
www.iec2020.hu

én szívesen vállalom, hogy megszer -
vezem a rendszeres szentségimádást,
amennyiben lesz elég jelentkező (és
ebben egészen biztos vagyok!) a kö -
vet kező módon:

Minden első szombaton reggel
8 órától óránként két ember őrizné a
Szentséget délután 6 óráig. (összesen
20 fő) Az utolsó órában a rózsafűzér
imádságot titokcsere és szentségi ál -
dás követné a 6 órakor kezdődő szent-
mise előtt. nagyon fontos, hogy aki
vállalja, hogy minden hónapban ugyan-
abban az időben jézussal csendben el -
tölt egy órát, gondoskodik helyet tes -
ről, ha nem tud valamiért jelen lenni.
(lehetőség a családban, barátok, is -
me rősök között a misszió gyakorlá -
sára.) Akkor kezdődhet a rendszeres
imádás, ha minden óra „megtelt”. vá -
rom a jelentkezéseket, természetesen
zoli atya engedélyével a következő le -
hetőségek egyikén:
hegeduskatica@gmail.com,
vagy 0630/400-6722  
Szeretettel és imával: 

Hegedűs Katalin
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c Szentek d

SzEnt KriStóf Az utAzóK
véDőSzEntjE

július végén sok helyen, így nálunk is
megtartják  Szent Kristóf napja alkal -
mából a járművek megáldását. 

Kristóf daliás termetű, nagyon erős
ifjú volt, és úgy gondolta különleges
adottságaival a világ leghatalmasabb
uralkodójának fog szolgálni. Első gaz -
dája egy király volt, de mert az félt az
ördögtől, ezért inkább az ördögnek
kezdett szolgálni. Egy útszéli feszület
látványától az ördög is félni kezdett
ezért elhatározta, hogy Krisztus szol-
gája lesz. Egy remete tanácsára elkez -
dett segíteni az embereken úgy, hogy
egy veszedelmes folyón vitte át őket.
Egyik este egy kisgyermek kérte segít-
ségét. Ahogy vitte, egyre nehezebben
bírta, a víz szintje is emelkedni kez -
dett. Amikor szerencsésen átértek, a
kisgyermek elmondta, hogy ő Krisz-
tus, és Kristóf, az ő hordózója, a világ
terheit cipelte vállain. Christophorus,
vagyis Kristóf annyit jelent: Krisztus-
hordózó. és ettől kezdve hithirdető
lett. A 3. század derekán vértanúságot
szenvedett a mai törökország terü -
letén. 

ünnepnapja július huszonnegyedi -
kén van. hazánkban az első Kristóf
napi járműáldás 1932-ben volt Bu-
dapesten, 1937-től pedig megtartot-
ták  vízrehívó Szent Kristóf  ünnepét,

amely a motorcsónakok megáldásával
végződött. 1972-ben a Balaton parti
Szántódpusztán a Szent Kristóf kápol-
nánál rendezték meg először ünnepé-
lyes keretek között a járművek meg- 
áldását, amelyre mostanra már több
száz jármű érkezik. 

Budafokon 2004-ben volt az első
járműmegáldás, tehát idén 15. alka-
lommal lesz. Már most buzdítunk min-
denkit, hogy vegyen részt ezen az ün- 
nepségen, amelyen mindenféle jár mű -
vet megáldunk.
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c Humor d

Két majom ül a ketrecben. Mindkettő
banánt eszik, de az egyik nem hámoz -
za meg, hanem csak úgy eszi. A másik
megszólal : 
- te nem hámozod meg ? 
- Minek ? tudom mi van benne.
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A fiatal feleség hazatér az autóveze tés -
ből és ziláltan mondja a férjének:
- Drágám, van egy jó és egy rossz hí -
rem. Melyikkel kezdjem?
- A jóval.
- Működött a légzsák!


