
urunk mennybemenetelét az ősegy -
ház a iV. századig a szentlélek eljö ve -
telével együtt, pünkösdkor ünnepelte.
de ekkortól a szentírásból ismert hús -
vét utáni negyvenedik napra ke rült.
Így a nyugati keresz -
ténységben legkoráb -
bi lehetséges dátuma
április 30, a legké sőb -
bi június 3.

A Xii. századtól kez -
dett elterjedni az ün-
nephez kapcsolódó
körmenet szokása. A
középkori és kora új -
kori Magyarországon
szokás volt, hogy az áldozócsütörtöki
misén a mennybemenő Krisztust áb -
rázoló szobrot kötelekkel felhúzták a
templom mennyezetéig.

Liturgikus színe a fehér. Az ünnep té -
máját az evangélikus liturgikus könyv
így foglalja össze: „isten jobbjára ült:
közbenjár egyházáért.” Az Újszövet-
ségben három helyen szerepel jézus

2019. június 2.

A BudAfoK-BeLVárosi szent Lipót pLéBániA KiAdVányA – MegjeLeniK Kéthetente

Krisztus mennybemenetelének leírá sa:
Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lu -
kács evangéliuma 24. fejezetében, és az
Apostolok Cselekedetei 1. fejezeté ben.
Az Úr utolsó rendelkezéseit, a Vigasz-

taló megígérését és a
menybemenetelt be -
széli el a liturgia.
„Feltámadásod, Uram,
a mi reménységünk,
Mennybemeneteled a
mi megdicsőülésünk...
Add, hogy veled együtt
mi is a mennybe men-
jünk, és szívünk hoz-
zád emelkedjék. De azt

is add meg, hogy fölemelkedve ne vál -
junk gőgössé, se ne bizakodjunk el eré -
nyeink miatt. Add, hogy a szívünk a
ma gasban legyen, de melletted, mert a
szív felemelése, de nem tehozzád, az ke -
vélység, hozzád emelése viszont bizton-
ság. Te, aki fölmentél a mennybe, me- 
nedékünk lettél...” (Szent Ágoston)

Forrás: Magyar Kurír

UrUnk mennybemenetele



2

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.

c Plébániánk d

Májusi AnyAKönyVi hÍreK

Aki a keresztség szentségében
részesült:

Munkácsy ádám
horváth-Vas Attila

Imádkozzunk értük!

Akik a házasság szentségében
részesültek:

téglásy györgy és jakab Adrienn
surányi dániel és Mertán ilona

Sok boldogságot kívánunk!

c Hirdetés d

Júniusi imaszándékunk: imádkoz-
zunk közösségünk jövőjéért.

ab

június 7. elsőpéntek. gyóntatás a
szentmise előtt lesz. zoli atya napköz -
ben meg látogatja plé bá ni ánk idő seit,
betegeit.

ab

Pünkösdhétfőn, június 10-én csak
reg gel 8-kor lesz szentmise.

ab

A premontrei öregdiákok szentmi -
séje június 15-én, szombaton reggel
9 órakor lesz templomunkban.

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.

ab

Az eucharisztikus Kongresszushoz
kapcsolódó szentségimádási lánc
kö vetkező alkalma június 22. szom -
bat. templomunkban 17-18 óra között
lesz kitéve az oltáriszentség.

ab

Úrnapján, június 23-án átállunk a nyá-
ri miserendre. ettől a naptól kezd ve
augusztus végéig csak reggel 8.30-kor
és este 7 órakor lesz szentmise temp -
lomunkban. Az ünnepélyes körmenet
a reggeli szentmise után lesz. jó volna,
ha minél többen kapcsolódnának be a
virágszőnyeg-készítésbe.
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Akiket temettünk:

egyházi jenő
nagy imre
németh Lajosné

szül.: Kasztner gizella
simon zsuzsanna
Kiss ferenc
nagy Lászlóné

szül.: Kramolis gabriella

Nyugodjanak békében!

bababababababababababababababababaa

Az én szeMéLyes pünKösdöM

2019. május 19-én a szentlélek jelen
volt a szent Lipót templom padsorai
között. Cserháti ferenc püspök atya
gyönyörű szertartás keretében szol-
gáltatta ki a bérmálás szentségét. 

A múlt év szeptemberében indult
fel ké szítő csoporttal nagy utat jártam
be, hogy a szentlelket felkészülten és
mél tó módon fogadhassam magamba,
kö szönhetően egy csodálatos hitok- 
tatónak, mély hitének, tudásának, el-
hivatottságának, és nem utolsó sorban
kemény pedagógiai érzékének. segít-
ségével a hónapok alatt szinte ész -
revétlenül jutottam el arra a szintre,
hogy megértsem, mi is az igazi isten -
kapcsolat lényege. A szertartásra nagy
izgalommal ké szültem, és némi lám-
palázzal, ami ab ban a pillanatban el -
múlt, amikor beültem a legelső pad- 
sorba testvére im mel lé és megláttam
zoli atyát. A szentség kiszolgáltatása

után pedig már a vi lág legtermészete-
sebb dolgának tűnt, hogy ott ülök a
szentlélekkel kettesben és a külvilág
megszűnt létezni. Mintha otthon len -
nék. 

engedjük hát, hogy a szentlélek át -
járja a lelkünket, és a személyes pün -
kösd élményét átélve isten megvál- 
toztassa általa az életünket!

Borszuk Edina

bababababababababababababababababaa

eLsőáLdozás

Az elsőáldozás nagyon izgalmas volt
az elejétől a végéig. Az egész csoport
nagyon izgult. de megérte a ké szü -
lődés és várakozás, hiszen nagyon jól
sikerült, örök emlék marad. 
Az elsőáldozás után kaptunk egy em -
léklapot, egy Újszövetséget és egy ehe -
tő hittankönyvet, ami nagyon fi nom
volt. A templom előtt készült csoport -
kép is. Végül rendeztek nekünk egy kis
sütizést is, volt ott kakaó, ka lács és
egyéb sütik is.

hazaérve nekem azt mondták, hogy
nagyon szép volt a mise és mi is gyö-
nyörűek voltunk.

T. O. Dorka
3. osztályos tanuló
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fellázadt az akkor dél- és Közép-
Amerikát uraló ateista, baloldali jun-
ták ellen. egy - a filmben szerepét ki- 
tűnően játszó - parasztfiú életén, és
mártírhalálán keresztül mutatja be a
sok ezer keresztény vértanú vére árán
visszaszerzett vallásszabadság kiví -
vását. érdekességként említem meg,
hogy a valós kis mártírt jose sanches
del riót több társával együtt ii. jános
pál pápa 2005-ben boldoggá avatta. 
A film különös aktualitását a napja -
inkban egyre jobban terjedő keresz -
tényüldözés adja.

Valószínű, hogy a filmet mozikban 
nem láthatjuk. elérhetőségért grofcsik
gusztávnál lehet érdeklődni, akit kü -
lön dicséret illet, mert mozigépész
minősége mellett a pereces szerepét is
bevállalta, és finom, forró pattogatott
kukoricával örvendeztette meg a
nagy érdeműt.

egyszóval minden filmet szerető
testvéremet buzdítom, hogy szokjon a
filmklubba, megéri. zoli atya hirdeti
majd az alkalmakat.
gyakorlati tanácsként:
- aki jön melegen öltözzön fel, mert a
vetítőteremként működő közösségi
pince mo zi sötét, de hűvös,
- akinek közlésre szánt videója, vagy
dVd-je van, vagy csak vetítésre ér de -
mes filmet ajánl, lajstromba vesszük.
A Lipót moziban való találkozás remé -
nyével: 

Keresztes Pali

Új KözösségünK - A fiLMKLuB

áprilisban beindult az egyházközségi
filmklub. Az évadnyitó vetítésen grof -
csik guszti barátunk a magyar film-
gyártás korai időszakában készült fil- 
met mutatott be a lelkes kis közön-
ségnek. Az 1930-as években megfil -
mesített gárdonyi regényt, az “isten
rabjait” láthattuk, amely szent Margit
életét, legendáját dolgozza fel. pacséri
ákos rendezésében a kor híres színé -
szei jelenítik meg iV. Béla udvarát.
Margitot a fiatal Bulla emma alakítja,
az idősebbek pedig felismerhetik a 
fiatal epizódszereplő Kazal Lászlót is.
A kor  kép- és hangtechnikájának meg -
felelően mai szemmel nézve kicsit
teátrálisak, opera-színpadiasak a je-
lenetek, erősen sarkítva a pozitív és
negatív szereplők jellemformálását.
szerény nézői véleményem szerint ér -
demes megnézni az alkotást, de nem
ér fel az eredeti regény olvasás-élmé -
nyével.

Második alkalommal kíváncsian vár-
tuk a filmelőzetes alapján katolikus
westernnek tűnő produkciót, de na -
gyon kellemesen csalódtunk. egy iga -
zi, nagyszabású filmdrámát láthat- 
tunk. "A nagyobb dicsőségért" című
amerikai-mexikói fim alcíme: a "Cris-
tiada igaz története”.  Az 1926-1929
kö  zött zajló mexikói keresztény nép- 
felkelés története. A mélyen vallásos
parasztság és polgárság nagy része
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c Szentek d

árpád-házi BoLdog joLántA

jolánta királyi családba született, szen -
tek közé. Apja iV. Béla, anyja Lasz -
karisz Mária bizánci hercegnő volt.
nővére szent Kinga, húgai Boldog
Konstancia és szent Margit, nagynén-
jei  szent erzsébet és prágai szent ág -
nes, unokatestvérei Boldog gertrúd és
Boldog  salome. 

ötéves korában került Lengyel or -
szágba, ahol Kinga vette pártfogá -
sába, és a szent életű nővér ben jolánta
megtalálta példaképét, a keresztény
nő eszményképét. 1256-ban  a „jám-
bor” melléknévvel illetett Boleszláv
herceg felesége lett. huszonhárom
évig éltek példás keresztény házasság-
ban. három leányuk, hedvig, Anna és
erzsébet nevelése mellett jolánta ki -
tűnt imádságos életével, vezekléseivel
és jócselekedeteivel. A kórházakban
ápolta a betegeket és gondja volt az
árvákra, szegényekre is. 1279-ben fér -
je elesett egy csatában. A magára ma -
radt asszony szétosztotta vagyonát, és
mivel nővére Kinga is özvegy lett,
mindketten beléptek a klarisszák
rendjébe. tizenkét évet az ószandeci
kolostorban töltöttek, majd Kinga
halála után jolánta a gnieznói ko los -
torba ment, amelynek később apát -
nője lett. itt többször megjelent neki a
megfeszített Krisztus, és kinyilatkoz-
tatásokban részesítette. 1298. június

11-én halt meg. A kolostor kápolná -
jában temették el, sírja mind a mai
napig  zarándokhely.

Xii. Leó pápa 1827. szeptember 22-én
avatta boldoggá, ünnepnapja június
15-én van. sajnálatos és szomorú,
hogy ahogy Kingát, úgy jolántát se na -
gyon ismerik Magyarországon, Len -
gyelországban viszont mindketten
nagy tiszteletnek örvendhetnek.

Fellegi Béla
bababababababababababababababababaa

c Liturgia d

Juan José Paniagua

Mi történiK A szentMisén? iii.

Amikor valaki ki akarja fejezni sze -
retetét és barátságát irányodba, majd-
hogynem mindig meghív az ott honá-
ba. Két fontos dolog kerül előtérbe a
következőkben: a párbeszéd és az ét -
kezés. 

A szentmisében jézus arra hív min-
ket, hogy barátai legyünk, melyben 
szintén összetalálkozik ez a két fontos
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mindannyian ez a sokaság vagyunk. A
kenyérrel és a borral mi magunkat is
az istennek ajándékozzuk. felajánljuk
neki erőfeszítéseinket, áldozatvállalá-
sainkat, örömeinket, nehézségeinket.
felajánljuk neki gyengeségünket, hogy
nagy dolgokat cselekedjen általa. Ami-
kor isten a kenyeret és a bort az ő tes -
tévé és Vérévé változtatja, bennünket
is átalakít, jobbá tesz minket.
Felajánló könyörgés
Az áldozati adományok bemutatása
után a pap az oltár irányába hajol,
majd alig hallhatóan imádkozik. (szá-
mos ilyen alkalom van a szentmisén,
amikor a pap nagyon halkan beszél.)
ebből az alkalomból így imádkozik:

“Alázatos lelkünkkel és bűnbánó szí -
vünkkel fogadj el minket urunk, és ne -
ked rendelt áldozatul, a te dicső sé-
gedre, urunk.” ez egy fontos pillanat,
mivel ez azt mutatja be számunkra,
hogy amikor a pap bemutatja a misét,
valóban imádkozik, nem pedig gépies
gesztusokat ismételget, hanem isten-
nel folytat valódi párbeszédet.
Prefáció
A prefáció két latin eredetű szóból, a

“pre” és “factum” szavakból szárma -
zik, azt jelenti: bevezetés. Azért hívják
így, mert ez közvetlenül azelőtt a rész
előtt van, amely az egész szentmise
legfontosabb része: az eucharisztikus
imádság előtt található, amely az át -
változtatás pillanatával van körül  -
ölel ve.

momentum: a párbeszéd, amikor jé -
zus megszólít minket, s mi pedig az
imádságban válaszolunk; illetve az
étkezés, amikor az eucharisztikus la -
komában nekünk adja testét és Vérét.
Az eucharisztia liturgiája a szentmi se
legfontosabb része. három része van:
felajánlás, átváltoztatás és a szent ál -
dozás. 

Áldozati adományok felajánlása
ez az a rész, amikor két egyszerű ételt,
a kenyeret és a bort az oltárra hozzák,
amelyet a pap felajánl istennek,  ahogy
jézus meghagyta az utolsó vacsorán az
eucharisztia megalapításakor. ezek -
nek az ételeknek az egyszerűsége az
ifjú felajánlására emlékeztet bennün-
ket: az öt halra és két kenyérre, ame-
lyet jézusnak adott. ez volt mindene,
de bármilyen kicsi is volt, jézus kezébe
helyezve bőséges és elegendő táplá -
lékká vált sokak számára, s még ma -
radt is belőle. ehhez hasonlóan, a mi
egyszerű felajánlásunk is a kenyérben
és a borban, az Úr kezeibe helyezve,
szintén nagy bőséggé fog válni, Krisz-
tus testévé és Vérévé, amely számta-
lan embert táplál, akik az istennel való
kapcsolatot éhezik. A szentmiséken mi
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A prefációban párbeszédben va gyunk
a pappal: “emeljétek fel szí veteket” –
mondja a pap; “felemeltük az Úrhoz”
– felelik rá a hívek.
Köszönetet mondunk istennek, mél-
tatjuk szeretetének megnyilvánulásait
és dicsőítjük őt. Mindezzel emeljük fel
hozzá a szívünk. ezzel a belső cse-
lekedettel hív minket a szertartás arra,
hogy felkészüljünk a legfontosabb pil-
lanatra, amikor Krisztus ajándékká
lesz számunkra testével és Vérével.
emiatt mondta Benedek pápa: “szí -
vünk felemelése az Úrhoz nem pusz -
tán egy rituális válaszadás, sokkal
inkább annak kifejezése, hogy mi zaj-
lik a szívben, mely felemeli önmagát és
egybekapcsolódik másokéval.”
Szent vagy
A prefáció azzal az énekkel végződik,
melyben az istent dicsérjük. A szöveg
teljes egészében a szentírásból szár-
mazik. Az ének első részét az angyalok
karától hallottuk, amelyet izajás pró -
féta hallott énekelni isten trónusa kö -
rül. A “szent” szó háromszori megis- 
métlése a szentháromság három isteni
személyére emlékeztet bennünket. Az
ének, az akklamáció második részét a
tömeg zengi, amikor Virágvasárnap jé -
zus szamárháton bevonul jeruzsá lem -
be: “áldott, aki az Úr nevében jön, ho- 
zsanna a magasságban.” Az örömmel
fogadott jézus, a régóta várt király, be -
lép a városba. A szentmisében mi 
is Krisztust köszöntjük, aki érettünk

ajándékká lesz. Így elmondhatjuk,
hogy a “szent vagy” az angyalok és az
összes szentek dala, mely egybegyűjt
minket isten dicséretében. 
bababababababababababababababababaa

c Humor d

Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez
egyirányú utca.
- rendben van, kifizetem a büntetést,
aztán megfordulok.
- itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- rendben van, akkor beszéljük meg,
mennyit ad a kocsimért...

ab

egy vállalat női vezetője egy nap új
alkal mazottat vesz fel.
- Mi a neve? - kérdezi a jelentkezőtől.
- jános - válaszol a férfi. A főnök arca
elborul:
- nézze, nem tudom, eddig milyen  he -
lyen dolgozott, de nálunk senkit nem
szólítanak a keresztnevén. ez csak fö -
lösleges bizalmaskodáshoz vezetne.
semmi haverkodás, és akkor minden
rendben lesz. Akkor kezdjük még egy -
szer. Mi a teljes neve? 
A jelentkező sóhajt, majd kiböki:
- drágám. A nevem drágám jános. 
- oké, jános, akkor beszéljünk az anya-
giakról...
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Új főnök érkezik a vállalathoz. néze -
lődik, hogy megy a munka. Meglát egy
unottan ücsörgő fiatalembert. Mérge-
sen kérdezi tőle:
- fiam, mennyi a maga havi fizetése?
- hatvanezer.
- itt van hatvanezer, fogja, és most
tűnjön el, meg ne lássam itt többé! 
Az ember egy szó nélkül eltűnik. egy
beosztott jön oda egy ezressel a kezé -
ben, tanácstalanul néz körbe.
- igazgató úr, nem látta a pizzafutárt?

ab

egy építkezésen az egyik munkás sza-
ladgál az üres talicskával. Megkérdezi
a főnök:
- te gazsi, mit rohangálsz azzal az üres
talicskával?
- jaj drága főnökúr, hát akkora itt a haj -
tás, hogy nincsen időm megpakolni!

ab

egy autószerelő épp egy motor hen -
gerfejét szerelte le, amikor meglát -
ta, hogy egy híres szívsebész lép be a
szer vizbe. 
- doki! Kérdezhetek valamit?
A sebész kicsit csodálkozva odasétált
a szerelőhöz. 
- szóval doki, nézze meg ezt a motort.
én is kinyitom a szivet, kiveszem a
billentyűket, megjavítom, beteszem az
új alkatrészeket, és amikor kész, úgy
működik, mintha új lenne. hogy lehet
az, hogy ezért alig kapok egy kis pénzt,
míg maga rengeteget keres, alapjában
véve ugyanilyen munkáért?

A sebész elmosolyodott és odasúgta a
szerelőnek:
- próbálja meg mindezt járó motorral!

ab

A kiskatona panaszt emel az ügyeletes
őrmesternél: 
- őrmester úr, kacsapástétom volt ma
az ebédlőben, de megesküszöm, hogy
egy gramm kacsa nem volt benne. 
- na és? - feleli az őrmester - evett már
maga székelykáposztát?
- igen, őrmester úr.
- és volt benne székely? 

ab

A repülőgép viharba kerül, ide-oda
dobálják a légörvények. Az egyik női
utas odafordul a szomszédjához, egy
paphoz:
- Atyám! ön mégiscsak isten szolgája,
nem tudna tenni valamit?
- Lányom - mondja a pap - sajnos én a
marketing osztályon dolgozom, nem a
menedzsmentben.

ab

- Komám, én ki nem állhatom Andrást.
- hát én se.
- Miért, te mennyivel tartozol neki?

ab


