
A nemzetközi eucharisztikus Kong -
resszust négyévente, pont az olimpia
évében rendezik meg, immár csaknem
150 éve. eleinte franciaországi hely -
színeken (kezdeményezője, emilia ta -
misier, egy egyszerű dél-
francia országi asszony za -
rándoklat-szervező  mun-
ká ja nyo mán), de a XIX.
szá zad végén jeruzsálem-
ben is volt egy alkalom. ez
volt az első, ahol már a pá -
pa is képviseltette magát. 

A huszadik század elején
felvetődött, hogy Budapesten is tart-
sanak egy világkongresszust. Szorgal-
mazták, hogy 1938-ban, Szent István
halálának 900. évfordulóján kerüljön
sor a jeles eseményre. és így is lett.
1938. május 26. és 29. között több
mint 250 ezer ember utazott fel vi dék-
ről Budapestre, hogy részt vegyen a
kongresszuson. Közel 300 ezer fővá -
rosi hívő vett részt a rendezvényeken.

2019. május 19.

A BudAfOK-BelvÁrOSI Szent lIpót pléBÁnIA KIAdvÁnyA – MegjelenIK KétHetente

Hitler a németeknek és osztrákoknak
megtiltotta a részvételt, így is nagy -
jából 25 ezer külföldi tudott csatla-
kozni ehhez a csodálatos rendez vény-
sorozathoz. A Hősök terén megren-

dezett ünnepi nyitószent-
misén mintegy 200 ezer
ember vett részt. Áldozó -
csütörtökön, május 26-án
150 ezer elsőáldozó (és az ő
hozzátartozóik) gyűltek ösz- 
sze a Hősök terén. A meleg
májusi napfényben 300 
pap végezte az áldoztatás

szolgálatát. Csütörtök este a Szent
István Bazilikától körmenetben vit-
ték a Szent István gőzösre az Oltári -
szent séget, amit nyolc hajó kísért,
egyiken a kivilágított körmeneti ke -
reszt. Két hajón hatalmas gyertya, a
következőn ötven harsonás és imád-
kozó apácák, majd negyven, dalma -
tikába öltözött kispap füstölőkkel, a
vezér hajón pedig a pápai legátus és 

Eucharisztikus kongrEsszus - visszatEkitő
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c Hirdetés d

Májusi imaszándékunk: imádkoz-
zunk elsőáldozóinkért, bérmálko zó -
inkért!

ab

Májusban litániát hétfőn, kedden,
csütörtökön és pénteken a reggeli
szentmisék után, szerdán és szom-
baton 17.40-kor, vasárnap 18.40-kor,
a szentmise előtt imádkozzuk.

ab

A bérmálás szentségét Cserháti ferenc
püspök úr szolgáltatja ki fiataljaink-
nak május 19-én, vasárnap 11 ó rakor.

ab

Filmklub, filmvetítés május 20-án,
hétfőn este 6-kor lesz a cserkészott -
honban.

ab

A képviselőtestület következő ülése
május 20-án este 8 órakor lesz.

A nyugdíjasklub május 23-án, csütör-
tökön 2-kor találkozik.

ab

Társasjáték-délelőtt lesz gyere kek -
nek május 25-én, szombaton 10 órá tól
a cserkészotthonban. 

ab

Plébániánk elsőáldozói május 26-án
a fél 10-es szentmisén veszik először
magukhoz az Oltáriszentséget.

ab

Május 27-én, hétfőn este 8 órakor ta -
lálkozik legközelebb a férficsoport.

a bíboros térdelve az Oltáriszentség
előtt. Majd még öt hajó, az ötödiken
szintén kivilágított kereszt. 

A további napok eseményei hasonló
emelkedettségben teltek, megrendítő
és örök emléket hagyva annak a sok
százezer embernek a lelkében, akik
jelen lehettek. A zárónapra az akkor
egymilliós Budapest kétmilliósra duz-
zadt a zarándokoktól. Amikor a kör -
menet beért a Hősök te rére, felhő sza-
kadás csapott le a tömegre, így csak a
pápai legátus beszéde hangzott el.
pacelli bíboros szavai ma még na -
gyobb erővel szólítanak meg mindnyá -
junkat:
„Tanúim lesztek! - Ezekkel a szavakkal
búcsúzott az Üdvözítő tanítványaitól,
és ezekkel a szavakkal búcsúzik tőlünk
is, akiket szétküld ebbe a szeretetsze -
gény és gyűlölettel teli mai világba,
mint az ő szeretetparancsának aposto-
lait, hírnökeit és követőit. Ez a kong -
resszus a szeretet kötelékével fűzi ösz- 
sze az eucharisztikus Király híveit mind
az öt világrészben. Az eucha risz tikus
lelkek erős lelkek. Az eucharisztikus
lelkek hősies lelkek. Nem a világtól való
visszahúzódás a helyes magatartás, ha -
nem az Eucharisztiából táplálkozó sze -
retet-apostolkodás. Ennek kell meghó-
dítania a világot. A jó és a rossz hatal-
mas párviadalban mérkőznek egymás-
sal. A jelen pillanatban senkinek sincs
joga ahhoz, hogy közömbös legyen. ”

Szeredi F. Márta
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Rózsafüzér imádság és titokcsere
június 1-jén, szombaton az este 6 órai
szentmise előtt lesz. 

ab

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

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.

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.

ab

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

c Plébániánk d

Az „ÖrÖM útjÁt” jÁrtuK

Hitünk és földi életünk célját megvall -
va, a feltámadást ünnepelve boldog,
örömteli 20-25 percet töltöttünk zoli
atyával a stációkat járva május 12-én,
a vasárnap délelőtti mise után.

De mi a tartalma,  mit takar az „Öröm
útja”, A Feltámadás, Fény útja, „Via Lu -
cis”?

louis evely, egy belga katolikus lelk i -
ségi író, néhány évtizede hívta fel egy
szomorú tényre a keresztények figyel -
mét: 

„A nagyböjti szent negyven napot
megértjük. részt is veszünk benne.
Amikor ez a szent negyven nap elkez-
dődik, bűnbánatra, együttérzésre, ön-
megtagadásra adjuk magunkat, és az
egész kereszténység megmozdul. de
hasonlítsuk össze ezt a készséget az -
zal, amivel a második szent negyven
napot kísérjük. Mert a liturgikus élet-
ben két ilyen negyven nap van, és
megdöbbentő, hogy a keresztények
legnagyobb része nem is tud a máso -
dikról, amely húsvéttal kezdődik. van
negyven bűnbánati nap, ez után van
azonban újabb negyven nap, sőt ötven,
hogy megpróbáljon minket belen díte -
ni az örömbe. és ez a negyven nap tel-
jes egészében isteni eredetű! Mégis
teljesen elhanyagoljuk! A Kálvárián
még csak ott volt néhány hívő…  de 
a föltámadáskor senki sem volt ott!
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4. Mária Magdolna elviszi a feltámadás
hírét az apostoloknak (Jn 20, 18)
5. A feltámadott megjelenik az em-
mauszi úton (Lk 24, 13-27)
6. A kenyértörésben felismerik a feltá-
madt jézust (Lk 24, 28-32)
7. Az úr megjelenik a tanítványoknak
jeruzsálemben (Lk 24, 36-39)
8. A feltámadott a megbocsátás erejét
adja a tanítványoknak (Jn 20, 22-24)
9. A feltámadott megerősíti tamás
hitét (Jn 20, 24-29)
10. Az úr azt mondja péternek: „legel -
tesd juhaimat” (Jn 21, 15-17)
11. A feltámadt úr elküldi a tanítvá -
nyokat a világ minden részére (Mt 28,
16-20)
12. Mennybemenetel (ApCsel 1, 9-11)
13. pünkösd előtti várakozás Máriával
(ApCsel 1, 12-14) 
14. A Szentlélek kiáradása (ApCsel 2,
2-4)

A hívek a keresztút módjára szám ba
veszik azokat a jézusi megnyilvá nu -
lásokat – a parúzia: Krisztus második
eljövetele reményében – a feltáma dás -
tól a mennybemenetelig, amelyben a
Szentlélekre váró tanítvá nyai nak meg-
mutatta dicsőségét. A keresztút véget
ér jézus sírba tételével, de a mi hitünk
nem a halállal, hanem a feltámadással
és az azt követő esemé nyekkel együtt
teljes.
A „via lucis” első nagy nyilvános ün-
neplése 1990-ben volt. 2000-ben a
Szentszék kihirdette „A népi jámbor -

Senki sem hitt, mindnyájan reményte-
lenül kétségbe voltak esve! jézusnak
egyenként kellett őket megtérítenie
örömében.” 

elmélkedés-sorozatával, mindmáig
egyre terjedő hagyományt indított el,
mely az öröm útjáról szól. Az öröm
nem csak vidámságot és harsogó ne -
ve tést jelent. evely is jól tudja, hogy a
kereszténységünkből általa hiányolt
öröm nem valamiféle virgonc állapot,
hanem győzelem a szomorúság felett,
s ennek isteni erejű reménye, Krisztus
feltámadásával örvendeztette meg a
világot. (Forrás: Új Ember)

A hagyományos keresztúti ájtatos -
ság egy elmélkedő imádság, amelyben
a hívők felidézik jézus keresztútjának
történéseit. A keresztút ott végződik,
hogy jézust a sírba teszik. A húsvéti
misztérium fényében azonban ez hiá -
nyosnak tűnik, ezért néhol, mint tizen -
ötödik állomást, hozzáadják jézus fel- 
támadását is.

1988 nyarán Sabino palumbieri sza-
lézi atya javasolta – evangéliumi ese -
mények társításával – 14 újabb állo- 
más létrehozását, amelyek a feltáma -
dás utáni eseményeket követik egé -
szen a Szentlélek kiáradásáig:
1. jézus feltámad a halottak közül (Mt
28,5-6)
2. Az asszonyok megtalálják az üres
sírt (Mt 28,1-6)
3. A feltámadott megjelenik Mária
Magdolnának (Mt Jn 20,16)
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ság és liturgia” direktóriumát, amely-
ben a via lucist, „A feltámadás, fény
útja”-ként méltatja. 

reménykedjünk abban, hogy ezzel a
rövid összefoglaló ismertetéssel job-
ban megismerve via lucis liturgiáját,
jövőre zoli atya hívó szavára sokkal
többen fogjuk járni az  „ÖrÖM útjÁt”
Kálváriánkon!

és még egy fontos gondolat: „ A fény
útja, egy olyan társadalomban, amely
a szorongást és a megsemmisülést hir -
detve magán hordozza a ‘halál kul tú -
rájának’ jelét ösztönzést adhat, hogy
létrejöjjön az ‘élet kultúrája’, egy kul -
túráé, ami nyitott a hit bizonyosságai -
ra és a remény várására.”
(Az összefoglaló második része, jel lem -
zően a Magyar Kurirban idézett  „szale -
ziak.hu” forrásból ered.)

M. E.

bababababababababababababababababaa

tAvASzI pOrtyA 2019

Idén tavasszal, a húsvét előtti hétvé -
gén voltunk portyázni, méghozzá  nagy -
kovácsi erdeiben rejlő Strilich pál
cserkészparkban.

Ide már jöttek kiscserkészek is, pe -
dig az idő sokszor hasonlított őszi por -
tyára. ez főleg annak volt köszönhető,
hogy sikerült kifogni a hónap leghi de -
gebb hétvégéjét, nem beszélve arról,
hogy a csapat félig tradicionális jur -
tákban aludt. esőt ígértek az elején,
izgultak is a szervezők, aztán a portya

közeledtével enyhültek a jövendö lé sek.
Ha a szigorú statisztikákat nézzük, a
903-as Cserkészcsapat fele jött el, 
43 fiatal és fiatalos egyén, egészen ki-
egyenlítetten, korosztályok szerint.
ré gen volt ennyi kiscserkész tavasz -
szal, kicsit rájuk is volt kihegyezve a
program, kezdve a tábortűzzel, já ték -
időkkel, kirándulással a közeli vadas-
parkba. persze nem csak nekik ta lál-
ták ki a portyát. A cserkész és kósza
korosztály számára kissé nyugisabb
programmal álltunk elő. volt benne
sok kötetlenség, és lehetőség beszél-
getésekre, sportokra, játékokra.

Az a helyzet, hogy bár a friss fiatalság
ke zébe került a felelősség, igazán
pazar hétvégén vagyunk túl, ami alig
hagyott kívánnivalót maga után. de
hiszen izgalmak nélkül sem lenne
ugyanaz!

Szívesen jövünk vissza a Strilichbe,
hiszen itt érezhetjük igazán ősi cser -
kész szellemünket a briton jurtákban.
esetleg valamivel jobb időt kívánhat-
nánk, de nincs ok panaszra, hiszen
csak akkor kezdett esni, mikor felszáll-
tunk a hazafelé induló buszra!

T. Keve
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megerősödve, magunk is hirdethessük
az örömhírt, hazánk és a nagyvilág
számára is „kovásszá” váljunk. egyéni
és közösségi megújulást is eredmé -
nyezhet tehát ez az egy hét, amelyhez
kapcsolódóan városszerte számtalan
programon vehetünk részt: kiállítá-
sok, koncertek, színházi előadások, a
világ minden tájáról érkezettek ta nú -
ságtételei, szentségimádás, szentmi -
sék (többek között a Kossuth téren és
a Hősök terén), és a gyertyás eucha -
risztikus körmenet segítenek az elmé-
lyülésben. A rendezvénysorozat egyik
fénypontja a puskás Stadionban, 2020.
szeptember 13-i nyitó szentmise lesz,
amelynek során ezernél is több, az
ország minden pontjáról (köztük a mi
egyházközségünkből), illetve a hatá -
ron túlról érkező gyermek és fiatal
először veszi majd magához Krisztus
testét. 

Karacs Ágnes sok részletre ki terje -
dő, lelkesítő, aktív részvételre serken -
tő előadása után a zongora mű vész
Hegedűs házaspár, Katalin és endre a
zene varázslatos birodalmába kalau-
zolta a gyerekeket: Bach kantátája,
Mozart török indulója, Beetho ven für
elise című zongoradarabja, a rákóczi-
induló liszt ferenc-féle át irata, illetve
debussy két szvitje még az örök-
mozgók figyelmét is felkeltette és le is
kötötte. Hegedűs endre a da rabokhoz
kötődő kis történetekkel fűszerezte a
hangversenyt, és azzal biztatta az ifjú

„MInden fOrrÁSOM Belőled
fAKAd”

CSAlÁdI nAp A pléBÁnIÁn

Kívánni sem lehetne volna szebbet – je-
gyezték meg a ragyogó napsütés láttán
a május 11-i családi napra érkezők,
akiket a vajas kalács és a finom házi
sütemények mellett sok-sok érde kes -
nek ígérkező programmal vártak a lel -
kes és fáradhatatlan szervezők. Az
ifjabbak – akik közül többen az ügyes
arcfestő kezeknek köszönhetően fehér
pókemberré, pillangóvá, cicává és tig -
rissé változtak át – örömmel vették
birtokba a trambulint és az ugráló -
várat. ezek az eszközök egész nap
nagy népszerűségnek örvendtek, de -
rekasan állva az apróbb és nagyobb
lábak rohamát. 

Míg az udvaron a test frissült, oda -
bent a lélek és a szellem épült: Karacs
Ágnes, a nemzetközi eucharisztikus
Kongresszus 2020 Általános titkár -
ságának kommunikációs koordinátora
(„civilben” közgazdász és édesanya)
tartott előadást erről a spirituális és
társadalmi szempontból egyaránt je -
lentős eseménysorozatról, amelynek,
82 év után ismét Budapest ad majd
ott hont 2020. szeptember 13. és 20. kö -
zött. A szervezők célja, hogy rá irá nyít-
sák a katolikus hívek figyelmét arra,
hogy hitünk és egyházunk alapja az
Oltáriszentség, belőle merítünk, be lőle
kell, hogy merítsünk erőt. Hogy így,
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hallgatóságot, hogy zongorázni min-
denki tud, érdemes megbarátkozni ez -
zel a remek hang szerrel. 

A déli harangszó alatt a családi nap
résztvevői együtt imádkozták el az úr -
angyalát, a péter-pál kápolnánál gar-
bóci lászló helytörténész feleleve ní-
tette promontor megalapításának, va -
lamint a kápolna és a Szent lipót temp -
lom építésének történetét. 

A szel lemiek után a test táplálása kö -
vetkezett, a tartalmas, csirkemellfilés
zöldségleves osztatlan sikert aratott.
Már ebéd előtt is, de különösen az
étkezés után, hosszú sorok kígyóztak
a fagylaltospult előtt, ahol bőséges kí -
nálat (túrós-mascarponés, narancsos-
csokoládés, meggyes, stb.), és a ked -
ves, segítőkész pultoslányok és fiúk fo-
gadták a jeges édességre vágyó kat.

nagy volt az érdeklődés a temp lom-
túra iránt is, a vállalkozó kedvű gye -
rekek és felnőttek minden veszélyt
(magasságot és egyebeket) meg vető
bátorsággal másztak fel a harangto -
ronyba Mati Krisztián vezetésével.
nem maradhatott el a giga partizán-
parti sem, a plébániával szemközti tér
kora délután csak úgy zengett a labda-
puffanásoktól és a résztvevők harci ki -
áltásaitól. Idén – újdonságként – film-
vetítés is szerepelt a programok kö -
zött, az érdeklődők a 42 évesen, bale-
setben elhunyt spanyol pap és kitűnő
hegymászó, pablo dominguez prieto
életéről és szolgálatáról szóló doku-

mentumfilmet tekinthették meg. Az
utolsó hegycsúcs című, 2013-ban be-
mutatott alkotás egy olyan ember
alakját rajzolja elénk a családtagok,
barátok és hívek visszaemlékezései
révén, aki mindenki felé derűt, örömöt
sugárzott, aki ateistától az anarchis -
táig mindenkivel szót értett, a nap 
24 órájában elérhető volt mindenki
szá mára, mellette – gyarlóságai el-
lenére – minden ember jónak érezte
magát, s aki erejét az Oltáriszent ség -
ből merítette. pablo atya számára a
hegy Isten jelenlétét szimbolizálta,
ezért akkor érezte magát a legkö ze -
lebb Hozzá, ha fenn, a magasban mi -
sézhetett: a film egyik leginkább meg- 
indító jelenete az, amikor a hegycsú -
cson álló fiatal pap a kezében tartja és
a fény felé emeli a Szentostyát. 

Más módon, de ugyanúgy Isten de -
rűjét és örömét közvetítette és hozta
el a gyerekeknek lala bohóc (Balogh
lászló előadóművész és bohócdok-
tor), aki igyekvő, de olykor-olykor fel-
szabadultan szemtelen segédeivel, és
a gyerekek harsány kacagásától kísér -
ve mutatta be a „hogyan húzzunk át
egy pólót az összecsomózott kötélen”
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című produkcióját, majd a műsor vé -
gén az egyik kislányt egy szép sárga
(ámbár lufiból való) papagájjal, a kö -
zönséget pedig egy nagy fazék cukor -
kával és rágóval örvendeztette meg. 

Az idő szinte észrevehetetlenül gyor -
 san telt, a napsütés végig kitartott, és
elérkezett a családi nap utolsó ese -
ménye, a törley-mauzóleumnál tartott
szentmise, amely során hálát adhat-
tunk az aznapi tartalmas együttlétért,
és fohászkodhattunk azért, hogy a
2020-as nemzetközi eucharisztikus
Kongresszus is minél több jó gyümöl -
csöt hozzon mindannyiunk számára. 

Turi-Bognár Judit
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-Apu, honnan lehet tudni, hogy valaki
részeg? 
- Onnan, hogy például ott, a túloldalon
álló két ember helyett négyet lát. 
- de apu! ott csak egy ember áll! 
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A székely pap meglátogatja a szom-
széd falu plébánosát. vacsora után a
kan dalló mellett pipáznak csendesen.
ekkor a vendéglátó atya megkérdi:

- Mondd csak, van neked másik reve -
rendád, vagy csak ez az egy?
Mindketten fújják tovább a füstöt. ne-
gyedóra múlva elhangzik a válasz:
- van még egy, otthon.
pipáznak tovább, a kandalló tüze hal -
kan pattog, majd megszólal a másik:
- Akkor ez had égjen.
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egy rendőr félreállít egy csigatempó -
ban haladó kocsit, amiben apácák ül -
nek, és megkérdi a volánnál ülő nővért:
- Miért vezetett ilyen lassan?
- láttam ezeket a táblákat a 31-es
számmal, és be akartam tartani a se -
bességhatárt.
- de hát az az út száma, nővér, ez a 31-
es út!
- jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tud -
tam.
A rendőr a hátranéz a többi apácára és
látja, hogy rémülten szorongatják egy -
más kezét és falfehér az arcuk.
- Mi történt velük? - kérdezi az első
apácát.
- Hát, tudja, biztos úr, most nemrég
tértünk le a 311-es útról.
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