
Az egész Egyházban szokás, hogy egy
hónapot a Szűzanyának szenteljünk.
keleti keresztény testvéreink ezt au-
gusztusban teszik, Mária mennybevé -
teléhez kapcsolódóan, míg mi, nyu ga-
ton a májust szenteljük a Szűz anyá -
nak. Ez a hónap a virágba bo -
rulás hónapja, kitűnő alka lom
arra, hogy Mária szobra inkat
virágokkal díszítsük. A fizi kai
virágkoszorúnál azonban fon -
tosabb a lelki virágkoszo rú.
Ezt a lelki virágkoszorút imád-
ságból szőhetjük. imádsága -
ink közül májusban ki emel-
kedik a loretói litánia, amely- 
ben Máriát hívjuk, őt szólítjuk meg ki -
fejezve hitünk titkait, ezáltal tudato -
sítva, megerősítve magunkban azokat.

Május az Egyház életében azonban
nem csak az imádságról szól. ilyen -
kor tartjuk az elsőáldozást, bérmá lást
temp lomainkban. ilyenkor sok közös-
ségi rendezvénybe is bekapcsolód-
hatunk. Éppen ezért ez az időszak az
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A BudAFok-BElVároSi SzEnt lipót plÉBániA kiAdVányA – FElElőS kiAdó: SárhEGyi zoltán

ünnepi időszakokon túl az egyik leg -
aktívabb.

Éljük át ezt az időszakot Egyhá zunk -
ban a Szűzanyával! Vegyünk részt mi -
nél több litánián, minél többször szó- 
lítsuk meg őt egyéni imádságainkban

is! Foglaljuk imá inkba az el -
sőáldozókat, bérmálkozókat!
Gondoljunk azok ra is, akik kö -
zösségünkben értünk dolgoz-
nak, hogy minél több szín vo-
nalas program által erősöd -
hessék meg istenkapcsola -
tunk, és egymáshoz való kap- 
csolódásunk! És ha tehetjük,
akkor vegyünk részt ezeken a

közösségi alkalmakon! 
Május 11. családi nap 
Május 13. házascsoport 
Május 20. filmklub 
Május 23. nyugdíjasklub
Május 25. társasjáték-délelőtt 
Május 27. férficsoport 

Szeretettel: 
Zoli atya

Május a szűzanya hónapja
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Plébániánk elsőáldozói május 26-án
a fél 10-es szentmisén veszik először
magukhoz az oltáriszentséget.

ab

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

ab

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 nap-
közben meg látogatja plé bá ni ánk idő -
seit, be tegeit.

ab

A premontrei öregdiákok szentmi -

séje június 15-én, szombaton reggel
9 órakor lesz templomunkban.

ab

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

ab

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 Hirdetések 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 plébániai családi nap május 11-én,
szombaton lesz.

ab

A Szent II. János Pál Iskolaközpont

elsőáldozása május 12-én, vasárnap
délután 3 órakor lesz.

ab

Az öröm útját járjuk a kálvárián má -
jus 12-én, vasárnap a fél 10-es szent-
mise után.

ab

A házascsoport legközelebb május
13-án este fél 8-kor találkozik.

ab

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

ab

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

ab

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

ápriliSi AnyAkönyVi hírEk

Aki a keresztség szentségében
részesült:

Szláma Barnabás
Simkó dominik
hellényi Bogdán János
zorinátz Benett
zorinátz Bence
Fabula Márk
Fleck ágnes
kálmán dávid péter
Smidu zsuzsanna Andrea
keresztes Mihály
horváth ákos

Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:

nemes Géza
kósa József
nagy zsolt
Varga imréné

szül.: kovács Márta
Szalay Józsefné

szül.: tarsoly Emma
Nyugodjanak békében!

bababababababababababababababababaa

nAGySzoMBAt - 2019

Az általam és katekumen társaim által
régóta várt nap, amikor a keresztség
szentségében részesülhettünk. tuda -
tosan egy éve, a tudattalanomba ágya -
zódva évek óta, viszont a bennem élő
isten által fogantatásomtól kezdve

vártam már erre. Ahogy mindenkit,
engem is isten hívott meg arra, hogy a
hit örömét és az általa nekem szánt
áldásokat felismerjem, hogy jóra, és jól
használjam. Az életem sok-sok útvesz -
tőtől és tévúttól övezve mindig és min-
denhol istenben végződött. Egy sze-
rűen nem lehetett, hogy ne vegyem ezt
észre, és továbbra is újabb és újabb
zsákutcába vezessem a saját sorso-
mat. istennek hála, beérett a hosszú
várakozásom gyümölcse, megkeresz -
telkedtem. különösen fontos volt ez
most számomra, hiszen nem kevés
kétségtől és kísértéstől szenvedtem az
utóbbi időben, melyekre kiutat és
megnyugvást a hitben leltem. Szó sze -
rint úgy vártam ezt a húsvétot, mint a
Messiást. Csodálatos volt megélni a
nagyhét minden pillanatát, minden
misét és szertartást. A nagypénteki
keresztút, nagyszombat este a ke -
resztelésünk, majd a Feltámadás ün-
neplése csodálattal és áhítattal töltött
el. nagyszombat hiába a gyász napja,
hiába tűnik úgy, hogy a sötétség győ -
zedelmeskedett. Ellenkezőleg, ben-
nem és katekumen társaimban fény
gyúlt, láng lobbant fel aznap este.
Amíg élünk nem felejtjük el ezt a hús-
vétot, nem felejtjük a gyülekezet tag-
jainak jókívánságait, értünk való imád-
ságaikat, tasi Anna hitoktatónk ál-
dozatos munkáját és köszönjük Sár -
hegyi zoltánnak, zoli atyának, hogy ő
az, aki megkeresztelt minket és akitől
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Második állomásunk a homok ko má -
romi „kisboldogasszony” templom, a
dunántúl egyik legjelentősebb en gesz-
telő központja volt, mely 1988 óta
(Szendy József veszprémi érsek ekkor
ajánlja fel a Szűzanyának) a Magyarok
nagyasszonyának engesztelő temp -
loma. A vele szemben lévő kolostor,
ma a nyolc Boldogság közösség hasz -
nálatában áll.

tovább utazva a szécsiszigeti temp -
lomot látogattuk meg, ahol nem csak
a templom és muzeális gyűjteménye,
de kati néni megismerése is élmény
volt számunkra. A templomtól nem
messze rácsodálkoztunk, és bejártuk
a három kerékkel működő, ma ven -
dég házként is szolgáló, szerkezetében
nem, de épületében helyreállított mal-
mot, amely ma már csak egyedüli hír-
mondója az egykor volt, kerka menti
számos malomnak.

kis késéssel megérkeztünk kerka -
szentkirályra, ahol páll zoltán pol-
gármester úr nagyon kedvesen fo ga-
  dott bennünket, megszervezte szál-
lításunkat a Vörcsök-hegyi kilátóhoz,
melynek lábánál a tulajdonában lévő
vendégházban ettünk, ittunk és csalá-
dias hangulatban nagyon jól éreztük
magunkat, amit az is igazol, hogy 
majdnem éjfél volt már, mire minden -
ki lepihent.

Másnapi úti célunk lendva volt. Fel-
baktattunk a várba, ami ma négy szin-
ten múzeumként és kiállító térként

elsőként magunkhoz vehettük krisz-
tus testét. Várva várjuk a szeptembert,
hogy elkezdhessünk készülni a bér-
málkozásunkra. Addig is és később is
örökre velünk marad amit megtanul-
tunk: Mélység nélkül nincs magasság,
nagypéntek nélkül nincs feltáma dás!

Fabula Márk
bababababababababababababababababaa

tAVASzi zArándoklAtunk

közösségünk két napos tavaszi zarán-
doklatára indultunk április 30-án,
kedden reggel 7 órakor a kaposvári
Egyházmegye két legjelentősebb za -
rándokhelyének felkeresésére, hogy 
a somogyi és zalai tájban gyönyör köd -
ve eljussunk kerkaszentkirályra, szál-
láshelyünkre, s hogy innen tovább- 
indulva, a lendván töltött szép órák
után, szívünkben békével és szeretet-
tel érkezzünk vissza május 1-jén,
elsősorban Szent Józsefre emlékezve
templomunkhoz.

de egy kicsit bővebben a közösen el -
töltött két napról:

Első állomásunk Somogyvár volt,
ahol mintegy 2,5 hektáros területen,
1091-ben i. lászló (Szent lászló kirá-
lyunk) Szent Egyed tiszteletére bencés
apátságot alapított, felépült a temp -
lom és a monostor együttese. régé -
szetileg feltárt és megóvott falma rad-
ványai közt sétálva, érzékelve mére -
teit, nem nehéz elképzelni, korában
betöltött jelentőségét.
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működik. Az állandó tárlatokon kí -
vül – melyek közül számunkra a leg-
kedvesebb a zentai születésű zala
György terem volt a Millenniumi em -
lékmű szobrainak kicsinyített máso-
lataival, Sissi királynőnk szobrával –,
örömünk re, megnézhettünk egy hun-
dertwasser & hasegawa kiállítást is.  
A szőlődűlők között vezető szűk úton
izgalmas buszozással jutottunk fel a
Vinárium nevű modern acélszer ke -
zetű kilátóhoz. lift vitt fel bennünket
az 53,5 méter magas platóra, ahon -
nan – hála az éppen napsütötte idő -
járásnak –, gyönyörű kilátás nyílt Ma-  
gyarország és Ausztria felé is.

De mi is a lényeg a látványon és tör -

ténelmi ismereteink bővítésén túl? 

Minden zarándoklatunknak két célja
van: Az első a lelki, hitbeli erő sö dé -
sünket szolgálja. zoli atya az indító
rövid imával zarándoklatunkat plébá-
niai közösségünkért és a jelenlévők
saját szándékára ajánlotta fel. So -
mogy vári érkezésünk előtt közösen
rózsafüzért imádkoztunk. Mindkét
nap – homokkomáromban a Magya -
rok nagyasszonya templomban, ker-

kaszentkirályon egy aranyos kis ká -
polnában – misézett a közösségnek
zoli atya és persze mindkét alkalom-
mal, rövid megérintő gondolatokkal
gazdagított bennünket. Mindenki ta -
lálhatott magának csendes perceket,
időszakot a befelefordulásra, imára.
hazaérkezésünk előtti percekben há -
laadó záró imádságunk, a Szűzanya
hónapjában, Mária üdvözlő imája volt.

A második cél, plébániai közössé -
günk erősítése. A szent percek, együtt -
létek között felszabadultan, őszintén
tudunk egymásnak örülni, nem meg -
vetve a magunkkal hozott itókákat, fi-
nomságokat. Bőven van időnk egy- 
mást jobban megismerni, perceket,
órákat egymással vidáman eltölteni.
Minél jobban ismerjük egymást, annál
bátrabban fordulunk szeretettel egy -
más felé, és ez alapfeltétele közös -
ségünk erősödésének. Ezért fontos,
hogy minél többen vegyünk részt
ezeken az alkalmakon, amennyiben
lehetőségünk van rá. 

Mindenkit bíztatok, hogy bátran je-
lentkezzen, tartson a zarándokokkal,
ahogy jó példaként örömmel üdvözöl-
hettük sorainkban templomunkba hű-
 séggel járó, csángó testvéreinket, Ma -
rikát és pistát, akik saját elmondásuk
szerint már többször kacérkodtak a
gondolattal, de csak most volt „bá-
torságuk” jelentkezni, amit a két nap
tapasztalata alapján bizonyára nem
bántak meg. ők legyenek a jó példa!
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szenvedést. Az ifjú megpróbált bűnös
vággyal erőszakot alkalmazni, de ő fu -
tásnak eredt. Az ifjú dühében utána
dobta kardját, ami halálra sebezte.
Mindez nyolcszáznyolcvanban történt,
és rögtön szentként tisztelték az em-
berek. A francia Goretti Máriának is
szokták nevezni. Ünnepe május tize -
dikén van.

És ha valakinek megadatik erre a
környékre utazni, látogassa meg Szent
Szolongia rétjét, és kérje ennek a
nagyszerű lánynak a közbenjárását.

Fellegi Béla

bababababababababababababababababaa

c Liturgia d

Juan José Paniagua

Mi törtÉnik A SzEntMiSÉn? ii.
igeliturgia

Az Úr Jézus isten igéjével táplál min-
ket, mielőtt az áldozati oltárnál tes -
tével és vérével táplálna bennünket.
Az olvasmányokon keresztül közvet -
lenül isten szól hozzánk.
• Olvasmány: Az olvasmány az
ószövetség könyveinek egyikéből
hangzik el. Fontos ezeken is el mél -
kedni, hiszen isten ezekkel a szavakkal
készít fel minket krisztus eljövetelére.
Az olvasmány mindig közvetlenül kö -
tődik az Evangéliumhoz.
• Zsoltárok: Az olvasmányt kö -
vetően hangzik el ez a rész. A zsol tá -
rok mindig fontosak, nagy jelentősé-
gűek voltak az Egyház törté ne tében.

reméljük, legközelebb sok olyan test -
vérünk jelentkezik majd, aki még so-
hasem vettek részt zarándoklaton! 

Egy sikeres zarándoklat egyik, de
elkerülhetetlen feltétele a gondos elő -
készítés, szervezés. zoli atya mellett,
nagy-nagy köszönet ezért olginak és
az őt segítő Mártinak!

E.

bababababababababababababababababaa

c Szentek d

SzEnt SzolonGiA rÉtJE

Franciaország déli részén, Villemon-
te nevű falu mellett van egy rét, amit
nyolc száznyolcvan óta Szent Szolongia
rétjének neveznek, és mai napig za -
rándokhely. Szolongia a falu vincel -
lérének volt a lánya, és mint egy szerű
pásztorlány juhokat őrzött, és közben
imádkozott és elmélkedett. Szelídsége,
hite nagyon sok ember számára  út-
mutatás volt. kitűnő példa arra, hogy
az életszentség nem függ sem vagyon-
tól, sem pozíciótól, sem tudománytól.
Magányos óráiban Szolongia egyre
közelebb került az Úrhoz, és kész volt
egész életét neki szentelni. „Jézus a je-
gyesem”, ezt gyakran mondogatta. 

de nemcsak életszentségének, ha -
nem szépségének is híre ment, a
szomszéd falu egy fiatal nemese eljött,
és feleségül kérte, de a lány elutasí-
totta. ő semmiféle földi jegyesért nem
cseréli el azt, aki őérette isten létére
emberré lett, és vállalt minden emberi
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Mikor a zsoltár szavait imádkozzuk,
isten szavaival imádkozunk. Eze ket a
szavakat ő helyezi ajkainkra, mely nek
köszönhetően ki tudjuk magunkat fe-
jezni az imádságban. A zsol tárok meg-
tanítanak minket imád kozni, istennel
beszélgetni.
• Szentlecke: Ez az Újszövetség
következő könyveiből hangozhat el:
vagy Szent pál leveleiből, vagy a kato-
likus levelekből, vagy a zsidókhoz írt
levélből, vagy pedig a Jelenések köny -
véből. Ezek az írások az Apostoloktól
származnak. Azoknak a beszédeit és
írásait hallhatjuk, akiket Jézus meg -
hagyott vezetőknek, miután ő felment
az Atyához a mennybe. Ezeket az em-
bereket a Szentlélek töltötte el, s arra
hívta őket, hogy hirdessék az öröm -
hírt. A Szentírás ezen könyveiből ha -
talmas bölcsességre tehetünk szert.
• Evangélium: Az olvasmányban
prófétái, a szentleckében apostolai ál -
tal szól hozzánk isten, az evangélium-
ban pedig közvetlenül Fián, krisztu- 
son keresztül beszél hozzánk. Ez az
igeliturgia legfontosabb része. Ebben
a részben Jézus beszédeit, ta nításait,
gyógyító szavait halljuk. Az evan gé li -
um szó örömhírt jelent, s ez az öröm-
hír nem csupán egy üzenet, hanem
maga Jézus! A legjobb hír, amit vala-
ha hallhattunk, hallhatunk. na gyon
fontos pillanat ez, ezért állva hall-
gatjuk. Az evangéliumot a pap ol vassa
fel. Az elején kereszt jelét rajzoljuk a

homlokunkra, az ajkainkra és a mell -
kasunkra, ami azt jelképezi, hogy gon-
dolatunkban felismertük isten szavait,
szájunkkal megvalljuk azt és a szí vünk-
ben őrizzük.
• Homília, szentbeszéd: nem elég
hallanunk, de értenünk is kell isten
hozzánk intézett szavát. A homília szó
görög eredetű, dialógust, párbeszédet
jelent. Miközben a pap megmagya -
rázza a felolvasott szentírási részt,
képessé válunk arra, hogy elmélyed-
jünk abban.
bababababababababababababababababaa

c Humor d

A híres tudós tanítványa sugárzó arc-
cal szalad a tudóshoz:
- heuréka! Megtaláltam a tökéletes

oldószert! Az összes ismert anyagot
oldja!
- hmm. Ez azonban felvet egy érdekes
problémát!
- És mit?
- Miben akarja tartani?

ab

kiképzésen kérdezi az őrmester az
újoncot:
- katona! ha őrségben azt látja, hogy
egy alak négykézláb kúszik a tábor
felé, mit csi nálna?
Mire az újonc:
- Jelentem, segítenék a tiszthelyettes
úrnak felállni és betámogatnám a szo -
bájába!

ab




