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Ragyogó hervadás 
 
Ragyogsz, ragyogsz, októbervégi ég, 
megtündökölsz, lomb-hullató vidék. 
Völgyem, tombold ki végső örömöd, 
mielőtt szürke gyászba rejt a köd. 
 
Ősz 
 
Most már a barna, dérütötte rónán 
mulandóságról mond mesét a csend. 
Most már szobádba halkan elvonulhatsz 
s hallgathatod az álmodó Chopint. 
Most már a kályhatűz víg ritmusára 
merenghetsz szálló életed dalán, 
míg bús ködökből búcsút int az erdő, 
mint egy vöröshajú tündérleány. 
 

Áprily Lajos  
 
 

Útra fel! – Aufbrechen! 

Városmisszió után 
 
Mottó: Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben, 

ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod. 
Igazságodat nem rejtem el szívembe, 
hűségedet és segítségedet elbeszélem. 
Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet 
a nagy gyülekezet előtt.  (Zsolt 40,10-11.) 
 
Európa több nagyvárosa után 2007. szeptember közepétől 

Budapesten is városmissziót hirdetett Egyházunk, programok 
sokaságát kínálva mind a helybelieknek, mind a máshonnan 
idelátogatóknak. A délelőttök során központi szervezésű 
konferenciák zajlottak, délután-este pedig jórészt a plébániáké volt 
a főszerep. Néhány gondolat a konkrét eseményekről, amelyek nem 
jöhettek volna létre ama maroknyi lelkes csapat nélkül, amelynek 
tagjai hónapokkal ezelőtt elkezdtek dolgozni a misszió helyi 
eseményeinek megfelelő lebonyolítása érdekében. Itt köszönjük 
meg minden kedves közreműködőnek, akik bármilyen formában 
segítették munkánkat.       folyt. a 3. oldalon

 
Több hónappal ezelőtt kitettek egy plakátot a templom kapujára. Mariazell 2007 „Te és még néhány ezer fiatal.” 

Többünket megfogott ez a mondat, de sajnos nem voltunk elegen. Végül Újlakról csak ketten indultunk útnak augusztus 
elején, a közép-európai katolikus ifjúsági találkozóra. 

Budapestről csodálkozásunkra csak egy busznyi ember indult a találkozóra, így mi is azon utaztunk. 
Celldömölkön találkozott valamennyi magyar busz, majd mise után onnan indultunk tovább Mariazellbe, ami az osztrák 
határtól úgy kétórányira van. Ennek a kis városnak gyönyörű a fekvése. Hatalmas hegyek között, amit minden nap 
csodálhattunk reggeltől estig. Idén ünnepli a mariazelli zarándokhely fennállásának 850. évfordulóját. Voltak is sokan, 
akik gyalogosan, vagy kerékpáron érkeztek oda. A város mellet hatalmas sátrakban volt a szállás, és mellette kisebb 
sportcentrum adott helyet az étkezésnek, és egyéb programoknak. Két nagy színpad is volt, egy a táborban, a másik a 
városban, a Bazilika előtt. 

Több ezer fiatal volt jelen hét országból. Legtöbben osztrákok, a második helyen a magyarok álltak. Soknyelvű, 
soknemzetiségű tömeg voltunk, de a kiváló szervezés nagyon frappánsan áthidalt minden problémát. Mindenki kapott 
programkönyvet, amiben több nyelven benne voltak az énekek, a misék szövegei, a foglalkozásokról tájékoztató, és 
minden közérdekű információ. A miséken német szót hallottunk a legtöbbet, de lehetett vásárolni egy eurós rádiót, amin 
minden jelenlévő anyanyelvén hallgathatta a fordítást, és ezen kívül mindig figyeltek arra is, hogy az összes nyelven 
hallhassunk néhány mondatot a programokon.  

Minden nap volt reggeli ima, délben mise, délelőtt és délután pedig több mint negyven program közül 
választhattunk. Este közös programok voltak a nagyszínpadoknál: koncertek, beszélgetések, és utolsó este gyertyás 
körmenet. A gördülékeny szervezésnek is köszönhető, hogy a sokszínű társaság ellenére - különböző nemzetiségű fiatalok, 
papok, szerzetesek, apácák, világi szervezetek képviselői, mind jól érezték magukat. Jó hangulatban telt el ez a pár nap, 
lehetőségünk nyílt megismerni sok új embert, szokást.  

Egy ilyen nagy kaliberű rendezvény megszervezése nem kis feladat, de ott kiválóan sikerült minden elvárást 
teljesíteniük. Sokat gondolkoztunk azon is, hogy itthon miért nem lehet akár kisebb programokat ilyen jó hangulatúra, 
fiatalosra, és ötletesre megszervezni. Ezt még meg kell tanulnunk nekünk, magyar katolikusoknak. Nagyon jó volt látni a 
rengeteg magyar zászlót, a sok magyar fiatalt, akik eljöttek erre a találkozóra.            folyt. a köv. oldalon 

 
 

Dömötörön van az idő / Nincsen a tarlón mező. 

Újlaki Hangok 
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Sajnálattal vettük tudomásul, hogy hazánkból egy magyar püspök sem kísért el minket (más nemzetekkel 

ellentétben), pedig nagy örömmel fogadtuk volna. A visszaúton a legtöbben azt sajnálták, hogy nem volt a találkozó 
néhány nappal hosszabb. Elképzeltük, hogy milyen jó lenne minden évben egy ilyen rendezvény, hiszen érdeklődők 
szemmel láthatóan vannak.  

Reméljük, hogy a szervezők is így gondolkodnak! ☺     Munkácsi Anna

Napraforgó tábor 
Mint minden évben, idén is voltunk táborozni a 

nyáron, most végre teljes létszámmal (12 fő). Sok 
ötlettel készülődtünk, és reménnyel telve vártuk az 
együtt eltöltendő időt. Sok beszélgetést, témát, és 
kirándulást terveztünk. Az elmúlt években biciklizni 
voltunk, most elhatároztuk, hogy hátizsákos 
vándortúrára megyünk. Több éve nem volt már ilyen, és 
reméltük, hogy még mindig bírni 
fogjuk. Terveink nem tudtak 
teljesen megvalósulni. Legtöbben 
nem voltunk itthon a tábor előtti 
héten, és néhány nappal az indulás 
előtt derült ki, hogy egy 
szálláslehetőségünk van csak -
Köveskálon. Mi azt szerettük volna, 
ha ez az első állomás, és egészen 
Badacsonyig el tudunk menni. 
Gondoltuk, hogy nem baj, majd 
vadkempingezünk.  

Az első nap azonban, 
miután teljesen elázva, fáradtan 
megérkeztünk a házba, és 
elámultunk a gyönyörű panorámán, 
már tudtuk, hogy innen nem 
megyünk sehova. Elláttunk a 
Badacsonyig, és az addig elterülő völgy előttünk hevert. 
A ház kívülről a hét törpe otthonára emlékeztetett, és 
volt benne kályha, ágyak, asztal (aminél mind elfértünk), 
minden, amire szükségünk lehetett (csak vizet kellett a 
faluból hozni). A tábor témájául a párkapcsolatot 
választottuk, és közös imáinkban a Miatyánkot 
elmélkedtük, gondoltuk végig. Kellemesen töltöttük el 

napjainkat: kirándultunk, és Kapolcsra is ellátogattunk a 
Művészetek Völgyére. Onnan hazafelé kisebb kalandban 
volt részünk. Tapolcán lekéstük az utolsó (7órás) buszt, 
ami Köveskálra ment. Nem tétováztunk sokáig, 
kettesével elindultunk az úton, és stoppoltunk. Még nem 
volt sötét, a hangulatunk is jó volt, és hihetetlen módon 
mindenki hazaért egy órán belül. Este nem is felejtettünk 
el hálát adni az Úrnak segítségéért.  

Egy nap gondoltunk egyet, és az egyik „Szotyi” 
családjának ajánlatára átmentünk busszal, komppal, és 

végül gyalogosan a zamárdi 
nyaralójukba (Ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik a lehetőséget!). 
Itt többek örömére volt víz (meleg is 
☺) és a Balaton, amiben 
fürödhettünk – bár nem volt túl jó az 
idő. 

Minden nap másik két 
társunk tartott beszélgetést a tábor 
témájából. Néha ugyan kicsúsztunk 
az időből, de beszélgetésre mindig 
volt alkalom. A hétvégén lejöttek 
hozzánk közivezetőink (és pici 
lányuk Csenge), és akkor már 
tényleg teljes létszámmal mentünk 
kirándulni a hétvégén. 

A tábor inkább sikerült 
csendes pihenésnek, mint kemény 

vándortúrának, ahogy előzőleg terveztük. Most is 
merültek fel problémák, de örültünk, hogy mindenki ott 
volt, és már tudjuk, hogy mindig lesz mit tanulnunk a 
közösségépítésben. Lehet, hogy az évközben elmaradt 
imák következményét éreztük, de ezen biztosan tudunk 
segíteni az idén.  

Munkácsi Anna 
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folyt az első oldalról 
A központilag a kezdőnapra tett nyitott templomok 

éjszakáján részletes ismertetőt hallhattunk templomunkról, 
közben kórusunk és szólisták mutattak be a középkortól a 
modern korig, a barokktól a spirituáléig (több) csokorra 
való darabot. A hét vége felé időzítve, amikorra 
közismertebb a misszió ténye, talán még több embert 
lehetett volna becsábítani a templomba. Vasárnap nyílt meg, 
és egy héten keresztül lehetett látogatni az Újlakról és 
újlakiakról szóló kiállítást, ahol bepillantást nyerhettünk a 
múltba, és egyben megismerhettük a jelent, a nálunk 
működő különféle közösségeket. 

Példaszerűnek nevezhető az újlaki eredettel is bíró 
Misztrál együttes Szeretet napjára időzített koncertje, 
amelyet a szaléziakkal és az Árpád Gimnáziummal 
együttműködve sikerült tető alá hozni – csak átvitt 
értelemben, de hála Istennek, a kis eső nem üldözte el a 
hallgatóságot. A Vértanúság napján este a szentség és a 
csodák kérdését boncolgató filmet nézhettünk meg és 
beszélhettünk e témákról – érdemes lenne a beszélgetést 
folytatni és további hasonló alkalmakat szervezni. Sajnos 
az Öröm napjára tervezett utcabál a hittantermekbe 
szorulva csak részben sikerült, pedig az elején még 
segítőkész rendőrök is jelentkeztek. A Remény és a Jövő 
napi napközi programokat rendre a szaléziak és a 
szentjánosbogarak koordinálták, az újlaki csapat 
fellélegezhetett, és felszabadultabban vehetett részt rajtuk. 
Péntek este fáklyákkal vonulhattunk fel a Gellért-hegyre 
több ezer budapesti testvérünkkel a közös szentmisére. 
Szombat este „Miben hiszek?” címmel tanulságos 
beszélgetésben lehetett részük Hermann tanár úrral a 
jelenlevőknek. A missziós hét hivatalos zárása vasárnap az 
ünnepi szentmisén volt, de a misszió maga nem ért véget.
 A misszió (lat. missio) jelentése sokrétű, 
leggyakrabban „küldetés” értelemben használjuk. Maga a 
missziós parancs mind a négy evangéliumban szerepel (Mt 
28,19-20.; Mk 16,15-16.; Lk 24,47-48.; Jn 20,21-23.), 
lényege pedig az, hogy az örömhírt nem szabad titokban, 
magunknak tartogatni, hanem lehetőleg mindenkihez el 
kell juttatni (vö. Tób 13,3-4; Zsolt 9,2; Zsolt 51,15; Zsolt 
78,3-7; Zsolt 118,17; Iz 45,19.). Emberileg ez lehetetlen, 
Istennek azonban minden lehetséges. Isten általunk veti el a 
magot a hitetlen szívében, általunk is öntözi, a növekedést 
azonban ő maga adja kegyelmével (vö. 1Kor 3,6-7.). A 
földi életben ritkán látjuk meg missziós munkánk 
gyümölcseit, így azokat nem is szabad „elvárni”, s nem 
lehet a misszió „sikerét” például a megtérők számával 
mérni. Viszont azt sem mindig tudjuk, hogy mikor veszünk 
részt a magvetésben, vagyis állandóan készen kell állnunk, 
hogy Isten hatékonyan működhessen mások üdvözítésén a 
mi szavainkkal, tetteinkkel, sőt azáltal is, hogy másokat 
meghallgatunk. Itt utalok az ezt a feladatot intézményesen 
az egész hét során ellátó Meghallgatlak-sátorra, ahová 
bárki betérhetett beszélgetni. Az állandó missziós készenlét 
feltételezi a szüntelen megtérést, hiteles elköteleződést és a 
kegyelmi állapotot, amihez az elmélyült ima is szükséges. 
A Hit napján együtt imádkozhattunk a misszió sikeréért, a 

Jövő napján pedig egész napos szentségimádást tartottunk. 
 A továbbiakban se felejtsünk el élni ezekkel a 
lehetőségekkel, hiszen elsősorban önmagunkat kell 
misszionálni, vagyis Istenhez (vissza)fordítani. A missio 
szó jelenti még a megkegyelmezést, az arénából, a biztos 
halálból való elbocsátást is. Ha ezt a lelki halálra értjük, 
egy újabb árnyalattal gazdagodik a missziós hivatásról 
alkotott képünk, és jobban ösztönöz, hogy át akarjuk adni 
másoknak is Isten örömteli hírét: van ingyenes megváltás a 
bűn nyomorából, nekünk csupán alázattal el kell fogadnunk. 

Dr. Molnár Gábor 

Almakukac-tábor 2007 
avagy: felnőttes beszámoló egy gyerektáborról 
 

Ha a tavalyi tábor arról szólt, hogy belekóstoljunk a 
közösségi életbe, akkor az idén, talán mondhatom, hogy 
egész ujjunkat belemártottuk ebbe a lekváros bödönbe. 
Távol vagyunk még attól, hogy fenekestül kinyalogattuk 
volna az együtt létezésnek, a közösségre lépésnek minden 
fanyar, kicsit kesernyés, de mindenkor édes ízét, kezdtük 
azonban megérteni, mit is jelent, hogy közösség vagyunk. 
 Tehát a tábor: öt nap, négy éjszaka az ország egyik 
legeldugottabb pontján, négy dombocska közt egy 
völgyben, ahová a nap is csak akkor kukkant be, mikor már 
rég túlhaladt a horizonton. Picike falu a Vértesben, ahová 
busz nem jár, plébános is csak alkalomadtán, kétszer-
háromszor egy hónapban. Tökéletes hely arra, hogy jobban 
összekovácsolódjunk, s hogy átadjunk valamit, amit 
kaptunk, és ami olyannyira különbözik ettől a világtól, 
hogy szinte már csak egy ilyen Isten háta mögötti – de 
rossz kifejezés, inkább a Jóisten tenyerébe írt 
reliktumtelepülésen lehetséges. 
 Öt nap, öt feladat, öt kiadós falat a lekváros 
bödönből: öt Árpád-házi szent élete sok játékkal, énekkel, 
vidámsággal. Intenzív tábor volt, gazdagon megtöltöttük az 
időt: volt frizbifoci, méta, lovagi torna, kincskeresés, 
éjszakai túra, IRZEN –vagyis IRodalmi és ZENés est, 
amolyan „Ki mit tud?” a tábortűznél–, akadályverseny és 
minden, mi szem-szájnak ingere dinnyétől a lekváros 
pudingon át a fagylaltig – a melegszendvicsről nem is 
beszélve. Aztán mentünk „Fát vágni”, „Medvét vadászni”, 
gyilkoltunk „pillangókat” és „böglyöket”, ráztunk „kezet, 
fogat, nyelvet, fület”, láttunk „elefántot sétálni”, „papagájt 
tejet inni”, s hallottunk „tíz kicsi négert” és nyolc kicsi 
almakukacot vidáman énekelni. 
 Igen elfáradtunk, mire visszaértünk Újlakra az Úr 
asztalához, de azt gondolom, ebben a fáradtságban 
mélyebben megéltük, mi is az, amit ez az öt életút üzenni 
próbál: hogy érdemes elégni a szeretetben, sőt, ha jobban 
meggondoljuk, ez az egyetlen, amiért igazán érdemes élni. 
Jövőre – sőt már szeptembertől – tehát ugyanígy, 
ugyanekkora szeretettel várunk mindenkit, aki a hatodik–
hetedik osztályt koptatja, és benne van az efféle 
kalandokban.              Brózik Zsófia 
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Hangya tábor 
avagy:Hajtás Pajtás! 

 
Az egész úgy kezdődött, 

hogy tavasszal rájöttünk, a hosszú 
évek alatt még sose voltunk 
együtt biciklitúrán, s így a 
Balatont választottuk. Szeptember 
28-án, reggel már idehaza 
megkezdtük a túrát, együtt 
tekertünk el a Keleti pályaudvarig. 
Végigizgultuk a várakozás perceit, 
mert azzal fenyegettek meg minket, 
hogy nem lesz bicikliszállító vagon, s az 
egész vonaton legfeljebb négy bicikli 
vihető, mi pedig kilencen voltunk. A 
kezdeti félelmek azonban semmivé 
foszlottak, amikor a késve begördülő 
vonaton mégiscsak találtunk 
bicikliszállító kocsit. Zamárdiba 
mentünk, ott lepakoltuk a fölösleges 
rakományokat, becsobbantunk a már 
kihűlő-félben lévő Balatonba, s 
elindultunk első szállásunk felé, 
Balatonakarattyára. Sokszor megálltunk 
megcsodálni a tavat, így csak 
sötétedésre értünk Bea nénihez, első 
házigazdánkhoz. Igazi táborozásra 
készültünk, sátrakkal, konzervekkel, 
gázfőzővel, ám Bea néni áthúzta 
számításainkat. Házi patisszonnal várt 
minket, s házában mindenkinek jutott 
fedél a feje fölé. Vacsora után 
tábortüzet raktunk, s úgy beszélgettünk 
hajnalig. Másnap Balatonfüredre 
vezetett az utunk. Társaságban nem volt 
hiány, mellénk szegődött egy nagy 
szürke felleg, s az út alatt elsírta nekünk 
bánatát. Azért megnéztük, amit tudtunk: 
Szent Korona emlékművet, Szent Imre 
templomot, sőt, ide be is húzódtunk az 
eső elől legalább egy bő órára énekelni, 
imádkozni. Balatonfüreden némi 
keresgélés után megtaláltuk kedves 
Szentjánosbogár szállásadónkat. Ismét 
nem sok hasznát vettük a sátraknak és a 
konzerveknek, degeszre tömtek 
bennünket finom bablevessel. Este 
elkezdtük tábori témánkat, ami a harag 
volt. Gary Chapman könyve: A szeretet 
másik arca - a harag (a haragos könyv) 
nagy segítségünkre volt. Sajnos a hideg 
esőben való tekerés mindenkit 
kimerített, így nem volt éjszakázás. 
Reggel ismét nekivágtunk a 
betonfolyónak, s fölküzdöttük magunkat 

Pécselyre. Elhagyatott, csendes utak vezettek egy focipályához, amit azonnal 
birtokba is vettünk, s ádáz frizbi-foci mérkőzésen fárasztottuk ki magunkat. A 
jól megérdemelt,  lányok által készített ízletes szendvicseket hamar befaltuk, s 
nekivágtunk a lejtőnek. Meg sem álltunk Tihanyig, ám mire az apátsághoz 
értünk, a felhők bánata ismét utolért minket. Gyorsan kompra szálltunk, s 
eltekertünk Zamárdiba, ahol az eső ellenére hatalmas bográcsozást csaptunk, 
még reggelire is azt ettük. A haragvós témánk ismét terítékre került, majd ki-ki 
egy zugban álomba mélyedt. Másnap úgy döntöttünk, hogy maradunk, s nagy 
beszélgetést kezdtünk a reggeli ima keretében. Fürödtünk, röpiztünk, este 
ismét a témát folytattuk, s hajnalig játszotunk. Ekkor volt ott a legtöbb hangya, 
köztük az újak is. Mindannyian nagyon örültünk, hogy első igazi 
hangyaélményük pont a tábor lett, s hogy mindketten szépen beilleszkedtek a 
közösségbe. Utolsó nap eltekertünk egészen Balatonfenyvesig, és ott töltöttük 
az éjszakát. Vasárnap végül mindenki felkerekedett, vonatra szállt, s kifáradva, 
de sok új élménnyel gazdagabban tért haza.              Harmat László 

Hová lettek a gyermekeink? 
Ez az a kérdés, ami az utóbbi időben a templomunkba járó 

valamennyi hivő fejében gyakran vagy kevésbé gyakran megfordul, 
nemre és korra való tekintet nélkül. Minket, szerkesztőket is régóta 
foglalkoztat ez a probléma. Kevés a gyermek a miséken, hittanórákon. 
Például a két legkisebb korcsoportban, egyelőre ténylegesen egy-egy 
gyermekből áll a „csoport”. Rajtunk felnőtteken, szülőkön múlik, hogy 
ezt a gyászos állapotot orvosoljuk. Hogyan alakulhatnak a jövőben a 
meglévőkhöz hasonló, példaértékű közösségek? 

Megjegyezzük, hogy sokféle ok-okozattal, indoklással, 
magyarázkodással találkoztunk konkrétan és közvetetten. Ezek nagy 
része álprobléma, a lojalitás, a hűség az újlaki plébániához való kötődés 
meglazulásából, esetleges hiányából ered. A társadalmi élet minden 
területén fokozatosan gyökeret ver a gyökértelenség, az odébbállás 
lehetősége. Egyik újlaki levélírónk is némi felháborodásának adott 
hangot, hogy nem lát gyermekeket a miséken. Sajnos lehetséges 
megoldásokra egyáltalán nem utalt. A megoldás kulcsa azonban nálunk, 
újlaki hívőknél van. Nem háríthatjuk másokra! Természetesen tudjuk, 
hogy olyan helyzet nincs, ami mindenkinek maradéktalanul kielégíti az 
igényeit és elvárásait. Mégis ragaszkodunk ahhoz az álláspontunkhoz, 
hogy nekünk felnőtteknek, szülőknek kell változtatnunk a 
hozzáállásunkon, a magatartásunkon. Ez az első, de legfontosabb lépés 
ahhoz, hogy egyre több gyermekekkel találkozhassunk a szentmiséken, 
hittanórákon és egyéb plébániai eseményeken. Gyermekeinkkel ide 
járjunk szentmisére, és ide is írassuk be őket hittanra!  A szerkesztők 
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Ne felejtsük el Őket! 
 
Aulich Lajos 
Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid 
Kiss Ernő 
Knézich Károly 
Lahner György 
Lázár Vilmos 
Leiningen Westerburg Károly 
Nagysándor József 
Pöltenberg Ernő 
Schweidel József 
Török Ignác 
Vécsey Károly 
és 
gróf Batthyány Lajos 

első magyar miniszterelnököt. 

1877-ben Arad városa pályázatot írt ki 
az elkészítendő emlékműre. A zsüri 
Huszár Adolf tervének ítélte az első 
díjat, majd 1883-ban kötött szerződést a 
művésszel. Az alkotásnak 1888-ra kel-
lett elkészülnie, de a terv nem valósult 
meg, mert a szobrász 1885 januárjában 
elhunyt. Az ifjú Zala Györggyel 
újították meg a szerződést. Zala 
1885. október 6-án, a vértanúk 
halálának napján kezdte el a munkát. 
Az eredeti tervektől eltérve, saját 
művészi alkotásává formálta a szob-
rot. Először az Ébredő szabadság 
alakja készült el 1886 tavaszán, ezt a 
Harckészség és az Áldozatkészség 
követte 1887 nyarán. A végére maradt 
a Haldokló harcos, illetve a csoport 
főalakja, a Hungária. A szobor 
ünnepélyes felavatása 1890. október 6-
án került sor.        Zs.G. 

IGE-IDŐ 
Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le 
haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak.”     (Ef 4, 26-27) 
 
Kedves testvérek! 
 

Pál apostol szavai az efezusiakhoz ma is időszerűek és 
megszívlelendők. De hogyan értsük őket? Külön-külön olvasva a mondatokat? 
Egy egészként tekintve? Így is, úgy is. 

Első felindulásodban vétkeztél-e már? Mondtál-e, tettél-e olyasmit, 
amit nem kellett volna? Viselkedtél-e úgy valakivel ebben az állapotban, hogy 
máig szégyelled? Mertél-e, tudtál-e bocsánatot kérni? 
Hamar ellobban a haragod, vagy sokáig dédelgeted? Esetleg újra és újra 
felkorbácsolod magadban? Jó ez így neked? Nem inkább megnyugodni 
szeretnél? Adsz-e teret a sátánnak az életed bármely területén? Kevélységgel, 
fösvénységgel, bujasággal, irigységgel, torkossággal, haraggal, a jóra való 
restséggel vétkezel-e? 
Keresztény embernek szabad-e egyáltalán haragudnia? Szabad. Jézus is 
haragos volt, amikor kiverte a kufárokat a templomból. A harag együtt jár 
emberi természetünkkel, csak nem mindegy, hogyan kezeljük. Egy-egy 
indulatos állapot után igyekszel-e hamar megnyugodni, s rendezni a 
konfliktust, amibe kerültél? Imádkozol-e rendszeresen türelemért, s próbálod-e 
gyakorolni azt? Segítesz-e bocsánatot kérni annak, aki téged bántott meg? 
Elalvás előtt kibékülsz-e azzal, akivel összekaptál, és igyekszel-e megbékélni 
magad is? 

Ha minderre nem törekszel, teret adsz a sátánnak, hisz 
mesterkedéseinek jó táptalaj a haragod.  Istenben békesség van és harmónia. 
És benned? 

Jüling Erika 

Pannonhalmi Boldog Mór 
 

Boldog Mór pécsi püspökről nem írtak legendát, vagy ha igen, az nem 
maradt ránk. Az egyéb irodalmi emlékekben szétszórva található adatokból 
mégis kirajzolódik előttünk szent alakja. 

Gyermekkorában került a Szent Márton-hegyi bencés kolostor 
iskolájába, valószínűsíthető, hogy magyar szülőktől született, 1000 körül. Saját 
megjegyzése szerint -- ezt Szent András és Benedek legendájában olvashatjuk 
-- István király uralkodása elején iskolás gyermek volt. A Szent Imre legenda 
leírása szerint István király és Szent Imre egy Szent Márton hegyi látogatása 
alkalmával ismerte fel benne a szent életű, nagy tudása mellett mélyen alázatos 
embert, amely után 1036-ban a király akarata kiszólította őt a kolostor 
csendjéből, és a pécsi püspökség élére állította. A pécsi egyházmegye második 
püspöke lett. 

Szent Gellérttel és társaival ellentétben az 1046-os pogánylázadáskor 
nem történt baja, 1047-ben Székesfehérvárott egyike volt az I. Andrást 
megkoronázó három püspöknek. Kézjegye látható a tihanyi apátság 
alapítólevelén. Élénk kapcsolatot tartott fenn a Nyitra melletti Zobor-hegyi 
monostorral. 1064-ben Géza hercegnek ajándékozta Zoerard trencséni remete 
vezeklő övét. Neki köszönhetjük az első, magyar kéztől származó irodalmi 
alkotást, a két trencséni remete legendáját. Zoerard remetét Szent Márton 
hegyén „puer scholasticus” korában még maga is látta, Benedekkel többször is 
találkozott. Zoerardról szóló adatait magától Benedektől, valamint Fülöp 
apáttól szerezte be. 1070 körül halt meg, valószínűleg Pécsett. Boldog Mór 
évszázados kultuszát IX.Piusz 1848. aug. 4-én hagyta jóvá. A pécsi 
egyházmegye második védőszentje.        Zs.G.
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Miserend: 
hétfő,csütörtök és 
szombat: 1800 

kedd, szerda, péntek: 630, 
első pénteken 1800 is 
vasárnap: 900, 1030, 1800 

Gyóntatás: szentmisék előtt vagy után,  
és minden csütörtökön este ¾ 7-½ 8-ig. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és 
minden hónap első szombatján a szent-
misék után.  

Zsolozsma: kedd, péntek 700; vasárnap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden 
hónap 21-i szentmisét. 

Imaest: minden hónap harmadik hétfőjén a 
szentmise után, kb. 1830-kor. 

Bibliaóra: minden pénteken 1900-2000-ig

 
 
Gitáros misék a hónapban: 14-én és 28-án a 900 szentmisén. 
 
 

1.H. Lisieux-i Szent Teréz  
4.Cs. Assisi Szent Ferenc  
6.Sz. Az aradi vértanúk nemzeti emléknapja  
7.V. Évközi 27. vasárnap 
8.H. Szűz Mária magyarok nagyasszonya 
14.V. Évközi 28. vasárnap A perselypénzt templomunk további 

felújítására fordítjuk. 
15.H. Avilai Szent Teréz  
17.Sz. Antiochiai Szent Ignác 
18.Cs. Szent Lukács evangelista 
21.V. Évközi 28. vasárnap 
23.K. Nemzeti ünnep, Kapisztrán Szent János  
25.Cs. Pannonhalmi Boldog Mór  
28.V. Évközi 30. vasárnap 

Egyházközségünk rendszeres programjai: 
Iroda (Bécsi út 32. : 335–3573): hétfőn és pénteken 1000 – 1200,kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800. 
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900 Könyvtár (bejárat a plébánia udvaráról): vasárnap 900 – 1030. 
Teadélelőtt minden hónap második vasárnapján a 9-es mise után a Szent Erzsébet teremben. 
Kóruspróbák kedden és csütörtökön 1900 – 2100a Szt.István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

Családi események 
A keresztség szentségében részesültek: 
szeptember 9-én Szöllősi Gergely Péter, 
szeptember 15-én Kálló Bence, 
szeptember 16-án Farkas Judit. 
 
Örök hűséget esküdött egymásnak:  
szeptember 1-én Jurák 
Péter és Fehér Viktória, 
Pék Kálmán és Ország 
Ildikó, Zentay Tamás és 
Deli Georgina, 
szeptember 8-án Paska Lajos és Hollósi 
Márta, Isztray Simon és Templán Ágnes, 
szeptember 15-én Bratkó József és Földes 
Ágota. 
 

Halottaink:  
Balogh Tamás (51),  

Csupost István (91), 
Kallós Albertné (93), 
Szabó Ágnes (60), 
Tóth Tamás (59). 

Hírek, hirdetések 
• Örömteli szívvel és a további segítségben bízva értesítjük a kedves 

hívőket, hogy felhívásunkra jelentkeztek adakozó szívű emberek. 
Így az érintett diáklány megkezdhette tanulmányait Győrben. 
Többen vállalták, hogy havi rendszerességgel támogatják a 
hallgatót, de szükség lenne további pártfogókra. Továbbra is 
forduljanak Németh Anikóhoz /06-1-335 5124/, aki e nemes ügy 
felkarolását vállalta. 

• Az Újlakom kiállítást látogatók bizonyára észrevették, hogy a Szent 
István terem új burkolatot kapott. Köszönettel tartozunk Mink Márti 
férjének, Józsinak, aki éjjel és hajnalban, hétvégét sem sajnálva, 
ellenszolgáltatás nélkül elvégezte a linóleumozást. Közösen örüljünk 
neki és vigyázzunk is rá! 

• Október 18-án az esti szentmise és szentóra után, 1/2 8-kor 
képviselőtestületi ülés lesz. 

• Az angol órák e héten elkezdődtek. Jövő héten csüt.4-5-ig, ill. 5-6-
ig a kezdő, ill. a haladó csoportnak lesz órája, utána ugyanezen 
időpontokban kedd-csütörtökön lesznek az órák. Szeretettel vár 
minden tanulnivágyó lelkes ifjú és öreg diákot Herbertné Szakács 
Zsuzsa. 

Gyógypedagógiai magántanár, tanulási és magatartás zavarral küzdő, 
tanulásban akadályozott gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését, terápiás 
megsegítését, valamint korai fejlesztést, iskola előkészítést, tanácsadást 
vállal nagy gyakorlattal: Németh Anikó  Tel: 3355124 
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