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Elmúlt egy év

A jégcsap egyre nyúlik,
a csöppje már nehéz,
egy-egy kis tócsa pattan
s szelíden égrenéz.
S ott fönn az égi polcon
hátrább csuszott a hó,
kevésbeszédü lettem
s ritkán vitatkozó.
Ebédre várok-é, vagy
talán meg is halok?
lélekként szálldosom majd
horzsolván éjt s napot?
Árnyékom rámtekint, míg
borong a téli nap.
Kincstári sapka rajtam,
a nap fején kalap
Radnóti Miklós
Téli napsütés

Egy szép nap Újlakon
Advent egyik szombatján András atya lelki napot
tartott nekünk. Bárki jöhetett, kortól függetlenül. A szép,
tiszta és jól fűtött Szent Erzsébet hittanteremben telepedtünk le félkörívben. Rohangálás, vásárlás, ajándékvadászás
helyett együtt lehettünk a béke szigetén. András atya beszélt nekünk Szűz Máriáról, egészen pontosan az Egyház
tanítása és a Szentírás szerint. Sok kedves, derűs történetet
is hallottunk. Tanultunk a dogmákról is, de tanultunk András atya emlékezetes tapasztalataiból is, híres emberek életéből is. Megszakította az előadást a közös, jó hangulatú
étkezés, utána megint visszamentünk, és frissebben figyeltünk az előadásra. A végén sajnáltuk, hogy már befejeződött.
Köszönjük szépen ezt a napot. Hitben való elmélyülés, kedvesség, béke, szeretet és vidámság ajándékait kaptuk. Aki ott volt, valószínűleg máskor is eljön, és szívesen
várjuk a többieket is.
Makainé Kosztolányi Erzsébet

A 2007. év utolsó
szentmiséjét
hálaadásként
felajánlva mutatta be András
atya. A szentbeszédben példaként állította a másokért és
mások helyett imádkozó idősebb korúakat, megállapítva,
hogy e korosztály adja a
templomjárók többségét. A
homília
után
rövid
tájékoztatót tartott az elmúlt
év számokkal (is) mérhető
eseményeiről. A keresztelők,
házasságkötések és temetések száma a 2006-os évhez hasonlóan alakult, a temetések száma jócskán meghaladta a
kereszteltekét. A halottak egyharmada sem volt ellátva
szentségekkel, András atya hangsúlyozta, hogy a hozzátartozó fontos kötelessége papot hívni a haldoklóhoz. A
szentmisék száma a pár évvel ezelőttihez képest csökkent,
nemcsak nálunk, hanem országosan, ami papjaink számának fogyásával magyarázható. Templomunkban ebben az
évben is sok olyan hétköznap volt, amikor András atyának
két-három szentmisét is kellett mondania.
Tíz állandó segélyezettje van plébániánknak, akik
havi rendszerességgel kapják a pénzbeli juttatást. Ezen kívül majd minden nap jön egy-egy rászoruló, akár az ország
másik feléből, akit nem lehet elküldeni üres kézzel.
Templomunk ebben az évben a belső vörösmészkő
lábazattal gyarapodott, amely karácsony előtt készült el,
ezúton is köszönjük a hívek második vasárnapi gyűjtések
alkalmával tanúsított áldozatkészségét. A hittantermek tetőszerkezetének cseréjére a nyár folyamán került sor, a II.
kerületi Önkormányzatnak köszönjük a felújításhoz szükséges támogatást. A Főegyházmegyének vagyunk hálásak,
hogy támogatásával lehetővé tette a plébánia déli szárnya
és a hittantermek fűtésének korszerűsítését. Ennyire futotta
ebben az évben, hiszen a felújítások mellett a mindennapi
számlákat is fizetni kell, amely a bevétel zömét elviszi.
Az év utolsó szentmiséjén a Te Deum szívből jövő
eléneklésével adtunk hálát a kapott jókért, elfogadva és
megbocsátva azt is, ami rosszul esett az elmúlt évben. Deo
gratias!
H. Z. E.

„Hints meg Uram, izsópoddal, megtisztulok általa,
hints meg engem, és fehérebb leszek, mint a tél hava!”
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A második isteni személy megtestesülésének ajándéka
Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem előadása 2007.
december 19-én
Pár nappal Karácsony előtt került sor Anzelm atya
előadására, a Szent Erzsébet hittanteremben. A hely - mint
eddig is - kicsinek bizonyult, többen az előtérben ültek. A
karácsonyi készülődés ellenére a szokott létszámmal kb.
50-en jöttünk össze ezen az estén. Már az előadás címe is
utalt arra, hogy nem felszínes, megszokott közhelyekről
fogunk hallani, hanem komoly, mélységekbe menő előadásról lesz szó - mondhatni „lelkigyakorlatról”. A kiinduló szentírási rész: Mt 2,11: „Azután bementek a házba.
Meglátták a kisgyermeket anyjával, Máriával, és a földre
borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat, és
adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát.”
A fenti szentírási rész az alapja annak, hogy számos
kultúrában az ajándékozás Vízkereszthez kötődik. Tényszerű jogi megközelítésben az ajándékozás elemei: az ajándékozás oka, az ajándékozó, az ajándékozott és maga az ajándék. Mindannyian tapasztaltuk, hogy a mai világban az
ajándékozás főleg kötelezettséget jelent, aránytalan terhet
ró az emberre. Ahhoz, hogy ezt másként lássuk, sokat segített Anzelm atya előadása.
Az Ajándékozó: Az egész világot ingyenesen megteremtette, a világba oltotta az életet. Ezzel az élettel együtt az ember értéket is kapott. Az Ajándékozó adja a jótettek lehetőségét, a késztetést arra, hogy jót tegyünk. Az élet fájdalmai

Tájékoztató az
Újlak Karitasz Alapítvány
2007. évi munkájáról
Az Alapítvány munkatársai és önkéntes segítői közreműködésével hetente egyszer a Bécsi út 18. sz. alatti helyiségben mintegy ötven hajléktalannak főtt ételt tudtunk
biztosítani a tea és kenyér mellett. A hajléktalanok sokasodó egészségügyi problémáit esetenként doktornő munkatársunk kezelte, ill. kezelésekre irányította a betegeket.
Önkénteseink segítségével a Kolosy téri pékségtől
pékárút szállítottunk esténként a Batthyány térre a hajléktalanok részére.
A plébánia híveinek rendszeres ruha és tárgyi adományait, hagyatékokból származó háztartási felszereléseket
(hűtőszekrény, mosógép, centrifuga, villany- és gáztűzhely,
szekrények, fotel, ágy, tv) a rászorult családoknak adtuk.
Több esetben ajánlottak fel gyógyszeradományt is.
Anyagi forrásainkról legtöbb esetben a plébánia hívei gondoskodnak, ezen kívül négy sikeres pályázat növelte

ébresztik rá az embert, hogy jót tudjon tenni. Ezzel másoknak örömet szerez, és ez megnyugvással tölti el. Az adventi
készülődésnek az értelme: a lelki béke elérése Karácsonyig.
Az ajándékozott: Maga a bűnös ember. A bűnös ember lelki nyugalma és békéje csökken a bűnök sorozatos elkövetésével. A bűn fölött szomorkodó ember felismeri hogy rossz
úton halad, vágyik a tökéletességre. Emiatt elfogadja az Istentől kapott ajándékot - késztetést a jótettekre -, és ezáltal
közelebb kerül Istenhez. Ha ezt felismeri az ember, akkor
harmóniára jutott, képes értékelni, hogy van lelki tartalma
az ajándéknak.
Az Ajándék: Maga az Isten, a Megtestesülés - a teremtés
legszebb kifejezése. Az ajándék Isten szeretete, megbocsátása. A tiszta szeretetnek köszönhetően vagyunk képesek
felismerni Jézus Krisztust az Oltáriszentségben. Karácsony
és Húsvét szorosan összefügg. A betlehemi barlang már
előképe a megbocsátásnak, záloga az üdvösségnek. A karácsonyi ajándéknak az üdvösségbe vetett hitet kell kifejeznie.
Szeretetet megosztani mással csak úgy lehet, ha elfogadjuk
az örök üdvösséget. Az ajándékot meg kell tölteni tartalommal - lelki jelentéssel. Ez a lelki jelentés az üdvösség
kérése a másik számára. Adventi időszak nélkül nem tudnánk megtölteni az ajándékot lelki tartalommal. A karácsonyi ajándék az összes többi ajándéktól különbözik. Jézus
Krisztus megtestesüléséről van szó. Krisztus által adott
ajándék, ami az üdvösséget szolgálja.
Karácsony éjszakáján az ember kisétál térből és időből, belső békében tud létezni. Ez csak pillanatnyi állapot,
de ha a másiknak tudunk adni egy ilyen pillanatot, akkor az
egy jól eltalált, jó szívvel adott ajándék.
Sütöri Zsuzsanna

bevételünket, melyet jórészt a plébánia vonzáskörzetéhez tartozó nagycsaládosok és szociálisan rászorultak között osztottunk szét különféle segélyek formájában. A hajléktalanok részére külön karácsonyt rendeztünk a Bécsi út
18. sz. alatt, karácsonyi csomagokat osztottunk szét köztük.
A 2007 évben rendelkezésre álló pénzforrás 85%-át
költöttük segélyezésre és fenntartásra, 15%-át tartalékoltuk
2008 évre.
Isten áldását kérjük adományozóinkra, támogatóinkra
és a közreműködőkre, akik
segítségével rászorult embertársaink gondjait enyhíteni
tudtuk.
Udvardy László kuratóriumi elnök beszámolója alapján a
szerkesztők
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Biblia Éve 2008

„A kívülállókkal való érintkezésben legyetek okosak. …
Beszédetek legyen mindig szíves, sóval ízes, akkor majd
helyesen meg tudtok felelni mindenkinek.” (Kol 4, 5-6)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - protestáns testvéreinkkel közösen - a 2008-as évet a
Biblia Évének hirdette meg.

Kedves Testvérek!
Pál apostol fenti tanácsa nagyon rég hangzott el, de
akár ma is mondhatta volna, annyira aktuális, különösen a
városmisszió után. Vajon kiket érthetünk „kívülállók”
alatt? Elsősorban természetesen azokat, akik nem tartoznak
Egyházunkhoz. Másodsorban azokat is, akik csak névleg
tagjai, vallásukat azonban nem gyakorolják. Hogyan lehetünk okosak a velük való érintkezésben? Például úgy, hogy
egyáltalán érintkezünk velük: nem zárkózunk be, nem válnak belterjessé közösségeink, hanem nyitottak vagyunk a
velük való kapcsolatra, s készek vagyunk őket befogadni.
Nem háborodunk fel, vagy nézünk furcsán, ha valaki betéved a templomba és nem tudja, mit kell tennie. Sőt! Odamegyünk hozzá, barátságosan érdeklődünk, akar-e rendszeresen idejárni, s ha igen, felajánljuk segítségünket.
Szent Pál a „hogyan?”-ra is megadja a választ, nem
nekünk kell azt kitalálnunk. Legyünk mindig szívélyesek,
érdeklődők, mosolygók, öntsünk ezzel bátorságot abba, aki
még bizonytalan. Azt tapasztalja meg a kívülálló, hogy közösségünk határai nem véglegesek, hanem kitolhatók, s
hogy nem köreink megzavarásának vesszük az ő jelenlétét,
hanem örülünk neki. Sokunkat visszatarthat, hogy a hitünket, Egyházunkat, papságunkat érintő kérdésekre, kritikákra - úgy gondoljuk -, nem tudunk válaszolni. De ez nem így
van. Az alapvető tudnivalókat (pl. Szentháromság, megtestesülés, megváltás, Mária Istenanya, az egyháztörténet legnépszerűbb kérdései) a katekizmusból ismerhetjük. Ha válaszunkkal az érdeklődő nem elégszik meg, nyugodtan mondhatjuk, „nem tudom”, s irányíthatjuk őt egy teológiában/egyháztörténelemben jártasabb testvérhez.
Mindebben egyetlen dolog gátolhat csak bennünket:
a nem akarás. De akkor hogyan teljesül általunk a „hirdessétek az evangéliumot minden népnek!” krisztusi parancs?!
Jüling Erika

Házszentelés
A vízkereszthez kötődő házszentelés vagy koleda régen országszerte gyakorolt liturgikus szokás volt.
Hála neked, Atyaisten,
Jóvoltodat mutasd itten,
E házaknak épületeiben,
Mostani szentelésében.
Legfőképpen tartsd a gazdát
Hitvesével ő magzatját,
Cselédjét engedelemben,
Tartsd isteni félelemben.

Napjainkban is éljünk ezzel a lehetőséggel, és kérjük Isten
áldását lakásunkra, és az ott lakókra.
szerk.

Krisztusban Kedves testvérek!
1. „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a
próféták által, most a végső időkben pedig Fia által szólt
hozzánk” (Zsid 1,1). Amint a Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült Fiát imádjuk, úgy a Szentírásban mi, keresztények Isten Szavát, Isten Igéjét tiszteljük.
Hisszük és valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések Isten
ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztusban teljesedtek be:
Ő a Szentírás megértésének a kulcsa. Az ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is,
azonban Isten üdvözítő tervét csak az Ő kinyilatkoztató
szavából ismerhetjük meg.
…
2. Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az
Egyház könyve, ezért nem csupán irodalmi alkotásként olvassuk. Az Egyház élő hite fogalmazódik meg a Szentlélek
által sugalmazott szerzők írásaiban, ezért az Egyház a Biblia őrzője és hiteles magyarázója. A két szövetség egyetlen
és szerves egységet alkot. Az Ószövetség az Újszövetségben bontakozik ki, az Újszövetség pedig benne rejlik az
Ószövetségben. Nem választhatjuk el őket egymástól. Öszszetartoznak, mint ígéret és beteljesedés. A Szentírásról írja
a II. Vatikáni Zsinat: „Az Egyház mindenkor tisztelte a
Szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen főleg a szent
liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az élet
kenyerét… Az isteni írásokat a Szent Hagyománnyal együtt
mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba
foglalva, és így változatlanul közvetítik magának Istennek
igéjét.” (Dei Verbum 21).
…
4. A Szentírás életformáló útmutatást ad az igaz életre való
nevelésre (vö. 2Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisztust nem
ismerhetjük meg, mert „aki nem ismeri a Szentírást, nem
ismeri Krisztust” – mondja Szent Jeromos.
…
Az Új esztendő első napján is keresztény reménységünk
alapja Jézus ígérete: „Én veletek vagyok minden nap a világ végéig” (Mt 28,20). Adja Isten, hogy a Biblia mindanynyiunk számára ma is eleven örökség, egyéni és közösségi
életünk megtartója, erőforrása legyen. Ámen.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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Miserend:
hétfő, csütörtök és szombat: 1800
kedd, szerda, péntek: 630
elsőpénteken :1800 is
vasárnap: 900, 1030, 1800

Gitáros misék a hónapban 13-án és 27-én a 900 szentmisén.

1.K.
6.V.

Gyóntatás: szentmisék előtt vagy után,
és minden csütörtökön este ¾ 7-½ 8-ig.
Szentségimádás: minden csütörtökön és
minden hónap első szombatján a szentmisék 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.

Újév, Szűz Mária, Isten anyja-főünnep, vasárnapi miserend
Vízkereszt, Urunk megjelenése –főünnep,
a Szent Korona hazaérkezése
13.V. Urunk megkeresztelkedése

Szent Margit ünnepe a Margitszigeten
18.P.
20.V.
22.K.
24.Cs.
25.P.
27.V.
28.H.
31.Cs.

A perselypénzt templomunk további felújítására fordítjuk.
Árpád-házi Szent Margit
Évközi 2. vasárnap
Boldog Batthyány-Strattmann László
Szalézi Szent Ferenc
Szent Pál apostol megtérése
Évközi 3. vasárnap
Aquinói Szent Tamás
Bosco Szent János

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.
Tea délelőtt minden hónap második vasárnapján a 900 mise után, a Szent Erzsébet teremben.
Nyugdíjas klub: minden kedden 1000 órakor a Szent Erzsébet teremben
Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 1900 - 2100 a Szt. István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Családi események
Sajnálatunkra ebben a hónapban születésről, keresztelésről és házasságkötésről
nem számolhatunk be.

= Halottaink:
Schmitterer Imréné (72),
Uitz Nándorné (87),
Schneider István (81),
Havassy Pálné (81),
Nemes Mihályné (68),
Köllőd László (94).

Hírek, hirdetések
•
A Biblia Éve az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletével veszi kezdetét, melyre január 20-án 18 órakor kerül sor Budapesten a Pozsonyi úti református templomban.
•
Szent Margit tiszteletére ünnepi szentmisével köszönti az esztergombudapesti érsekség Árpád-házi Szent Margit hagyományos ünnepét a margitszigeti szabadtéri oltárnál január 13-án 11 órakor. A szentmisét Erdő Péter bíboros prímás érsek úr mutatja be.
•
A kedves hívek eddigi segítségét megköszönve továbbra is folyamatosan számítunk álhatatos adakozásukra a szeptemberi számunkban közölt felhívásban említett - mostmár örömünkre - főiskolás lány tanulmányainak további támogatására. Örömmel tudatjuk, hogy az első féléves vizsgáit sikeresen letette.
Lapunk továbbra is ingyenes, hogy mindenki számára elérhető legyen. A
nyomdaköltség napjainkban eléri az 50 Ft-ot. Egyéni lehetőségeikhez mérten
kérjük, támogassák a lapot az újságperselyen keresztül. Köszönjük!

.

Minden kedves olvasónknak áldott, tehát boldog új esztendőt kíván a szerkesztőség!
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