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Újlaki Hangok 

 
 
Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drága gyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 
Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 
 
Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 
Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj:foggd a kezemet”. 
 
Gyermeknek is:”Mily szép rege”, 
Bölcsnek:”Rejtelmek tengere!” 
Fal, - s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 
 
Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!... 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 

Gárdonyi Géza 
Írás a Bibliában 

(Az Újszövetség elé) 
 

 
 

Pünkösdi Lélek és Élet  
 

Amikor még gyermekeim kicsik voltak, és hittan-
könyv nemigen volt kapható, a templomi hitoktatáson 
úgy tanulták, hogy a Szentírás a jó Isten levele. Ha a 
postás levelet hozott többször megkérdezték, hogy ezt is 
a jó Isten küldte-e, és hogy minden levélen van-e bélyeg, 
pecsét, és hol adták fel. 

Aztán az évek hozták a lényeg megértését, hogy a 
Szentírás a jó Isten üzenete nekünk embereknek a Szent-
lélek „postás” által. Isten leveleinek gyűjteményét, ami 
lélek és élet, ilyenkor Pünkösdkor, a Szentlélek eljöve-

telének ünnepén megköszönöm. A Biblia éve különösen rá-
hangol erre. Megköszönöm, hogy ezekben a levelekben van 
eligazítás, támasz, mert az ige segít az élet küzdelmeiben, 
ügyes-bajos dolgainkban. Hálát adok, hogy legkisebb unoká-
im is, akik még óvodások, már kérik,  hogy olvassuk és néze-
gessük a „Könyvet”. A könyvek könyvét, ha kézbe veszem, 
mindig kérem a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy ad-
jon feleletet kérdéseimre, gondjaim megoldására. Ha fáradt 
vagyok, rosszkedvű, bűnös, akkor is épp úgy, mint amikor 
frissen, érdeklődve olvasom. A Szentlélek megtapasztalhatóan 
segít a jóra való törekvésben, hogy felismerjem azt az üzene-
tet, ami éppen nekem szól. Olvasása mindig Pünkösdöt jelent 
számomra. Aktuális üzenete nekem szól: tudjak örülni az 
egészségesekkel‚ vigasztalást adni a betegeknek, lélekben fia-
tal maradjak öregedve is, becsüljem meg azokat, akiknek töb-
bet ad az Úr, mert bárki kapja a Szentlélek ajándékát‚ mind-
nyájunk javára kapja /1 Kor 12 ./.  Hogy mindenkinek saját 
nyelvén adjam tovább az örömhírt, ahogyan megérti, és ha va-
lakivel üzen Isten, azt én is megértsem  

Köszönöm, Uram, hogy Neked életet adó igéid vannak 
/Jn 6,67-68. /, hiszen tanításod lélek és élet. Ha kiárasztod 
Lelked, megújítod a föld színét. Szeretnék hűséges tanu lenni. 
Te vagy a remény ereje. Köszönöm, hogy mindig újra kezdhe-
tek egy jó szentgyónás segítségével. Köszönöm, hogy segítesz 
legyőzni a rosszat a jóval. Ezek a gondolatok, és sok-sok más 
üzenet kiolvashatók a jó Isten leveléből. A Biblia az emberi 
küzdelmekhez belső erőt ad. Mint útitárs kíséri életutunkat, 
hiszen Jézus megváltott és szabad utat nyitott. Közösségbe 
kapcsol a Lélek mindazokkal, akik nap mint nap olvassák. 
Mert szent levél, csodálatos levél a Szentírás, és a pünkösdi 
Lélek segít a számunkra fontos életet adó igék megértésében. 
 

Keglevich Lászlóné  
 
 
 
Imádság Szentírásolvasás előtt: 
 

Kérlek, Uram, világosítsd meg lelkemet tiszta fényed-
del, hogy lássam, mit kell tennem, és a helyeset segítségeddel 
végre is hajtsam. 

Amen. 
 

Imádság Szentírásolvasás után: 
 

Növeld bennem, Istenem, a hitet, reményt és szeretetet, 
és hogy megérdemeljem, amit ígértél, add, hogy szeressem, 
amit parancsoltál. 

 Amen. 
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Anekdoták 
 
Májustól kezdve egy kis új színfolttal szeretnénk 

gazdagítani az általunk immár egy éve szerkesztett Újlaki 
Hangokat. Aki a magyar irodalmat kedveli, az előbb-utóbb 
rájön, hogy az, maradék országunkhoz képest egy hatalmas 
birodalom, idővel ráérezhetünk, hogy a magyarságnak mi-
ért is olyan sajátos karakterű és fantasztikusan nagy az 
anekdota irodalma. Minden művészeti vagy tudományos 
irányzatnak megvan a maga anekdota világa. Ezek rendsze-
rezését még senki sem oldotta meg. Pedig talán ez a műfaj 
az, ami a maga korának eredetiségét, és e korokban élő 
emberek karakterét a legjobban tudja visszaadni. 
 Az irodalom megismertet az írók műveivel, az iroda-
lomtörténetből megtudhatjuk az írók életútját, adatokat, 
műveik születésének körülményeit és magyarázatát, vala-
mint kritikáját az aktuális politika szemszögéből. Az anek-
dotákban ellenben az írókat, közszereplőket kortársaik tük-
rében láthatjuk, mint hétköznapi embereket. De ezzel nem 
elidegeníteni akarjuk őket - házisapkában és pongyolában 
mutogatni – hanem még jobban megszerettetni és köze-
lebbről megismertetni az ő világukat. 

Igyekszünk havonta közölni egy-egy anekdotát, 
hogy ezzel is közelebb kerüljön hozzánk irodalmunk eme 
érdekes területe, és egyben szórakoztasson, neveljen is 
bennünket. 

szerk. 
 
Pázmány Péter ajándékot ad 
 

Két ferencrendi barát ment be egyszer az érsekhez, 
hogy alamizsnát kérjenek tőle. Egy előszobába vezették 
őket, ahol hosszasan kellett várakozniok, mert az érseknek 
éppen fontos dolga akadt odabenn. Végre, amikor már egé-
szen beesteledett, kilépett az előszobába Pázmány Péter. 
Az egyik asztalon két gyertya égett, s az érsek, mielőtt szó-
ba ereszkedett volna a barátokkal, odalépett az asztalhoz és 
eloltotta az egyik gyertyát. A két ferencrendi barát, látta e  

 
 
 
 

 
 
 
 

roppant takarékosságot, szó nélkül kifelé indult, de Páz-
mány megállította őket: 

- Hová mentek?  
Az egyik barát megvallotta erre, hogy ilyen takarékosság 
mellett aligha számíthatnak itt valami alamizsnára. Ezért 
nem is akarnak tovább alkalmatlankodni. 

- Tévedtek, fiaim - jegyezte mag az érsek. - Hiszen 
ha nem vigyáznék az ilyen csekélységekre, nem lennék ab-
ban a helyzetben, hogy adhassak. S szép ajándékkal bocsá-
totta útnak a két ferencrendit. 
 
Adalék Pázmány Péter utóéletéhez 
 

Az 1930-as évek elején Serédi Jusztinián herceg-
prímás abbeli óhaját fejezte ki, hogy szeretné megtekinteni 
a budapesti Egyetemi Könyvtár nevezetességeit. Egy va-
sárnap délelőttre jelentette be látogatását. Az egyetem kép-
viselői ünnepélyesen fogadták az előkelő vendégeket. 

A főpap megtekintette a könyvritkaságokat, gyö-
nyörködött azok művészi kiállításában, aztán megszemlélte 
egykori hivatali elődjének, Pázmány Péternek nagyméretű 
portréját. Közvetlenül a kép alatt, egy vitrinben, kopott 
vörösbársony birétum állott: Pázmány Péter papi süvege. 
Serédi kellő áhítattal szemlélte a foszladozó birétumot, s 
annak méretéből igyekezett Pázmány fejformájára követ-
keztetni. 

A könyvtár vezetője magyarázattal sietett segítsé-
gére: 

- Szaktudósok megállapították, hogy Pázmány Pé-
ter koponyaalkata feltűnően kisméretű volt. Ekkor Serédi 
titkára, egy fiatal pap váratlanul felkiáltott: 

- Istenem, ha ma megvolna az a koponya! 
Serédi fülig elpirult, de szemüvege mögött úgy tett, 

mintha észre sem vette volna zöldfülű titkára elszólását. S a 
következő percben sietve távozott. 
(Krónikánk nem tudja, hogy kísérőjét Serédi továbbra is 
megtartotta-e titkárának?) 

Bisztray Gyula 
Jókedvű Magyar Irodalom 

Anyák napjára 
Anyák napján köszöntelek 
Édesanyánk, Mária! 
Hozzád futunk, hogyha baj van, 
Segíts rajtunk, Szűzanya. 
Ha megbántunk – megbocsátasz, 
Mindig figyelsz mireánk. 
Szent palástod ránk teríted, 
Gonosztól is megvédsz minket. 
Ügyeinket elintézed, 
Ha Rád bízzuk kérésünket. 
Szívünkből a hálavirág 
Szálljon Hozzád, ó, jó Anyánk! 

Schmatz Béláné 



Újlaki Hangok - 3 - 2008.május 

Musica Sacra Civitatis 
A megszokott helyen és megszokott 

időpontban - április vége felé - idén is meg-
rendezésre került immár kilencedik alkalom-
mal az egyházi zene bemutatása a polgári vi-
lágban. Kiváltságosként (mint Móricz-os ta-
nár), már előző nap hallhattam az egyesített 
kórus próbáját, Tóth Miklós Zsolt vezénylé-
sével. Mondhatom, nagyon felemelő volt, 
megalapozta az esti jó hangulatomat. Az elő-
adás után érdeklődők megtöltötték az egész 
aulát, többen a „karzatról” figyelték a fellé-
pők produkcióit. Idén tizenkét kórus lépett fel, 
többen nem kettő, hanem négy számot is éne-
keltek. Ebből kifolyólag a műsor kicsit hosz-
szúra nyúlt. Laikusként, három kórus előadá-
sa fogott meg, a Pasaréti Ifjúsági -, a Pasaréti 
ferences templom - és természetesen a Sarlós 
Boldogasszony kórus előadása. Az ifjúsági 
kórus éneklésén „kézzel foghatóan” érezhető 
volt, hogy élő hitből énekelnek, nem véletle-
nül, hiszen ifjúsági hittanos csoportból alakul-
tak. Kórusunk, a már tőlük megszokott maga-
biztossággal, kifogástalan énekléssel elindí-
totta az estét, bizony nem volt hálás feladat 
utánuk színpadra lépni. Nem említettem még 
a Szent Efrém kórust, amely minden évben 
kimagasló színvonalon szólaltatja meg a bi-
zánci egyházi énekeket.  

Sajnos a reklám már ide is betört, töb-
ben felszisszentek, amikor egy CD és ára ke-
rült felolvasásra, helyszínen történő megvá-
sárlásra buzdítva. Érdeklődve várom a tizedik, 
jubileumi koncertet, gondolom, a szervezők 
méltó módon készülnek ennek megszervezé-
sére.         Szerk. 

Versenyre fel! 

Kedves Testvérek! 
 
Második fordulóhoz érkezett a Biblia-

ismereti verseny, az előző feladatsor megol-
dása a hirdetőtáblán hátul olvasható. Minden-
kit szeretettel buzdítunk, nem késő csatlakoz-
ni, nem a versenyzésen van a hangsúly, ha-
nem amint az első oldalon olvashattuk, a jó 
Isten üzenetét szeretnénk behatóbban megis-
merni.  

IGE-IDŐ 
„Az oktalan és értelmetlen viták elől térj ki, hisz tudod, hogy csak ve-
szekedéssé fajulnak.” (2Tim 2, 23) 
 
Kedves Testvérek!  
 

Voltatok-e már úgy, hogy javában zajlott egy veszekedés, és nem 
tudtátok, tulajdonképpen hogyan is kerültetek bele? Hát én is. Olykor 
egy ártalmatlannak tűnő kérdés nagy vihart kavar, s ha nem vagyunk ré-
sen, már csapdába is estünk. Ha már sokszor folytattunk meddő vitát egy 
témában, s az újra felmerül, ne menjünk lépre – az a valószínű, hogy új-
ból csak nem vezetne sehová. Hacsak nem sértődéshez, aminek meg 
semmi értelme. 

De hisz reagálnunk kell a felmerülő dolgokra, nem? Nem, ha a 
felvetett gondolat mögött látszik a provokáció vagy adott helyzetben 
csak értelmetlen szócséplés volna. Ellenben vitatkozzunk csak, ha annak 
nyomós oka van, illetve ha jó irányba vezeti a beszélgetést és bennünket 
is. És ha nem győzzük meg a másikat? Ne erősködjünk mindenáron. El 
kell mondanunk a véleményünket, állást kell foglalnunk bizonyos hely-
zetekben, de meg kell tanulnunk „lenyelni a békát”, ha mégsem sikerült 
meggyőznünk a vitapartnert. Nem az a cél, hogy feltétlenül miénk le-
gyen az utolsó szó, hanem hogy elhangozzék az igazság. Veszekedéssel 
ne mérgezzük magunkat és a kapcsolatainkat se! 

Gyávaságnak tűnhet a kitérés? Igen. De nem bátorság inkább azt 
tenni, ami helyes, ellene dolgozva az ösztöneinknek is? Ha pedig mégis 
belesodródtunk egy veszekedésbe, a lehető leghamarabb hagyjuk abba, 
vonjuk le a tanulságot, és kérjünk bocsánatot! 

Jüling Erika 

ÚJLAKI FOCI 
 

Várunk TÉGED is 2-3 órás "labdázásra", szombatonként. Egy né-
hány éves szokást szeretnénk rendszeressé és nyitottabbá tenni mások 
számára is, ezért hirdetjük ilyen formában. Ha nem mersz egyedül jönni, 
hozd magaddal egyik barátodat és/vagy az apukádat. :) A tavaszi sze-
zonban május 10-én és 24-én találkozunk és így tovább, 2 hetente 
foczunk. Délelőtt fél 10-kor találkozunk a Felhévizi utcában (templom 
mellett). További infó:+36-30-938-6950.          Udvary Gergely 
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Miserend: 
hétfő, csütörtök és szom-
bat: 1800 

kedd, szerda, péntek: 630 

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:  péntek 700; vasárnap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hó-
nap 21-i szentmisét. 

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

Május hónapban a hétköznap esti szentmisék előtt együtt 
imádkozzuk ¼ 6-tól a rózsafüzért, ¾ 6-kor a loretói litániát. 
 
Gitáros mise a hónapban, 11-én és 18-án, a 900 szentmisén. 
 

1.Cs. Szent József, a munkás 
3.Szo. Szent Fülöp és Jakab apostolok 
4.V. Urunk menybemenetele 
 Anyák napja 
7.Sze. Boldog Gizella 
11.V. Pünkösdvasárnap. 
 A perselypénzt a sekrestye felújítására fordítjuk.  
18.V. Szentháromság ünnepe 
22.Cs. Szent Rita szerzetesnő 
23.P. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú 
24.Szo. Szűz Mária, a keresztények segítsége 
25.V. Úrnapja. 
26.H. Néri Szent Fülöp áldozópap 
30.P. Jézus Szent Szíve 

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 

A keresztség szentségében részesültek: 
április 13-án Grőb András Gergely 
és Ambrus Máté, április 27-én 
Horányi Benedek és Farkas Márton  
 
Örök hűséget esküdött egymásnak:  
április 19-én Nagy 
Krisztián és Bajók Éva 
 

 
Halottaink: 
 

Ábrahám Imréné (72) 
Bokor László (61) 
Exner János (62) 
Gemeda János (64) 
Kenyeres József (75) 
Rácz György (62) 
Rónai Istvánné (89) 
Dr. Salamon Géza 
 

Hírek, hirdetések 

• Pünkösdi kilenced: május 2-tól (péntek) kezdődően kilenc napon 
keresztül a szentmisék után közös Szentlélek hívó, váró imádság 
lesz templomunkban. Május 4-én (vasárnap) az esti szentmise 
előtt ½ 6-kor kezdődő vesperás lesz az imádság. 

• Május 5-én, 1900-kor az esti szentmise után, Anzelm atya „Az 
Egyház lelke” című előadásával készülünk pünkösd ünnepére. 

• Az Ígéret című karácsonyi rock-oratórium folytatásaként, testvé-
reként, megszületett A Hajnal című új zenés darab, amely a 
Szentírás Húsvét és Jézus mennybemenetele közötti eseményeit 
dolgozza fel. Jó szokásunkhoz híven ismét a dallamos rockzene 
nyelvén igyekszünk majd hallgatóink elé tárni mindezt május 18.-
án, 1900-kor az esti szentmise után. 

• Úrnapi körmenet a 900 szentmise után, a 1030  szentmise ez után 
kezdődik. 

• Előre hirdetjük, hogy idén is megrendezésre kerül az újlaki nyári 
napközis tábor, június 16.-tól, a részleteket a következő számban 
közöljük.

 

Újlaki Hangok az Újlaki Katolikus Egyházközség lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 
1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős kiadó: Spányi András, szerkesztés: Zsombory Edit & Gábor / ujlakihangok@freemail.hu lap-
zárta: április 29. 
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