
2012. február 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  www.ujlakitemplom.hu 

  

 

XVI. Benedek Pápa: „A Világ Világossága” 
 

 

Peter Seewald neves újságíró 2010-ben egy könyvet 

készített XVI. BENEDEK PÁPÁVAL, amelyben korunk 

legfontosabb témáiról kérdezte Péter utódját. Ezek közül az 

egyik az igazi, helyes megújulás módja. A pápa erre a 

kérdésre így válaszolt: 

„Az egyház számos dologban láthatóvá válik az 

emberek előtt, a karitász tevékenységében, a missziós 

munkákban, ám az a hely, ahol a leginkább egyházként 

élik meg, a liturgia. És ez így is van rendjén. Végül is az 

az egyház értelme, hogy Isten felé fordítson minket, és 

engedje belépni a világba Istent. 

A liturgia az a cselekmény, amelyben hitünk szerint 

Isten belép, és mi megérintjük őt. A liturgia az a 

cselekmény, amelyben a lényeg teljesül be: Istennel 

lépünk érintkezésbe. Eljön hozzánk - és mi 

megvilágosulunk általa. Kettős formában kapunk itt 

útmutatást és erőt: egyrészt amikor az Úr szavát 

halljuk, hiszen tényleg ő az, akit beszélni hallunk, és így 

irányt mutat nekünk. Másrészt pedig Isten nekünk 

ajándékozza magát az átváltoztatott kenyérben.” 

 

 

Szent Margit időszerűsége 

 
XII. PIUSZ PÁPA amikor szentté nyilvánította Árpád-

házi Szent Margitot határozatában a következőket írja: 

 

„Amikor látta az atyja családját marcangoló 

ellenségeskedéseket és meghasonlást, a nép elnyomását, 

az Anyaszentegyház zsarnoki lábbal való tiprását, a 

kolostorok elnéptelenedését, Margit a mindenható Isten 

haragjának engesztelésre és népe számára a kegyelem 

kieszközlésére, még bővebben imádkozott. Testét 

böjtöléssel sanyargatta, vezeklőövet viselt, siratva azok 

bűneit, akik gonoszul Isten ellen cselekszenek, s egészen 

imádságba merülve járt közben népéért Istennél” 

 

Az előbb idézett szentté nyilvánító határozat Margit 

lelki jellemzői közül elsősorban az engesztelést emeli ki. 

Ő, mint IV. Béla király lánya felismerte, hogy az országot 

nem csak külső veszély fenyegeti, hanem a belső 

ellenségeskedés is rombolja. Ezért úgy gondolhatta, hogy a 

szerzetesi életformát tudatosan vállalva engesztelő életet 

él. Emiatt végzett szolgai munkákat: söpörte a konyhát, 

tisztította a szennyes edényeket, segítette a betegeket akkor 

is, ha azok fertőző betegségben szenvedtek, és közelségük 

riadalmat váltott ki a környezetükben. Feltehetjük, hogy az 

Ő áldozatos élete, engesztelése nem csak Isten felé 

irányult, hanem a környezete felé is. Tetteivel jelezte, hogy 

nehéz helyzetéből az ország akkor fog felemelkedni, ha 

annak tagjai, de különösen a vezetői az egymással való 

háborúskodás helyett, egymást szolgálják a nemzet 

felemelkedése érdekében. Ennek az egyik legszebb jele 

volt az, hogy apja és fivére tudva Margit engeszteléséről, 

1266. március 23-án a Nyulak szigetén, Fülöp esztergomi 

érsek jelenlétében békeszerződést kötöttek. Ebben az állt, 

hogy nem támadják meg egymást, megőrzik családjuk 

békéjét, és visszaadják a háború során egymástól elvett 

birtokokat. Az esemény fontosságát jelzi, hogy IV. 

Kelemen pápa a békeokmányt megerősítette. 
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Korunkban az engesztelés, a másokért vállalt áldozat 

nincs jelen a hétköznapokon használt fogalmaink között, s 

sajnos annak tartalma is feledésbe merült. A 

mai világ hőse az önmaga megvalósítására 

törő ember, aki minden lehetőséget 

megragad, hogy a legnagyobb eredményeket 

érje el, s aki attól sem riad vissza, hogy célja 

elérése érdekében másokat eszközül 

használjon. Ezzel az életfilozófiával is 

magyarázható, hogy emberei 

kapcsolataikban az emberek nem tudnak 

áldozatot hozni egymásért, hogy a 

társadalomban a gazdagok nem vállalnak 

nagyobb szolidaritást a szegényekkel, és az 

emberiség pazarolja az Úrtól kapott 

természeti javakat. A megbocsátás, az önzetlenség és az 

önuralom gyakran hiányzik emberi magatartásunkból. Az 

elkövetett bűnökért való engesztelés vállalása képessé teszi 

az embert arra, hogy ezeket az erényeket gyakorolni tudja. 

Az elmúlt években jelentkező általános válság elemzői 

rámutatnak arra, hogy a jelenségek alapja az ember 

válsága, és igazi fordulat akkor fog bekövetkezni, ha az 

emberek önző egyéni szempontjaikon túl tudnak emelkedni 

és törekszenek arra, hogy személyes és 

közösségi bűneiket orvosolják. A vallásos 

ember egyéni és közösségi életét Istennel 

való kapcsolatában szemléli. Isten 

jelenlétében végzett elmélkedései, imái 

ráébreszthetik arra, hogy egy közösségen 

belül milyen feladatai lehetnek. Egy 

édesanya vagy édesapa például felismerheti, 

hogy az ő feladata az, hogy engeszteljen 

családja bűneiért, imádkozzon értük és az 

igazság mellett következetesen kiállva 

szelíden és álhatosan közvetítsen torzsalkodó 

gyermekei között. Egy felelős vezető 

ugyanezt megteheti munkatársai körében. Biztos, hogy az 

engesztelés sok lemondással jár, de a történelem azt 

mutatja, hogy az ilyen áldozatos életnek van esélye arra, 

hogy a család vagy a társadalom életét a válságból 

felemelje, lelkileg, szellemileg gazdagabbá tegye. 

Ferenc atya 

 
A Szentírást sokféleképpen lehet olvasni. Olvassuk úgy, hogy a nekünk szóló üzenetet keressük benne.  

 

Isten könyörületes 
 

Izajás próféta könyve 30. fejezet 
18 Az Úr azonban arra vár, hogy kegyelmezzen nektek, 

és ezért fölkel, hogy irgalmazzon nektek. Mert az ítéletnek 

Istene az Úr; boldogok mind, akik benne reménykednek! 

19 Bizony, Sion népe, aki Jeruzsálemben laksz, többé nem 

fogsz sírni; biztosan megkegyelmez neked kiáltásod 

hangjára, amint meghallja, válaszol neked. 20 Bár az ínség 

kenyerét adja nektek az Úr, és a nyomorúság vizét, de nem 

rejtőzik el többé tanítód, hanem szemed látni fogja 

tanítódat, 21 és füled meghallja az igét, mely mögötted 

szól: »Ez az út, ezen járjatok!«, amikor jobbra vagy balra 

letérnétek. 

 
Hallgatom a rádiót, olvasom a híreket. Baj, nyomor, 

baleset, háború, bűnözés. Ártatlanok szenvedése, 

kínlódása, pusztulása. „Uram, Istenem: Miért?” Az Úr 

visszakérdez: „Kérted, hogy ne? Elküldtem szolgámat, aki 

egymillió imádkozó magyart kívánt látni. Hányan 

imádkoztok?” 

Trabantot akartunk, hétvégi kulipintyót. Nem jártunk 

templomba, családunkban kereszteletlenek maradtak a 

gyerekek. Kiiktattuk az Istent az életünkből. Aztán jött a 

plazmatévé meg a hitel. Felnőttek nemzedékek, akik nem 

látták, hogy szüleik reggel dolgozni indulnának. (Itt nem 

politikáról van szó, hanem erkölcsről!) Lehet, hogy Te, 

kedves Testvérem, személy szerint nem vagy ezekben 

bűnös, de a világ bűne akkor is rád nehezedik, ha csak itt 

élsz. Mert bizony becsuktuk a szemünket, befogtuk a 

fülünket és befogtuk a szájunkat. Nem láttunk, mert nem 

akartunk látni, nem hallottunk, mert nem akartunk hallani, 

nem szóltunk, mert gyávák voltunk a szólásra.  

Istenem, hozzád kell kiáltanunk, hozzád kell 

menekülnünk, nincsen más szabadító, csak Te! Észre kell 

vennünk a bajokat és ott segíteni, ahol erre képesek 

vagyunk. Meg kell hallanunk a szenvedők kiáltását, akik 

sokszor nem is anyagi gondjaik miatt jajgatnak, hanem az 

elhagyatottság, a magány gyötri őket. És nem foghatjuk be 

a szánkat, szólnunk kell, hogy ez így nem jó. Vannak akik 

ezt nem akarják hallani? Bizony vannak. De cinkosságot 

vállal az, aki nem szól. 

Kérnünk kell, hogy megkegyelmezzen az Úr. Most az 

ínség kenyerét esszük és a nyomorúság vizét isszuk, mert 

nem akartuk meghallani a hangot, amely figyelmeztetett 

bennünket a helyes útra. Mert bizony rossz utat 

választottunk. Percenként a világon több mint két magzatot 

ölnek meg, mert még az örökbeadással kapcsolatos 

kellemetlenségeket sem vállalják. A családtagoknak vajon 

nincsen felelősségük? 

Istenem, hozzád kiáltok! Kegyelmezz nekünk, engedd, 

hogy visszatérjünk arra az útra, amit Te cövekeltél ki, mi 

pedig azt hittük, hogy jobban tudjuk mi jó nekünk. 

Belátjuk vétkeinket, bánjuk bűnös cselekedeteinket és 

mulasztásainkat, látjuk hibás döntéseink következményeit. 

Segíts bennünket és árva nemzetünket visszatalálni a 

helyes útra, amely hozzád vezet. Ámen. 

Balthazár Zsolt 
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Mozaik a múlt évből 
 

 

Harangzúgás 

 

Nyári szombatokon igyekeztünk legalább egy-egy órára 

nyitva tartani a margitszigeti kápolnát, enyhe missziós 

célzattal. Az egyik nyár eleji hétvégén Bettivel mentünk a 

Margitszigetre, hogy az arra járókat szeretettel fogadjuk a 

kápolnában. Kinyitottuk az összes zárat, felütöttük az 

összes biztosítékot, nagy nehezen beüzemeltük Ferenc atya 

vadonatúj CD-lejátszóját. Szólt a gregorián zene, be-

betértek az érdeklődők, Szent Margit legendájából 

olvastunk fel részleteket. Ünnepélyes harangzúgás is 

hallatszott valahonnan – ám egy idő múlva úgy éreztük, 

elnyomja a zene és a felolvasás hangját. Törtük a fejünket, 

honnan jöhet a harangszó, míg végre rádöbbentünk: a 

fejünk fölül!  

Ellenőrző próba következett, a zene leállítása után 

sorban leütöttük a biztosítékokat. És rövidesen 

beigazolódott: a sok közül valamelyikkel a harangzúgást 

indítottuk el. Mi magunk voltunk tehát az okozói, hogy 

ezen a szombat délelőttön bezengte a harang a 

Margitszigetet. Tán még Újlakig is elhallatszott. 

 

„Nem bírom nézni” 

 

A nyár végén történt. Imrével a plébániai kertek felé 

igyekeztünk fűnyírás és egyéb kerti munkák céljából. 

Éppen a zöld ajtót nyitnám a Felhévizi utca felől, amikor 

odalép hozzám egy férfi és megkérdezi: – Ön itt lakik? – 

Tagadó válaszomra így folytatja: – Én sem, még csak nem 

is a környékről való vagyok. Csak éppen összeszedem a 

papírokat, flakonokat és elviszem a szelektívbe. Nem 

bírom nézni a szemetet, főleg templom környékén… 

Tovább ment, itt-ott lehajolt, felvett valamit. Egy 

parkoló gépkocsi felé tartott. Isten áldja, köszönjük a jó 

példát. 

 

 

 

A jótékonysági est és következményei 

 

A hagyományt éltetni kell. Ez nálam mostanában úgy 

kezdődik, hogy megtanulok egy Kosztolányi-verset. Aztán 

egyeztetjük a fiatalok vezetőivel, majd Ferenc atyával a 

műsoros est időpontját. Aztán aggódom, hogy mivel fogjuk 

kitölteni a műsoridőt, meg hogy egyáltalán ki fogja 

hallgatni. Aztán az utolsó 2–3 napban minden besűrűsödik 

és a végén minden jól sikerül. Együtt voltunk, sokan együtt 

is készültek, erősödtek a kapcsolatok, Istennek legyen hála. 

És gyűlt a pénzadomány. 

Következik a megajándékozandók listájának 

kialakítása, a képviselőtestület és a karitász-csoport 

tagjaival konzultálva. Azután elképzeljük, mi legyen a 

csomagokban. Azután jön a piackutatás, mit hol lehet 

jutányosan beszerezni. Ezt követi a beszerzés, szombaton 

persze, ingyen parkolással. 

A következő szombat a csomagok összerakásával 

kezdődik, és aztán már vihetik is őket a kihordók. 

Néhányan maguktól jönnek, néhányan nem is tudják, hogy 

ők kihordók lesznek, amíg fel nem kérjük őket. Hogy 

képviseljék a plébániát, hogy ismerkedjenek 

hívőtársaikkal, hogy épüljön a krisztusi közösség. 

 

Vesd össze 

 

A szilveszteri hálaadáson különféle adatokat 

hallhattunk plébániánk elmúlt évéről. Bizonyára 

emlékezetesek a demográfiai számok. De érdekesebbek 

lesznek, ha melléjük teszünk párhuzamos adatokat. Például 

Gyimesközéplokról. 

Középlokon tavaly huszonöt embert (köztük egy 

kisgyermeket) temetett a plébános – tizenkilencen voltak 

szentségekkel ellátva. A 25 temetésre 32 keresztelő, ebből 

30 csecsemőkeresztelés esett. Nem mindenütt fogy Isten 

magyar népe. 

Szaszovszky József 

 

 

Brueghel: A Farsang és a Böjt párviadala - részlet (1559) 

 

A Farsang kövér figurájának 

fején egy kosárban szárnyas van, 

húsokkal tűzdelt nyársat tart maga 

elé és hordón lovagol. 

A Böjt sovány alakjának 

kezében sütőlapát van hallal, fején 

méhkast visel, kocsiját egy apáca és 

egy szerzetes húzza. 

A szélsőséges hedonizmus és az 

aszketizmus a középkori ember 

életében egyszerre volt jelen, a 

kicsapongást mindig bűnbánattartás 

követte. 
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Miserend: 
Újlaki plébániatemplom:  
hétköznapokon: 6

30
 és 18

00
 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna:  
minden hó első vasárnap 16

00
 

minden hó 18-án 16
00 

(kiv. január) 
Szent István kápolna:  
hétköznapokon: 17

30
 

vasárnap 9
00

 és 11
00 

Gyóntatás:  
hétfő, kedd, szerda:  
esti szentmise előtt  
csütörtök: esti szentmise után 
péntek: 17.

 30
 - 18.

 30
 

vasárnap: 10.
 00

 - 11.
 30

 
Szentségimádás: minden 
csütörtökön és minden hónap első 
szombatján az esti szentmisék után 
½ 8–ig. 
Zsolozsma:  
péntek 7

00  
vasárnap 17

30 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden 
hónap 21-én az este 6

00 
(vasárnap a 

reggel 9
00

) órai szentmisét. 
Gyermeket váró házaspárokért 
ajánljuk fel minden hónap első 
szombatján az esti 6 órás 
szentmisét. 
Minden hónap első hétfőjén, az 
esti szentmise után papokért 
imádkozunk a Szent Erzsébet 
hittan teremben. 
Plébániánk rendszeres 
programjai: 
Iroda  
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  
Hétfő, péntek 10

00
 – 12

00
,  

kedd, szerda, csütörtök  
16

00
 – 18

00
.  

Karitász: (Bécsi út 18.):  
hétfő 17

00
 – 19

00
  

Könyvtár:  
vasárnap 9

00
 – 10

30
 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden 
délelőtt 10

00
 órakor a Szent 

Erzsébet teremben.  
Teadélelőtt: a hónap második 
vasárnapján a 9

00
 órai szentmise 

után, a Szent Erzsébet teremben. 
Kóruspróbák: kedden és 
csütörtökön 19

00 
–21

00 
a Szent 

István hittanteremben (Felhévízi u. 
2.)  Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk személyesen a próbákon, 
vagy orgonás misék után a kántor 
úrnál.  
  

Családi események januárban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Január 15: Berta Erzsébet 

Január 29: Szenttornyay Kristóf Ádám, 

                  Szenttornyay Gergely Géza 

 

Halottaink: 

Koczka Sándorné (81), Petővári Károly (75), Ágoston Istvánné (63) 
 

 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony (Urunk bemutatása) február 2. 

Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapanté (= találkozó) néven már a IV. században 

megtartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.  

A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon 

bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási 

áldozatot, s gyermekét fölajánlotta Istennek.  

A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak a 

csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott 

választott népével. Ma a szent törvények 

értelmében találkozik a templomban a papsággal 

és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök 

papságának és prófétai méltóságának előre 

hirdetőivel és előképeivel. Alázatosságból és az 

emberi természet teljes fölvételének 

megmutatására vállalja az előírt szolgálatot, de 

valójában az ő jelenléte szenteli meg a szent 

helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion-hegyi templom 

szerepe a történelemben.  

A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság után a 

próféták azzal vigasztalták a népet, hogy az 

újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, 

mint a Salamon által épített régi templom, de 

sokkal nagyobb kitüntetésben lesz része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni. Ma 

valóban megjelenik templomában az Úr, Simeon és Anna személyében a választott nép 

boldogan fogadja azt, akire a századok vártak. 

Az Egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. 

Most eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az Egyházzal. Az 

ünnepi liturgia legmélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vőlegény 

(Jézus) és a menyasszony (az Egyház). A templom most lakodalmas ház, melyben együtt 

ünnepeljük ezt a találkozást. 

A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A 

gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba a "népek megvilágosítására" 

szolgáló igazi Fényt.  

 
Hamvazószerda (idén február 22.) az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a 

vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző 

évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első 

vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, 

ember, hogy por vagy és porrá leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a 

megtisztulást. 

A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét az első vasárnap 

előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem 

negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap. 

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés 

kifejeződését szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való 

áldozatvállalását. 
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