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Mária palástja alatt
Szeptemberi gondolatok
A szeptember mindig újrakezdést jelenthet az ember
számára. Kezdődik az iskola. A gyerekek elhatározzák,
hogy szorgalmasabbak lesznek, kijavítják gyengébb
jegyeiket, és még határozottabban készülnek arra a
feladatra, amit jövőjükkel kapcsolatban megálmodtak. A
felnőttek számára (legalábbis a legtöbb esetben)
szeptember nem egy új munka
kezdete, mégis van benne
valami újdonság. A szabadság
vagy pihenés után az ember
megújult lelkesedéssel fog
hozzá az addig végzett
tevékenységének folytatáshoz.
Gyermekéhez hasonlóan ő is
bízik abban, hogy jobb
eredményeket tud elérni, vagy
tovább tudja folytatni azt, ami
már elkezdett, és ami örömet
jelentett számára.
Erre az optimizmusra a mai
világban nagy szükség is van.
A londoni olimpia 8 aranya
miatti lelkesedés után szembe
kell nézni a valósággal: A
világunk válságban van. A
termelés növekedése még nem
indult
meg,
sok
a
munkanélküli, a családoknak
egyre szerényebb jövedelemből kell megélniük. A
jövőbeli kilátásokat rontja a
nagy hőség miatti aszálykár is.
Így egyre nagyobb kincsnek számít a korábban
természetesnek tartott otthon, a kenyér és a víz a család
asztalán. Ezekről gondolkodva felmerül a kérdés: Van-e
jogos alapja a szeptemberi bizakodásnak, vagy csak
vágyainkat vetítjük magunk elé, anélkül, hogy annak
valóságos alapja lenne?
A keresztény ember bizakodását nem a környezete,
annak gazdasági bősége vagy szép tervei adják, hanem a
hitből fakadó reménye. A keresztény hit alapja pedig
Jézus tanítására vezethető vissza, amelyet messiási
működésének kezdetén meghirdetett, és aztán később

mindig megerősített: „Isten országa közöttünk van.” Ez azt
jelenti, hogy Isten kegyelme áthatja életünket, és abból a
hit által erőt meríthetünk. A világ válságát látva a
keresztény ember gondolhat arra, hogy ez nem véletlenül
alakult ki, hanem az ember belső válságának a
következménye, aminek orvoslásához belső megtérésre,
gondolkodásmód
változásra
van szükség. Így a válság, a
rossz út jelzése, és a helyes út
megtalálásának lehetősége is
lehet.
Ahogyan
XVI.
BENEDEK PÁPA a „Caritas in
veritate” kezdetű szociális
enciklikájában írja: „A válság,
az újragondolás és újraértelmezés alkalmává válik” (CV
21). A jó utat, mint mindig az
evangéliumi értékrend adja
meg számunkra, amely Isten és
az
embertárs
szeretetében
gyökerezik.
Plébániánkon, az Újlaki
Sarlós Boldogasszony Plébánián soha sem feledkezhetünk
el a Boldogságos Szűz
Máriáról, aki különös gonddal
őrködik azok felett, akik Szent
Fiába vetett hittel élnek. Ő az,
Aki elvezet minket Jézushoz,
Aki segít, hogy egyre jobban
megértsük szavait, meg tudjuk
fogalmazni kéréseinket, és
értelmezni tudjuk életünk eseményeit. Nem véletlen, hogy
a művészek gyakran ábrázolják Máriát nagy palásttal a
vállán, amely alatt mindnyájan elférünk, akik Istennél
keresünk menedéket. Ezt a gondolatot tükrözi MATLÓ ÉVA
nagyméretű horgolással készült textil faliképe. A kívül
kék, belül piros színű palást alatt meghúzódó, riadt
tekintetű, mégis biztonságot élvező emberek üzenik
számunkra: Mária közelében rátalálhatunk Jézusra, aki
reményt ad számunkra, hogy bizalommal nézzünk a
jövőbe.
Ferenc atya
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Tájékoztatás plébániák anyagi helyzetéről
Az elmúlt évek szilveszteri hálaadó szentmiséjében
rendszeresen beszámolunk plébániánk életéről lelki, anyagi
helyzetéről. Szeptember, az új iskolaév kezdete lehetőséget
ad arra, hogy az év vége felé közeledve számvetést
végezzünk.
Mindenekelőtt megköszönjük az újlaki híveknek, hogy
sokan járnak templomba, és erejükön felül is támogatják a
plébániát és az Egyházat. Ez a nagylelkűség elsősorban a
vasárnapi perselyadományokban és a különleges gyűjtések
során mutatkozik meg. Jól esik visszaemlékezni arra, hogy
ebben az évben 260 ezer forinttal támogattuk a katolikus
iskolákat, 145 ezer forintot gyűlt össze a zarándokhelyek
megsegítésére, 138 ezer forint forintot utaltunk át „Péter
fillérként” Szentatyánk karitatív céljaira. Végül az első
félévben 439 ezer forintot fizettünk be a szegényebb
plébániákat megsegítő, un. „szolidaritási” alapba. Nagy
örömet jelent számunkra az is, hogy évről-évre az újlaki
hívek a nagyböjti „tartós élelmiszer” gyűjtés alkalmával
különleges érzékenységet mutatnak a szegény emberek
iránt. Idén például közel 6 mázsányi élelmiszert tudtunk
szétosztani azoknak, akik a legjobban rászorulnak.
Vannak
azonban
olyan
jelek
is,
amelyek
takarékosságra és pénzügyi forrásaink bővítésre
indítanak minket. Az egyiket már tavaly az év végi
hálaadáskor jeleztük: jelentősen csökkent a személyi
jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó támogatások
összege plébániánk Sarlós Boldogasszony Alapítványa
részére. 2010-ben 950 ezer forint, 2011-ben 705 ezer forint
volt. A másik jelenség az alapítványi befizetések

csökkenése. Az alapítványi befizetés az idei év első
félévében, a tavalyi év első félévéhez képest – egy külön
céladományt leszámítva – 530 ezer forinttal lett kevesebb.
Ez részben azzal magyarázható, hogy korábbi évek
adókedvezménye nem érvényesíthető.
Végül
szólnunk kell
az
önkéntes
egyházi
hozzájárulásról. Ez a támogatás a régen kötelezően
beszedett egyházadót váltotta fel. A püspöki kar javaslata
alapján a katolikus közösség tagjainak a képességüket és
lehetőségeiket számba véve a nettó jövedelmük 1%-ával
ajánlott támogatni az Egyház működését. Míg a fent
felsorolt formák, perselyadományok általában célhoz
kötöttek, addig az önkéntes hozzájárulás teremti meg a
közösségi szolgálat működésének alapjait. Sokan nem is
ismerik a közösség támogatásának ezt a lehetőségét, bár
tisztában vannak saját felelősségükkel. Minél többen
járulnak hozzá a közösségünk működéséhez, annál
többféle szolgálat jelenhet meg egyházi közösségünkben.
A hozzájárulás befizetése történhet csekken és
készpénzben, a sekrestyében és az irodában.
Reméljük, hogy a pénzügyi helyzetünkről adott
tájékoztatás betekintést nyújt plébániánk életébe és ez
erősíti az Egyházhoz való tartozásunk tudatát, továbbá az
érte érzett felelősségünket. Kérjük az újlaki hívek további
áldozatos hozzájárulását, hogy az év hátralévő részében is
biztosítani tudjuk egyházközségünk működésének és
szeretetszolgálatának anyagi feltételeit.
Újlaki Plébánia Gazdasági Bizottsága

A belső széthúzás
Nehemiás könyve, 5. fejezet 1-5. versek
1
Közben a nép meg asszonyai hangos panasszal keltek
ki zsidó testvéreik ellen. 2 Voltak, akik ezt mondták:
»Fiainkat és leányainkat zálogba adtuk, hogy gabonát
vegyünk rajtuk, ehessünk és élni tudjunk!« 3 Voltak, akik
így szóltak: »Elzálogosítjuk szántóföldjeinket, szőlőinket és
házainkat, hogy gabonát szerezhessünk az éhínség idején.«
4
Mások ezt mondták: »Kölcsönpénzt kell felvennünk, hogy
leróhassuk a király adóját és oda kell adnunk
szántóföldjeinket és szőlőinket, 5 márpedig a mi húsunk is
olyan, mint testvéreink húsa, és a mi fiaink is olyanok, mint
az ő fiaik. Íme, szolgaságba vetjük fiainkat meg
leányainkat, és leányaink között nem egy már rabszolgáló,
és nincs, amivel kiválthatnánk őket, hiszen szántóföldjeink
és szőlőink is mások kezén vannak.«
Miközben Nehemiás az város és az ország érdekeiért
tevékenykedik, megjelennek a szegénység vámszedői. Az
ókorban a kölcsön általában nem üzleti vállalkozáshoz
szükséges alaptőke megszerzésének módja volt, ebben az

időben nem voltak bankok olyan értelemben, ahogy azok
ma vannak. Persze, mivel nagyon sok féle-fajta pénz volt
forgalomban, szükség volt úgynevezett pénzváltókra, akik
több-kevesebb haszonnal a helyi forgalomban elismert
érmékre cserélték be távolabbi országok pénzeit. A kölcsön
abban az időben nem luxuscikkek vásárlására szolgált.
Kölcsönt csak az kért, akit és akinek a családját az éhhalál
fenyegette. Nem véletlen, hogy a mózesi törvény olyan
szigorúan tiltotta a kamatszedést!
A kölcsönt azonban csak kamatra és fedezet mellett
adták. Ma ezt jelzálognak neveznénk. Ha az adós nem
tudott fizetni, eladták mindenét, sőt őt magát meg a
családját is rabszolgának. Bizony, ez nagy és biztos üzlet
volt a hitelnyújtónak.
Nem kell nagyon messzire mennünk, hogy ma hasonló
történeteket halljunk, lássunk. Nehemiás megtalálta a
panaszokra a megoldást. Kérjük a Mindenhatót, hogy a ma
bajban lévő embertársaink is ki tudjanak keveredni belőle!
Balthazár Zsolt
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In memoriam
„Mindenkinek mindene lett„
Tíz éve, hogy égi születésnapja volt Dr. Triznay Gyula
(1936 – 2002) tüdőgyógyász szakorvos, belgyógyász
főorvosnak.
Évtizedekig vívta egyenlőtlen harcát a természet
erőivel, mert tudta, hogy az embereken csak ideig - óráig
segíthet, de a haláltól meg nem oltalmazhatja őket.
Becsülettel helytállt a műtőasztal mellett, a rohanó
mentőautóban, vagy épp a mentőrepülő fedélzetén. Ha
emberéletről volt szó, saját életét sem kímélte. A romániai
forradalom alatt 1989-ben a harcoktól feldúlt településekre
juttatta el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat orvosi
küldeményeit, néha fegyverropogás kíséretében. Ő mindig
orvos volt, bárhol is volt.
De nem csak a test orvosa, hanem a léleké is. Mint
háziorvos felismerte, hogy ha az emberek lelkét gyógyítja,
a testnek is orvosa.
Miközben betegei tisztelettel néztek rá, aközben Ő igen
kicsiny tudott maradni, mert el tudta fogadni mindazt
nyugalommal és szeretettel, amit az élet rámért. A
legkisebb tudott lenni mindenki között. Halálos betegségét
még orvostársai előtt is eltitkolta. Tette mindezt azért, hogy
szerettei és betegei ne lássák gyengének, és erőt
meríthessenek lényéből. Még halála napján is felkereste
betegeit, és erőt öntött beléjük.
Temetése jelképes volt, hiszen sírjánál a katolikus
egyház mellett a református felekezet is képviseltette
magát, mert ő mindig a keresztények megbékélésén

fáradozott. Nem véletlen, hogy pont ezt a feladatot vállalta
magára az Ujlaki Sarlós Boldogasszony plébániatemplom
képviselőtestületének tagjaként.
Egy barátja, Pozsgai István sírjánál így emlékezett róla:
Miért sirattok?
Isten arca volt,
mely simogatóan, hívón
reámhajolt.
És én mentem…
Most fényözönben élek.
Nem vagyok más,
csak tisztuló lélek.
Ha emlegettek,
köztetek leszek.
De fáj, ha látom
könnyetek.
Ha rám gondoltok,
mosolyogjatok,
mert én már
Istennél vagyok!
Halála napja is ezt igazolja, mert augusztus 31- én, az
esztergomi bazilika felszentelésének napján, a magyar
katolikus egyház örvendezik Krisztus dicsőségének, és
ezért ezen a napon tilos fekete gyászt viselni.
Aurél

Vérrel könnyező Szűzanya-szobor Indiában
Zarándokok ezrei keresik fel azt a
Szűzanya-szobrot, amely július 14-én
kezdett
vérrel
könnyezni
egy
karmelita rendház kápolnájában –
olvasható az Indiai Katolikus Püspöki
Konferencia honlapján.
A ghaziabadi Szeplőtelen Szűz
Máriáról
elnevezett
kármelita
rendházban történt eseményt elsőként
egy cselédlány vette észre, aki
takarítani ment a kápolnába. „Amikor
le akartam törölgetni a Szűzanyaszobrot, láttam, hogy vér jön a
szeméből. Felsikoltottam, nem hittem
a szememnek, próbáltam lemosni a
vért a szoborról, de csak folyt tovább.”
A házfőnök, Joy Kizhakkayil atya
utólag elmondta: „Mikor beléptem a
kápolnába, a cselédlány a szoborba
kapaszkodva reszketett, és hangosan
könyörgött a Szűzanyához.” A vért az Újdelhi Összindiai

Orvostu-dományi Intézet (AIIMS)
éppen a rendházban tartózkodó
főnővére is látta és tapintotta. A hír
gyorsan terjedt. Estig közel háromezer
ember érkezett a helyszínre; a tömeg
miatt a rendőrséget is ki kellett hívni.
Július 15-én, vasárnap, amikor a
házfőnök misézni ment a kápolnába, az
esemény megismétlődött. „Ezúttal
erősen ömlött a vér, az asztalra is
lefolyt” - mondta el a házfőnök.
Hozzátette: mintát vettek belőle,
amelyet a közeli Szent József
kórházban
elemeztettek.
„A
laboreredmény szerint a vér B pozitív”
– mondta. A szobrot néhány hónapja
vette a kármelita közösség az újdelhi
Szent Pál Központtól – olvasható az
Indiai Katolikus Püspöki Konferencia
honlapján.
(Magyar Kurír 2012. 08. 07.)
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Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
30
00
hétköznapokon: 6 és 18
00
30
00
vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
minden hó első vasárnap 16
00
minden hó 18-án 16 (kiv. január)
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. – 18.
00
30
vasárnap: 10. – 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap első
szombatján az esti szentmisék után
½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 , vasárnap 17
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden
00
hónap 21-én az este 6 (vasárnap a
00
reggel 9 ) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért
ajánljuk fel minden hónap első
szombatján az esti 6 órás
szentmisét.
Minden hónap első keddjén
papokért imádkozunk az esti
szentmise után a Szent Erzsébet
hittanteremben.
Plébániánk rendszeres
programjai:
Iroda
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: hétfőn és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.)
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk személyesen a próbákon.
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Családi események augusztusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Augusztus 6: Györkő Bertalan
Augusztus 12: Lukács Hanna
Örök hűséget esküdtek egymással:
Augusztus 18: Ceccarelli Maurizio és Erős Ágnes

Halottaink:
Mécs Mihály (89), Dr. Kerényiné Markovich Grátia Magdolna (84)

Templomi koncert a Szűz Anya tiszteletére
„Ave Maria”
Plébániánk a Szűz Anya születés és névnapja között szeptember 9-én
(vasárnap) az esti mise után 7 órakor köszönti Mennyei Édesanyánkat a
következő műsorunkkal:
Előadók:
PÁNDY PIROSKA operaénekesnő Caccini, Gounod, Verdi, Puccini, Wolf Péter
dallamaival
és TARR MARI a Madách Színház súgója a Mária-kegyhelyekre emlékezve
Belépés ingyenes

Templomunk Sarlós Boldogasszony Kórusának próbái szeptembertől újra
indulnak immár új karnagyunkkal, Török Andreával. A próbák az eddigi kedd
helyett hétfőn, és csütörtökön 19-től 21 óráig lesznek a Szent István teremben
(Felhévízi u. 2.). Az első próba szeptember 4-én agapéval indul. ;-)
Minden kedves régi és leendő új tagot szeretettel várunk!

Aki az egyházi adót banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a
plébánia OTP Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő
befizetéssel.

Újlaki Hangok az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta.
Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32.
Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános. Cikkeket, híreket az plebanos@ujlakitemplom.hu címre,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a.

