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"Érted szól a harang"
Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című
regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra
utal, hogy a megkonduló harang mindenki számára
hordoz üzenetet, a harang értem is szól. Úgy érezhetjük,
hogy ez igaz az újlaki harangra is, amely ebben az
évben, a nagy nemzeti ünnepünkön, március 15-én,
hosszú hallgatás után újra megszólalt. Azóta sokan
jelezték, hogy mit jelent számukra a harang zúgása.
Áprilisi
számunkban
erről
egy tanúságtételt
olvashattunk, a mostani számunkban pedig az
előzményekről és terveinkről szeretnénk tájékoztatást
adni.
A hívek bizonyára emlékeznek arra, hogy közel egy
időben történt, hogy a torony órája megállt, és nem
sokkal ezt követően a harangok is elhallgattak.
Plébániánk lelkesebb hívei elhatározták, hogy a teljes
rendszert felújítják, ami azonban a vártnál sokkal
hosszabb időt vett igénybe. A hétköznapi
kötelezettségek és elfoglaltságok miatt nem sikerült a
terveket az elképzeléseknek megfelelően teljesíteni.

Képviselőtestületünk műszaki bizottságának tagja,
Zsombory Gábor - Vikuk Gyula hívőtárssal együtt - a
toronyóra mechanikájának felújítását java részben
elvégezték, a beépítéséhez és beüzemeléshez forgácsoló
szakmunka elvégzésére van még szükség.
Ennek a folyamatnak lendületet adott, hogy ifj.
Szántó Géza az egész rendszer központi vezérlő
egységének teljes szoftverét megtervezte és el is
készítette a programot: ezért szólhat már a harang. Ez a
munka azt is lehetővé teszi, hogy a toronyóra vezérlése
is megoldódjon, valamint a későbbiekben a másik két
harang is – minimális mechanikai felújítás után -,
megkondulhasson. Bízunk abban, hogy ez a lendület
másokat is lelkesíteni fog a közös munkára, és így
belátható időn belül a Kolosy téren járó emberek - akik
valóban hiányolják az óra működését - a toronyra
felpillantva nem csak a pontos időt, hanem a Jézus
Krisztus irántunk kifejezett szeretetét jelző keresztet is
meglássák.
Ferenc atya

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!
Május a Boldogságos Szűz Mária hónapja, régi
magyar elnevezését is felidézve a Pünkösd hava. A
katolikus hívek számára szorosan hozzátartozik a
természet tavaszi megújulásnak legszebb pompáját
magával hozó hónaphoz a (hagyományos nevén)
„májusi vagy pünkösd havi ájtatosság”, amellyel
mindennap Szűzanyánkat köszöntjük és közbenjárásért
folyamodunk. Az előző mondat leírása után azonban el
kell gondolkoznunk azon, hogy vajon valóban így van-e
ez még a napjainkban is? Nem úgy van-e inkább, hogy
a májusi ájtatosság, a májusi litániák még a hitüket
egyébként komolyan megélő hívek nagy többsége
számára is valamiféle idejét-múlt dolognak tűnik,
tűnnek? Az pedig erősen gyanítható, hogy a fiatalabbak
számára már maga az „ájtatosság” is furcsa
kifejezésnek számít, amelyre erősen rávetül az
„ájtatoskodás”, mint egyfajta negatív töltetű, valódi
tartalom nélküli külsőséges magatartást leíró jelző
használatának az árnyéka. A „litániázásról” már nem is
beszélve, ami lassanként már szinte kizárólag csak a
felesleges szóáradat szinonimájaként használatos.

Komolyan kell vennünk ezeket a jelzéseket, és nem
szabad hagynunk, hogy a hitéletünket is ellaposítsa,
elszegényítse az a mindennapi közeg, amelyben élünk, s
amely mindent felesleges sallangnak kiált ki, amiből
nincs közvetlen, értsd: anyagi haszon. Nekünk nem
szabad veszni hagynunk azt a gazdag örökséget,
amelynek megtartása bennünket is megtart és felemel!
Ahogyan gyönyörű templomunk minden részében és
részletében
az
elődeink
hitének
szépséges
kifejeződéseként vesz körül minket, ugyanúgy
segítenek bennünket hitünk mélyebb megélésében azok
a kifejeződési formák, amelyeket az évszázados
használatuk hitelesített és igazolt. Érdemes és szükséges
tehát rámutatni, hogy az ilyen értékeink közé tartoznak
azok a „közösségben végzett magán-imádságok”
amelyekkel együtt fordulunk az égiekhez, szeretetünket
és tiszteletünket kifejezve, közbenjárást és azon
keresztül Isten kegyelmét kérve. Ezek az ájtatosságok,
azaz áhítatosságok. Az áhítat pedig nemhogy idejétmúlt lenne, hanem nagyon is szükségünk van rá! Az
áhítat ugyanis „… készséges önátadás az Isten
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szolgálatával kapcsolatos dolgokban. Aquinói Szent
Tamás szerint a lélek könnyed készsége a jóra. A
vallásosság erényének cselekedete, mely által az akarat
szívesen és örömmel adja át magát Isten szolgálatára, és
további cselekvésekre indít. Kiindulópontja az
értelemben megszületett hódolat Isten előtt (imádás), és
a szeretet Isten iránt. A természetfölötti áhítat föltételezi
a kegyelmet is. Az áhítat hatása: a vallásosság
gyakorlásának készsége, belső, lelki öröm és külső
összeszedettség. Sajátos megnyilvánulásai a különböző
ájtatosságok.”(Magyar Katolikus Lexikon). A litániaimádság, mint áhítatosság, már az 5-ik századtól ismert
könyörgő imádság, sok tekintetben hasonlít a – hála
Istennek! – a katolikusok igen nagy többsége által
elfogadott, gyakorolt rózsafüzér-imádsághoz (Ez utóbbi
életerejének számomra kedves-meggyőző példája az
Irgalmasság rózsafüzére is, mint egy újabb, friss hajtás).
A litániákban is egymást követik a fohászok, kérések és
dicsőítések, általában válaszos formában, amivel még
mintha egy kicsit a legősibb imaformát, a zsolozsma
közösségi imádkozási formáját is megidézné…
Szűz Mária Édesanyánk tiszteletére szentel
templomunkban különösen is otthon kell lenniük a
Mária-tisztelet hagyományos, mégis mindig frissen átélt
megnyilvánulásainak, közöttük tehát a májusi
ájtatosságnak is. Ez pedig alapvetően a 13-ik századi
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eredetű lorettói (loretoi) litánia elimádkozása. Talán
nincs olyan katolikus, aki ne ismerné, de az már
kevésbé állítható, hogy valamennyien egyformán értjük
és szeretjük ezt képekben, szimbólumokban gazdag,
elgondolkodtató
mélységeket
és
magasságokat
felvonultató litániát. A Szentháromságos Istenhez
forduló bevezető könyörgések után (a litánia mára
kialakult szövegében) negyvennyolcszor szólítjuk meg
a Szűzanyát. Tizenhárom megszólításban, mint Isten
Szűz Anyját, ötben mint az erények hordozóját, újabb
tizenháromban mint az ószövetségi előképekben
megjövendöltet, ötben mint oltalmazónkat, majd a
végső tizenkettőben mint égi királynőt kérjük kérjük:
könyörögj érettünk!
A májusi ájtatosság teljes szépségében a lorettói
litániához kapcsolódó könyörgésekkel és énekekkel
emeli fel szívünket, hogy teljes bizalommal kérjük égi
Édesanyánk közbenjárását, akivel együtt imádkozunk,
aki együtt imádkozik velünk a Mindenható Isten
irgalmáért, üdvösségünkért. A májusi estéken
forduljunk bizalommal Szűz Máriához, hogy lehessen,
legyen ez a május számunkra is a lelki megújulás
hónapja. (Májusi ájtatosság a hónap minden napján
…tól a templomunkban)
Fejérdy Tamás

Kérjük a harmónia, a szegénység és a türelem kegyelmét!
A Szentlélekben újjászületett közösség a harmóniát
keresi és türelmes a szenvedésben – fogalmazott Ferenc
pápa április 14-én, kedden reggel a Szent Mártaházban megtartott szentmisén.
Milyen gyümölcsöket hoz a Szentlélek egy
közösségben? – tette fel a kérdést a pápa, aki az
Apostolok cselekedeteiből vett részletről elmélkedett
homíliájában, amely leírja a keresztények első
közösségének életét.
Két jele van egy közösség újjászületésének: az első
a harmónia – mutatott rá a Szentatya. – Az újjászületett
közösség vagy azok, akik újjászületnek a Szentlélekben,
rendelkeznek az egység és a harmónia kegyelmével. A
Szentlélek az egyedüli, aki harmóniát adhat nekünk,
mert Ő jelenti a harmóniát
az Atya és a Fiú között.
Az az ajándék Ő, amely
harmóniát
teremt.
A
második jel a közjó,
vagyis az, hogy „nem is
volt
közöttük
senki
szűkölködő”,
„egyikük
sem mondott semmit sem
a magáénak a birtokából”
(ApCsel 4,32–37), tehát a
közösség
szolgálatában
álltak. Voltak köztük

gazdagok, de szolgáltak.
Ez egy érdekes mozzanat, mert ebből következően
problémák alakulnak ki a közösségen belül, például
Ananiás és Szafira belépésével, akik megpróbálják
becsapni a közösséget. Ők a jótevők, az adományozók,
akik közelednek az egyházhoz, belépnek, hogy segítsék,
aztán a saját üzleteik céljára akarják felhasználni –
jegyezte meg a pápa. – Ott vannak az üldözések is,
melyeket Jézus előre jelzett. Sok üldözésről
olvashatunk. A boldogmondások közül az utolsó:
„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10) Jézus
megígér sok szép dolgot: a békét, a bőséget.
A Szentlélek által újjászületett első közösségben van
közjó,
de
vannak
problémák is, belül és
kívül
egyaránt
–
emlékeztetett Ferenc pápa.
– Belül az üzletelő pár,
kívül az üldöztetés. Péter
azonban azt mondja a
közösségnek, hogy ne
csodálkozzon az üldöztetésen, mert ez az aranyat
megtisztító
tűz.
A
Szentlélektől újjászületett
közösség
éppen
a
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nehézségek, az üldöztetés közben tisztul meg. Az
újjászületett közösség harmadik jele a türelem a
tűréshez: eltűrni a problémákat, a nehézségeket, a
rosszindulatú
pletykákat,
a
hazugságokat,
a
betegségeket, egy kedves személy elvesztésének
fájdalmát.
A keresztény közösség akkor mutatja meg, hogy a
Szentlélekben született újjá, amikor a harmóniát keresi,
nem a belső megosztást; amikor a szegénységet keresi,
nem a gazdagság öncélú felhalmozását – a gazdagság
ugyanis a szolgálatért van; amikor nem gerjed azonnal
haragra a nehézségek láttán, és nem sértődik meg,
hanem türelmes, mint Jézus – hangsúlyozta a Szentatya.
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Húsvét második hetében, a húsvéti misztériumok
ünneplése során jó, ha közösségeinkre gondolunk –
folytatta Ferenc pápa –, legyenek azok egyházmegyei,
plébániai, családi vagy másféle közösségek, és kérjük a
harmónia kegyelmét, ami több az egységnél:
harmonikus egység, a Szentlélek ajándéka. Kérjük a
szegénység kegyelmét, nem a nyomorúságét, hanem a
szegénységét! Mit jelent ez? Azt, hogy ha rendelkezem
valamivel, akkor azt jól kell kezelnem, és a közjó javára
kell fordítanom. És kérjük a türelem kegyelmét!
(Forrás: Vatikáni Rádió - Magyar Kurír
2015. április 14.)

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

Ovis hittan Újlakon

Megtalálhatták Jézus gyermekkori otthonát
Az
izraeli
Názáretben
dolgozó
régészek
azonosították azt az első században használt kőépületet,
amelyben – egyes források és kutatási eredmények
szerint – a szent család, József, Mária és Jézus élhetett.
(A Múlt-kor.hu összeállítását közöljük.)
A kutatók nem állítják egyértelműen, hogy ebben az
épületben cseperedett fel a Megváltó, ám a régészeti

bizonyítékok szerint könnyen elképzelhető, hogy így
történt.
A sziklás domboldalba vájt kőház körül még az
1880-as években názáreti nővérek utasítására végeztek
ásatásokat. A dél-angliai Reading-i Egyetem
munkatársa, Ken Dark vezette kutatócsoport most az
első századra datálta az épületet, s megállapította, hogy
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ez az a ház, amelyről a Jézus
halála után évszázadokkal élt
helyi lakosok meg voltak
győződve, hogy a Megváltó
gyermekkori otthona volt. A
régészeti leletek alapján nem
lehet megcáfolhatatlanul azt
állítani, hogy Krisztus ebben a
házban nevelkedett, azonban
Dark szerint kizárni sem lehet.
A szakemberek megállapították, hogy évszázadokkal
Jézus halálát követően, a bizánci korban (tehát még a
hetedik századi arab hódítás előtt) mozaikokkal
dekorálták az épület falait, s egy templomot építettek
fölé, hogy megvédjék. A középkorra a Szent Józseftemplom elég rossz állapotba került, a 12. században a
keresztesek újították fel. A kutató szerint ez a legfőbb
bizonyíték arra, hogy mind a bizánci, mind a keresztes
időkben Jézus gyermekkori otthonának (illetve Szent
József egykori ácsműhelyének) tekintették a templom
alatti épületet.
Egészen a közelmúltig az első századra datálható
régészeti leletek csupán sírokból kerültek elő, azonban
az elmúlt években két épületet is felfedeztek, amelyek
bizonyíthatóan ebből az időszakból valók. Az 1880-as
évek ásatásai után 1936-ban fordult a figyelem ismét az
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épület felé, amikor Henri
Senès építészből lett jezsuita
szerzetes érkezett a helyszínre,
hogy alaposan feltérképezze
az apácák munkálatai utáni
állapotokat. Kutatását azonban
nem publikálta, így e munka
sokak számára ismeretlen
maradt.
2006-ban láttak ismét
munkához az – ekkor már –
hivatásos régészek, akiknek
mindkét korábbi feltárásról készült beszámoló a
rendelkezésükre állt. A szakembereknek végül sikerült
rekonstruálni az épület változásait az első századtól
egészen napjainkig. (…)
A régészeti bizonyítékok mellett az Adomnàn, a skót
Iona-szigeti kolostor apátja által 670 körül írott, Arculf
frank püspök zarándoklatán alapuló szöveg is
alátámasztja az elméletet: „a templom egykoron ház
volt, melyben az Úr a gyermekkorát töltötte”. Az épület
melletti sírt a keresztesek Szent József végső
nyughelyeként tisztelték, azonban nem valószínű, hogy
Jézus nevelőapja itt nyugodott volna, ugyanis a sír jóval
később épült. (…)
(Magyar Kurír 2015. március 3.)

Milánói világkiállítás: bemutatták a Szentszék pavilonját
A milánói expón való részvételével a Szentszék
megerősíti, hogy fontos jelen lenni és részt venni a Föld
jövőjét illető döntő kérdések vitáiban. A pavilont az
olasz püspöki konferenciával és a milánói
főegyházmegyével együttműködésben valósították meg.
Az épület falára tervezett mottók bibliai idézetekből
származnak: „Nem csak kenyérrel” és „Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma”. Ezek a kifejezések a
kenyér – mint az étel egyetemes szimbóluma – két
aspektusát mutatják be. Egyetemes jelképről van szó,
mert a kenyér minden kultúra része, és nemcsak azért,
mert az ember az, amit megeszik, hanem metaforikus
jellege miatt is. Spirituális aspektusa, hogy „nem csak
kenyérrel él az ember” – hangsúlyozta a sajtóbemutatón
Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának
elnöke.
A szentszéki pavilonban fotókiállítás, két fontos
művészeti tárgy (Tintoretto:Az utolsó vacsora és
Rubens: Az
Eucharisztia
megalapítása című
festménye), filmvetítések és különböző témákról szóló
eseménysorozat várja majd az érdeklődőket.
A tárlat négy különböző dimenziót mutat be: egy
megóvandó kertet, egy megosztásra váró ételt, egy
fogást, amely nevelő hatású és egy kenyeret, amely
jelenvalóvá teszi Istent a mai világban.

Domenico Pompili prelátus, az olasz püspöki
konferencia titkárhelyettese kiemelte: megismertetik a
látogatókkal, hogy az olasz egyház mit tesz az étkezés
biztosítása terén a rászorulókért. Olaszországban közel
négymillióan élnek az élelmezési létminimum alatt,
70%-uk olasz állampolgár. 15 ezer jótékonysági
intézmény működik élelmiszerbankokon, menzákon
keresztül vagy más formában, amelyek segítséget
nyújtanak a szükséget szenvedőknek. Arról a
tevékenységről is szó lesz, amelyet az egyház kulturális
területen folytat azáltal, hogy az étel megfelelő
felhasználására nevel. Egyházmegyei szinten több mint
ezer válságkezelő kezdeményezés indult el az
országban.
A milánói főegyházmegye képviseletében Luca
Bressan prelátus,
a
kultúráért,
a
karitatív
tevékenységért, a misszióért és a szociális
tevékenységért felelős püspöki helynök arról
tájékoztatta az újságírókat, hogy május 18-án a Dóm
téren kerül sor egy nagy rendezvényre, amely
bemutatja, hogy az egyház miért van jelen a
világkiállításon. Az esemény az egyenlőtlenség
témájára hívja fel a figyelmet, amivel Ferenc pápa
gyakran foglalkozik, és arra a kötelezettségre, hogy az
egyháznak tennie kell az élelemhez jutás jogáért.
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Az Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe június 7-én is
különleges alkalom lesz arra, hogy tanúságot tegyen az
egyház a világnak arról, hogy a táplálkozás, az ember
jövője és a teremtett világ a kenyérből fakad, amely
valójában Jézus Krisztus teste. Ez a testet öltött isteni
szeretet.
A teremtett világ ünnepe címmel is terveznek egy
rendezvényt – az ortodox egyház kedvelt témájáról –,
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amely ráirányítja a figyelmet arra, hogy keresztényként
nem lehetünk nem környezetvédők. Október 27-én
imanapot tartanak a békéért, amelyet II. János Pál
hirdetett meg Assisiben. Párbeszéd, böjt, nagy vallási
hagyományok emlékeztetnek majd arra, hogy fontos
előmozdítani az igazságosságot és a szolidaritást.
(Forrás: Vatikáni Rádió - Magyar Kurír
2015. április 17.)

Rubens: Az Eucharisztia megalapítása

Tintoretto: Az utolsó vacsora

Hirdetések
Szent Margit legendája
Ezzel a címmel Kocsis István színművét mutatják be az Új Színházban. A nyilvános főpróba Május 14-én,
csütörtökön lesz, a hónapban két előadás lesz: a premier 15-én pénteken és 27-én szerdán.
A színház a Paulay Ede utca 35 sz. alatt található.
Május 22. péntek este 18 óra
Ismét Társas-Játék, ezúttal a Szent Erzsébet teremben. Szeretettel várunk minden fiatalt, aki a gyermekkort már
elhagyta, de játszani azért szeret! Rengeteg játék, jó társaság, szükség szerint szabályismertetés garantált.
Információ: Nagy Áron 30/516x74y26
Kedves Testvérek!
Ki ne járt volna úgy, hogy olyan iparoshoz kellett fordulnia, akit nem ismert, mert ismeretségi körében nem volt
ajánlható? Próbáljunk ezen segíteni!
Aki ajánlani tud (szobafestőt, vízvezeték-szerelőt, burokót stb.) hívja fel az alábbi telefonszámot. Az
érdeklődőknek nem a mesterember adatait fogom megadni, hanem annak a testvérünknek a telefonszámát, ahol
dolgozott. Ez csak akkor fog jól működni, ha segítetek, ha meg vagytok elégedve a mesterrel és szóltok nekem.
Időnkét az Újlaki Hangokban megírjuk, hogy milyen szakmákban tudunk ajánlani. Egyenlőre van szobafestő,
cserépkályhás, esernyőjavító, cipőjavító, gázos cirkó szerelő, különleges kulcsok másolója, asztalost, aki beépített
bútort, vagy egyedi bútort, illetve ablak-ajtó javítást, készítést végez és kisgépjavító.
Balthazár Zsolt
06-20/2371287
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Családi események áprilisban:
A keresztség szentségében részesültek:
Április 6: Stamegna Gioia Mária
Április 12: Pék Ágoston Máté és Kurcz Mária
Április 26: Erdei Lilla, Erdei Máté és Nyulászi Bálint
A házasság szentségében részesültek:
Április 24: Szepesi János és Stiebel Rita
Halottaink:
Dukavits István Imre (80), Czigány Gézáné Fábián Mária (88),
Szabados Pálné (77), Dr. Domonkos Ágnes (80)

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnap 1600
minden hó 18-án 1600 (kiv. január)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 – 1830
vasárnap: 1000 – 1130
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8–ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az
este 600 (vasárnap a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától a Szent Erzsébet hittanteremben.
Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
Hétfő, péntek 1000 – 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 – 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 19 00 –2100 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy
telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149
Schola próbák: felnőtteknek szerdánként 19:00 órától
20:30-ig, gyermekeknek szüleikkel szombatonként
10:00-től 11:00-ig, az oldalkápolnában.

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP
Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel.
A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál
vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.
Azok, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ról rendelkezhetnek, kérjük, tegyék ezt meg a Magyar Katolikus
Egyház (technikai száma: 0011), valamint az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány (adószáma: 18083440-1-41)
javára. Köszönjük!

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.

