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"Áldott légy" 
 

Nagy érdeklődés kíséretében megjelent Ferenc pápa 

első enciklikája, aminek az "Áldott légy" (Laodato si) 

címet adta. Az enciklika a teremtett világ védelme 

érdekében íródott, címét pedig Szent Ferenc 

Naphimnuszának egy visszatérő sora ihlette: "Áldott 

légy Uram". A cím választása jelzi, hogy a Szent Ferenc 

nevét viselő pápa, a ferences rend megalapítójának a 

"Poverello" lelkületével közelítette meg korunk egyik 

legnagyobb problémáját, a világunk természeti 

kincseinek pusztulását és a védelmére irányuló 

törekvéseket. A Szent arra tanított minket, hogy a 

világot Isten ajándékának kell tekintenünk, 

gazdagságából senkit nem szabad kizárnunk, és 

állandóan hálát kell adnunk érte. Ez a hála csendül meg 

a himnuszában is.  

Sajnos a mai ember mintha nem venné észre ezt a 

szépséget, és gyakran megfeledkezik a hálaadásról is. 

Mintha eltemették, befödték volna napi gondjai, nem 

veszi észre a Nap sugarait, amely fényt, meleget és 

irányt is ad számára. Ő állandóan növekedni, anyagilag 

gyarapodni szeretne, és közben feléli a jövőjét. Nem 

veszi észre például, hogy mesterségesen gerjesztett 

fogyasztásának melléktermékei szennyezik a levegőt, és 

felmelegítik a légkört. Ennek következtében a növények 

és az állatok egy része elpusztul, egyre kevesebb lesz a 

megművelhető terület, és az óceánok, tengerek 

vízszintjének megemelkedése miatt sok ember 

vándorlása kényszerül. Csak a pillanatnyi haszon 

érdekli, annak következményi már kevésbé.  

A pápa korábbi írásaihoz, beszédeihez hasonlóan itt 

is külön foglalkozik a szegények hátrányos helyzetével. 

A legnagyobb vesztesek most is ők. A felmelegedést 

okozó szennyeződések nem a szegény emberek 

háztartásainak melléktermékei, hanem a multinacionális 

cégeké. A felmelegedés következményei azonban 

elsősorban őket sújtják. Nekik kell majd otthagyniuk a 

sivatag szélén levő sztyeppéiket, legelőiket, és ők azok, 

akik nem tudják majd megfizeti a palackokban árult 

tiszta vizet. Szent Péter utódja ezért a környezetet a 

közjó (bonum commune) részének tartja, amelyből 

mindenkinek részesülnie kell.  

Hogyan lehet ezeket az üzeneteket a mi életünkre 

vonatkozatni? Környezetünket mi is tudjuk szennyezni 

és sokat tudunk tenni a védelmében is. Érdemes csak 

szétnézi egy téren vagy egy buszmegállóban, hogy mit 

látunk a járdákon. Belenézni egy kukába, hogy mit is 

dobunk a szemébe. Elsétálni egy ház előtt, felpillantva a 

fényűzően kivilágított nagy szobákra. Könnyen 

megállapíthatjuk: bár többségünk nem él jó módban, 

mégis pazaroljuk az energiát, és szennyezzük a 

környezetünket. Ferenc pápa szava tehát hozzánk is 

szól: Mondjunk hálát Istennek a természet 

gazdagságáért, óvjuk annak kincseit, és így adjuk 

tovább utódainknak.  

Ferenc atya 

 

 

Elsőáldozás 
 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, … mert 

ilyeneké a mennyek országa.”  (Lk 18, 16)) 

Újlakon az idén 22 gyerek járult először 

szentáldozáshoz. Komoly felkészülésüknek, a szülők 

támogatásának, a hitoktatók lelkiismeretes munkájának 

gyümölcse, hogy immár ők is szorosabban 

kapcsolódhatnak az Egyház (és a plébánia) 

közösségéhez. 

Egyre fokozódó izgalommal és várakozással telt az 

Oltáriszentség vétele előtti hónap – a tudnivalók 

ismételgetése, a lelki készület lépései, a rokonok-

ismerősök-barátok értesítése, az ünnepi viselet 

beszerzése/felújítása megannyi állomása volt ennek az 

időszaknak. 

Június 13-án kora délután találkoztunk először mind 

a huszonkét gyerekkel, hogy a ruhapróba és a másnapi 

szertartás próbája után sor kerülhessen arra, amire 

mindegyikük komolyan felkészült: az első gyónásra. 

Ferenc atya értő segítsége, amellyel a gyerekek 

feszültségét oldotta, sokat jelentett: nyugodtan és 

derűsen jöttek ki a kápolnából, ahol a gyóntatás folyt.  

Másnap, június 14-én vasárnap, a 9 órai misében 

került sor az elsőáldozásra. Fehérbe öltözve, 

ministránsok és Ferenc atya kíséretével vonultunk be a 
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kapun, hogy a szülői áldás szavai után helyet foglaljunk 

az első néhány padban, s bekapcsolódjunk a szent 

cselekménybe. A gyerekek szívesen vállaltak részt a 

tennivalókból: az evangélium alatt fogták a gyertyákat, 

adományokat vittek, könyörgéseket olvastak – csakúgy, 

mint néhány vállalkozó kedvű szülő.  

A két szín alatti áldozás külön ajándéka volt a 

napnak, amelyben csak az elsőáldozók részesültek. 

A szentmise után átvonultunk a plébánia udvarára, 

ahol közös fotó készült, majd az albákat a 

hittanteremben levéve, kezdetét vette az agapé a Szent 

István teremben. A sütemények, gyümölcsök, italok 

fogyasztása közben volt lehetőség kötetlen 

beszélgetésekre, ismerkedésre; sor került a gyerekek 

meghívására is, a plébánia kisközösségeibe és a 

napközis táborba. 

Brózik Zsófival együtt köszönetet mondunk a 

vendéglátást előkészítőknek és az utána rendet 

rakóknak, valamint a gitáros kórus tagjainak – 

segítségükkel hozzájárultak, hogy ez a nap valóban 

ünnep lehessen. 

Jüling Erika 

 

 
 

 

Tudósítás az idei napköziről 
 

Felnőttünk. Egyetemre járunk, dolgozunk, esetleg 

már családot is alapítottunk és épp gyermeket nevelünk. 

Régen volt, hogy 3 héten át reggeltől estig itt töltötte a 

korosztályunk Újlakon az időt, énekléssel, hittannal, 

focival, métával… A társaság megváltozott, de a tábor 

még mindig megy. 

Idén óriási létszámban jöttek a segítő gimnazisták, 

és nagy lelkesedéssel szerveztek programokat, játékokat 

a táborozóknak, nekünk csak kicsit irányítani, tanácsot 

adni kellett és átlátni az egész tábort. Nem is tudjuk, mi 

lenne nélkülük, hiszen mi, ,,nagyok” munkából vagy 

munkába rohanva igyekszünk vezetni a napközit.  

A táborozó gyerekek nagy része a környező 

óvodákból, iskolákból érkezett hozzánk, 4 évestől a 18 

évesig minden korosztály megtalálható. Ahogy az már 

lenni szokott, a nagyobbak őrzik, védik, segítik a 

kisebbeket, amit nagy öröm látni. A programok 

színesek voltak: C.S. Lewis Narnia – Az oroszlán, a 

boszorkány és a ruhásszekrény című regénye alapján 

terveztük a játékos hittan foglalkozásokat, ami bibliai 

háttérrel is rendelkezik, így a gyerekek közelebb 

kerülhettek Jézushoz, illetve az Ő halálának és 

feltámadásának történetéhez. A sok sportjáték, a 

közösségi játékok, a kézműves foglalkozások idén is 

kitöltötték a táborban töltött napokat. Már 

hagyománnyá váltak a pénteki akadályversenyek, 

valamint a heti egy külső program. Az egyik legjobb 

idei élmény a falmászás volt, ahol kicsik és nagyok 

egyaránt megpróbálkozhattak minél magasabbra mászni 

– természetesen biztosítókötéllel. Nagy melegben 

vízipisztoly csatát hirdettünk, amit szintén nagyon 

élveztek a gyerekek. 

Tehát programban, élményben, vidámságban idén 

sem volt hiány. Hálásak vagyunk a segítőknek, a 

gyümölcsöt vagy süteményt adományozóknak, illetve a 

szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket! Viszont 

kérjük a kedves hívek imáját, hogy jövőre is legyen 

segítség, legyen erőnk folytatni a táboroztatást a 

Gondviselő Isten segítségével! 

Udvaryné Kovács Betti 
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„Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta” 
 

ebben az esztendőben is, de mi még meg se vártuk 

egészen, hanem az ünnepet megelőző vasárnapon 

tartottuk meg templomunk nagybúcsúját. Ezen a 

vasárnapon sokfelé ünnepeltek búcsút, hiszen a 

megelőző napon volt Szent László király, a rákövetkező 

napon pedig Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. 

A kilenc órai szentmisén Te Deum-ot is tartottunk az 

iskolaév sikeres befejezése alkalmából. (Kicsit 

sajnálhattuk, hogy az ifjúság éppen az ünnepi színdarab 

előadására készülvén elenyésző mértékben volt jelen 

ezen a diákmisén – tanulság a jövő évi szervezőknek.) 

Mise után a padokkal és asztalokkal, valamint 

színpaddal szépen berendezett templomkertbe 

vonultunk, ahol a kisebbeket arcfestés és egyéb 

foglalkozások várták. A nagymisén a Schola in gloriam 

Dei kórus énekelt Tóth Miklós Zsolt vezetésével. 

Éneküket, a nagybeteg Korondi György operaénekes 

gyógyulásáért ajánlották fel, aki azóta az 

Örökkévalóságba költözött.  

A fiatalok a Görgényi Zsuzsa (néni) által betanított 

misztériumjátékot adták elő. Az Akárki (Jedermann) a 

középkor és főként a barokk kor óta kedvelt példázat 

különböző változatokban; dicséret illeti a szereplőket jó 

szövegtudásukért és hangos, jól érthető beszédükért. 

Közben három bogrács alatt is meggyulladt a tűz, és 

sorjában a bográcsokba kerültek a paprikás krumplihoz 

szükséges alapanyagok. Elmondható, hogy igazán 

ünnepi ebéd készült, ezeknek a paprikás krumpliknak az 

íze a legfinomabb gulyáséval vetekedett. Érdekes, hogy 

a fiatalok szinte ellenállás nélkül átengedték a 

főzőkanalat az érettebb generáció képviselőinek – akik 

között azonban szintén akadt kezdő bográcsozó. Igaz, ő 

a csapatával rögtön csúcsminőséget produkált.  

Mindebből a korábbi mise résztvevői jórészt 

kimaradtak, mert közülük sajnos kevesen tartottak ki a 

közös ünneplésen. A fél tizenegyes miséről érkezőkkel 

azonban újra kerek lett a kép, és a három bogrács 

főztjéből legalább kettőbe éppen mindenki 

belekóstolhatott.  

Jó hangulatról, zenei szórakoztatásról és 

tájékoztatásról Aszalós Zoli (és mikrofonja) 

gondoskodott. Bemutatta Amerikából érkezett katolikus 

vendégeit is. Felszólítása, hogy mindenki ismerkedjen 

meg legalább két, eddig számára ismeretlen testvérével, 

remélhetőleg termékeny talajra hullott; e sorok szerzője 

legalábbis szert tett néhány újabb pertu ismerősre. Zoli 

moderálta a rövid kerekasztal-beszélgetést is, melynek 

témája a család volt, tekintettel a közelgő szinódusra.  

Az esti szentmisét a Sarlós Boldogasszony kórus 

ünnepi hangversenye követte. A létszámban is erősödött 

kórus hangzásban is előrelépett, és felemelő élményt 

szerzett a szépszámú hallgatóságnak. A Török Andrea 

dirigálta műsort orgonaszó (Király Miklós) és más 

hangszeres zene (Duna Szimfonikus zenekar és 

barátaik) színesítette, Schütz Magnificat-ját pedig 

együttesen énekelte négy szólista, valamint a rákosfalvi 

és az újlaki templomi kórus.  

A hangversenyt agapé követte a Szent István 

hittanteremben. Hozzátartozóikkal és barátaikkal együtt 

étel-ital mellett gratulálhattunk a művészeknek; kár, 

hogy az újlaki hívek közül ebben már kevesen vettünk 

részt. Ám összességében örülhetünk: A búcsú kegyelmi 

ajándékai mellett emberi, felebaráti kapcsolataink is 

erősödtek. Szép élményekben volt részünk… 

 

Szaszovszky József 
 

 

Példabeszéd a mustármagról 
(Mt 13.31-32) 

 

Egy … példabeszédet is mondott nekik: »Hasonló a 

mennyek országa a mustármaghoz, amelyet egy ember 

megfogott, és elvetett a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan 

minden magnál, de amikor felnő, 

nagyobb lesz más veteményeknél. Akkora 

fa lesz belőle, hogy jönnek az ég madarai 

és az ágai közt fészkelnek«.  

 

Milyen lassan nő a mustármag! A 

mag is kicsi, már-már azt hinné az 

ember, hogy nem is lesz belőle soha 

semmi. Ha az emberi élet a mérce, ennek a fának a 

termését nem fogja élvezni az, aki ültette és a védtelen 

kis növénykét ápolgatta. 

Milyen a mennyek (Isten) országa? Mert Isten 

 

országa nem az Egyház, hanem az egész világ — lesz! 

Ha arról kell beszélni, hogy milyen is lesz ez, azt 

mondhatjuk, hogy Isten uralkodik minden emberen és 

az egész világon, és minden ember és az 

egész világ engedelmes lesz. Jó lenne ezt 

siettetni, jó lenne, ha mielőbb eljönne 

Isten országa, ahogy ezt imádkozzuk. 

Jézus példabeszéde arra figyelmeztet, 

hogy ez bizony lassú, erőszakkal nem 

megyünk semmire. Amit megtehetünk, 

sőt ez az egyetlen dolog amit meg is kell 

tennünk: Istent uralomra engedni bennünk, 

önmagunkban. Így függ össze a Miatyánk két kérése: 

„Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod.” 

Balthazár Zsolt 
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Családi események júniusban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Június 18: Komonczi Alexander 

Június 21: Korom Lídia Dóra 

Június 28: Horváth Luca 

A keresztség, a bérmálás és az előáldozás szentségében részesült: 

Június 27: Balázs Fanni 

A házasság szentségében részesültek: 

Június 13: Kiss Norbert Ignác és Kelemen Kitti 

Június 20:  Forrai Mihály és Köbli Viktória, 

      Bayer László és Dandár Eszter, 

      Bálint János és Zakor Klaudia, 

      Soenen Robin Luis és Szomolányi Nóra Cipriána 

Június 27: Váczy Balázs és Panyiczki Anrienn, 

      Leonard Veron Augustin és Kincses Etelka 

Halottaink: 

Polik Györgyné (73), Rónay Etelka (77), Szepesi Istvánné 
 

 

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: pénteken 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 papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet teremben. 

Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):  

Hétfő, péntek 10
00

 - 12
00

,  

kedd, szerda, csütörtök  

16
00

 - 18
00

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
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: hétfőn és csütörtökön 19
00

 -21
00

 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 

óráig 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 
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