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Eucharisztikus Kongresszus hazánkban 
 

A híradásokból tudjuk, hogy 2016. január 24. és 31. 

között tartották a Fülöp-szigeteki Cebuban az 51. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyen 200 

bíboros és püspök, valamint a világ 72 országából 

érkezett 12 ezer küldött vett részt. A 10 fős magyar 

küldöttséget Erdő Péter bíboros, prímás, érsek vezette. 

Az esemény záró szentmiséjét Charles Maung Bo 

rangooni bíboros érsek, a pápa legátusa mutatta be a 

városon kívül, több mint egymillió hívő előtt. A 

szertartás végén Piero Marini érsek, a kongresszusok 

szervezéséért felelős pápai bizottság elnöke átnyújtotta 

a pápa videóüzenetét, amelyet helyben lejátszottak. A 

Szentatya az üzenetben ezt mondta: 

 "Most, a kongresszus végén, örömmel jelentem be, 

hogy a következő eucharisztikus világkongresszus 2020-

ban Budapesten, Magyarországon lesz. Kérlek 

mindnyájatokat, hogy hozzám csatlakozva imádkozzatok 

azért, hogy majd lelkiekben gyümölcsöző legyen, és a 

Szentlélek kiáradjon mindazokra, akik részt vesznek 

szervezésében." 

Milyen jelentősége van ennek az eseménynek 

hazánkra, hitünkre nézve? A II. Vatikáni zsinat tanítása 

szerint az Eucharisztia "az egész keresztény élet forrása 

és csúcsa" (Lumen gentium 11), hiszen az 

Eucharisztiában benne van az Egyház egész kegyelmi 

gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és 

egész kenyerünk" (Presbyterorum ordinis 5). Mivel az 

Eucharisztia kimeríthetetlen kegyelmi gazdagságú, 

ezért fel kell fedezni azokat a vonatkozásokat, amelyek 

korunkban különös jelentőséggel bírnak. Ezek közül 

néhány: Az eucharisztikus áldozathoz miként tudjuk 

hozzá kapcsolni egyéni áldozatunkat, amely egyéni 

helyzetünkből, küldetésünkből származik? A 

szentmisében és a szentségimádások alkalmából hogyan 

tudjuk kifejezni a valóságosan jelenlevő Isteni személy 

iránti imádatunkat, hódolatunkat? Mit teszünk azért, 

hogy befogadjuk azt a kegyelmet, ami közösségeink 

kapcsolatait erősíti? S végül tudunk-e hálát adni azért, 

hogy Jézus közöttünk és bennünk van?  Ezeken a 

kérdéseken gondolkodva, imádkozva egyre jobban 

képesek leszünk arra, hogy az Eucharisztia kegyelmi 

gazdagságából részesüljünk, Isten és emberszeretetünk 

elmélyüljön. 

Hazánkban 1938-ban volt Eucharisztikus 

világkongresszus, aminek jelmondata, Szent Ágoston 

ismert gondolata volt: Az Eucharisztia a "béke 

köteléke". Logójául pedig az egyik budapesti hidat 

választották – arra utalva, hogy amint egy híd partokat 

köt össze, úgy az Eucharisztia is emberi életeket köt 

egységbe. Imádkozzunk azért, hogy a mai bűnök által 

széttöredezett, szétcsúszó világban, az Eucharisztia 

egyesítő hatásából mindnyájan részesüljünk. 

 

Ferenc atya 

 

 

Nagyböjt 
 

Ferenc pápa két évvel ezelőtti nagyböjti üzenetének 

időszerűsége mit sem változott: „A nagyböjt a 

megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden 

egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem 

ideje (vö. 2Kor 6,2). …  Amikor Isten népe megtér az ő 

szeretetéhez, megtalálja a választ azokra a kérdésekre, 

melyeket a történelem folytonosan elé állít. … A 

felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés 

nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben 

szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk a próféták 

kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket.”  

Kérdés lehet, hogy mi magunk vajon meg tudtunk-e 

változni az előző nagyböjti idők kegyelmei által – de az 

nem kérdés, hogy a most következő negyven napos 

időszak új lehetőségét nem szabad elszalasztanunk. 

Nem biztos persze, hogy pontosan tudjuk, hogy mit is 

várhatunk ettől az időszaktól, azaz ebben az 

időszakban, s hogy amit várhatunk, abban nem is 

annyira magunkra kell számítanunk, hanem a böjt révén 

bennünk munkálkodó Szentlélekre. (Tartalmas és 

tanulságos olvasni-elmélkedni valót találhatunk e 

tekintetben a http://metropolita.hu/2012/02/19/a-bojt-

avagy-valtoztasd-meg-az-eleted/ web oldalon). 

Ha tanítványként Mesterünket szeretnénk követni, 

akkor fel kel figyelnünk arra, hogy nagyon is fontos 

szerepet kell kapnia a böjtnek, a böjtölésnek az 
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életünkben, és nyilván nemcsak az olyan „központilag 

előírt” módon, mint éppen ez a Húsvétot megelőző 

felkészülést szolgáló 40 napos nagyböjtben. Viszont ez 

a ma már elég nagymértékben enyhített kötelezettség 

nagy lehetőség arra, hogy megízleljük és megszeressük 

a böjtöt, ráérezzünk a benne rejlő lehetőségre, felemelő 

erőre. Imádsággal és böjttel (Mt 17,21) lehet azt elérni, 

amit mással nem – és Krisztusnak ebben a 

kijelentésében mindkét összetevő hangsúlyosan és 

együttesen szerepel. Meg kell értenünk, hogy nem 

csupán évenként visszatérő koplalási (?) gyakorlat a 

böjt. A csak az étel-ital bevitel korlátozásáról szóló 

elhatározás inkább a fogyókúra fogalomkörébe tartozik. 

A böjt olyan, imával, tehát Istennel való kapcsolatban 

megerősített lelki történés, amelyhez (lévén az ember 

test és lélek) az önként vállalt (testi és szellemi) 

fegyelem adja meg a szükséges közeget. A böjt ugyan 

valóban elsősorban az étkezéssel kapcsolatos, de 

természetesen számos más területen (pl. a különféle 

informatikai és média eszközök kínálta időtöltések 

korlátozásában) gyakorolt önmegtartóztatás is annak 

tekinthető. Jentezen Franklin mindezt így foglalja össze 

a böjtöléssel foglalkozó (a fenti web címen olvasható) 

írásában: „Bármikor is kezdesz böjtölni, ne feledkezz 

meg arról, hogy ha neked lelkileg semmit sem jelent, 

akkor Istennek sem fog jelenteni semmit.” 

Mindezek a „szép és jó” gondolatok a böjtről 

természetesen nem jelentenek újdonságot számunkra, 

mégis: bizonyára mindannyiunknak vannak személyes 

 

 

élményei arról, hogy a böjtölés megvalósítása mennyire 

nem egyszerű – és nem azért, mintha lehetetlenül nehéz 

dologról, emberfeletti kihívásról lenne szó. Érdekes 

módon szinte azonnal számos apróbb-nagyobb kísértés 

ér bennünket, amely arra indít, hogy egy-egy adott 

pillanatban éppen miért kellene felfüggesztenünk a 

böjtölést „átmenetileg”. Esetleg testi tünetek (pl. 

fejfájás) jelentkezése nyomán gondoljuk, hogy amit 

éppen elkezdtünk, azt mindjárt hagyjuk is abba, hiszen 

„nem kell túlzásba vinni” a dolgokat. Ilyenkor is az ima 

lehet a segítségünk, amely megerősít abban, hogy a böjt 

révén tudatosan a lelki dimenziókra figyeljünk: így 

sokkal inkább képessé válunk meghallani a nekünk 

szóló, életünket, döntéseinket befolyásoló üzenetet. 

Amihez viszont idő is kell – vagyis a böjttel 

alátámasztott belső elcsendesedéshez, és a belső 

hallásunk feljavulásához – a negyven nap tehát nem 

véletlenül annyi, amennyi! Nem arról van szó, hogy a 

rövidebb, esetleg a heti egy-két napos böjtnek ne lenne 

jelentősége vagy értelme, a negyven nap azonban 

minőségileg mást kínál. És nemcsak mindannyiunknak 

külön-külön, hanem a böjti időszak együttes, egyidejű 

átélésével a közösség egészét is megerősítve.  

A legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra való méltó 

felkészüléshez ezért nyújtja számunkra az 

Anyaszentegyház ezt a lehetőséget a nagyböjttel - újra 

meg újra - hogy lélekben megtisztulva, igazi éhségünk 

az örök életre szóló táplálékra irányuljon.  

Fejérdy Tamás 

Újlaki sorsok - dr. Lengyel Endréné 
 

Ma már a legrégibb újlakiak is csak írásos 

forrásokból tudják, hogy az Ürömi utcától felfelé 

húzódó hegyoldali rész hajdan a Neue Welt, azaz 

Újvilág nevet viselte. A beépítés 

fokozatosan terjeszkedett fölfelé, és 

elkezdődött a Pusztaszeri út kiépülése, 

a meredek terep miatt igen 

kanyargósan. Az első kanyarban úgy 

100 évvel ezelőtt impozáns bérház 

épült, az ún. Sternád-ház; a ház lakói 

közé tartozott Rubinek Gyula miniszter 

is. Ide költözött 80 évvel ezelőtt 

Angyalföldről a Száva család. Az 

édesapa, Száva Nándor katonatisztként 

a katonai térképészetnél dolgozott. 

Kislánya, Erzsébet, az Ürömi utcai 

iskolában végezte el a négy elemit; 

nemhogy a tanító-, de még a 

takarítónők neveit is föl tudja sorolni mind a mai napig. 

Utána az orsolyiták rózsadombi intézetének tanulója 

lett. A napi iskolába járás felért egy kisebb 

kirándulással. Igaz, busszal le lehetett jutni a Pálffy (a 

mai Bem) térre, és a Duna-partról egy másik busszal föl 

a Rózsadombra, de ez az utazgatás tán még több időt 

vett volna igénybe a gyaloglásnál.   
Az ostrom alatt az ötgyermekes édesapát 

(Erzsébetnek négy fivére volt) 

családostól „evakuálták”, így 

Szombathelyre kerültek, ahonnan 

gyalog folytatták a menekülést Grácba. 

Itt egy igen barátságtalan táborban (tán 

volt „zsidó” lágerben) kaptak 

elhelyezést, ahonnan az első adandó 

alkalommal hazafelé vették az irányt 

egy tehervagonban. Itthon Száva 

Nándort mint „nyugatost” 

letartóztatták, de mivel semmi felróni 

valót nem találtak, végül szabadon 

engedték.  

Erzsébet az orsolyák után a 

következő négy iskolaévet a Jurányi 

utcai kereskedelmi középiskolában végezte. (Néhány 

évvel később ugyanezt az iskolai pályát futotta be 

Borvendég Ilona, aki a Szépvölgy másik oldalán nőtt 

fel, és akit előző számunkban mutattunk be.) Az 1949-

ben letett érettségi után azonban a „nyugatos” címke 
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már olyan priusznak számított, amivel 19 évesen sem 

lehetett elhelyezkedni.  

Erzsébetre azonban más foglalatosság várt. Ennek 

előzményeként tudnunk kell, hogy 1945-ben Szegedről 

Budapestre költözött bizonyos Lengyel Endre özvegy 

édesanyjával. A család megélhetését egy vaskereskedés 

biztosította, amellyel később „illett” belépni egy ipari 

szövetkezetbe. Lengyelék az Alsó Zöldmáli úton 

vásároltak egy kis, romos házat, Bandi pedig 

beiratkozott a jogi egyetemre. De ennél is jelentősebb 

esemény volt, amikor egy lányismerőse elvitte őt a 

néhány háznyira lakó Száva Erzsébet 17. 

születésnapjára.  „Amikor Erzsébet ajtót nyitott, 

azonnal tudtam, hogy ő az igazi”, mesélte Bandi az 50. 

házassági évfordulóján. 

1950. május 6-án adta össze az ifjú párt Pálfy Lajos 

plébános atya az újlaki templomban, ahol Erzsébet 

elsőáldozó és bérmálkozó is volt. 

Az ifjú pár előbb Erzsébet szüleihez, majd 

Lengyelék otthonába, a kibővített Alsó Zöldmáli úti 

házba költözött. Közben a család három 

leánygyermekkel „bővült”, akik mind itt, mind pedig a 

Száva-nagyszülők közeli lakásában otthon érezték 

magukat. Csak amikor már a legkisebb lány is 

óvodáskorba került, helyezkedett el Erzsébet az ÁFOR 

vállalatnál adminisztrátorként. Munkás éveit azonban 

még megszakította András fia érkezése. A Lengyel-

házaspárnak tehát összesen négy gyermeke, majd nyolc 

unokája született. Az unokák közül jó néhányan - mint 

Müller György atya lelki gyermekei - újlaki ifjúsági 

közösségekben cseperedtek fel.  

Bandi még az ötvenes évek végén kapcsolódott be a 

plébániai képviselőtestület munkájába, és folytatta azt, 

amíg egészsége engedte. 2012-ben elhunyt. Egyik 

unokája, Munkácsi Péter, mint a nagyapai hagyomány 

folytatója, szintén tagja lett a képviselőtestületnek.  

Erzsébet özvegyként sem maradt egyedül, hiszen 

családtagjainak egy része vele egy házban, másik része 

pedig a közelben lakik ma is. Sok emléket őriz Müller 

György atyáról, de újabb értesülések is folyamatosan 

eljutnak hozzá, ugyanis idős, nehezen mozgó, a Mester 

utcában lakó sógornőjét György atya rendszeresen 

fölkeresi. 

Erzsébetet a vasárnapi misére rendszerint két 

nagyobb lánya kíséri el. Közülük az ifjabbik Erzsit régi 

ismeretség fűzi Ferenc atyához: Amikor unokahúga (az 

idősebb Erzsébet bátyjának lánya) gyermekének 

keresztanyjául kérte fel, a keresztapaságát az édesapa jó 

barátja, bizonyos Beran Ferenc mérnök vállalta el. 

Ekképpen közös keresztgyerekkel büszkélkedhetnek…  

Természetesen dr. Lengyel Endréné fölött sem múlt 

el nyomtalanul az eltelt több mint nyolc és fél évtized. 

Mindazonáltal változatlan szellemi frissességnek 

örvend. Életerejének forrása a szerető és támogató 

család, amelynek fája az utóbbi években kilenc 

dédunokával terebélyesedett. Lelki erejének 

megőrzésben pedig Ferenc atya látogatásai jelentenek 

nagy segítséget. 

Szaszovszky József 

 

Dr. Győrbíró Károlyné  

 

arcképe előző számunkból technikai okokból kimaradt. Itt 

mellékelt fényképünkön Andrea lánya társaságában látható. 

Szeretnénk ezúttal is megismételni kérésünket: Várjuk a régi 

újlakiak jelentkezését, elsősorban azokét, akik a múlt század 

közepe előtt templomunkban részesültek a keresztség 

szentségében. 

A szerk. 

 

 

 

 

A két fiú 
Mt 21,28b-31 

 

»Egy embernek két fia volt. Odament az elsőhöz és 

így szólt: `Fiam! Menj ki ma, dolgozz a szőlőben!' Az 

így válaszolt: `Nem akarok', de később meggondolta 

magát és kiment. Akkor odament a másikhoz is, és 

ugyanúgy szólt neki. Az ezt felelte: `Igenis, Uram!' De 

nem ment ki. A kettő közül melyik tette meg az apa 

akaratát?« Azt felelték: »Az első.« Erre Jézus azt 

mondta nekik: »Bizony, mondom nektek: a vámszedők 

és az utcanők előbb mennek be Isten országába, mint 

ti.« 

Nyilván eredetileg a Jézust hallgató zsidóknak szólt 

ez a példabeszéd. Azt azonban gyanúsnak kell 

tartanunk, hogy a Mester sokszor állít elénk negatív 

példákat, mondjuk mint az idősebb fiút a tékozló fiú 

példázatában vagy a farizeus és a vámos történetében. 

Nem lehet véletlen, hogy az Ősegyház ezeket a 

beszédeket ilyen gondosan és ilyen nagy számban 

megőrizte. 

Mert bizony az a második fiú, aki ebben a 

történetben szerepel aggasztóan hasonlít ránk. Ránk, 
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akik persze tudjuk, hogy mire hív Isten bennünket, 

igenlő választ is adunk, de aztán nem tesszük meg Isten 

akaratát. Sokszor aztán azok teszik meg, akik elutasítják 

az Egyházat, az Istent, de végül megtérnek. Hallgatjuk, 

olvassuk Isten szavát, a lelkiismeretünk diktálja, hogy 

mit tegyünk és mit ne tegyünk, de mi jobban tudjuk, 

vagy lusták vagyunk, vagy csak egyszerűen szokásként 

éljük meg keresztény-ségünket, katolikus-ságunkat. 

Nagyon veszé-lyes ez az út. 

Balthazár Zsolt 

 

 

Családi események januárban: 
 

A keresztség szentségében részesült: 

Január 24: Udvary Boróka Mária 

 

Halottaink: 

Hajdú László (82), Váraljai Dezsőné (97), Pavlovits Miklós (105) 

 

 

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: (nagyböjtben kedden, és) pénteken 7
00

, 

vasárnap 17
30 

Keresztút: nagyböjt péntekein 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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet teremben. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden 

hónap 2-án 16
00

 órától a Szent Margit teremben. 

Minden hónap harmadik szerdáján 18
30

-kor bibliaóra 

a Szent Erzsébet teremben. 

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: jelenleg szünetel. 

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. 
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vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással. 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk 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. 

mailto:plebanos@ujlakitemplom.hu

