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Húsvéti időben
A húsvét utáni idő egy olyan kegyelmi időszak,
mikor a keresztény ember törekszik arra, hogy a
feltámadás örömét a hétköznapi életében is átélje.
Képpel élve: A nagyböjt idejét egy nehéz, fáradságos
úthoz lehet hasonlítani, amelyen feljutunk erre a
magaslatra. Húsvét ünnepét a csúcsra érkezés öröme
jellemzi. A húsvétot követő húsvéti időben pedig
megpróbálunk fent maradni, hosszabb időt tölteni a
hegyen.
Hogyan tudjuk ezt valamiképpen megvalósítani?
Hiszen az ünnep rövid ideig tart, aztán újra kezdődnek a
szürke hétköznapok, könnyen megfeledkezünk arról,
ami néhány nappal azelőtt történt. A lelki élet mesterei
szerint a húsvéti idő sikere az előkészület, a nagyböjti
előkészület tartalmasságától függ. Ha nagyböjtben
sikerült rendbe tenni dolgainkat, akkor a rendnek húsvét
után is örülhetünk. Képpel élve: Ha valaki rendet tett az
íróasztalán, vagy a fiókjában, az mindaddig tud örülni,
amíg sikerül megőriznie a rendet.
Ha például sikerült valakinek megbocsátanunk,
másokkal kiengesztelődnünk, azt hosszabb ideig

élvezhetjük. Akárhányszor találkozunk is az illetővel,
mindig visszaemlékezünk a kiengesztelődés, a
megbocsátás örömére. Ez az öröm a környezetünkre is
biztosan hatással van.
Mondhatjuk tehát, hogy a húsvéti idő az imádság
ideje. Az imádság mint Isten jelenlétében való
gondolkodás, Istennel való beszélgetés, lehetőséget ad
számunkra, hogy a nagyböjti idő küzdelmeire, sikereire
visszagondoljunk, és hálát adjunk azért, hogy ezeket a
küzdelmeket Isten kegyelme segítségével meg tudtuk
vívni, és ünnepelni tudtuk a húsvétot, Jézus
feltámadását. A feltámadás fénye pedig megvilágosítja
az utat, amely az Örökkévalóságba vezet, amely átvezet
a halál és pusztulás földi korlátain. A húsvéti idő tehát
elsődlegesen a hála ideje. Imaéletünkben soha ne
feledkezzünk el a háláról, és akkor bízhatunk benne,
hogy hétköznapi szürkeségeinket átjárja húsvét fénye,
öröme.
Ferenc atya

Május a Szűzanya hónapja
Fohász
Imádkozzál érettünk,
mert nem azért érettünk
mi az élet almafáján,
hogy leszakítson a sátán.
Sz. J.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat
Anyák napja alkalmából!
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In memoriam Molnár Béla
Istennel élt – most Istennél él
Molnár Bélát 1969-ben szentelték
pappá. Ezt követően több helyen szolgálta
az Urat és a híveket. 1990. augusztus
elsejével az újlaki plébániára került
káplánnak. A hívő közösség hamar
szívébe zárta a közvetlen, barátságos,
mosolygós Béla atyát. Szuggesztíven
prédikált, megtalálta a hangot a fiatalokkal
is, sokat foglalkozott velük. Az erdélyi
menekültek sorsának intézéséből is kivette
a részét.
Négy évi eredményes, tartalmas
lelkipásztori
tevékenység
után
a
dispozíció tovább szólította, 2001-ben pedig a
pestújhelyi plébániára került a váratlanul elhunyt
Márton Mihály helyére. Kezdetben nehezen birkózott
meg Mihály atya emlékével, népszerűségével. Ám
ahogy Újlakon, rövidesen itt is belopta magát az
emberek szívébe. Igazi „jó pásztor” volt, aki figyelt a
nyájára. Ha valakit 2-3 napig nem látott a reggeli
„nyugdíjas” misén, már érdeklődött, hogy mi történt
vele. Az idősek nagyon hálásak voltak ezért a
figyelemért.

A ministránsok pedig szinte tűzbe mentek érte.
Szinte minden este felkereste néhány fiatal egy kis
beszélgetésre. Amikor préposttá nevezték
ki, a gyerekek táblát csináltak „Prépost úr”
felirattal a plébánia és a sekrestye közti
átjáró drótkerítésére (a sportpálya és a
játszótér között).
Béla atya a vasárnapi evangéliumokról
szabadvers-formájú elmélkedéseket írt a
faliújságra. A Mária Rádióban szerdánként
sokan hallgatták előadását, ő pedig
válaszolt a feltett kérdésekre. A műsorban
elhangzottak könyv formájában is
megjelentek. Molnár Béla volt kerületi
esperes, és a Regnum Marianum
házfőnöke is. Az „Arany kereszt” érdemrend is sikeres,
karizmatikus lelkipásztori tevékenységének elismerése.
Április 8-án, a virágvasárnapot megelőző szombat
reggelén a hívek hiába várták Béla atyát. Éjjel magához
szólította az Úr. Még nem tudjuk, mit veszítettünk vele.
Hű sekrestyése, Pozsgai István
Újlakon az április 27-i esti szentmisén imádkoztunk
együtt Molnár Béla atya lelki üdvéért.

A Szenvedő Egyház
Pünkösd után pedig Gorgiász, Idúmea helytartója
ellen mentek. Ez háromezer gyalogossal és négyszáz
lovassal vonult ki. Ekkor az történt, hogy az
összecsapás
után
elestek
néhányan a zsidók közül. …
azután elment Júdás az
embereivel, hogy elhozza az
elesettek
holttesteit,
és
eltemesse őket szüleik mellé a
családi sírokba. Ekkor azonban
a jamniai bálványok fogadalmi
tárgyait találták a megöltek
alsóruhája alatt, pedig hát
ilyenektől a törvény eltiltja a
zsidókat. … Majd gyűjtést
rendezett, és tizenkétezer ezüst
drachmát küldött Jeruzsálembe,
hogy áldozatot mutassanak be a megholtak bűneiért,
mert helyesen és jámborul gondolkodott … Azért
végzett engesztelést a halottakért, hogy bűneiktől
megszabaduljanak.
(2Mak 12, 32-33.39-40.43-46.)

Abban biztosak lehetünk, hogy a tisztulás fájdalmas,
de arról csak találgatni lehet, hogy ez a fájdalom milyen
jellegű, meddig tart, mennyire intenzív. Magukon már
nem tudnak segíteni: csak
nekünk, a Küzdő Egyház
tagjainak van erre lehetősége.
Mit tehetünk? Imádkozhatunk egyénileg és közösségben, tarthatunk böjtöt,
zarándoklaton vehetünk részt
akár egyénileg, akár csoportosan. Kiért, kikért végezhetjük
ezeket a cselekményeket?
Persze hogy először közeli
hozzátartozóink és jótevőink
jutnak az eszünkbe, de
gondoljunk legalább néha
azokra is, akikért senki nem imádkozik. Gondoljunk a
fatimai imára:
„Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg
minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
irgalmadra.”
Balthazár Zsolt
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„Bóné András Kommunikációs és Fejlesztő Iskola”
A súlyos fogyatékkal élőket támogató és fejlesztő
Bliss Alapítvány, amelynek Bóné András olyan sokat
segített, nemrég róla nevezte el iskoláját.
Bóné András (1941–2004) az újlaki plébánia hívei
közé tartozott. Sok éven keresztül plébániánk
képviselőtestületének
tagja,
családgondozási
munkacsoportjának vezetője volt. Fiatal szülőként

feleségével, Ilával rendszeresen részt vett György atya
felnőtt-hittan óráin, később bekapcsolódott a Batthyány
téri kenyérosztás karitatív programjába is, noha súlyos
szívbetegséggel küzdött. Tagja volt a Regnum
Marianumnak, „bandájával” haláláig összejárt. Három
gyermeke közül Gergely éveken keresztül részt vett az
Újlaki Hangok szerkesztésében.

Bóné András és a Bliss Alapítvány kapcsolata
(dr. Kálmán Zsófia internetes írása nyomán)
…Bóné András kb. 1986-ban jelezte, hogy most már
megtanult annyit a kommunikációfogyatékosság
technikai és informatikai vonatkozásairól, hogy
szívesen belevágna valamilyen – számunkra
elérhetetlenül drága és amúgy is beszerezhetetlen –
eszköz megalkotásába. Nem kért pénzt, nem kötöttünk
szerződést, egyszerűen csak felajánlotta a munkáját.
Ettől kezdve Bóné András – egészen túl korai haláláig –
rendszeres kapcsolatban állt az Alapítvánnyal.
Szenvedélyesen kutakodott az akkori „Keravill”
boltokban, hogy felfedezze,
melyek azok az idehaza
kapható, olcsó alkatrészek,
amelyekből sok kreativitással és nagy fantáziával
AAK-eszközök
építhetők
(AAK = augmentativ és
alternativ kommunikáció).
1987-88-tól már aktívan
dolgozott
azon,
hogy
létrehozhasson egy léptetésen alapuló kommunikátort,
amelynek
az
üzenetmezőin Bliss-jelképeket (= a Charles Bliss által
megalkotott jelnyelv jelei)
helyezett el, és amelyen a választást a mezők sarkában
felvillanó, külső kapcsolóval is irányítható kis piros
fény jelezte. Sokáig dolgozott ennek az eszköznek a
finomításán, s a munkatársak és használók
visszajelzései alapján is tökéletesítgette azt. 1988
végére készült el az első kísérleti eszköz, amelyet
Augmentornak
nevezett
el.
1992-ig
további
Augmentorok készültek, amelyeket hosszabb-rövidebb
időre kaptak meg a családok. 1992-ben lehetőség nyílt
egy műszaki fejlesztési pályázat benyújtására. A
szükséges műszaki leírást és költségvetést Bóné András
készítette el. A pályázat sikerrel járt, így a következő
években András az Augmentorokra összepontosított.
Amikor 1996-ban sor került a Neszmélyi úti új
telephely átépítésére és akadálymentesítésére, Bóné
András kérésére kis barkácsműhelyt is kialakítottunk.
Újabb pályázattal olyan eszközöket szereztünk,

amelyek
szükségesek
lehettek
kommunikációs
segédeszközök gyártásához, noha András a finom
munkákat mindig saját, otthoni műhelyében végezte.
1998 és 2002 között a növendékek és az oktatás
igényeinek megfelelően elsősorban olyan adaptált
billentyűzetek, ill. egérkiváltó kapcsolók készültek e
műhelyben, amelyek rossz vagy hiányzó kézmozgás
esetén is lehetővé tették a számítógép használatát. Így
születtek meg, kizárólag az idehaza beszerezhető
alkotórészekből, az ujjal, tenyérrel, csuklóval, lábfejjel,
lábujjal, fejjel stb. kezelhető,
érzékeny
és
kevésbé
érzékeny, teherbíró kapcsolók.
A 2000-es évek elején
kezdett el András dolgozni
egyik legkedvesebb eszközén, egy formatervezett,
könnyen, jól használható
kommunikátoron, amelynek a
Kelep nevet adta. Ám sem
Bóné András, sem az
Alapítvány nem rendelkezett
kellő tőkével, üzleti érzékkel
vagy tapasztalattal… Ezt
követően
András
sorra
gyártotta és tökéletesítette a sárga és zöld
óriásbillentyűzeteket, amelyekből soha nem volt elég.
A Bliss Alapítvány negyedszázados jubileumán a
múltat bemutató fotókiállítás mellett külön Bóné
András emléksarkot rendeztünk be, ahol kiállítottuk
mindazt, amivel évtizedeken keresztül segítette a Bliss
Alapítványt és rajta keresztül a beszédre képtelen
embereket. Elkötelezettség, szakmai alázat és nem
csituló kíváncsiság irányította András lépteit a Bliss
Alapítvánnyal való együttműködése során, olyan
értékek, amelyek a mindig szerény mérnökembert az
alkotók soraiba emelték.
2017. március 23. óta a Bliss Alapítvány által
fenntartott kis létszámú, speciális igényeket ellátó
Kommunikációs és Fejlesztő Iskola Bóné András nevét
viseli.
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Musica Sacra Civitatis, tizennyolcadszor
A II. kerületi egyházi kórusok hangversenyére idén
április 21-én, pénteken a megszokott helyen, a Móricz
Zsigmond Gimnázium aulájában került sor. A tágas
teret nagyjából megtöltötte a népes hallgatóság, de a
befejezéskor Kodály „114. Genfi zsoltár”-át éneklő
egyesített kórus létszáma sem sokkal maradt el a
hallgatóságétól.
Sokan énekeltek tehát, olyanok, akik nem csupán a
zenét szeretik, hanem énekükkel az istentiszteletek
áhítatának elmélyítését szolgálják. A négy római
katolikus kórus mellett felléptek görögkatolikus,
evangélikus és református énekkarok, két kórus pedig
felekezeti szempontból is vegyeskarnak nevezhető. A
műsorban
ismételten
hallhattuk
Pálúr
János
orgonaművész játékát.
Részben szubjektív annak megítélése, kik énekeltek
az esten még a többieknél is szebben, a Torockó tériek
Palló Imre kórusának énekét mindenesetre vastapssal
honorálta közönség. Igen szépen csengett az

irgalmasrendi kápolna kisebb, tán még szebben a
pasaréti templom nagyobb létszámú kórusa. A
„Budapesti Ökumenikus Kórus” újlaki és Cimbalom
utcai énekesekből tevődött össze; Tóth Miklós Zsolt
vezényletével két protestáns szellemű, valamint egy
világi énekkel, az 50 évvel ezelőtt elhunyt Kodály
Zoltán Ady-megzenésítésével léptek föl. A befejező
egyesített kórus-szám előtt utolsóként a Sarlós
Boldogasszony Kórust hallhattuk Török Andrea
vezényletével. Nehéz eldönteni, a 70 éves Orbán
György „Ave Mariá”-ját vagy Britten Mária-himnuszát
sikerült-e szebben előadniuk.
Az est idén is felemelő élményt nyújtott
hallgatóságának, töményen bemutatva a liturgikus zene
szépségeit. Kicsit sajnálhatjuk, hogy Újlakon talán
kevesekhez jutott el előzetesen a műsor híre, így a
nézőtéren kevés ismerős arccal találkoztunk. A
pódiumra tekintve szerencsére már többel.
Szaszovszky József

Keresztény szófejtés
Kórus
szavunk
biztosan
ismert
legrégebbi elődje a görög 
(khorosz), melynek jelentése
’tánc, körtánc, táncoló csoport’. A
szót a rómaiak chorus formában
vették át. Mivel a táncosok
énekkel is kísérték táncukat, a szó énekesek csoportját
is
jelenthette,
főképpen
az
egyházi
latin
nyelvhasználatban. A szó jelentése átvivődött az
éneklés helyszínére is. Régi, románkori és gótikus
templomokban a szentély és a templomcsarnok (főhajó)
között volt az éneklő klerikusok (=kórus) helye
(=kórus), ez a barokk kortól kezdve került a
templombejárat fölötti karzatra (=kórus), ahol a
főszerepet az orgonáló és éneklő kántor (=énekes) vette
át.

Kórus szavunk jelentheti tehát
az énekkart és éneklésének helyét.
Ez máshol található a középkori és
máshol az újkori templomokban.
Amit a kórus énekelt, az volt a
cantus choralis, a ’kórusi ének’.
Ez a 16. századtól kezdve, a
reformáció hatására vált korál-ként a nép, a hívek
énekévé is. A barokk műzene kora óta az oratóriumnak
– és egyik válfajának, a passiónak – az énekkar által
énekelt bizonyos többszólamú részeinek megnevezésére
is a korál szót használjuk.
Megjegyezzük, hogy szavunktól teljesen független a
hasonló hangzású korall gör.  korallion)
szó, mely a virágállatok osztályába tartozó tengeri
lényeket, illetve az azok vörös színű csontvázából
készült ékszereket jelöli.
Szaszovszky József

Tartós élelmiszer
A Magyar Püspökkari Konferencia felhívására idén
is tartós élelmiszert gyűjtöttünk templomainkban a
Karitasz, azaz hogy a rászorulók javára. A gyűjtés
március 19. és 26. között zajlott. Újlakon 332
kilogramm élelmiszer gyűlt össze, amiért hálás
köszönetet mondunk a plébánia híveinek a Karitasz
nevében.
Az adományok idén is sokfélék voltak. Súly szerint
rangsorolva kaptunk 78 kg cukrot, 57 kg lisztet, 52 kg
száraztésztát, 42 kg rizst, 36 liter olajat és sok egyebet.

A 14 kg készételkonzerv a gyorsan elkészíthető, a 7 kg
kis konzerv (főleg szardínia és májkrém) az azonnal
fogyasztható ételek közé tartozik. Ezeken kívül kaptunk
10 kiló üveges ételkonzervet, közel két kiló zacskós
levest, valamint babot, lencsét, kávét, teát, kakaót,
lekvárt, befőtteket, és kisebb mennyiségben számos
további élelmiszert. Az adományokból elsősorban a
plébániánk ajtaján kopogtató szegények részesülnek.
Karitász munkacsoport
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Kedves Szülők!

Mindenekelőtt köszönet mondunk azért, hogy
gyermekük számára az iskolai hit- és erkölcstanoktatást választották. A tapasztalat azt mutatja, hogy
válsággal küszködő korunkban a megújuláshoz Istenbe
vetett bizalomra és szilárd erkölcsi értékrendre van
szükség.
Plébániánk elsőáldozásra készül. Hitoktatóinkkal
együtt úgy látjuk jónak, hogy az elsőáldozás előtt azon
gyermekek számára, akik valamilyen okból nem tudtak
részt venni a plébániai felkészítésen, de az iskolai
hittanra járnak, egy intenzív előkészület lehetőségét
ajánljuk fel. Az előkészületet Beran Ferenc plébános
atya, a hitoktatók és plébániánk ifjúsági közösségeinek

Felhívás

2017. május

tagjai tartják. Kérjük a jelentkezőket, hogy lehetőleg
mindegyik alkalmon vegyenek részt. Nehézségek esetén
a hitoktatókkal vagy a plébános atyával egyeztessenek.
Az előkészület alatt a plébános atya a szülők
számára külön megbeszélést tart a szentségi élet
fontosságáról.
Az előkészületi alkalmakat május 6-tól június 3-ig
szombat délutánonként 3 órától fél 5 óráig tartjuk.
Június 10-én, szombaton délelőtt 10 órától 13 óráig
elsőáldozás előtt szentgyónás és próba lesz.
Az elsőáldozásra az újlaki plébániatemplomban
június 11-én, vasárnap a 9 órai szentmisén kerül sor.

Nyári napközi Újlakon

Idén is szeretettel várunk minden 4 évnél idősebb
gyermeket napközis táborunkba. Ha szereted a játékot,
az éneklést, a kézműves foglalkozásokat, a jó
társaságot, akkor köztünk a helyed! Huszonegy éve
töltünk együtt feledhetetlen napokat. Gyere te is, és légy
részese ennek az élménynek!
Kicsik és nagyok kéz a kézben indítjuk a nyarat.
Időpont: június 19–30., minden hétköznap 8-16
óráig.
Helyszín: az újlaki Sarlós Boldogasszony plébánia,
1023 Bp., Felhévízi utca 2.
A tábor napi hozzájárulási díja: 1000 Ft/fő.
Jelentkezni lehet az alábbiaknál:

-

Lasetzky Krisztina: 06-30/57-77-378
Szöllősi Luca: 06-20/41-74-086

Hírek, hirdetések
A Mária Rádió egy ideje rendszeresen szentmisét közvetít templomunkból. Először feketevasárnapon
(április 2.) a 9 órai misét közvetítették, majd április folyamán a kedd reggeli miséket is továbbították a
rádióhallgatóknak egyenesben vagy felvételről. Ez májusban is folytatódik. Szeretettel hívjuk az újlaki híveket
ezekre a misékre (is), a templomon belül pedig a baloldali első padsorokba, hogy akusztikailag is minél
élményszerűbbé tegyük a rádióközvetítést a hallgatók számára.
Vasárnapi 9 órai misét a tervek szerint legközelebb május 14-én közvetít a Mária Rádió Újlakról, ezt
megelőzően pedig egyházközségünkről szóló beszélgetés hangzik el.
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Emlékeztetjük az újlaki híveket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át
a Magyar Katolikus Egyház (0011) javára, másik 1%-át pedig
az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány(adószáma: 18083440-1-41) ajánlhatják fel.

Családi események áprilisban:
Házasságot kötöttek:
Április 8: Tóth Sándor és Gábori Judit
A keresztség szentségében részesült:
Április 2: Iring Bence Barnabás
Április 22: László-Bosshart Lívia Noémi
Április 23: Smaraglay Bolda Anna és Paróczi Olivér
Április 30: Hegedűs Marcell Kristóf
A keresztség szentségében, bérmálásban és elsőáldozásban részesült a húsvéti vigília szentmisén:
Április 15: Gubucz Bettina, Szepesi Erika és Varga Katalin
Halottaink:
Dr. Budai Zoltánné Katalin (83), Bánkus Pálné Katalin (66), Kunsági Kálmán (81),

Plébániánk rendszeres programjai
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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától a Szent Erzsébet teremben.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden
hónap 2-án 1600 órától a Szent Margit teremben.
Minden hónap harmadik szerdáján 1830-kor bibliaóra
a Szent Erzsébet teremben.
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.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
hétfőn és csütörtökön 1900 -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:
kéthetente vasárnap 8:30-tól, a szentmise előtt.
Mindenkit, aki szeretne énekes oltárszolgálatot ellátni,
szeretettel várunk.
Jelentkezni személyesen, vagy telefonon lehet: Tóthné
Benkő Krisztina (20/586-0173), Tóth Miklós Zsolt
(20/384-0493).
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