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Szent Erzsébet rózsái
Ha Szent Erzsébetre gondolunk,
elsősorban a rózsalegenda jut eszünkbe.
A magyar királylány anyósa tiltása
ellenére látogatta a szegényeket, és
köpenyében ételt vitt számukra. Amikor
le akarták leplezni, a kenyerek rózsává
változtak. A virágok így megmentették
Erzsébetet, és jelezték a világ számára,
hogy a szegényeknek adott kenyér
kedves ajándék Istenünk számára is. A
szegényeknek adott kenyér olyan,
mintha az oltárra illatos virágokat
helyeznénk. A láthatatlan virágok illata
Jézus iránti szeretetünk kifejezése:
"Amit a legkisebbek testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt
25,40).
A történet gondolkodásra indíthat minket: Mit kell
tennünk azért, hogy Szent Erzsébet követőivé tudjunk
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válni? Az evangélium szerint nekünk is
segítséget kell adnunk azoknak, akik
hiányokkal küszködnek. Tudjuk, hogy
sokan vannak ma is, akiknek nem jut elég
kenyér az asztalukra, de még sokkal
többen vannak azok, akik lelki hiányoktól
szenvednek. Nincs kivel megosztaniuk
bánatukat és örömüket, nem köszönnek
nekik az utcán, nem kérdezik meg tőlük,
hogy az utóbbi időben miért nem látták
őket a szentmisén. Egy képpel élve: Nem
nyitják rájuk lelkük ajtaját, és nem is
engedik be őket. Szent Erzsébet mintha
intene minket. Nekünk is el kell indulni a
lelki kenyereinkkel, hogy azok Isten
számára rózsává váljanak.
Ferenc atya

Előítélet – 3. rész

Mindent vizsgáljatok meg; ami jó,
azt tartsátok meg! (1Tessz 5,21)
Az „egyesről” az „általánosra” következtetünk.
Gyakori logikai hiba. Attól ugyanis, hogy éppen tíz
barna hajú emberrel találkoztunk, még nem következik,
hogy minden embernek barna
haja van. Vagy ugye prímszámoknak nevezzük azokat a
számokat, amelyek csak önmagukkal
oszthatók
maradék
nélkül. Mivel a 3, az 5, a 7, a 11
és a 13 prímszám, következik-e ebből, hogy a többi
páratlan szám, a 9 vagy a 15 is az? Ugye nem. Pedig –
ha meggondoljuk – vicceink nagyobb része ilyen típusú
logikán alapul, talán elég néhány szót megemlítenem:
rendőr, szőke nő, cigány…
Fogadjuk meg Szent Pál gondolatát: vizsgáljuk meg,
aztán – de csak aztán – alakítsuk ki és tartsuk meg a
véleményünket. Megítélünk embereket, véleményt
alkotunk róluk pusztán azért, mert ismerjük a

családjukat, vagy csak a kinézetük alapján. Vajon
milyen véleményünk lenne Szent Ferencről, aki csak
olyan ruhát viselt, amit a koldus már eldobott? Időnként
vizsgáljuk felül a véleményünket, mert csak a jót, a
helyeset érdemes megtartani.
A világ változik, az emberek
is változnak, mi is. Másfelől ott
a közismert mondás: kutyából
nem lesz szalonna. Szent Pál
Saulként igen buzgó keresztényüldöző volt. Lám, már akkor
is óvatosan fogadták megtérése
után, mert a keresztények körében – nem alaptalanul –
igen rossz híre volt. De végül belátták, hogy az üldöző
Saulból üldözött Pál lett; természetesen a keresztények
befogadták, a zsidók pedig többféle módon
megkísérelték elhallgattatni, megölni. Van, aki változik,
ezt észre kell vennünk, ezért senkit sem lehet egyszer és
mindenkorra előítéletesen beskatulyázni. (vége)
Balthazár Zsolt
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Hogyan tanultam imádkozni a Betlehemi Nővéreknél?
Az elmúlt két évet a Betlehemi Nővérek ausztriai
kolostorában
töltöttem.
Ők
egy
szemlélődő
szerzetesrend, ami azt jelenti, hogy a munkájuk az
imádság, ez teszi ki a napjaik nagy részét. Nemcsak a
közös liturgiák, egyéni imák vagy a szentségimádás
jelenti ezt, hanem az összes napi tevékenységet
(szolgálatok, kézműves foglalkozások, háztartási, irodai
feladatok, vendégfogadás stb.) is az ima szövi át. Én
mint egy kishúg együtt éltem a nővérekkel a nagy
családban: részt vettem az életük eseményeiben és az ő
életritmusuk szerint éltem.
Elsőként a Jézus-imát tanultam meg tőlük.
Nagyböjtben azt a feladatot kaptam, hogy amikor a
kolostor és a vendégház között úton vagyok, vegyem
elő a rózsafüzéremet, és mondjam minden szemre:
JÉZUS, DÁVID FIA, KÖNYÖRÜLJ RAJTAM,
BŰNÖSÖN! Ez napi 4x10 percet jelentett. Szép lassan
és hittel mondtam, a járásom tempójában. Az elején
nehezen ment, nem tudtam odafigyelni rá, de
engedelmességből kitartottam és folytattam az
egyhangú szavak mondogatását. Körülbelül négy hét
után szereztem az első tapasztalatot az ima hatásáról.
Én ugyanis amikor dühös vagyok, gyakran
használok csúnya kifejezéseket, amelyek önkéntelenül
jönnek a számra, és addig hiába küzdöttem ellenük.
Ezen a bizonyos napon megint mérges lettem valamiért,
de most azon kaptam magam, hogy a trágár szavak
helyett a Jézus-imát mondom. Ez ugyanúgy
automatikusan jött, tehát nem tőlem, hanem Istentől
származott.
Később más feladatot kaptam: kerámiatálakat
tanultam festeni. Egy hét alatt megtanultam a
technikáját és a mintát is, mert nagyon egyszerű volt. A
második héten már unalmasnak találtam, és gyakran
elvesztettem a türelmemet is, ha az ecset vagy a festék

nem akart engedelmeskedni. Az egyik nővér tanácsára
megpróbáltam imádkozni festés közben: minden
ecsetvonásnál Istenhez kiabáltam, hogy könyörüljön
rajtam, mert képtelen voltam elfogadni az
ügyetlenségemet. Nagyon gyors és tartós változást
tapasztaltam. Attól kezdve három hónapig csak ezt
csináltam: festettem és a Jézus imát mondtam; béke volt
bennem akkor is, amikor nem sikerültek szépre a
vonalak, és élveztem, amit csinálok.
Ebben a szerzetesrendben sajátos módon ötvözik a
közösségi életet az elvonultsággal: a nővérek különálló,
magányos cellákban laknak, melyeket a kerengő
folyosói kötnek össze, és eképp vezetik a nővéreket a
közös helyiségekbe, a templomba vagy a refektóriumba.
Ugyanígy az életritmusukban is megjelenik ez a
kapcsolat: A magányos napokat közösségi időszakok
váltogatják egy meghatározott rend szerint.
Számomra a magányos időszak tűnt nehezebbnek,
mert korábban szenvedtem attól, hogy sok időt egyedül
töltsek. Ilyenkor kerestem valakit, akivel beszélgetni
tudtam, vagy programokat szerveztem. Itt a kolostorban
tapasztaltam meg először, hogy jó a magányban lenni,
nem amiatt, mert senki sem zavar, hanem mert a
magányban tudtam találkozni igazán az Istennel. Igaz,
először nehéz volt a nagy csöndben megmaradni és utat
találni Hozzá.
Minden imádság harc, és azt látom, hogy ez a
küzdelem ugyanaz itt a nagyvárosban is: a kísértő
mindig ugyanaz, és csak Krisztussal vagyok esélyes
ellene. Amit a kolostorban tanultam, azt Budapesten is
nagyszerűen tudom alkalmazni, és rájöttem, hogy az
imádság során az a fontos, hogy kitartsak benne, nem
pedig az, hogy milyen körülmények vesznek körül.
Egyelőre ennyit ízelítőül abból, amit a nővérek
között megéltem és tapasztaltam. Biztos vagyok benne,
hogy az a sok minden,
amit tőlük kaptam,
nem csak engem illet,
hanem továbbadásra
érdemes. Például az
imádságra való bátorítás.
Udvary Emese
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Imádkozzunk együtt!
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,20)
A zsolozsma az Egyház hivatalos közös imádsága.
Szerzetesek, diakónusok, papok és püspökök számára
minden napra kötelezően előírt imádság, gerincét a
zsoltárok alkotják. A II. Vatikáni Zsinat erősen ajánlja a
híveknek is legalább a zsolozsma egyes részeinek
elimádkozását.
Kevés olyan egyházközség van, amelynek területén
szentté avatott személy sírja található, a miénk ilyen.
Szent Margit nekünk mintegy „házi” szentünk. Már a
középkorban kialakult egy olyan zsolozsma, amely

Szent (korábban: Boldog) Margit dicséretéről szól. Ő
volt az a szentünk, aki hazánkért ajánlotta fel magát,
királylány létére vállalta a legszigorúbb szerzetesi
életet. Volt miért engesztelnie. Csatlakozzunk hozzá,
engeszteljünk! Engeszteljünk magyar hazánkért, a
magyar hazánkban elkövetett bűnökért!
Minden hónap 27-én az esti szentmise előtt ezt a
középkorból fennmaradt esti imaórát imádkozzuk
néhányan. Sajnos kevesen. Kedves Testvérem! Gyere
Te is, Jézus köztünk van, az engesztelésre nagyon nagy
szükség van, imádkozzunk együtt Magyarországért!
Balthazár Zsolt

Természetesen szeretettel hívjuk az újlakiakat valamennyi közös zsolozsmázásunkra.
Vasárnaponként fél hattól, az esti szentmise előtt mondunk énekes zsolozsmát, hétköznap
pedig pénteken reggel hét órakor, mise után. Adventben és nagyböjtben keddi napokon is
közösen zsolozsmázunk ugyanebben az időpontban.
A zsolozsma elimádkozása mintegy 20–25 percet igényel. Mikéntjét az újonnan
csatlakozók néhány perc alatt elsajátíthatják.
A szerk.

Adventi előzetes
Lapunk következő száma advent első vasárnapjára Szent Család képét adjuk esténként egymás között
jelenik meg. Ezért már most felhívjuk a figyelmet a tovább, közös imádkozás keretében. A képet hozók
hagyományos koszorúkötésre: közösen, Szakolczay egyúttal a szükséges tudnivalókat is elmondják,
Jutka szakértő útmutatásával köthetjük meg adventi bemutatják a képet fogadó házigazdáknak. Kérjük, hogy
koszorúinkat a Szent Erzsébet teremben december 2-án a részt venni szándékozók jelentkezzenek Udvary
délután 3 óra és az esti szentmise között. Anyagot némi Gergőéknél.
térítés fejében a plébánia biztosít. Kérjük, ne engedjük
Az Ürömi utcai kápolnát advent (és nagyböjt)
feledésbe merülni az együttes készülődést (tavaly reggelein immár hagyományosan nyitva tartjuk,
kevesen jöttek)! Nagyon várunk ügyes kezű anyukákat, Balthazár Zsolt és Kati kezdeményezésére. Ennek
aki szívesen eltanulnák a
missziós célja is van a
mesterséget, hogy a jövőben
környéken iskolába és munkába
Szeretettel hívunk az újlaki "Szállást keres
már ők adják tovább…
igyekvők körében. A Szöllősi
a Szent Család" adventi, imás készületre!
Adventben minden hétközSzabolcs jóvoltából frissen
Ha befogadod a Szent Családot ábrázoló
nap reggel roráté szentmisén
renovált
kápolnát
naponta
képet és az azt hozó családot egy estére
vehetünk részt 6.30 órakor. Ezt
váltva
őrzők
stábja
már
advent során, várjuk jelentkezésed a
követően nemcsak a pénteki,
nagyjából kialakult az évek
szallastkeres.ujlakon@gmail.com
hanem a keddi napokon is
során, de köszönettel vesszük
címen vagy telefonon a +36 30 938 8292
együtt imádkozzuk a reggeli
egy-két új segítő csatlakozását
dicséretet.
is.
számon.
Adventi szokás a „Szállást
Sz. J.
Udvaryné K. Betti
keres a Szent Család”, amikor a

Október elején történt…
A hónap vasárnappal és városmissziós programmal
kezdődött. Az újlaki esti szentmise után újlakiak és
sokan mások – összesen közel háromszázan – énekelve,
gyertyákkal és mécsesekkel vonultunk a Vörösvári úti
Szentháromság templomhoz. Út közben megálltunk az
Árpád Gimnáziumnál, a szaléziaknál, az Óbudai
Kulturális Központnál és a rendelőintézetnél, ahol

rózsafüzért
imádkoztunk
az
oktatásban,
az
egészségügyben és a közintézményeknél dolgozókért és
a rájuk bízottakért. A Szentháromság templomban
Bajzáth Ferenc plébános atya és Füzes Ádám atya szólt
a menet végig kitartó tagjaihoz, akiket a házigazdák
vendéglátásban is részesítettek.
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Október 2-án újlaki asszonyok szokás szerint együtt
imádkozták a teljes rózsafüzért a plébánián. Ezúttal
heten, ami már szép számnak számít, de könnyen
növelhető…
Ezen az estén már többen a Bécsi úti pincében és a
plébánián sürgölődtünk, hogy előkészítsük a másnapi
Ferenc-napi együttlétet. Plébános atyánk névnapja jó
alkalom egy jó hangulatú közös beszélgetésre, egymás
jobb megismerésére és persze koccintásra.

2017. november
Október 6-án este a Szent István hittanteremben
jöttünk össze néhányan, ahová a „Csak egyet”
elnevezésű karitatív szolgálat képviseletében Kunszabó
Panni és néhány munkatársa látogatott el tanúságot
tenni. A szerény létszám lehetővé tette, hogy
kiscsoportos beszélgetésekben megismerjük egymást és
egymás gondolatait, és ezekből tanuljunk.
Sz. J.

Felhívás
Kedves Fiatalok! Gitáros kórusunk, mely idén
szeptembertől újra szolgál kéthetente a vasárnapi 9-es
szentmisén, új tagokat keres. Szeretnénk bővülni, új
énekesekkel, gitárosokkal, esetleg más hangszeresekkel
kiegészíteni eddigi kórusunkat, hogy még szebb
hangzást kölcsönözhessünk a miseénekeknek.
Szeretettel hívunk minden 12. életévét betöltött
fiatalt, aki énekelne, gitározna, vagy más hangszeren

(hegedű, fuvola) játszana, hogy bátran csatlakozzon
hozzánk! Próbáinkat a gitáros misék előtt, reggel fél 8tól tartjuk a plébánián, a Szent Margit teremben.
További információ: Zámolyi Csaba, +36 30 787
9347 (15.00 után) ill. csaba.zamolyi@outlook.com
♫♫♪
köszönettel Zámolyi Csaba

Hírek, hirdetések
Halottainkra emlékeztünk november elején. Mindenszentek napján az esti 6 órai szentmisén a Sarlós
Boldogasszony Kórus énekelt. Halottak napján az esti szentmise után Tóth Miklós Zsolt kántor vezetésével
lucernáliumot tartottunk templomunk kriptájában.
Lapunk megjelenésével egy időben, november 4-én, szombaton este rendezzük meg plébániánk hagyományos
karácsony előtti jótékonysági műsoros estjét. Beszámoló a következő számban.
Az elhunyt sportolók lelki üdvéért mutat be szentmisét Ferenc atya november 18-án, szombaton este 6
órakor templomunkban. A misét a templom mögötti emléktábla megkoszorúzása, majd baráti együttlét követi.
A missziók javára gyűjtöttünk október 22-én a katolikus templomokban. Köszönjük az újlaki hívek
nagylelkű adományaként összegyűlt 162.000 forintot.
Alkalmanként azzal a kéréssel fordulnak plébániánkhoz, hogy idős testvéreinknek segítségre volna
szüksége. A jelentősebb segítséget természetesen nem ingyen kérik, olykor azonban heti egyszeri látogatással is
örömet szerezhetünk. Kérjük, hogy aki a segítés bármely formájára vállalkozna, jelezze ezt az irodán vagy a
karitásznál.

Családi események októberben:
A keresztség szentségében részesültek:
Október 1: Horváth Lázár, Mester Gréta,
Hűvösvölgyi Valter
Október 8: Galambos Gréta
Október 14: Nickmann Balázs
Október 21: Földényi Emma

Október 22: Szabó Kornél
Október 29: Béky Levente
Házasságot kötöttek:
Október 14: Nyíri Péter és Prónik Judit

Halottaink:
Kenyeres Józsefné Sára (86), Kadir Aliné Mária (84), Devich János (80), Tóth Ödönné Anna (85)
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