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Nagyböjt lelkülete 
 

Nagyböjt kezdetén érdemes elgondolkodnunk azon, 

hogy mit jelent számunkra a böjt. Önmegtagadást, 

önuralmat, vágyaink visszafogását, vagy van a böjtnek 

valami mélyebb, lelki és közösségi célja? 

ANZELM GRÜN bencés szerzetes azt írja az egyik 

könyvében, hogy Isten a nagyböjtben az öröm 

forrásához akar elvezetni minket. Ahhoz azonban, hogy 

ebből a forrásból inni tudjunk, el kell ismernünk az igaz 

szeretetre vágyó szomjúságunkat, és azt, hogy ezt a 

szeretetet Jézus adta meg számunkra, Aki szenve-

désével azonosult a mi megpróbáltatásaikkal, és Aki 

üdvösségünkért engesztelő áldozatot mutatott be az 

Atyának. Az Atya válasza a Fiú feltámasztása volt, ami 

a mi feltámadásunk kezdete is. A szerzetes ezzel azt a 

gondolatot jelzi, hogy a nagyböjtöt mindig húsvét 

fényében kell szemlélnünk. Jézus nem azért jött el 

közénk, nem azért vette fel emberi természetünket, 

hogy szenvedjen, hanem azért, hogy megváltson 

bűneiktől, és a feltámadás örömére vezessen minket. Az 

Ő áldozata számunkra az öröm forrását jelenti. 

Ez a gondolat egybecseng FERENC PÁPA nagyböjti 

üzenetével. Szent Péter utóda felhívja a figyelmet arra, 

hogy jócselekedeteink nem csak a rászorultat 

gazdagítják, hanem minket is, akik szintén segítségre 

szorulunk. Amikor adunk, közel kerülünk a másik 

emberhez, akinek hálás tekintetében tükröződik az 

öröm, amelyet a feltámadás hitének fénye táplál. 

Ferenc atya 
 

 

Nagyböjti és húsvéti programok 
 

Nagyböjt péntekein keresztút. A szertartás az esti 

szentmise előtt fél 6 órakor kezdődik az Újlaki Sarlós 

Boldogasszony templomban.  

Nagyböjt hétköznapjainak reggelén 7 és 8 óra között 

nyitva tartjuk az Ürömi utcai kápolnát az érdeklődők és 

egy imára betérők számára, a Balthazár házaspár és 

segítőik felügyeletével. 

Nagyböjt keddi és pénteki napjain laudest imád-

kozunk a reggeli szentmise után. 

Március 17. (szombat) délelőtt 8 óra templom-

takarítás. Segítőket szeretettel várunk.  

Március 24. (szombat) reggel 9 órától este 6 óráig 

lelki nap. 

A lelki nap keretén belül délután 4 órakor keresztút 

a Kiscelli kálvárián. 

Március 25: VIRÁGVASÁRNAP 

A 9 órakor kezdődő szentmisén Passió. Énekel a 

Schola in gloriam Dei. A nép részeit a hívek éneklik.  

– A fél 11 órakor kezdődő szentmisén Passió. 

Énekel a Schola in gloriam Dei. 

Barkaszentelés minden szentmisén. Templomi 

körmenet a fél 11-kor kezdődő szentmisén. 

Március 29: NAGYCSÜTÖRTÖK 

Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este 6-kor kezdődik 

a szentmise az Utolsó vacsora emlékére, lábmosás 

szertartással. Közreműködik az Újlaki Sarlós 

Boldogasszony Kórus. Utána virrasztás este 9-ig. 

Március 30: NAGYPÉNTEK 

Szigorú böjti nap. Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. 

Bűnbánati liturgia délután 3 órától 4 óráig – a 

megtérést és a szentgyónást előkészítő szertartás.  

Este fél 6-kor keresztút, melyet a képviselőtestület 

tagjai végeznek. Ezt követően 6 órakor szertartás. 

Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. 

Március 31: NAGYSZOMBAT 

Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Az esti szertartásig 

a szentsír látogatása. Este 8-kor a húsvéti vigília 

szertartása. A feltámadási körmenet kb. este 10-kor 

kezdődik. 

Április 1: HÚSVÉTVASÁRNAP  

A 9 órás szentmise után ételszentelés, énekel a 

Schola in gloriam Dei. Fél 11-kor énekes ünnepi mise, 

énekel a Schola in gloriam Dei.  

Este 6 órakor szentmise, énekel a Sarlós Boldog-

asszony Kórus.  

Április 2: HÚSVÉTHÉTFŐ 

Vasárnapi miserend: Szentmise reggel 9-kor, fél 

11-kor és este 6-kor. 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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Biblikum
 Megbocsátás 

 

… bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; … Mert ha 

megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is 

meg fog bocsátani mennyei Atyátok. De ha nem 

bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja 

megbocsátani nektek a ti botlásaitokat. 

(Mt 6,12. 14-15) 

 

A megbocsátás és az ellenség szeretete mindenki 

számára igen nehéz feladat. Könnyű kimondani: nem 

haragszom, bár sokszor ez sem igazán könnyű. A 

legnagyobb nehézség a szóban kimondott megbocsátás 

és a lélekben való tényleges megbocsátás között van.  

 Mondjuk úgy csinálok, mintha mi sem történt 

volna, de belül esz a méreg, nem tudom megemészteni 

a történteket. Ez a magatartás igen messze áll a 

megbocsátástól. 

 Én megbocsátanék, de ő nem kért bocsánatot. 

Ez sem az igazi. Nekem kell azt a bizonyos lépést 

megtennem, nem pedig várni a másikra. 

 Eljátszunk a gondolattal, hogy akkor és ott mit 

is kellett volna tenni vagy mondani. Valami csípőset, 

valami olyant, hogy a másik elszégyellje magát, hogy 

rögtön bocsánatot kérjen. Hát ez sem a tényleges 

megbocsátás. 

Pedig Jézus igazán világosan beszél: úgy fog a 

Mennyei Atya nekünk megbocsátani, ahogy mi 

megbocsátunk embertársunknak. Sokan olyanokat 

mondanak, hogy Isten úgyis megbocsát, hiszen az a 

dolga. Isten azonban nemcsak irgalmas, hanem 

igazságos is. Ha te embertársadat nem tudod szeretni, 

mégpedig feltétel nélkül, pedig őt látod, hogy tudnád 

szeretni az Istent, akit nem látsz? (Lásd: 1Jn 4,20-21) 

Balthazár Zsolt 
 

 

Magyar boldoggá avatás 
 

Május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják 

Brenner Jánost. Hálatelt szívvel várjuk az örvendetes 

eseményt, és örömmel tesszük közzé, hogy az újlaki 

hívek között is akad olyan, aki személyesen ismerte az 

1957-ben vértanúhalált halt rábakethelyi káplánt. 

Vörös Gábor így emlékezik: 

„Tízéves kisfiú-koromban – most nyolcvan vagyok 

– családi meghívást kaptunk édesapám hivatali 

főnökétől, Brenner Józseftől. Az, hogy a család többi 

tagja közül máig is kizárólag csak – az akkoriban már 

nagyfiú, de még rövidnadrágot hordó – Brenner Jánosra 

emlékszem (aki az én szememben akkor szinte 

felnőttnek tűnt) számomra gondviselés. (Nem 

gondviselésszerű, hanem „szerű” nélkül nekem az!) 

Csak egy villanás, ami aztán a vértanúság hírül 

vételekor csak megerősödött: a szentek köztünk 

vannak!” 

Vörös Gábor édesapja, Vörös László még a 

kilencvenes években, kilencven éves korában rögzítette 

emlékeit a szombathelyi – de átmenetileg Pécsett élő – 

Brenner családról. Ebből idézünk: 

„Az első világháború utáni idők népszerű 

polgármestere volt a városi virilista családból származó, 

kilencgyerekes Brenner Tóbiás, akinek a kezde-

ményezésére a trianoni kábulatból lassan felocsúdó 

Szombathely számos nevezetességgel gyarapodott… 

Az ő kilencedik gyermeke volt az az emlékezetes 

derék ember, akinek hat esztendőn át munkatársa 

voltam. Brenner József gépészmérnök volt az 

emlékezetes kolléga. 1903-ban született, természetesen 

Szombathelyen. Oklevelét a budapesti Királyi József 

Műegyetemen nyerte el. 

1940-ben a pécsi iparfelügyelőt katonai szolgálatra 

behívták, és helyére Brenner Józsefet nevezték ki 

hivatalvezetőnek. Jómagam 1940-ben már a 

főfelügyelői cím birtokosa lehettem. Pécsett nap mint 

nap találkoztam az odaköltözött Brenner család 

tagjaival. Szemem előtt játszódott le a három fiú 

növekedése, igazi jólneveltségükből fakadó magatartása 

és hagyományos szülőtisztelete. A család életét puritán 

felfogás és mély, nem hivalkodó hívő gondolkodás 

jellemezte. László, János és József valósággal a 

génjeikben hozták magukkal vallásos gondolkodásukat. 

Letagadhatatlan, hogy életvitelük környezetükre is 

kisugárzott.  

… meg kellett érnie [Brenner Józsefnek] a 

legnagyobb megpróbáltatást, amelynél szörnyűbbet egy 

szülő számára el sem lehet képzelni: a legnemesebb 

lelki szolgálatban álló, felszentelt derék három pap fia 

közül Jánost 1957-ben máig is felderítetlen 

körülmények között, szent hivatása gyakorlásakor 32 

késszúrással orvul megölték.  

A horrorokban bővelkedő évtizedek között is kirívó 

szörnyűségről külön ismertetéssel tudok szolgálni.  

Bennem mély benyomást keltett az, hogy a 

közszeretetben élt ifjú pap roppant népes temetésekor 

az ott jelenlévő cigányok valóságos extázisban siratták 

szeretett fiatal káplánjukat.” 

Szeretnénk a fentieket Cser Péter atya, korábban 

óbudai, jelenleg szombathelyi szalézi szerzetes friss 

tájékoztatásával kiegészíteni: 

„Brenner János vértanú földi maradványai immár 

nincsenek kriptánkban, az eredeti sírban; további 

vizsgálatra áthelyezésre kerültek a székesegyház 

területére. Az egykori, visszafalazott sírhelyen látható 

is, hogy tiszteleti helye nálunk megszűnt.” 

 

Sz. J. 
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Helyzetjelentés a frontvonalból 
 

Kicsit sovány, nem is nagyon erős, a segítségre is 

bőven rászorul, de él. Jelen van, és teszi, ami kitelik 

tőle. Itt, Újlakon.  
Hogy ki ő? Hát a plébániai karitasz. 

Mivel anyagilag tekintélyes részben az újlaki hívek 

nagylelkű áldozatkészsége működteti, egy rövid 

helyzetjelentéssel szolgálnánk az adakozók felé. 

A „hajléktalanperselybe” gyűlő 

adományokból főzünk. Nagyon 

gondos takarékoskodással, sok-sok 

utánajárással, az akciók kitartó 

felkutatásával heti harminc-

harmincöt adag meleg ételt tudunk 

kiosztani. „Profi” háziasszony 

főzte, egyszerű, hétköznapi, jóízű 

ételeket. Erre többnyire állandó 

„kuncsaftok” vannak. Ha elfogy, futja még hőkezelt 

virslire, májkrémre, kenyérre. Ha akad egy kis 

többletpénz, akkor vásárolunk készétel-konzerveket, jó 

tartaléknak bizonyulnak, különösen a téli hónapokban. 

Van tehát, aki bevásárol, főz, hozza az ételt. Van, 

aki dobozokat ajándékoz vagy vesz hozzá. Van – 

ugyanaz vagy más –, aki kiadja az ételt. Nem ritkán ez a 

legnehezebb. 

Ott vannak aztán a ruha-adományok. Ezeket 

átválogatva tudjuk továbbadni, egy részét helyben, 

nagyobb mennyiség esetén a máltaiak vagy a Jó Pásztor 

nővérek is kapnak belőle. 

Kell tehát, aki válogassa a ruhákat, mérlegelje a 

továbbadás lehetőségeit, elszállítsa, ha szükséges. 

Esetleg takarót, ponyvát szerezzen és juttasson el az 

utcán élőknek. Persze csak akkor, ha van másvalaki, aki 

ajándékozza mindezeket. 

Arra is akad ember, aki a legelesettebb hajlék-

talannak elviszi az ételt, a plédet, kabátot, vált ki 

gyógyszert, és megpróbálja elhelyezni egy szálláson. 

Több-kevesebb sikerrel. 

Van aztán olyan is, aki maga 

felkutatta, „privát” forrásból, a saját 

autójával juttat el tüzelőt nehéz 

sorsú embereknek, akik kályhához 

is a karitasz révén jutottak. Vagy ha 

akad használt, de jó állapotú 

háztartási gép, bútor, keres (és 

mindig talál!) rá felhasználót. 

Mert messze nem csak a 

hajléktalanokról van szó. Mindig akad idős ember, akit 

orvoshoz, misére kell elkísérni, vagy csak néha 

„rágyújtani a... villanyt”. Van, akit hivatalos ügyekben 

kell segíteni, eligazítani. Van, aki lak(hat)ással még 

éppen rendelkezik, de anyagilag és sokszor 

egészségileg is megrokkant, nagy segítség neki a tál 

étel, használt ruha. És az emberi szó. 

Mert sokszor abból van a legkevesebb. Egy mosoly, 

egy „hogy van”, vagy „mi újság” néha egész 

szóáradatot tud kiváltani abból, aki testileg vagy 

lelkileg mélyrepülésben van. Csak ezt nem lehet 

adományokból fedezni: ezt mindenki a sajátjából adja… 

 

– jéjé – 
 

 

Gyűjtés 
 

Tartósélelmiszer-gyűjtést hirdet a püspöki kar 

március 4. és 11. között a katolikus templomokban. Az 

alamizsnálkodásnak erre a formájára az idén is 

szeretettel buzdítjuk az újlaki híveket, akiknek 

nagylelkűsége az elmúlt évek alatt már számtalanszor 

megmutatkozott: nem csupán a vasárnapi misék után, 

hanem hétköznapokon is megteltek a mellékoltárok elé 

kihelyezett kosarak. Bőven megteltek, mi pedig 

örömmel cipeltük, szortíroztuk, összesítettük és 

osztottuk ki a nagy mennyiségű élelmet.  

Külön köszönetet mondunk a melegíthető készétel-

konzervekért, étolajért és száraztésztáért. Az elesett 

emberek szükségleteire gondolva kérjük, hogy az idén 

is elsősorban ilyesmit adományozzanak, de persze 

mindenféle tartós élelmiszert köszönettel fogadunk. 

az újlaki plébánia karitasz-csoportja 
 

 

Ülésezett a képviselőtestület 
 

Képviselőtestületünk 2018. február 15-i ülésén a fő 

téma a 2017. évi beszámoló és a 2018. évre tervezett 

költségvetés volt. Ilyenkor nem pusztán anyagiakról 

esik szó, hanem plébániánk és egyházunk 

tevékenységeit is végiggondoljuk. Most különösen a 

bevételek kapcsán vetődtek fel érdekes kérdések: 

fontosnak tartjuk azt, hogy híveink adakozása jobban 

kiterjedjen az önkéntes egyházi hozzájárulásra. 

Amikor ezt nevünk megadásával együtt befizetjük, az 

összeg mértékétől függetlenül is jelezzük – és ez 

önmagunk számára is legyen fontos –, hogy tagjai 

vagyunk a plébániának, nem csupán egyházi 

"szolgáltatását" vesszük igénybe. 

Terveinkről és azok megvalósulásáról a 

későbbiekben részletesebben is beszámolunk.  

Harmat Péter, a képviselőtestület alelnöke 
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Keresztény szófejtés 
 

böjt 

 

Szavunk a német nyelvből ered, közvetlen rokona a 

’gyónás’ értelmű mai német Beichte. Ennek ősi, 

ófelnémet (az 1000. év körüli) alakja bigiht vagy bijiht, 

jelentése pedig ’vallomás’ volt. A szó feltehetőleg a 

Magyarországra érkező német telepesekkel, főként a 

német papokkal juthatott a magyar nyelvbe. Erősíti ezt 

a származtatást, hogy a másfél évszázaddal ezelőtt 

megjelent Czuczor–Fogarasi-féle szótár még „böjt vagy 

béjt” formában adja meg a címszót. 

Magyarázatra szorulhat a szó jelentésmódosulása: 

’vallomás, gyónás’-ból ’önmegtartóztatás, (hús)ételtől 

való tartózkodás’ lett. Ha arra gondolunk, hogy régen a 

nagyböjt volt jellemzően a gyónás időszaka (… az 

Oltáriszentséget legalább évente egyszer, húsvét táján 

magadhoz vegyed), látjuk az összefüggést, amely a 

névátvitelt lehetővé tette. Emellett az is elképzelhető, 

hogy a gyónás (=’vallomás’) következményeként 

kiszabott penitencia gyakori formája lehetett az 

önmegtartóztatás, főként a táplálkozás területén. 

A legjelentősebb, leghosszabb böjti időszak érthető 

módon a nagyböjt nevet érdemelte ki. Ennek a 40 napos 

(csak a hétköznapokat felölelő) időszaknak a neve a 

latinban – és hasonlóan több neolatin nyelvben – 

’negyvenedik’, azaz latinul quadragesima. Ennek 

magyarítása az Érdy-kódexben (1527) a negyvenlőböjt 

megnevezés.  

 

Szaszovszky József 

 

 

Hírek, hirdetések 
 

Adó. Akik személyi jövedelemadójuk 1–1%-áról 

rendelkezhetnek, azoknak szíves figyelmébe ajánljuk 

egyfelől a Magyar Katolikus Egyházat (adószáma: 

0011), másfelől az Újlaki Sarlós Boldogasszony 

Alapítványt (adószáma: 18083440-1-41). 

Február óta hétköznapokon valamennyi 

szentmisét Ferenc atya mutatja be templomunkban. 

András atya továbbra is celebrálja a vasárnapi fél 11-es 

szentmisét.  

A Béres cég jóvoltából hat adag Béres-cseppet 

kapott a plébániai karitasz. Az adományban hat idős 

újlaki testvérünk részesült. 

Közlekedésrendészeti változásra szeretnénk 

felhívni autóval járó testvéreik figyelmét. Talán még 

nem mindenki vette észre, hogy „behajtani tilos” tábla 

került a templom mellé, a Felhévizi út elejére. Így most 

már az észak felől a Bécsi úton érkezők sem a templom 

egyik oldalán (Szépvölgyi út), sem a másik oldalán 

(Felhévizi út) nem fordulhatnak be jobbra. 

A nagyböjti reggeleken ismét nyitva tartó Ürömi 

utcai kápolna szentélye karácsony óta új 

zsalugáterekkel gyarapodott Szöllősi Szabolcs 

jóvoltából.  

Helyesbítés. A köpenyek színének téves ismerete 

miatt helytelenül közöltük a margitszigeti szabadtéri 

misén megjelent lovagrendek nevét. Fehér köpenyben a 

Szent Sír lovagrend, zöldben pedig a Szent István 

lovagrend tagjai vettek részt a szentmisén. (A máltai 

lovagok fekete köpenyt viselnek.) 

 

 

Családi kirándulás 
 

Szeretettel várjuk a gyermekeket és kedves szüleiket a plébániánk által 

meghirdetett családi kirándulásra. Első állomásunk az Erzsébet-kilátó lesz, majd 

onnan átsétálunk a Hűvösvölgybe, ahol focizni, métázni fogunk, és ha a lehetőségek 

engedik, egy rövid akadályversenyt is szervezünk a résztvevők számára.  

Dátum: április 7., szombat.  

Indulás: a Sarlós Boldogasszony Plébánia udvaráról, 9:00. 

Érkezés: a Sarlós Boldogasszony Plébánia udvarára, 17:00. 

 

 

Musica Sacra Civitatis. 
 

A II. kerületi egyházi kórusok hangversenye idén március 23-án, pénteken este fél hétkor kezdődik a Móricz 

gimnáziumban a Sarlós Boldogasszony Kórus részvételével. A belépés díjtalan. 
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Történelem 

Üröm az örömben, avagy hogyan valósult meg 

a 450 éve meghirdetett vallásszabadság Erdélyben 
 

„Megvévén penig in anno 1660 Váradot az török, az 

váradi kálvinista prédikátorok béjövén Erdélyben, 

kezdették eltiltani az más vallású urakot s nemességet, 

hogy katolika iskolában gyermekeket ne taníttassák… 

Az katolikus püspöknek nem vala szabad béjönni 

Erdélyben; Molduvában, Bákóban vala egy minorita 

barát, lengyel püspök. 

… Kolosváratt minden templomainkot elvevék, az 

piaci templom tornácában egynéhány papunkat 

megölék, úgy egy jesuvitát az Farkas utcai templomban, 

az többit esszevagdalák… 

Harang sem vala egy is, hanem két jókora 

csengettyű, az kikkel iskolákban csengettenek, misére, 

vecsernyére is azokkal harangoztanak, nem is volt 

szabad, az hol kálvinisták voltanak, az míg az 

kálvinisták elébb nem harangoztanak, addig harangozni. 

Nem vala más semmi egyéb processiót járnunk az 

városban [ti. Kolozsvárott] benn szabad, hanem húsvét 

előtt való szombaton estve nyolc órakor resurrectiókor 

az Vágner házáig, ott egy kút vala, csak éppen a kútig. 

…az monstrántiavivő pátert az más valláson levők 

meghajigálták kővel, fával, sőt tudom, hogy a páter 

kezit is bottal megütötték. 

Az ország articulusa és törvénye szerént két 

klastromnál több szabad [ti. engedélyezettt] nem volt… 

Sőt emlékezem reája, midőn ezen Szent Ferenc 

alázatos fiai, kivált valamely kálvinista faluban vagy 

más vallású falukon, városokon, mezővárosokon 

mentenek által, csúfolták, hurították, kárnították s 

káromlották, de ezek a szent szerzetesek jó szívvel 

voltak bolondok az Krisztusért. 

Az katolikus, avagy pápista atyák gyermekeit erővel 

elveszik vala az atyjoktól az kálvinista fejedelmek és 

fejedelemasszonyok, s kálvinista iskolában taníttatják 

vala. 

Sem Fogaras Városában, sem districtusában szabad 

nem vala az katolikus papoknak legkisebb isteni 

szolgálatot is véghezvinni; mikor az fejedelem 

Fogarasban volt, ha egy katolikus ember szentmisét 

akart hallani, vagy meg akart gyónni, Galacra az Olton 

által kellett menni. 

részletek báró Apor Péter 

Metamorphosis Transylvaniae 

c. emlékiratából (1736) 

Természetesen szeretjük, támogatjuk, sőt, a 

lehetőség szerint gyakoroljuk is az ökuménét. De a 

múltat is be kell vallani.  

A szerk.   

 

 

Ferenc pápa: A gyóntatófülkében 

fenyegetés helyett az Atya bocsánatát kell közvetíteni 
 

Az Úr soha nem fárad bele, hogy mindenkit a 

megtérésre szólítson, és ezt szelíden, atyai bizalommal 

teszi. Így tegyenek tehát a gyóntatók is! – figyelmeztetett 

Ferenc pápa reggeli homíliájában, a Szent Márta-ház 

kápolnájában február 27-én bemutatott szentmisén. 

Nagyböjt ideje kedvező alkalom arra, hogy 

megtérjünk, közeledjünk Istenhez, fordítsunk 

életünkön. Ezt a kegyelmet kérnünk kell az Úrtól. A 

mai olvasmány Izajás könyvéből (Iz 1,10.16–20) nem 

más, mint felhívás a megtérésre – szögezte le 

szentbeszéde elején Ferenc pápa. 

A Szentatya rámutatott, hogy mily sajátos módon áll 

hozzá bűneinkhez Jézus. Nem fenyeget, hanem 

kedvesen szólít, bizalommal. „Gyertek, beszéljük meg!” 

– így fordul Szodoma fejedelmeihez és Gomorra 

népéhez az Úr, aki már elmagyarázta nekik, hogy 

kerüljék a rosszat és keressék a jót. Ugyanígy tesz 

velünk is. Azt mondja az Úr: „Gyere, gyertek, és 

beszéljük meg! Beszélgessünk egy kicsit!” Nem ijeszt 

meg minket. Olyan, mint az édesapa, akinek serdülő fia 

valami csínyt követett el, és meg kell szidnia érte. Tudja 

azonban, hogy veréssel nem működik; bizalommal kell 

hozzáfognia. „Beszéljünk, vitassuk meg! Ne félj! Nem 

akarlak megütni.” És mivel tudja, hogy fia azt gondolja: 

„De én csináltam valamit…”, így szól: „Ha olyanok 

volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, 

mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok 

lesznek, mint a gyapjú.” 

Mint az apa kamasz fiával, Jézus tehát a bizalom 

gesztusával közelít a megbocsátáshoz, és megváltoztatja 

szívünket – hangzott el a pápa kedd reggeli 

homíliájában. Így történt Zakeus és Máté esetében, és 

így tesz a mi életünkben is: megmutatja, hogyan 

lépjünk előre a megtérés útján. 

Mondjunk köszönetet az Úrnak jóságáért! – 

buzdított a pápa, kifejtve: Jézus nem akar megütni és 

elítélni minket. Életét adta értünk: ebben áll az ő jósága. 

Mindig keresi a módját, hogy megérintse a szívünket. 

Amikor mi, papok az Úr képviseletében hallgatjuk a 

megtéréseket, nekünk is ilyen jóságosan kell 

viselkednünk. Ahogy az Úr mondja: „Gyertek, 

beszéljük meg, nincs gond. Van bocsánat.” Nem 

fenyegetve. 
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A Szentatya ezzel kapcsolatban egy bíboros 

tapasztalatát mesélte el, aki amikor úgy érezte a 

gyóntatás alatt, hogy valami nagy bűnről van szó, nem 

időzött annál sokáig, hanem továbbment, folytatva a 

párbeszédet. Ez megnyitja a szívet, és a másik ember 

békében érzi magát – mutatott rá a pápa. – Így tesz az 

Úr is velünk, azt mondja: „Gyertek, vitassuk meg, 

beszélgessünk! Fogd a megbocsátás »bizonylatát«, van 

bocsánat.” 

Ferenc pápa e szavakkal zárta homíliáját: Segít 

nekem, ha úgy tekintek az Úrra, mint egy apukára, 

akinek a fia nagynak hiszi magát, felnőttnek, de még 

csak félúton jár. És az Úr tudja, hogy mindannyian 

félúton járunk, és sokszor van szükségünk rá, hogy 

halljuk: „Gyere csak, ne ijedj meg, jöjj! Van bocsánat.” 

Ez bátorít minket. Nyitott szívvel menjünk az Úrhoz! Ő 

az atya, aki vár minket. 

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír 

2018. február 27. kedd 

 

 

Családi események februárban 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Február   4: Fekete Liana Shantel 

Február 11: Kurcz Eszter 

Február 25: Szabó Levente és Szabó Előd Kende 

 

Halottaink: 

Kalocsai Julianna (88), Váczi Sándorné Ilona (86), Wölfl Péter (68) 

 

 

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

  

Keresztút: nagyböjt péntekein 17
30

-kor. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: kedden és 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 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. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: 

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) 

A gitáros kórus próbái: vasárnaponként, a gitáros 

misék előtt, reggel fél 8-tól a Szent Margit teremben. 

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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