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„Íme, hitünk szent titka” 
Nagyböjt az Eucharisztia fényében 

 

Hitünk tanítása szerint az Eucharisztia keresztény 

életünk „csúcsa és forrása” (LG 11), amelyben benne 

van az Egyház „kegyelmi kincse és gazdagsága” (PO 

5). Ez a kegyelmi gazdaság többféle módon tárul fel 

előttünk. A kegyelem kiáradásának az egyik fontos 

forrása a Szentmise, amelyben jelenvalóvá lesz Jézus 

értünk bemutatott áldozata, 

amelybe mi is belekapcso-

lódhatunk. A kegyelem másik 

fontos forrása az Oltáriszentség, 

amelynek jelenlétében szemlél-

hetjük Isten titkát, Isten 

jelenlétében önmagunkat, és 

feltöltődhetünk szeretetével, 

erejével.  
Ebben a nagyböjti elmél-

kedésben inkább a szentmisére 

mint áldozatra gondolunk, 

amely Jézus szavainak elmon-

dásában ér a csúcspontjára. „Ez 

az én testem, mely értetek adatik” majd: Ez az én 

vérem, „mely értetetek kiontatik” (Lk 22,7-20). A 

szentmisében ekkor a pap így szól a néphez: „Íme, 

hitünk szent titka”. A nép pedig így válaszol: 

„Halálodat és feltámadásodat hirdetjük, Urunk, amíg el 

nem jössz.” Nagyböjtben Jézus szenvedésére, halálára, 

a húsvéti időben pedig Jézus feltámadására gondolunk.  

Ha nagyböjt üzenetét az Eucharisztia áldozatának 

fényében vizsgáljuk, akkor arra kell gondolnunk, hogy 

Jézus hogyan készült arra, hogy a keresztfán odaadja 

életét értünk. Hogyan utasította vissza a kísértéseket, 

amelyek arra irányultak, hogy felhasználja isteni erejét? 

A pusztában hogyan utasította vissza a hatalom, a 

dicsőség és a test kísértéseit? Hogyan tudta elviselni, 

hogy egyre jobban feltárulkozó isteni szeretetét egyre 

konokabban elutasítják? Hogyan tudott beszélni az 

ellenségszeretetről, amikor gyű-

löletet sugárzó, gonosz arcokat 

látott maga körül? A kereszten 

hogyan volt ereje mentegetni az 

Atya előtt azokat, akik sóvá-

rogva várták a halálát? 

Ezeken elmélkedve juthatunk 

el addig a felismerésig, hogy 

Jézust az Atya és a Szentlélek 

kiáradó szeretete hatotta át, ez 

adott erőt számára a kereszthez 

vezető úton. A mi nagyböjtünk 

is akkor lesz Jézus útjához 

hasonló, ha mi is szembenézünk 

életünk kísértéseivel, és imádságainkkal Istenhez bújva, 

az Ő közelségét megtapasztalva visszautasítjuk azokat. 

Ez az erőt adó közelség a szentmisén a Jézus testéből 

való részesedéskor éri el teljességét, amely egyszerre 

„csúcs” és „forrás” számunkra. Ez a forrás csillapítja a 

szeretet utáni vágyódásunkat, szomjunkat és indít arra, 

hogy megosszuk másokkal, akik még nem ismerik, de 

talán még nálunk is jobban vágyódnak utána. 

 

Ferenc atya 

 

 

 

Segíts, ó, életem ura, 

hogy ne hiába 

éljek itt a földön. 

 

Segíts, ó, napjaim ura, 

hogy ne legyek 

felebarátom terhére. 

 

Segíts, ó, óráim ura, 

hogy ne legyek 

önmagamhoz láncolva. 

 

Segíts, ó, lelkem ura, 

hogy ne hiányozzam onnan, 

ahol szükség van rám. 

 G. Lohmann és M.  Jenny 

dalszövegét E. Lukas idézi Spirituális lélektan c. művében 

és B.Zs ajánlja figyelmünkbe 

Újlaki Hangok 
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Biblikum
 A kemény parancs 

 

Ne paráználkodj! (MTörv 5,18) 

Hogy ezt a parancsot hogyan kell érteni, azt Jézus a 

Hegyi beszéd elején (lásd Máté evangéliuma) nagyon 

világosan elmagyarázta. A lényege az, hogy lelked 

mélyén se gondolj arra, hogy olyas valakivel létesítesz 

kapcsolatot, aki nem a házastársad. Ha ilyen gondolatod 

támad, állj ellen, mert ez bűnre visz vagy vihet. A kósza 

gondolataidat persze nem tudod irányítani, de ha 

foglalkozol vele, az bizony kísértés, amit – hogy is 

mondod a szentgyónásban? – mint bűnre vezető 

alkalmat el kell kerülni. 

Balthazár Zsolt 

 

 

Elsőáldozásra készülünk 
 

A mostani tanévben, ahogy tavaly is, az 

elsőáldozásra készülő gyerekek felkészítése 

plébániánkon zajlik, havi egyszeri alkalommal, a 

hitoktatók szervezésében és Ferenc atya irányításával. 

Ilyenkor együtt veszünk részt a 9 órai vasárnapi 

szentmisén, majd átmegyünk a Szent Erzsébet terembe. 

Ott agapé következik, majd a Szent Margit teremben 

hittan.  

 Idén keretjátékba foglaltuk az alkalmakat: 

kalandparkban érezhetik magukat a résztvevők.  

Volt már élménygőzös, kincskeresés, konkoly és 

búza (rizs és lencse) válogatás; és a felkészülésnek még 

csak a felénél tartunk. Minden kalandhoz kapcsolódik 

szentírási szakasz, amit megbeszélünk, majd azt követi 

a játék, amit sokszor egy plébániai kisközösség tagjai 

vezetnek. 

15 diák készül ebben a formában a szentség vételére, 

jókedvű és lelkes csapat. Többségük a hozzánk tartozó 

iskolák tanulója.  

Legutóbb a parancsokról és megtartásuk 

fontosságáról esett szó, sokan szóltak hozzá, komoly 

gondolatokat fogalmaztak meg. Ezután következett a 

mocsárjárás: a padlóra tett lapokon egy-egy bűn 

szerepelt, s ezek között kellett ügyesen lavírozni a 

terem egyik sarkából a másikba, a mocsárjáró játék 

szabályait követve. Jó lenne, ha a valós életükben is 

ilyen ügyesen ki tudnák kerülni a bűnöket! 

Korábban a gyerekek az adventi lelki nap 

programjaiba is bekapcsolódtak, pl. a templomi 

karácsonyfákra ők díszítették a mézeskalács-szíveket. 

Az elsőáldozás – már hagyományosan – Szenthá-

romság vasárnapján, a 9 órai szentmisén lesz. Szent-

háromság vasárnapja idén június 16-ára esik. 

Kérem a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak az 

elsőáldozókért! 

 

Jüling Erika 

 

 

Bérmálásra készülünk 
 

Nagy örömet jelent számunkra, hogy főpásztorunk, 

dr. Erdő Péter bíboros úr vállalta, hogy május 25-én az 

este 6 órakor kezdődő szentmisén kiszolgáltatja a 

bérmálás szentségét. A jelöltek felkészülése szeptember 

óta tart. A fiatalok a kedd esténként 7 órakor kezdődő 

plébániai oktatáson, illetve az iskolai hitoktatáson 

vesznek részt, a felnőttek felkészítése pedig a hétfő 

esténként 7 órakor kezdődő összejövetelen történik. Bár 

az oktatás már tart, megfelelő indok esetén újabb 

jelentkezőket is szívesen fogadunk. 

 

Ferenc atya 

 

 

Keresztény szófejtés 
 

liturgia 

 

szavunk – mint megannyi más – a klasszikus 

görögből származik, talán azt tarthatjuk 

különlegességének, hogy se alakjában, se jelentésében 

nem változott sokat az évezredek folyamán – 

használatában azonban igen. Mai értelme szerint „a 

keresztény istentisztelet hivatalosan megszabott 

formája”. Az Egyházi Törvénykönyv úgy fogalmaz: „A 

megszentelői feladatot az egyház különösképpen a szent 

liturgia által teljesíti, melyet Jézus Krisztus papi 

feladata gyakorlásaként fogunk fel” (834. kánon). 

A görög  (=leiturgia) szó összetétel a 

leitosz (’népi’) és ergon (’mű, munka’) szavakból, 

hajdani jelentése ’a nép javára végzett szolgálat’ volt. 

Ebbe a „közmunkába” belefért a (vallási) ünnepek 

rendezése is. Így érthető, hogy a görög nyelvű 

Ószövetség (Septuaginta) gyakran használja a papok és 

leviták istentiszteleti szolgálatára. Az Újszövetségben 

és az egyházatyáknál egyre ritkábban fordul elő a szó, a 
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középkor is szívesebben használta a ritus (’szertartás’) 

megjelölést. A humanizmus kezdi újra használni a szót, 

mind világi, mind vallási értelemben, „a hivatalos 

egyházi latin nyelvhasználatban csak a 19. században 

honosodik meg a »liturgia« kifejezés” (Csanád Béla). 

 

zsolozsma 

 

szavunk latin megfelelője az Egyházi 

Törvénykönyvben liturgia horarum, azaz szó szerint: 

’az órák liturgiája’, amiből kitetszik, hogy a zsolozsma 

is egyfajta liturgia. Erre utal a szó legvalószínűbb 

eredeztetése is: különböző szláv nyelvekben a sluźba 

szó értelme ’szolgálat, állás, hivatal’, olykor egyházi 

értelemben is. Ami tehát a liturgia görögül, az a sluźba 

szlávul, legalábbis eredetileg… 

Hangtanilag gyakran előforduló változások (sz>s>zs 

változás a szó elején, amire hatott az utána következő 

másik zs hang; magánhangzó közbeiktatása a szókezdő 

mássalhangzó-torlódás elkerülésére; a két ajakkal 

képzett b hang ugyanúgy képzett, de orrhangú m-é 

válása stb.) eredményezték szlávból magyarrá vált 

zsolozsma szavunkat, melynek első lejegyzését a 13. 

századból ismerjük. – Szlávból vagy szláv közvetítéssel 

átvett jövevényszavainknál mindig fennáll annak 

lehetősége, hogy a szó a keleti kereszténység révén 

jutott el hozzánk.  

A zsolozsma tehát az órák, vagy ahogy a jobb 

érthetőség kedvéért mondjuk, az imaórák liturgiája, 

papok és szerzetesek által – és ma már olykor világiak 

által is – szabályos időközönként végzett imádság. 

Ennek csak kis része, ha nagyböjtben a reggeli 

szentmise után kedden és pénteken közösen elmondjuk 

Újlakon a zsolozsma reggeli változatát, a laudest… 

 

Szaszovszky József 

 

 

Hírek, hirdetések 
 

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az 2019. év nagyböjtje március 6-án, hamvazószerdával veszi kezdetét. Ebben 

az időszakban pénteken hústilalom van érvényben. Újlakon péntek reggelenként 7 és 8 óra között nyitva tart az 

Ürömi utcai kápolna, templomunkban pedig a szokásos péntek reggeleken kívül keddenként is elmondjuk a 

zsolozsmát. 
 

Zarándoklat Csíksomlyóra: Plébániánk zarándoklatot szervez a pápalátogatásra. Az ünnepi szentmise 2019. 

június 1-jén, szombaton délelőtt lesz. Az általunk szervezett autóbuszos zarándoklat május 31-én, pénteken reggel 

indul a plébániától, és június 2-án, vasárnap este érkezik vissza. Az utat a III. kerületi Önkormányzat is támogatja. 

Érdeklődni lehet a plébánián személyesen vagy a (06/1-) 33-53-573-as telefonszámon.  
 

Február elejétől Varga Norbert atya, érseki titkár mutatja be a reggeli szentmisét templomunkban hétfőn, 

csütörtökön és pénteken – hacsak egyéb elfoglaltságai nem szólítják el máshová. A titkár úr miséi alatt Ferenc atya 

gyóntat. 
 

Február 7-én este ülésezett plébániánk képviselő-testülete. A tanácskozás legfontosabb pontjai a 2018. évi 

elszámolás és a 2019. évi költségvetés voltak.  
 

A Duna Televízió reggelenként jelentkező Hajnali gondolatok című rövid műsorában február első felében 

kilenc reggel egy-egy újlaki hívő, valamint Ferenc atya mondta el az aznapi evangéliumhoz fűződő gondolatait. 
 

Február 22-én, pénteken este az etikai kör programjaként Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos 

Szövetségének elnöke tartott előadást plébániánkon aktuális politikai kérdésekről, különösképpen a 

családtámogatásról és a túlóra-törvényről. A világos gondolatvezetésű és szabatosan megfogalmazott előadás 

kiterjedt a szakszervezeti mozgalom helyzetének ismertetésére és gazdasági kérdések taglalására is. A mintegy 

harmincfős hallgatóságnak egyharmadát tették ki az újlakiak. 

 

 

Családi események februárban 
 

Házasságot kötöttek:  

Február 22: Barna László és Horváth Júlia 

 

Halottaink: 

Képes Andrásné Piroska (80), Polyák Dezsőné Terézia (92), dr. Irtó István (86), 

Zabó Károlyné Geyer Anikó (76), Padányi Attiláné (89), Nagy Antalné dr. Chemez Rózsa (93) 
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Búcsúzunk és emlékezünk 
 

Gyors egymásutánban két újlaki testvérünket, a 

karitasz egykori odaadó munkatársait szólította 

magához az Úr. Zabó, azaz inkább Geyer Anikó rövid 

házasság és rövid műszaki rajzolói pálya után egyedül 

élt, átmeneti munkákból tartva fönn magát és egyre 

inkább depresszióval küszködve. Chemez Rózsa 

főorvos asszony gyerekeket gyógyított és 

szakkönyveket is írt a gyermekgyógyászatról, majd 

vezette a mozgássérültek óbudai szervezetét, míg 

betegsége meg nem akadályozta ebben. 

 

Anikó elment, mosolya itt maradt 
 

Éveken át osztotta a főtt ételt a hajléktalanoknak, s mellé 

ajándékozta kedves mosolyát. Nekem ez a kép marad meg 

emlékeimben, nem az elmúlás fájdalma. Ez a kép mosolyogjon 

mindenkire, akik szeretteik elveszítésén bánkódnak. 

Udvardy László 

 
 

Dr. Chemez Rózsa halálára 
 

Hosszú szenvedés után elment a hajléktalanok 

doktornője, aki éveken át kezelte a társadalom 

számkivetettjeit. Áldozatos munkáját szigorú 

odaadással végezte, többször megrótt, hogy a 

gyógyszereket felelőtlenül osztogatom. 

Naplót vezetett kezeltjeiről, mindenkinek ismerte 

egészségi állapotát. 

 

A humor sem volt távol tőle, egyszer Sanyi, a dúvad 

közölte vele, hogy ő is doktor. Rózsa mosolyogva 

megkérdezte: Kolléga, melyik szakterületen? Sanyi 

önérzetesen felelt: én a kukák doktora vagyok. 

Múltak az évek, Rózsa nem tudott már eljönni 

közénk, telefonon adta a tanácsokat, kinek milyen 

kezelésre van szüksége. Aztán a telefon is elhallgatott 

és ő elköltözött oda, ahol nem lesz már többé fájdalom. 

Udvardy László 
 

 

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:  

csütörtök: az esti szentségimádás alatt 

péntek: az esti szentmise előtt 

vasárnap: 10
00

 - 10
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 esetén a reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.  

Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden 

hónap első keddi napján 16 órától a Szent Margit 

teremben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől.) 

Minden hónap harmadik szerdáján az esti szentmise 

után Balthazár Zsolt bibliaórát tart a plébánián. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

hétfőn és pénteken 10
00

-től 12
00

 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök : 16
00

-tól 18
00 óráig

.  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között. 
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