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Segítőink az angyalok 
 

Ha figyelemmel kísérjük az utóbbi időben megjelent 
művészeti alkotásokat, felfedezhetjük, hogy azokban 

egyre többször jelennek meg az angyalok mint tiszta 

szellemi lények, akik segítik az embert a Gonosszal 
szembeni küzdelemben. Ezek az alkotások egyrészt 

jelzik, hogy korunkban az ember válságban van és 

segítségre van szüksége, de arra is utalnak, hogy a 
küzdelem nem csak a Földön, hanem a szellemi 

világban is dúl, és ez kihatással van az ember életére. 

Mi a keresztény ember feladata ebben a küzdelemben? - 

kérdezhetjük. 
Érdemes odafigyelni arra, hogyan jelennek meg az 

angyalok a szentmise olvasmányaiban. A főangyalok 

ünnepén az Evangéliumban arról olvashatunk, hogy 
„megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az 

emberfia felett" (Jn 1,51). Jézus utal Jákob álmára, ahol 

a létra összeköti az eget és a földet, és ahol az Úr 
megerősíti az Ábrahámmal való szövetséget (Ter 

28,12). A fel-alá szálló angyalok előkészítik Jézus útját, 

hogy az Őáltala és Őbenne kötött szövetség teljessé 

váljék. Az őrzőangyalok ünnepén pedig az Evan-
géliumban Jézus szavát hallhattuk, miszerint a 

kicsinyek „angyalai az égben szüntelenül látják 

mennyei Atyám arcát" (Mt 18,10). Ami azt jelenti, hogy 

ha a kicsinyeknek itt a földi életben nincs is védel-
mezőjük, nincs kibe kapaszkodniuk, az égi angyalok 

segítik őket, és Isten is megkülönbözetett szeretettel 

viseli gondjukat.  
Mi az üzenet számunkra? Lehet, hogy nehéz az 

életünk, de nem kell félnünk, mert Isten gondoskodik 

rólunk. Ebben a gondolkodásban kapnak szerepet az 
angyalok mint Isten küldöttei. Az angyal szó küldöttet 

jelent, a főangyalok nevei is ezt a küldetésüket jelzik. A 

Mihály szó Isten erejét jelenti, a Gábor Isten segítségét, 

a Rafael pedig Isten gyógyítását. Isten tehát az angyalok 
által szinte körülölel, erősít, segít és gyógyít minket. Az 

ünnep arra hívja fel a figyelmünket, hogy adjunk hálát 

értük Istennek és fogadjuk ezt az általuk küldött 
segítséget.  

Ferenc atya 

 
Szeptember 29-én, kedden volt Szent Mihály, Szent 

Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe, ez a nap 

tehát a margitszigeti Szent Mihály kápolna búcsúja is. 

Az ünnepi szentmisét Ferenc atya a rákövetkező 
vasárnapon, október 4-én délután 4 órakor mutatja be a 

plébániánkhoz tartozó kápolnában, ahová szeretettel 

várjuk az újlaki híveket. 

 

 

Október, a rózsafüzér hónapja 
 

A rózsafüzér imádság a 15. században nyerte el mai 

formáját, imádkozását a domonkosok terjesztették. A 
hagyomány szerint Szent Domonkos összepréselt 

rózsaszirmokból készített koszorút a 

Szűzanya tiszteletére. Hogy miért 

éppen október lett a rózsafüzér 
hónapja? A győztes lepantói csatát 

1571. október 7-én vívta az egyesült 

keresztény flotta az Oszmán Birodalom 
hajóhadával a Jón-tengeren, a mai 

Görögországhoz tartozó Patraszi-

öbölben. Szent V. Piusz pápa, aki 
domonkos szerzetes volt, a rózsafüzért 

imádkozta az ütközet ideje alatt, s 

közben látomása volt a győzelemről, 

amelyet aztán az egész keresztény 

világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya 

segítségének tulajdonított. Az általa a győzelem után 
bevezetett Mária-ünnepet XIII. Gergely pápa terjesz-

tette ki 1573-ban azon templomok 

számára október első vasárnapján, 

amelyek rendelkeztek rózsafüzér-
oltárral. Majd 1716-ban, a Péter-

váradnál (szerémségi település, 1928 

óta Újvidék városrésze) szintén a 
törökök felett aratott győzelem után XI. 

Kelemen kiterjesztette az egész 

egyházra. Szent X. Piusz 1913-ban 
október 7-ére helyezte az ünnepet. A 

Rózsafüzér Királynője nevet Szent 

XXIII. János pápa adta az emléknapnak 

1960-ban. 

Újlaki Hangok 
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XIII. Leó pápa (1878-1903) tette októbert a 

rózsafüzér hónapjává. A 19. század végén elhatal-

masodott szekularizáció hatására a Rítus Kongregáció 

1885. VIII. 20-án rendelte el, hogy 
„ameddig a katolikus Egyházat szo-

rongató körülmények fönnállnak, és a 

pápa teljes szabadságának vissza-
nyeréséért hálát nem adhatunk, a 

földkerekség minden székesegyhá-

zában, plébániatemplomában és a 

Szűzanyának szentelt templomában és 
nyilvános kápolnájában, vagy a helyi 

ordinárius által kijelölt helyeken a 

rózsafüzért a lorettói litániával együtt 
egész októberben naponta imádkozzák 

el.” A rendelkezésben szabott föltétel 

az olasz állam és a pápaság viszo-
nyának rendezéséről szóló lateráni 

szerződés megkötése (1929) után 

(nagyrészt) teljesült, de október hónap 

azóta is a rózsafüzér hónapja maradt. 
II. János Pál pápa a Rosarium Virginis Mariae apostoli 

levelével 2002. október 16-án nyitotta meg a 

Rózsafüzér Évét.  
Nekünk, magyaroknak különösen kedves egybeesés, 

hogy októberben van a Magyarok Nagyasszonya emlék-

napja is. Ez a mi saját Mária-ünnepünk, amelyet XIII. 
Leó pápa Vaszary Kolos hercegprímás kérésére 1896-

ban, a honfoglalás millenniumán hagyott jóvá, 

eredetileg október második vasárnapjára. Az ünnepet 

1914-ben tették át október nyolcadikára, azaz a 
Rózsafüzér Királynője emléknapja utáni napra. 

Az, hogy október a rózsafüzér hónapja, termé-

szetesen nem azt jelenti, hogy csak ebben a hónapban 
lehetne-kellene azt imádkozni! A Szűzanya a fatimai 

jelenések (1917) alkalmával kérte a rózsafüzér 

mindennapi imádkozását a bűnösök megtéréséért. A 

rózsafüzér a Krisztus-központú Mária-tisztelet magán-

ájtatossága, az elmélkedés és szemlé-
lődés legjobb iskolája. Egyénileg 

mondva a személyes lelki élet, közös-

ségben imádkozva a közösségek 
(család, plébánia) fontos összetartója és 

építője. Végzésével valóra váltható az 

Úr kérése: „szüntelenül kell imádkozni, 

és nem szabad belefáradni” (Lk 18,1; 
vö. 21,36). A rózsafüzér nem lélektelen 

„imamalom”, hanem kezdetben a 

szóbeli, majd az elmélkedő, végül a 
szemlélődő imádságnak az iskolája, 

amelyben a Boldogságos Szűz Mária 

tanít nemcsak imádkozni, hanem élni is 
az üdvösség titkait. Elmondása közben 

Mária szemével szemléljük Jézus életét 

és misztériumait. (Forrás: Magyar 

Katolikus Lexikon)  
A hét egyes napjain a hagyomány szerint váltakozva 

imádkozzuk az örvendetes, a világosság-, a fájdalmas és 

a dicsőséges rózsafüzér titkait. Az Újlaki Hangok 
hasábjain évekkel ezelőtt megjelent, az egyes titkokhoz 

kapcsolódó elmélkedések egy könyvecskében össze-

gyűjtve is olvashatók a Szent István Társulat kia-
dásában (2019). 

 

Fejérdy Tamás 

 

Október hónap minden napján együtt imádkozzuk a 

rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél 6 

órai kezdettel. Szeretettel várunk jelentkezőket, akik 
egy-egy napon vállalják az ima vezetését! 

 

 

Hangversenyt hallgattunk 
 

Régen várt esemény volt templomunkban szep-

tember 13-án az esti mise után. Kórusunk adott 
koncertet, sajnos a megszokottnál rövidebbet, de 

mindenképpen emlékezetest és felemelőt. 

Telemann C-dúr Magnificat-ját hallhattuk, a kórus 
ezúttal kiegészült szólistákkal és zenészekkel is. A mű 

kórusos tételeit már hallhatta, aki jelen volt a búcsúnapi 

fél 11-es misén, ez alkalommal azonban a teljes mű 

hangzott el. 
A szerzőről is kaphattunk pár szó információt. 

Telemann (1681-1767) korának egyik legnépszerűbb és 

legtermékenyebb komponistája volt. Bach és Händel 
kortársa és barátja, és bár nagyságban talán elmarad 

tőlük, életműve mégis jelentős, szinte minden zenei 

műfajban alkotott. 

A Magnificat, Mária magasztaló és hálaadó éneke 
önmagában is felemelő, akárhányszor is olvassa el az 

ember: a dicsőítés etalonja. És ez a csodálatos ima 

hangzott fel a kórus, a szólisták és a zenészek jó-

voltából. A tiszta, erős hangok betöltötték a templomot, 
áradóan és lélekemelően. Igazán méltón Mária 

dicsőítéséhez. És a végén még egy rövid ráadást is 

kaptunk ajándékba. 
Az utókor számára rögzítsük legalább az énekes 

szólisták nevét: Duba Szilvia, Oláh Katalin, Pintér 

Zsolt, Hámori Szabolcs és Horváth Csaba. A zenekar 

erre a produkcióra állt össze – már júniusban! Őket és a 
Sarlós Boldogasszony Kórust Török Andrea vezényelte. 

Gyönyörű koncert volt. Az előadók felkészültsége, 

profizmusa már talán természetes is annak, aki eljön 
koncertjeikre, de mindenképpen megemlítendő, hálával. 

Talán kissé szubjektív: már nagyon hiányzott egy ilyen 

koncert. És jó volna, ha a következőre nem kellene 

ilyen sokat várni. 
 

jéjé 
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A cserkészek vezetőjét kérdeztük 
 

Szeretettel köszöntünk benneteket. Kik is vagytok? 

– Először bemutatkozom én: Rónyai Kitty vagyok, a 

400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat parancsnoka. 

A csapatunk 1989 óta működik, jelenleg nagyjából 40-
50 cserkésszel. A csapat legidősebb tagja én vagyok, 27 

éves; a legfiatalabb pedig 6 éves, tehát csapatunk 

korosztályilag ezek között az életkorok között mozog. 
Legtöbben a kisiskolás korú cserkészeink vannak, de ez 

a legtöbb cserkészcsapatról elmondható. 
 

Honnan jöttetek? – Miért? – Miért éppen Újlakra? 
– Eddig az óbudai szaléziaknál működtünk, ott volt a 

csapatotthonunk. Ott a lelkészségen tavaly komoly 

felújítások kezdődtek, így a csapatnak ideiglenesen ki 
kellett költöznie, és a programjainknak új helyet kellett 

keresnünk. Az eredeti terv akkor még az volt, hogy a 

felújítások végeztével visszaköltözünk, hiszen a 

szaliban szívesen vártak minket. Csak akkor változott 

meg a terv, amikor lehetőségek után kutatva 

megkerestem Ferenc atyát, aki állandó helyet kínált 
nekünk itt Újlakon. Az első találkozáskor és azóta is 

minden alkalommal meglep, hogy Ferenc atya és 

mindenki, akit eddig a plébánián megismertem, 
mennyire szívesen lát minket. Ez a kedves nyitottság és 

érdeklődés irántunk volt az, ami meggyőzött engem, 

hogy nagyon jó helyünk lesz itt. Eddig minden 
megbeszélés és találkozás pozitív hangulatban telt. 

Biztos vagyok benne, hogy öröm lesz együtt 

dolgozni/szolgálni. 
 

Hogyan képzelitek el itteni működéseteket? 

– Nehéz konkrétumokat mondani, mivel már most 

teljesen egyértelmű, hogy nagyon más lesz az 
együttműködésünk az újlaki plébániával, mint korábban 

a szaliban. Ott egy lazább kapcsolatot alakítottunk ki, 

mert mindannyiunknak ez volt a komfortos. Itt, Újlakon 

jóval szorosabb együttműködésre érzek igényt, és úgy 
gondolom, hogy ez a csapatunknak is előnyös lesz. 

Vannak elképzeléseim (például: a cserkészet egyik 

alapköve a vallásosság megélése, és ebben szívesen 

vennénk a plébánia segítségét), viszont még szükség 

van néhány egyeztetésre, hogy ilyesmikről rész-
letesebben beszélni tudjak. Annyit biztosan tudok 

mondani, hogy nyitottan fogunk állni az ötletekhez, 

mert az is fontos számunkra, hogy mi mit tudunk adni a 
plébániának. 

 

Hogyan épül fel a csapatotok? 

– Minden cserkészcsapat őrsökből épül fel. Egy 
őrsbe nagyjából azonos korosztályú, azonos nemű 

gyerekek tartoznak, illetve minden őrsnek van egy vagy 

két vezetője. Nálunk hat működő őrs van, és egy újat 
indítunk idén szeptemberben. Az őrseink kettesével 

rajokba szerveződnek, ezeknek egy parancsnoka van. A 

csapatot a vezetőség irányítja, ennek 
tagjai az őrsvezetők és rajparancsnokok, 

illetve van egy médiás vezetőnk, aki nem 

vezet őrsöt vagy rajt, hanem a médiás 

feladatokért felel. A vezetőség tagja és 
vezetője a csapatparancsnok, aki az egész 

csapatot vezeti, ez lennék én. Ahogy 

látható, a felépítésünk alapvetően hie-
rarchikus. 

 

Az őrsgyűléseken – és azokon túl – mit 

csináltok? Milyen programjaitok van-
nak? 

– A cserkészév szeptembertől 

augusztusig tart, mint az iskolaév meg a 
vakáció. Ez alatt az őrsöknek hetente van 

őrsgyűlése, ahol sokat játszunk, és a 

cserkésztudást igyekszünk átadni. A 
cserkésztudás olyan dolgokat foglal magába, amik a 

cserkészeten belül és kívül is hasznosíthatóak. A célunk 

talpraesett és életrevaló fiatalok nevelése, és a többi 

programunkat is ennek szellemében szervezzük. Egész 
csapatos programjaink: több egynapos kirándulás, két 

négynapos tanyázás és egy tíz napos tábor. Ezeknek 

nagy részét a természetben valósítjuk meg Magyar-
ország különböző vidékein. Táborunk teljes egészében 

nomád körülmények között zajlik, mert a cserkészet 

lényeges eleme a természet szeretete. 
 

Hogyan lehet elérni titeket? 

– Akár e-mailen, akár telefonon. Újlaki fiatalok 

jelentkezését is szívesen várjuk: Rónyai Kitty, 
ronyaikitty@gmail.com, ill. +36 20 329 9412 
 

Szeretettel üdvözöljük a hozzánk érkező cser-
készeket, kívánjuk, hogy érezzék jól magukat nálunk. 

Váljanak újlakiakká, és merítsenek utánpótlást az újlaki 

fiatalok közül. Néhai Mester János atyánk annak idején 

többször felsóhajtott, hogy hej be szívesen látná a 
cserkészetet Újlakon. Teljesedjék a vágya! 

A szerk. 
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A miseközvetítés technikájáról 
 

A karantén kezdetekor, március közepén Ferenc atya 

úgy gondolta, hogy a napi szentmiséket elérhetővé 
kellene tenni a hívek számára. Az első megoldás egy 

videokamera rendszerbe állítása volt, melyen a felvételt 

Ferenc atya a mise előtt elindította, a végén meg 

leállította. Ekkor a menet a továbbiakban az volt, hogy 
a felvételt tartalmazó memóriakártyáért valaki elment, a 

sekrestyében átvette, hazavitte, feltöltötte a Youtube-ra 

és elérhetővé tette a plébánia csatornáján. Ez minimum 
2-3 órába telt a mise végétől számítva. 

A húsvéti ünnepek közeledtével merült fel a 

gondolat, hogy meg kellene oldani a közvetítést, tehát 
nem csak azt tenni lehetővé a híveknek, hogy utólag 

megnézhessék a felvételt, hanem azt is, hogy élőben 

belekapcsolódhassanak a közvetítésbe. Ehhez egy ilyen 

ügyekben jártas jótevő a húsvéti ünnepekre a plébánia 
rendelkezésére bocsátott egy eszközkészletet 

(videódigitalizáló kártya, laptop, rajta közvetítő-

szoftver, router, mobilinternet-kapcsolat). Ezzel 
lehetővé vált a közvetítés, amit több száz hívő 

(nyugdíjasok, betegek, de családok is) követett végig és 

további több százan néztek bele a felvételbe később. (A 

megtekintések száma jelenleg: nagycsütörtök: 494, 
nagypéntek: 485, nagyszombat: 793). 

A következő mérföldkő a karantén feloldása, így a 

napi szentmisék újraindulásának pillanata lett. Ferenc 
atya kifejezte igényét, hogy a betegekre és az öregekre 

való tekintettel a napi szentmisék online elérhetőségét 

fenn akarja tartani. A fent említett jótevő pedig egy 

újabb technikai megoldással segítette ezen cél 
megvalósulását: kaptunk egy olyan eszközt, amely a 

kamera videójelét azonnal („röptében”) átalakítja olyan 

jellé, ami a Youtube-on, valós időben – mint 

„közvetítés” – követhető. Ez a technikai megoldás 
biztosítja tehát majdnem fél éve a napi szentmisék 

online elérhetőségét a plébánia Youtube csatornáján. 

(Néhány nap kivételével, amikor hangproblémák 
adódtak vagy technikai problémák miatt csak később 

vált elérhetővé a felvétel.) 

A közvetítések hétköznap 6.30-kor, vasárnap 10.30-
kor kezdődnek, illetve a felvételek néhány perccel a 

mise vége után már elérhetőek. A "Mostani szentmisék 

Újlakon" lejátszási lista közvetlen linkje a következő: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6Up
LeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl. 

Ez a link a honlapon és napi hírlevélben digitálisan 

is elérhető, hogy ne kelljen a papírról begépelni a 
böngészőbe.  

Büki Balázs 

 

Amikor húsvét előtt elhangzott a felhívás, hogy a 
szentmisék közvetítéséhez ill. rögzítéséhez segítséget 

kérünk, Balázs vállalta, hogy segít. Azóta minden nap 

itt van közöttünk (fizikailag nézve: előttünk) a 
templomban, és ellátja a „kameraman” feladatát. 

Köszönjük áldozatos munkáját! 
 

 

Tovább él a közösség 
 

Mi, „Férfi Hangyák”, ahogyan magunkat hívjuk, 

minden évben igyekszünk legalább egy hétvégét együtt 

tölteni. Ilyenkor nagyokat sportolunk, beszélgetünk és 
leginkább nevetünk együtt. Idén sem volt ez másképp a 

szeptember 11-i hétvégén, kivéve hogy a járvány miatt 

megállapodtunk abban, hogy ezúttal kénytelenek 
leszünk betartani a Covid-előírásokat, mivel nem 

akarunk lemondani a szüleinkkel való találkozásról. 

Még viccelődtünk is az elején, hogy azért ez biztos 

túlzás – de mégis tartottuk kint a másfél métert, bent 
pedig „maszkoltunk”. Olyan mázlink volt az idővel, 

hogy gyakorlatilag végig a szabadban voltunk, az alvást 

leszámítva.   
Miután elváltunk egymástól, másnap jött a hír, hogy 

egyikünk Covid-tüneteket produkál, majd hat nappal rá 

a tesztje is pozitív eredményt hozott. De mára már 
egyértelmű és biztos: senki más nem kapta el a 

fertőzést, és nagyszerű, hogy a Covid miatt nem 

mondtuk le a hétvégét. Azóta is büszke vagyok 

magunkra, hogy betartottuk a megbeszélteket, és egy 
szuper hétvégét tölthettünk együtt, biztonságban. 

Fertőzött barátunk pedig enyhe tünetek után hamar 

gyógyult. Harmat László 

Tudni illik, hogy a „Férfi Hangyák”" egy korábbi 

plébániai ifjúsági közösségen, a „Hangyákon” belül 

összetartó fiúk→férfiak csoportja. A teljes közösség is 
létezik továbbra is, egyben, a korábbi lányokkal is 

együtt, csak azóta kibővült a házasságkötések miatt a 

házastársakkal is. A Férfi Hangyák csapata tehát több 
mint a hajdani ifjúsági csapat fiai. A közösség tagjai 

pusztán létükkel, életük folyásával, hitükkel, példá-

jukkal egymást bátorítani is képesek. Ez nagy 

jelentőségű a mai világban, amikor a férfi-létezés 
normális módja alattomosan és direkt módszerekkel 

egyaránt támadva van (LMBTQ, munkanélküliség, 

házassági konfliktusok, válások, apai nevelő szerep 
vitatása). 

Ez a példa jól mutatja, hogy a plébánián a 10-12 

évesekből alakuló ifjúsági közösségeknek szinte egész 
életünkre szóló jelentősége lehet; tagságuk még felnőtt 

korban is bővülhet, a házasságok, a gyermekek 

születése sem jelent akadályt. Még a párválasztásban is 

szempont lehet, hogy vajon a jövendőbeli „belefér-e” 
majd a csapatba… 

 

Harmat Péter 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl


Újlaki Hangok 5 2020. október 

Történelem Cserkészrepülők miséje 
a hármashatárhegyi repülőtéren 

 
„Május 18-án, vasárnap sűrű felhők nehezedtek a 

városra és a környező hegyekre. Késő őszi hangulatot 

keltő tejfehér ködkárpit közül emelkedett ki a 

Hármashatárhegy kopasz csúcsa… A kedvezőtlen 
időjárás azonban nem akadályozta a cserkészeket lelkes 

munkájukban: korareggeltől sürgött-forgott a nyíltszívű, 

vidám fiúk serege, hogy mindent kifogástalanul 
elkészítsen a repülők nagy ünnepére, a Borostyános 

Szent Szűz áldására.  
A cserkész-hangár melletti tág térségen már készen 

állott az oltár… A szentmiseáldozat evangéliuma után 
felcsendült Beresztóczy Miklós szava: – Quae sursum 

sunt, quaerite!… 

Igen, ott, a felhők feletti szédítő magasságokban 
érezzük legjobban Isten közelségét… 

Ma, amikor nemzetek sorsa dől el repülőik 

kiválóságán, büszkén nézünk végig repülőifjúságunk 
egyre gyarapodó sorain… elkíséri őket minden útjukra 

a mi imánk és mindennél biztosabb pátrónájuk: a 

Borostyános Szent Szűz.” 

A Magyar Szárnyak c. szaklap 1941. évi 
évfolyamának tudósításából idézzük a fenti részleteket. 

Szeptemberi számunkban tettünk közzé egy felhívást, 

és egy kérdést továbbítva azt kértük, jelentkezzék, 
akinek van emléke a repülők hajdani margitszigeti 

miséiről. Azóta kiderült, hogy minden kissé másképp 

volt. A Margitszigeten talán tábori misét tartottak, a 

repülők miséjét mindenesetre a hármashatárhegyi 

repülőtéren mutatták be. Ám a repülőtér sem ott volt, 

ahol ma, hanem – mint neve is jelzi – fent a hegytetőn, 

kb. 480 méterrel a tenger szintje fölött. Egészen az 

1960-as évek végéig. 
A „Borostyános Szent Szűz repülői” mozgalom a 

harmincas évek végén bontakozott ki a cserkészet 

köreiben, elsősorban olasz hatásra. A különböző 
országok pilótái már a század elején elkezdtek 

védőszentet választani maguknak: Olaszországban Illés 

prófétát (vö. „llés szekere”), Franciaországban Szent 

Kristófot (az autósok védőszentjét), Amerikában Assisi 
Szent Ferencet kezdték el tisztelni ebben a minőségben, 

ám XV. Benedek pápa 1920-ban határozott döntést 

hozott: a repülők védőszentje a loretói Szent Szűz. Mint 
a magyarországi mozgalom egyik kezdeményezője, 

Schwartz Elemér egyetemi tanár a sajtónak annakidején 

elmondta, a „Borostyános Szent Szűz név a Lorettói 
Szűz hivatalos nevének, a Virgo Sanctissima Virgo 

Lauretanának költői szép magyar fordítása”. 

Hozzátehetjük: inkább ferdítése, hiszen a ’borostyános’ 

laureatá-nak hangzik olaszul. 
Schwarz Elemérnek a Magyar Szárnyakban idézett 

szavaiból tudjuk, hogy 1940-ben volt először 

repülőgép-megáldó ünnep a Hármashatárhegyen. Úgy 
látszik, másodszor is, hiszen egy későbbi tudósítás 

szerint november 19-én a cserkészrepülők három 

vitorlázó gépét áldották meg. Az avatóbeszédet „dr. 

Hamvas Endre általános érseki helynök tartotta”. 
A következő években 

hagyományossá vált a re-

pülők miséje és a repülő-
gépek megáldása a Hármas-

határhegyen. A mozgalmat 

számos fontos ember, így 
Teleki Pál is támogatta. A 

szentmisét  

1943-ban is Beresztóczy 

Miklós mutatta be. (Ekkor 
már „repülőnők is álltak 

sorfalat”.) A továbbiakról 

egyelőre nem sikerült infor-
mációt szerezni, így Végh 

Tibor veterán repülőnek 

plébániánkhoz intézett kér-
désére, ti. hogy mikor volt 

utoljára ilyen mise, adósak 

vagyunk a válasszal. 

 
Szaszovszky József 

 

 

 

 

 
Két motornélküli sportrepülő igazolványa 1940/41-ből 
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A nyugdíjas klub szeptember 29-i összejövetelének mindössze öt résztvevője volt, ennek ellenére jól éreztük 

magunkat. Vörös Győző ókorkutató legújabb videóját néztük meg, melyet a jordániai Machaerus ásatásairól tartott 

a pécsi egyházmegyében. Nagyon tetszett mindenkinek. Reményeink szerint októberben is találkozunk, 13-án és 

27-én. Ha változtatásra kényszerülünk, jelezni fogjuk a vasárnapi miséken. Kerek Imréné 
 

 

Október 11-én, a 9 órai szentmisén elsőáldozás lesz templomunkban. Foglaljuk imáinkba az Eucharisztiában 

először részesülő kis testvéreinket! 
 

A II. kerületi lomtalanítást kihasználva szeptember 24-én este Ferenc atya vezetésével először egy nyolc fős 

csapat, főleg a képviselőtestület tagjai közül, a padláson, majd pedig egy hét fős gárda a cserkészek vezetői közül a 
régi pincében végzett rendrakásos „tisztogatást” plébániánkon. Köszönjük hatalmas munkájukat! 

 

A járványhelyzet miatt a hétfőnként 19 órakor kezdődő felnőtt bibliaórákat a Szent Margit teremből 
interaktív online kapcsolatban is elérhetővé tesszük. Ehhez a távollévőknek egy Zoom programot kell elindítaniuk 

a számítógépükön vagy okos telefonjukon. A számítógépes bibliaóra szeptember 28-án „debütált”. 
 

Előző számunkban tévesen közöltük, hogy a 100 éve született Nyíri Tamás Kossuth-díjat kapott volna. 

Kitüntették viszont Széchenyi-díjjal, Apáczai-Csere-János-díjjal és egyéb elismerésekkel. A helyesbítést a Nyíri 
Tamás Alapítványnak köszönjük. 
 

 

Családi események szeptemberben 
 

Keresztelések: 
Szeptember   6: Kardos Adél Réka és Magyar Adél Hella; 

Szeptember 13: Zoltán Márk Richárd; Szeptember 18: Almádi Kornél; 

Szeptember 20: Gyarmati Kristóf és Pratama Annabella; Szeptember 22: dr. Nagy Gábor; 

Szeptember 26: Császár Márton Levente; Szeptember 27: Valendorfer Laura 
 

Elsőáldozásban és a bérmálás szentségében részesült: 

Szeptember 22: dr. Nagy Gábor 
 

Házasságot kötöttek: 

Szeptember 12: Muntean László és Deim Réka; Szeptember 19: Deme Imre Máté és Trencsényi Zsanett Jennyfer 
Szeptember 25: James Rielh és Józsa Mónika; dr. Nagy Gábor és Gergely Krisztina 

Szeptember 26: Kállai Zoltán és Martin Ramóna 
 

Halottaink: 

Pálok László (84), Farkas János (52), Németh Gyula László (86), Nagy Sándorné Edit (92), 

Veréb Ferenc (96), Király Ágnes Éva (77), Szollár István (96), Kovács Andrásné Emma (81), 
Machovitsch László (89), Bányai Péter (60) 

 

 

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)  

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730 

Iroda: (Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

hétfőn és pénteken: 1000-től 1200 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök: 1600-tól 1800 óráig. 

Gyermekeinkért ajánljuk fel  minden  hónap  21-én  az 

este 600 (vasárnap esetén a reggel 900) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden hó-

nap első keddi napján 16 órától a Szent Margit terem-

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

Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: 

Hétfőn és csütörtökön 1900-től 2100 óráig a Szent István 

teremben. Szeretettel várja a szép hangú jelentkezőket a 

kórusba és közösségi programjaira Török Andrea 

karnagy (tel: 20/483-0149). 
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