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Mindenszentek ünnepe
(szentmise prefáció)
Valóban méltó és igazságos,
illő és üdvös, hogy mindig
és mindenütt hálát adjunk
néked, mi Urunk, szentséges
Atyánk, mindenható, örök
Isten: Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet.
Az ő szent életük példakép számunkra, s
mert egy családba tartozunk, közbenjárnak
értünk nálad: hogy felbátorodva tanúságtételük által, az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus, a mi
Urunk által. Amen.

Búcsú
A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki
megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer önmaga vagy a
megholtak számára az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója
Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és
abban részesít. (Vö. KEK 1471-1479.1498)
Mindenszentek és Halottak napja ünnepéhez kapcsolódva csak a tisztítótűzben
szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,
- aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel
temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon
elnyerhető),
- aki november 2-án, halottak napján, valamint az azt megelőző és követő vasárnap
templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkozik. (Búcsúk kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29.1.§.)
A teljes búcsú elnyerésének feltétele még
a szentgyónás (8 napon belül) és a szentáldozás.
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Képviselőtestületi választás
Plébániánkon 2021. október 10-én képviselőtestületi választás volt. A
szavazás az Erdő Péter bíboros úr által 2016-ban kiadott Plébániai képviselőtestületek szervezeti és működései szabályzata szerint történt. A kiosztott szavazólapok a jelöltek neveit és arcképeit tartalmazták, amelyek közül a hívek legalább 3 és legfeljebb 10 jelöltre szavazhattak. Templomba
járó testvéreink átérezték felelősségüket, 177-en éltek a szavazás lehetőségével és több mint 1000 szavazatot adtak le. A szavazatok számának sorrendjében 13 testületi tagot jelöltünk, amit a plébános és a káplán atya nevével kiegészítettünk. Így a képviselőtestület tagok száma15 lett. A szabályok szerint a névsort jóváhagyásra felterjesztettük a főpásztornak.
A jóváhagyás után a tagok esküt tesznek és megválasztják a tisztségviselőket: az alelnököt, a jegyzőt, a bizottságok és munkacsoportok vezetőit.
A képviselőtestület munkáját 5 póttag, a tiszteletbeli tagok és az egyes
munkacsoportok tagjai fogják segíteni. A képviselőtestület legfontosabb
feladatai közé tartozik a 2023 évi püspöki szinódusra való felkészülés,
amelyhez a főpásztorunktól a programot már meg is kaptuk.
Ferenc atya

Szinodális folyamat kezdődött
Ferenc pápa 2023-ra olyan püspöki szinódust hirdetett meg, amelyet
előtte az egyházmegyékben közösségi módon is elő kell készíteni, azután
pedig országos és kontinentális szinten is összegezni kell az eredményeket.
Október 17-én Erdő Péter bíboros, prímás az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára a Szent István bazilikában hirdette meg a 2023-as
vatikáni püspöki szinódusban kicsúcsosodó folyamat kezdetét.
»Amikor az Egyház időről időre a hívők hitbeli érzékét is vallatja, a
fölszentelt személyek különös lelki ajándékát pedig sajátosan is segítségül
hívja közös tanácskozások előtt, tudatában van annak, hogy nem minden
ötlet, nem minden nagy élmény, vagy Szent János apostol szavaival
szólva, nem minden lélek származik Istentől. A zűrzavar, a keserű acsarkodás, a gyökerektől való elszakadás vagy a puszta földi, anyagi és szervezeti szempontok érvényesítése, azon a címen, hogy most ezt érezzük a
legjobbnak, még nem a Szentlélektől való. „Minden lélek, amely vallja,
hogy Krisztus testben jött el, Istentől való” – olvassuk János apostol első
levelében (1Jn 4,2). Tehát nem csupán a saját meglátásainkra vagyunk
utalva, nem is valamilyen hangos közvéleményre, mert egy a tanítónk és a
mesterünk, Jézus Krisztus (vö. Mt 23,10), aki történelmi személy, aki tanított, szenvedett, meghalt és feltámadt. Tanítását és kegyelmet hozó
szentségeit Egyházára hagyta, hogy őrizze, terjessze és alkalmazza a föld
végső határáig és az idők végezetéig. Tehát kérjük a Szentlelket az induló
új szinódusi tanácskozások során és kövessük biztos vezérfonálként Krisztus és az Egyház tanítását, hogy megújuljanak plébániáink, közösségeink
és egyházmegyéink szerte a világon.«
részlet Erdő Péter szentbeszédéből
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Nekrológ
Bereczkiné Dr.
Hammer Edit életének 77. évében
eltávozott az élők
sorából.
Ha a túlvilágon
felteszik neki a
legfőbb kérdést:
mit tettél embertársaidért, nem kell szégyenkeznie, hisz közel fél évszázados
karitatív tevékenysége magáért beszél.
Betegeket ápolt, öregeket segélyezett, Mamikájával együtt nyolc gondozottja volt. Mikor az erdélyi menekültáradat plébániánkon szorongott, ő tevékenyen kivette a részét a segélyezésekben.
Az Újlak Caritas Alapítvány segélyező helyiségében 25 éven át mosolyogva osztotta az élelmet és a tárgyi
eszközöket a testileg, lelkileg elhanyagolt rászorultaknak, sokszor saját pénztárcáját sem kímélve.
Éveken át minden hónap második
vasárnapján a 9-es mise után társalgásra és tele termoszaiból teázásra invitálta a híveket. Már évek óta Budafokon laktak, de teázni visszajárt Újlakra.
Kevesen tudják, hogy a műemléki
várak és kastélyok nem tündökölhetnének a mai pompájukban Siklóstól a füzéri várig, ha Editke mérnöki pontosságú geodéziai felmérései nem előzték
volna meg a helyreállításokat.
Őrizzük emlékét szeretettel.
Udvardy László

Editke hamvait a Szent
Gellért templom urnatemetőjében helyezték örök
nyugalomra október 28án, ugyanezen napon mutattak be szentmisét lelkiüdvéért a budafoki Jézus
Szíve templomban.
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Keresztény szófejtés
perjel, prelátus, prépost, prior
szavainkban nem csupán a kezdőbetű közös, hanem az is, hogy valalmenynyit egyházi elöljárók megnevezésére használjuk. A perjel a latin prior
magyarított alakja, eredeti jelentése szerint ’előbbi, elöljáró’. Német közvetítéssel került hozzánk; először a szókezdő mássalhangzó-torlódást oldottuk fel, azután az egymást követő két magánhangzót (io) változtattuk
jo-ra, majd je-re… A szó leggyakoribb jelentése: szerzetesi főelöljáró vagy
annak helyettese.
Prelátus szavunk eredeti latin alakja praelatus (ejtsd: prelátusz), szó
szerinti jelentése: ’előre tett’. Aki prelátus, az a prelatúrát, más szóval a
préposti rangot birtokolja; a prépost eredeti latin alakja preapositus
(ejtsd: preposzítusz), jelentése pedig ’előre helyezett’.
Az ágostonos regulában a kolostori elöljáró első helyettesét nevezték így,
a benedeki regulában hasonlóképpen az apát helyettesét. Magyarországon
használták ez a szót a székeskáptalan első méltóságának megjelölésére is.
Kitüntető címnek számít katolikus papok számára a pápai prelátus titulus, amely azonban semmiféle jogkörrel nem jár.
Szaszovszky József

Kálvária
Most, hogy a média kegyelettel emlékezik az 56-os forradalom hőseire,
kevés szó esik a papokról, akik a legtovább szenvedtek a megtorlás során.
A Forradalmi Munkás Paraszt Kormány nevéhez híven nem csak a
munkásokat és parasztokat zárta ezrével a börtöneibe, a papoknak is bőséges helyet készített.
Mi volt a bűnük? Az, hogy hivatásuknak megfelelően hitre és erkölcsre
nevelték az ifjúságot, mint ahogyan ezt tették évszázadokon át. Ez legalább
annyira logikus, mint ha a matematika tanárokat azért vegzálnák, mert számtant tanítanak. Persze hova jutnánk, ha a viszály elvérzik a csatákon?
Miért illő emlékezni a szenvedő egyházra? Mert a hatalom többnyire a
leggyengébbeken tölti ki nemtelen haragját.
Aki csak legyint erre, az megérdemelné, hogy csupán pár napot töltött
volna a kommunisták börtönében – nem úgy, mint Szigeti, Tabódy és Lénárd Ödön atyák, akik közel 20 évet raboskodtak értelmetlenül. Igaz, volt,
aki csupán 10 évet: Faddy Othmár, Pálos Antal, Siegmund Strecke Ernő.
Milyen volt a Fő utcai börtön? 1961 év elején, mikor begyűjtötték a
regnumosokat, cisztercieket, a Mária Kongregációt, a susi (susogó, ahol
még a fegyőrök is posztócipőben jártak) halálos csendjét egy egyre erősebb kiáltás verte fel: Istenem, öld meg a Sátánt! Aztán riadalom, ajtócsapkodás, és visszaállt a csend.
Milyen volt Márianosztra? Mikor bátyámmal szánakozva észleltük,
ahogy az idősebb papok a küblit a hasukra szorítva cipelték, melynek rozsdás fedeléből arcukra fröccsent az undorító tartalom, felajánlottuk az őrségnek, hogy helyettük mi küblizünk. A válasz az volt, hogy akkor fegyelemsértést követünk el, ami súlyos retorzióval jár. Bizony ott mindenkinek
ki kellett innia a szenvedés kelyhét.
Emlékezzünk kegyelettel rájuk is, mert helytállásukért megérdemlik.
Udvardy László
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Ferenc atya kanonoki beiktatása Esztergomban
Egy újlaki zarándok felejthetetlen emlékei 2021.október 16. szombatjáról
Nehéz leírni azt a közösségi élményt, amelyben részük volt azoknak, akik ott lehettek Esztergomban Ferenc
atya mesterkanonoki beiktatásán. A gyülekezés Újlakon
volt, templomunk előtt. Ferenc atya köszöntött minket,
de hamar indulnia kellett. Névsorolvasás
és adategyeztetés után elfoglaltuk helyünket az autókban az előre megtervezett
rend szerint, aztán indulás reggel 8 órakor.
Már útközben az autókban is jó volt együtt
lenni. Kicsit másként voltunk együtt, mint
amikor a templom padjaiban ülünk, mégis
a közösség most is az Egyházban valósult
meg, hiszen Esztergomba mentünk, a bazilikába.
Az első program a zarándoklatban a
Mindszenty-litánia közös elimádkozása
volt az altemplomban a bíboros sírjánál,
és ima boldoggá avatásáért. Lenyűgöző az
ott található rengeteg zarándokjelvény, virág, koszorú, gyertya. Látszik, mennyire
fontos személy ő a magyarság számára. Sőt, más nemzetek zászlóit is fel lehetett fedezni.
A beiktatás ünnepélyes szertartása 10 órakor kezdődött. A templom tele volt hívekkel. A szertartást Mohos
Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke vezette. Három
mesterkanonokot – köztük Ferenc atyát – és két
tiszteletbeli kanonokot
iktatott be. Ezzel tisztségviselő papok, a káptalan tagjai lettek.
Nagyon érdekes volt
a beszédét hallgatni,
mert elmondta ezen
tisztség történelmi jelentéseit.
Megtudtuk,
hogy korábban hatalommal járt, vagyonnal, majd szerepe átalakult. A mostani
időkben már a hívek közvetlen szolgálatára, vezetésére
és az egyház püspökségeinek döntéshozatalaihoz adott
segítségre irányul tanácsadó tevékenységük. Lényeges a
mindennapi hiteles, hívő emberek közösségben tartása,
szükségleteik és testi-lelki igényeik krisztusi szolgálata,
megtartva az Egyház mint Krisztus titokzatos Teste valós
értelmezését. Együtt lenni felszentelt papként a lelkük
mélyén elkötelezett laikus hívőkkel úgy, hogy közösség
legyünk, de ne önzés és evilági érdekek vezéreljenek
minket. A cél Krisztushoz vezetni a tévelygőket, a helyüket keresőket. Meg kell ismerni a hívek valóságos szükségleteit az Egyház mint intézmény iránt. Így tudnak hiteles tanácsadókká válni. Szavaiból ráismerhettünk Ferenc atya jellemző vonásaira. Ilyen feladatokban csak

olyanok segíthetnek a főpásztoroknak, akik ezt nap mint
nap teszik.
Miután az atyák letették ígéreteiket, rájuk helyezték a
mozettát és a birétumot, majd stallumukhoz vezették őket.
A szertartás utáni ünnepélyes kivonulás
után Ferenc atya kanonoki öltözékében
azonnal hozzánk sietett, és gyorsan csak
annyit mondott szokásos derűs mosolyával: mindjárt kezdődik a szentmise, fényképezés és beszélgetések majd csak aztán.
Megkezdődött az ünnepi szentmise,
Mohos Gábor püspök úr volt a főcelebráns, a frissen beiktatott kanonok atyák
koncelebráltak. Az egész szertartást áthatotta a bensőséges összetartozás, az Istenhez tartozás mélységes átérzése, a bazilikában tartózkodók eggyé válása a szertartásban, a szentmise lényegében, a szentáldozás végtelen ajándékának átélésével.
Ilyen összhangot templomban is ritkán él
meg az ember. Papok, hívek együtt Istennel, Istenben.
A mise után a bazilikában az ároni áldást énekeltük
Ferenc atyának, majd csoportképeket készítettünk vele.
Ferenc atyának mennie kellett a többi atyával közös programra. Mi is elindultunk kis sétával ebédelni, ez is egy
élmény volt. A kis éttermet Zimmermann Katalin szervezte nekünk, aki
nyár óta Esztergomban
tartózkodik. Egyszerű,
de nagyszerű kiszolgálás, ebéd, mindenki kapott valahol helyet, négyen-öten egy asztalnál,
és újra lehetőség volt
együtt lenni olyanokkal,
akiket az ember látásból,
vagy még úgy sem ismert. Ferenc atya személye és az esemény összekapcsolt
minket.
A következő tervezett program, a városnézés már
újra Ferenc atyával együtt történt, a bazilika Duna felőli
részén, a várfalnál. Hallhattuk Ferenc atya emlékeit az
itt töltött éveiről, és Nagy János történelmi áttekintést
nyújtó beszédét Esztergom történelméről, elnevezéséről, a római kori idők előtt és után történtekről. Olyan
volt, mint egy időutazás, Szent István és szülei idejétől
a viharos történelmen át napjainkig. Közben nézve a
gyönyörű kilátást és fontolgatva napjaink „kilátásait”.
Az idő is kedvezett. Napsütés, meleg. Zarándokcsoportunk ezután megint a bazilikába tett kirándulást, felmenve a kincstárba, ahol csodálatos történelmi tárgyak
páratlan gyűjteménye tekinthető meg.
folytatás a 4. oldalon
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Plébániánk rendszeres programjai

Hírek

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800,
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnapján és
18-án 1600
Iroda: (1023 Bp., Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
hétfőn és pénteken: 1000-től 1200 óráig,
kedd, szerda, csütörtök: 1600-tól 1800 óráig.
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden
hónap első szombatján az esti misék után 1930-ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730, minden
hónap 27-én Szent Margit vesperás 1730.
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21én a 1800 órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel
minden hónap első szombatján a 1800 órai misét.
Rózsafüzér: november keddi napjain 1730-tól a
templomban.
Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között.
Bibliaóra minden hétfőn 1900 órakor a Szent
Margit teremben.
Sarlós Boldogasszony Kórus: próbák hétfőn és
csütörtökön a Szent István teremben 1900 órától.
Ministráns foglalkozás: minden hétfőn 17001745-ig a Szent Margit teremben.
Nyugdíjas klub: minden második hét keddjén 10
órakor a Szent Margit teremben, e hónapban 9-én
és 23-án.
Dúdoló: zenés gyermekfoglalkozás 4 éven aluli
gyerekeknek és kísérőjüknek minden csütörtökön
10 órakor a Szent Margit teremben.

Október 17-én délután – a járványhelyzet miatt, a tömeg elkerülése érdekében – külön mise keretében lett elsőáldozó hat gyermek, akik már tavaly is részt vettek felkészítésen.
Mindenszentek estéjén, november 1-jén hagyományosan halottainkért imádkozunk az esti szentmisén, melyen a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgál. A szentmise előtt ½ 6-tól együtt
imádkozzuk a Mindenszentek litániáját. Halottak napján, november 2-án az esti szentmise után lucernáriumot tartunk templomunk kriptájában.
Szent Erzsébet napján, november 19-én, pénteken az esti
szentmisén a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgál, utána rövid
jótékony célú zenei áhítat lesz az idősek és a nagycsaládosok
karácsonyi megajándékozására.

Családi események:
A keresztség szentségében részesültek:
október 2: Szabó Laura; október 3: Szabó Rókus Levente és Kovács Ambrus Etele; október 9: Nagy István; október 24: Vasady Szilvia Zita és Vasady Lóránt András
Elsőáldozáshoz járultak:
október 17: Chiuan Júlia, Kangyerka Vera, Keczéry László Mátyás, Lőcsei Laura, Rozsnyai Gabriella Katalin és Rozsnyai Georgina Ágnes
Házasságot kötöttek:
október 23: Török Bence és Horváth Csenge; október 30: Pistúr Bence és Szegedi Janka
Halottaink:
Kira Józsefné (89), Dr. Bodó Sándor Attila (77), Kiss Judit (80),
Csák Béláné (91), Dr. Liptay Andrásné Júlia (89), Bereczkiné
Dr. Hammer Edit (77).

folytatás a 3. oldalról

Lejőve a bazilika tornyából találkoztunk azokkal a
társainkkal, akik nem tudtak ilyen rengeteg lépcsőt megmászni, de nekik is találtak jó programot a „kisvonat” kiránduló busszal, amivel bejárták Esztergom történelmi
részeit és még Párkányból is megnézhették a bazilikát, a
Duna másik partjáról, mint őseink.
Újra együtt volt a csapat a bazilika melletti téren, ahol
kanonoki áldását adta ránk Ferenc atya és újra búcsút
vettünk tőle, ezen a napon már utoljára. Összeszedve a
zarándokcsapatot, beültünk autóinkba, és Zimmermann
Kati javaslatára Budapest felé kis kitérővel megálltunk

kb. fél órára a Búbánat völgyében levő tavak közül a legnagyobbiknál, a Kerek tónál, amely a lefelé menő nap
sugaraival megvilágítva gyönyörű természeti képet nyújtott ajándékként a nap végén. Csodás befejezése volt a
zarándokútnak.
Köszönet a szervezőknek, az autóvezetőknek, a résztvevőknek, de mindenek felett a Teremtőnek! Hála a Ferenc atya irányításában ilyen csodálatos közösséget alkotó újlaki testvérekért, azokért is, akik nem tudtak eljönni, de szívünkben, lelkünkben elvittünk magunkkal
mindenkit.
Vén Emőke
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