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Adventi és karácsonyi
programok
ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS
November 27-én, szombaton délután 3 órától a
Szent Erzsébet teremben. Alapanyagokat a helyszínen lehet megvásárolni.
RORATE SZENTMISÉK
Minden hétköznap reggel ½ 7-kor a templomban
online közvetítéssel.
ZSOLOZSMA
Kedden és pénteken 7 órakor laudes, vasárnap
17.30-kor vesperás.
SZENT KENET
A szent kenet közös templomi felvételére december 5-én, advent 2. vasárnapján lesz lehetőség
a ½ 11-kor kezdődő szentmisén. Jelentkezni vasárnaponként az információs irodában, hétköznaponként a plébániai irodában lehet.
LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA
December 23-án a ½ 7-es szentmisén a lelki
adaptálást vállalóknak közös hálaadó imádság.
IDŐSEK ÉS NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA
A megajándékozottakkal való előzetes egyeztetés szerint szállítják ki a csomagokat advent 3.
vasárnapjától kezdődően.
KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
December 24-én délután 3 órakor karácsonyi
műsor gyerekeknek a templomban.
KARÁCSONYI MISEREND
December 24-én éjfélkor, 25-én és 26-án 9 órakor, ½ 11-kor, és 18 órakor.
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
December 26-án a jubiláns családok ünneplése a
½ 11-kor kezdődő szentmisén. Várjuk az öttel osztható házassági évfordulójukat ünneplő családok jelentkezését vasárnaponként az információs irodában, vagy a jelentkezes@ujlakitemplom.hu e-mail
címen.
ÉVVÉGI HÁLAADÁS
December 31-én 18 órakor hálaadás az elmúlt
évért plébánosi beszámolóval, a szentmisét
Youtube csatornánkon közvetítjük.
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Ádventi várakozás
Karácsonyra készülődve gyakran mondjuk: Ádvent az örömteli
várakozás ideje. Aztán mindig hozzátesszük, hogy mi, emberek általában nem szeretünk várakozni, mert a várakozásban emberi tapasztalatink szerint mindig van valami bizonytalanság. De ez a bizonytalanság az Isten eljövetelére való várakozásra nem jellemző,
mert Ő biztosan eljön. Eljött kétezer évvel ezelőtt, ahogyan a próféták megjövendölték, és biztosan eljön a világ végén is. A középkorban a lelki élet mesterei felhívták a figyelmet arra, hogy Jézus megszületése és a végső eljövetel között van egy harmadik eljövetel is,
amikor Jézus megszületésére úgy emlékezünk, hogy arra vágyunk,
hogy Ő megszülessen a lelkünkben is. Ebben a kegyelmi időben
újra éljük az angyalok és pásztorok
örömét, és elővételezzük a végső találkozás örömét is. Ennek az örömnek
nagy jelentősége van, hiszen megerősítést ad nekünk a a hétköznapi élet küzdelmeiben. Ezért mondta Angelus Silesius: „Ezerszerszer megszülethetett
Jézus Betlehemben, ha nem születik
meg karácsonykor a szívedben.”
Ebben az évben is nagy szükségünk van Jézus megszületése örömének az újra élésére. Gondok sötét fellegei tornyosulnak karácsonyunk fölé. Kényszeredetten újra kerüljük az emberi találkozásokat.
Az iskolákban és munkahelyeken alakuló barátságok szálai lazulnak. A gyerekek sok helyen újra áttértek az online oktatásra, ami
feszültséget okozhat az iskolákban és a családokban. A vendéglátóhelyeken dolgozók újra szorongani kezdenek attól a gondolattól,
hogy elveszítik munkájukat. A felelős vezetők pedig újra tartanak
attól, hogy nem tudják teljesíteni a terveiket, és ígéreteiket nem tudják valóra váltani. De nem csak ezekre az egyedi esetekre gondolunk, mert az egész társadalmat átjárja a bizonytalanság légköre,
mintha a társadalom „szövete” meglazult volna a járvány következtében, ami kihatással van egész hétköznapi életünkre.
Hogyan tudjuk a nehézségek ellenére újra élni Jézus megszületésének örömét? Angelus Silesius szerint az örömet a szívünkben
kell újra élni. Biztos, hogy a világban élünk és nem tudunk kilépni
belőle, de az örömet nem is világunk adja meg számunkra, hanem
hitünk: Jézus mindig velünk van, különösen akkor, ha megnyitjuk a
szívünket és beengedjük életünkbe. Erre pedig most is van lehetőségünk, sőt a nehezebb külső körülmények kifejezetten erre sarkallnak
minket. Az idei ádvent lehetőséget ad például számunkra, hogy újra
gondoljuk: Jézus egy, a bűnök árnya által elsötétített világba született,
amely azonban nem tudta kioltani Betlehem fényeit, sőt azok még fényesebben ragyogtak a jászol körül. Ha mi újra gondoljuk és feltárjuk
hitünk legmélyebb igazságait, akkor a feltárás különlegesen széppé
tudja tenni ádventünket, és hitelesebben is tudunk róla tanúságot tenni
azoknak, akik lelki sötétségben élnek.
Ferenc atya
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Díjazottunk
November 10-én a Püspöki Irodaházban vehette át Rácz Gábor zománcművész a Pro Cultura Christiana díjat a következő sorokkal:

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, melyet
élete folyamán a keresztény kultúra továbbadásáért végzett. Dr. Veres András püspök
Rácz Gábor művészi alkotásait számos templomban megtaláljuk, rendszerint természetesen
modernekben. Újlakhoz legközelebb a Bécsi úti
szalézi kápolnát díszíti az ő oltárképe.
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Keresztény szófejtés
érsek
szavunk a több szomszédos püspökség által alkotott egyháztartomány élén álló személyt jelöli, aki egyben az egyháztartományt alkotó püspökségek valamelyikének megyéspüspöke is. A magyarországi püspökségek négy egyháztartományt alkotnak, melyek élén az
esztergomi, a kalocsai, az egri és a veszprémi megyéspüspök áll
mint érsek. Az érsek megnevezése a keleti egyházban – de az egyházi törvénykönyv latin nyelvű szövegében is – metropolita.
Van azonban a fogalomra egy másik klasszikus görög szavunk
is, az (arkhiepiscopos, latinosan archiepiscopus),
szó szerint fordítva kb. ’főelöljáró, főpüspök’, vö. gör. arkhangelos
’főküldött, főangyal, arkangyal’). Érsek szavunk nagyobb része a
görög  (=arkhē, ’kezdet’) főnévre, illetve a belőle képzett
- [=arkh(i)-, ’kezdő, fő-’] előtagra vezethető vissza. A szó rövid végének létrejöttére azonban legfeljebb feltételezések vannak,
ilyen például, hogy a régi bolgár nyelvben ragasztották volna a módosított görög előtaghoz a szláv nyelvekben gyakori -ik személynévképzőt, és jött volna létre egy arsik szóalak és szolgált volna a
magyar érsek forrásaként.
Próbálták szavunkat tulajdonnévre, Szent Asz(t)rik első kalocsai érsek nevére is visszavezetni. Nem cáfolhatjuk egyértelműen
ezt a hipotézist, de jó pár, részben szokatlan hangváltozást kell
hozzá feltételezni. És akkor nekiláthatunk az Asztrik név magyarázatának…
Szaszovszky József

Keressük meg Szent Mártont
avagy Márton-nap Újlakon

Sokoldalú művészi tevékenysége mellett Gábor a karitasz-munkából is kivette részét. 1992ben alapítója volt az Újlak Caritas Alapítványnak.
2000-től majd’ egy évtizeden át nemcsak egyike
volt azoknak az újlakiaknak, akik esténként a Kolosy téri pék adományát vitték szétosztani a
Batthyányi térre, de ő is koordinálta az akciót.
Az élelmiszerosztást ezután is folytatta a rászorulók között, saját otthonában osztva szét főként
hajléktalanok között a Metró áruháztól kapott
maradékot.
Udvardy László

Régi újlaki hagyományt keltettünk életre november 13-án, szombaton: Márton-napi közösségi rendezvényt tartottunk a plébánián. A
cél az volt, hogy kedves, játékos programra hívjunk kicsiket és nagyokat Márton-nap alkalmából, és megemlékezzünk Pannónia
szentjéről.
De ki is volt ez a Szent Márton? Márton római katonatiszt volt,
aki Savariában, a mai Szombathelyen született. Apját követve római
légionárius lett, majd keresztény hitre tért és komoly térítőmunkát
végzett a gallok között. Bár katonatiszt volt, mégis békeszerető volt
és önfeláldozó. Egy legenda szerint amikor 371-ben Tours püspökévé választották, ő ezt nem akarta elfogadni, ezért elbújt egy libaólban. Csakhogy a libák hangos gágogásukkal elárulták és az őt
lampionokkal keresők végül megtalálták.
Szombaton több mint 20 kisgyerek készített a Szent Péter és Pál
400-as cserkészcsapat, vagyis az újlaki cserkészek segítségével lampionokat a plébánián, majd a szülők, a cserkészek és a szervezők
kíséretében a lampionokkal kereste Szent Mártont a Felhévízi út –
Ürömi út – Szépvölgyi út útvonalon. Az Ürömi úti kápolnánál a gitáros kórus vezetője, Lasetzky Kriszta vezetésével énekléssel és
imával szakítottuk meg a felvonulást, amelyre Ferenc atya is elkísért
bennünket. A felvonulásnak reményeink szerint evangelizációs hatása is volt!
Folytatás a 3. oldalon
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Szentségimádás templomunkban Krisztus Király ünnepének előestéjén
Erre a lelki életünk szempontjából különösen jelentős
ünnepre készülve most még a megszokottnál is nagyobb
jelentőségű volt ez a nagy élményt nyújtó Szentségimádás. Lélekben, gondolatainkban átéreztük, hogy egy nagyon jelentős egyházi, spirituális és társadalmi év vége
felé járva óriási lehetőség együtt, közösségben járulni
Krisztus elé, Aki itt van köztünk az Oltáriszentségben. Ennek az évnek kiemelkedő eseménye volt a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus, amelynek jelmondata: „Minden
forrásom Belőled fakad” egyben Krisztus Király ünnepének mélységes tartalmát is kifejezi.
A szombat esti szentmise előtti liturgia azzal kezdődött, hogy Ferenc atya kihelyezte az
Oltáriszentséget a monstranciában az oltár közepére. Négy gyertya égett két oldalán, és
spotlámpa fénye vetült Krisztus titokzatos
Testére. Csend volt a templomban, mint a Hősök terén a zárómisén. Ezután Márton atya olvasott fel evangéliumot, majd rövid elmélkedést hallottunk Ferenc atyától. Majd csend, gitáros ének és rövid elmélkedések ritmusában telt el nagyon gyorsan az egy órás
szentségimádás.
Megrendítő volt, hogy a 9 elmélkedés egyrészt a NEK
irányadó szentírási gondolatait idézte fel, másrészt a
Szentírásnak azokat a szavait, amelyek elhangzanak a
Krisztus Király ünnepi szentmise könyörgéseiben.
Az elmélkedések címszavai: Az Eucharisztiában jelen lévő Urunk Jézus, Te vagy az öröm forrása, a jóság
Folytatás a 2. oldalról

Mindannyiunkat örömmel töltött el
a 20 boldog kisgyermek-arc és a 6 büszke nagygyermekarc (cserkészek) látványa a
lampionok készítése, a ludakat ábrázoló képecskék keresése és a felvonulás során.
A plébániára való visszaérkezés után csatlakozott a társasághoz az esti mise közönsége is, így a végére több
mint hatvanan lettünk. Este
8-ig jó hangulatban beszélgettünk, és módot találtunk szeretett káplánunk, Márton
atya felköszöntésére is névnapja alkalmából.
Meg kell említeni, hogy Márton napja még egy dologról ismeretes, mégpedig az újborról. Ekkorra forr ki

forrása, Te vagy a békesség forrása, a türelem forrása,
Te vagy a remény forrása, Te vagy a hit forrása, Te
vagy a hűség, Te vagy a szeretet forrása, Te vagy az
Irgalom forrása.
Valóban minden forrásunk Belőle fakad. Ezt az Oltáriszentség előtt közösségben különösen is átélhettük, amit
a gondolatok elhangzása utáni nagyon beszédes csend jelzett. Se hang, se mozgás nem zavarta meg a csendet. Olyan volt, mint az a
csend, amely a NEK zárómiséjén Ferenc pápát
is megérintette a hatalmas tömeg előtt bemutatott szentmise alatt.
Együtt dobogott a szívünk a világ minden
táján élő lelkekkel, jelenlévőkkel és távolról
bekapcsolódókkal, hiszen megélhetjük életünk
minden pillanatában, hogy minden forrásunk
Belőle fakad, és egyek vagyunk az emberré
lett, értünk élt, szenvedett, meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban.
A Tantum ergo eléneklése után Ferenc atya a könyörgéseket mondta el, majd az Oltáriszentséggel áldást adott
ránk, és térden állva, együtt mondtuk az engesztelő imát
(Áldott legyen az Isten).
Bár ezután Ferenc atya visszahelyezte az Oltáriszentséget a tabernákulumba, mi nem érezzük magunkat elzárva
Krisztustól, aki Úr s Király a földön és a mennyben is. Maradjunk Benne, Vele, tudva, hogy sohasem vagyunk egyedül. Ő nekünk adta Önmagát, Őbenne élünk, mozgunk és
vagyunk. Ő a feltámadás és az élet!
Vén Emőke
ugyanis az azévi szüretelésű must és lesz iható az újbor.
Nem hagyhattuk ki tehát az újborról való megemlékezést
sem. Mindezt a szorgos kezek által elkészített forraltbor
és forraltbor ízű alkoholmentes tea segítségével tudtuk
megtenni.
Hálás köszönet a szülőknek, akik elhozták gyermekeiket, cserkészeinknek, akikben nem csak segítőkész fiatalokat, de a beszélgetések
során a kultúrához vonzódó, okos és tettre kész embereket
is ismertünk meg, és persze Ferenc atyának a program támogatásához és a részvételhez.
A szervező Újraépítő csoport nevében Molnár Kálmán
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Plébániánk rendszeres programjai

Hírek
Tekintettel a járványügyi helyzet romlására, Erdő Péter bíboros úr rendelkezése szerint ismét kérjük a maszk viselését
templomunkban (a hittantermekben is), és a fertőtlenítőszerek
használatát. Áldozni csak kézbe lehetséges.

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800,
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnapján és
18-án 1600

Szent Erzsébet ünnepe alkalmából november 21-én a perselyadományok gyűjtése a Katolikus Karitász javára történt
az ország minden templomában. Újlakon 300.000 forint adomány gyűlt össze, Isten áldását kérjük az adakozókra.

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 laudes 700 (adventben kedden is), vasárnap vesperás 1730, minden hónap
27-én Szent Margit vesperás 1730.
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21én a 1800 órai szentmisét (vasárnap a 9-es misét).
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel
minden hónap első szombatján a 1800 órai misét.
Rózsafüzér: december 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.
Ministránsfoglalkozás: minden hétfőn 17001745-ig a Szent Margit teremben.
Nyugdíjasklub: december 7-én 10 órakor a
Szent Margit teremben
Dúdoló: zenés gyermekfoglalkozás 4 éven aluli
gyerekeknek és kísérőjüknek minden csütörtökön
10 órakor a Szent Margit teremben.

Ugyancsak Szent Erzsébetre emlékezve „Szent Erzsébet kenyerét” osztottunk az emléknapot követő hétvégén templomunkban a szentmisék végén.
Idén karácsonykor is készülünk idős, nagycsaládos és rászoruló testvéreink megajándékozására. Újabb címzettek javaslását, újabb csomagkézbesítők jelentkezését köszönettel vesszük
az irodán, a sekrestyében vagy Szaszovszky Józsefnél (3-677459).
Karácsonyi pásztorjáték: Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik szívesen részt vennének a plébánia pásztorjátékában.
Próbák: főleg vasárnaponként 10-12-ig a gyerekmise után. Előadás: december 24-én délután 3 órakor. Első próba: november
28-án vasárnap. Jelentkezni lehet: Lasetzky Krisztinánál (0630577-7378/las.kriszta8@gamil.com)
Képviselőtestületünk korábbi világi elnökének, dr. Fejérdy Tamás építészmérnöknek – és a leghűségesebb újlaki ministránsnak – kétnyelvű (magyar és angol) új szakkönyvét mutatták
be a FUGA Építészeti Központban november 17-én. A mű címe:
Beszélő színek /Talking Colours - A történeti épülethomlokzatok
architektonikus színezésének szabályai.
Aki az önkéntes egyházi hozzájárulását banki átutalással
szeretné rendezni, megteheti ezt plébániánknak az OTP Banknál vezetett Budapest-Újlak SB Plébánia, OTP 1170203620546803 számú számlájára történő befizetéssel. Kérjük, adja
meg a közleményben a lakcímét.

Mécs László: Adventkor
Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk

Családi események
A keresztség szentségében részesült:
november 28-án Lévai Lea

Illendő ruhában, méltóképpen várjunk .
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Tége d.
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