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 Már reggel, ébredéskor, van a levegőben
valami vészhírszerű. A madarak hajnali fél há-
rom felé kezdik. Háromtól ötig vitatkoznak,
készülnek a napra, az életre. Ezek a titkos
órák. A város savanyú lepleibe göngyölten al-
szik, gyötrötten és aléltan készül a nappal
harmincnégy fokos végzetére. De a kora hajnal,
ez a gyöngéd, nemes és szagos júliusi hajnal
az érettség egészséges és üde illatával léleg-
zik. [...]

Hajnali háromkor megint künn állok az er-
kélyen. Hallgatom a madarakat. Arra gondolok,
hogy az irodalom a mérsékelt égöv terméke. A
trópusokon csak élni lehet. S még ezt gondo-
lom, tikkadtan és honvággyal: nem is lehet
rossz, a trópusokon. Nem is lehet rossz, élni,
alélni az élet ötvenfokos, halálos ölelésében;
élni, csak élni.

Márai Sándor
Négy évszak

(részlet)

Sarlós Boldogasszony ünnepéreSarlós Boldogasszony ünnepéreSarlós Boldogasszony ünnepéreSarlós Boldogasszony ünnepére!!!!    
 
Nyár és hajnal. Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven koszorúja a táblán.

Arany húrját a domb mögött hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati szélben
A csurranó nyárdéli tűz,
De az orgonalombon még reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.

Már bontja barna falanxát
Az aratók komoly karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedő lányok,
Kendők vadvirág-bokrétája táncol.

Csend.
Egy fenkő csisszen a pengén.
Messziről egy kis csikó csengője csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvessző) az égbe magát.
És testem-lelkem minden pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.

Sík Sándor
Sarlósboldogasszony

folytatás a 3.oldalon 
 

Néhány kósza gondolat a hajléNéhány kósza gondolat a hajléNéhány kósza gondolat a hajléNéhány kósza gondolat a hajlék-k-k-k-
talan létrtalan létrtalan létrtalan létről,tetővel a fejem felettől,tetővel a fejem felettől,tetővel a fejem felettől,tetővel a fejem felett    
    

Hosszú évek óta nem hagy nyugodni a problémájuk. Azt 
látni, hogy a mélabú és a depresszió között ingáznak, főleg 
amikor egy barátságos mosolyra sem futja tőlünk, mert az 

óránkat nézve rohanunk el mellettük, hogy el ne késsünk a munkahelyünkről. Ettől aztán Malibura épp úgy nem mehet-
nek el nyaralni, mint mi sem, és sokan mások, de nem ez a lényeges, nem ez a problémájuk. Nekem sem. Nem tudom mi-
ért, de fontos lenne tudnom, hogy aki évek óta hajléktalan, szabad, mint a madár, vajon mennyi kötöttséget vállalna, hogy 
falak között, viszonylagos biztonságban élhessen. Netán semmit? 

Egy lakossági fórum után e kerület korábbi polgármesterével (amikor még nem volt főpolgármester helyettes) sokat 
beszélgettem a közelünkben élő hajléktalanok problémáiról. Ezért később nagy öröm volt hallani arról a kezdeményezés-
ről, hogy azoknak, akik dolgoznának azért, hogy fedél legyen a fejük felett ( nyilván nem a Rózsadombon, vagy Pasaré-
ten), biztosítanának hajlékot, amit, ha meghatározott ideig hajlandók dolgozni, hogy azt és önmagukat fenntarthassák, 
meg is tarthatnának. A 30000 ( azaz harmincezer) naponta látható, vagy még soha nem látott hajléktalan testvéreink közül 
hárman jelentkeztek. Már nem repestem az örömtől. Sok tennivalója akad a gyerekét, jobb esetben a gyermekeiket nevelő 
szülőknek és az iskolák tanárainak. 

A mi iskolánk egyik falán évekig ez a felirat díszelgett: „A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy egyáltalán el-
végezhettük” (Gandhi).                  folytatás a 2. oldalon 
 
 

Sarlós Boldogasszony aminő / Hat hétig olyan lesz az idő
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Egy olyanná lett világban melyben a „ Krisztus koporsóját 
sem őrizték ingyen” szólás jön leghamarább a bérükért 
markukat tartók szájára, már talán csak Széchenyi szavait 
nem tartják illendőnek kiforgatni.Erre gondolok: „A mun-
kás erejét megacélozza, ha munkaadóját maga mellett látja 
izzadni”. 
 A mai TV reklámok inkább rombolnak, mint építe-
nek. Ez hatalmas, hiba amit nem elég csupán megbánni és 
bocsánatot kérni érte, de jóra is kellene, sőt kell tenni. 
Nem felejthetem azt az öregurat, aki gyerekkoromban, már 
nem tudom miért, de ezt mondta: „Egész életedben vi-
gyázz fiam arra, mit csinálsz, mert bármit csinálsz, az má-
sok számára példa!. Jó, vagy rossz példa, de példa!” 50 év 
telt el azóta, és most számolhatom, hányszor felejtkezhet-
tem meg az öreg intéséről. Hányszor hibáztam, mert nem 
láttam az orromnál tovább. Erről most egy haiku vers jut 
eszembe: „Vigyázz, hová lépsz! Szentjánosbogár fénylett 
tegnap este ott”. /Kobayashi Issa/ 
 A japánok gyerekeiket gyengéd, szeretetteljes, féltő 
szigorral nevelik önfegyelemre. Azt, akit nem neveltek, 
vagy hibásan neveltek, aki megbízhatatlan, nem végzi jól a 
rábízott feladatot, aki nem akar legalább egy kis fogaske-
rék lenni a nagy fogaskerék rendszerben, melyet Japánnak 
ismer a világ, kiközösítik. Ha 
koldulni próbál, garantáltan 
éhen hal, mert a munkájáért 
remegő, és azt teljes odaadás-
sal végző japán a munkától 
fázó, munkakerülő embereken 
átnéz, mint egy ablaküvegen. 
Ők már ilyenek. Nehéz ezt 
megértenünk, mert amúgy fe-
lülmúlhatatlanul figyelmesek, 
a gondolataidat is kitalálják, 
azért, hogy segíthessenek.  
 Nálunk itt a karitász, a 
máltai szeretetszolgálat. Ha 
már nagy a baj, olajozottan 
működik a katasztrófavéde-
lem, és egyszer talán a szak-
szervezetek is elveszíthetik a 
gittegylet és sóhivatal 
titulusukat, mielőtt eladnák a 
székházakat, mert csoda történik, és már nem lesz szüksé-
günk rá. Nem tudok mindent követni, ezért nem tudom, 
hogy a sérült tűzoltó után bajba jutott orvosnak is kell-e 
vizitdíjat fizetni a jövőben. Azt azért remélem, hogy az 
ésszerűnek és korszerűnek képzelt változtatások mellékha-
tásaitól mégsem lesz soha irgalmatlan az Irgalmas Kórház, 
de a többi sem, melyet nem szüntetnek meg. 
 Egyszer a Szentföldön a buszunkon szamáriaiak 
mellett gurultunk el. Az idegenvezetőnk rájuk mutatott: 
„Azok ott szamáriaiak!” És felelevenítette az irgalmas , a 
valóban irgalmas szamaritánus ősrégi történetét, mindezt  

 
 
örömmel és büszkén, mintha maga is szamáriai születésű 
lett volna. Ennyit a pozitív diszkriminációról és jótékony 
mellékhatásairól, „mellékhajtásairól”. A ma embere is 
bárkin segíthet. Akiről rögtön látni, hogy segítségre szorul, 
s akit el is érhetünk, mert a mi lakókörzetünkben él.  
 Csak semmi pánik! Két-három emberről lehet szó 
csupán, nem harmincezerről. A velük való kommunikálás 
után jobban megtanulod szeretni őket, mint amennyire ak-
kor voltál képes, amikor még nem ismerted az életüket. Ez 
akkor is így van, ha tudod, nem te vagy Szt. Ferenc, sem 
Teréz anya, vagy Don Bosco, de még Makarenkó sem! Is-
ten igazságossága a könyörületben, a türelemben és a sze-
retetben mutatkozik meg. Többet érsz azzal, ha szeretni 
tudod, mert szeretni akarod az embereket, mintha kiharco-
lod, vagy elhiteted másokkal, hogy neked van igazad. Sen-
ki sem kényszeríthet arra, hogy rögtönítélő bíró légy! „ Ne 
ítélkezz! Tedd a jót!” Még rövidebbre fogva: „Csak jót, s 
jól!” Mielőtt cselekednél, akkor meditálj, amikor nem za-
var senki és semmi, ne akkor, amikor már döntési kényszer 
alatt állsz. El kell fogadnunk egymást! Tudomásul kell 
vennünk, hogy minden ember másként látja a világot, sőt 
még az egyes nemzetek is a maguk módján.  Gondolkod-
nom kell a 2.Tim.4,1-6 szavain és azon is, hogy mindez 

ránk nézve mennyire igaz még 
ma is, és „ ha igen, miért 
nem?”/Karinthy Frigyes/. 
„Tudd meg, hogy az utolsó na-
pokban nehéz idők következnek. 
Az emberek önzők, kapzsiak, 
elbizakodottak, kevélyek, 
hálátlanok, mértéktelenek, ke-
gyetlenek, összeférhetetlenek, 
rágalmazók, lelketlenek, árulók, 
vakmerők és felfuvalkodottak 
lesznek! Inkább az élvezetet ke-
resik, mint az  Istent. A 
jámborságnak még a látszatát 
megtartják, de a lényeget 
megtagadják. Kerüld az ilyen 
embereket!” 
 Ha nem is lóg az 
emberek nyakában egy tábla a 
használati utasításukkal, mégis 

ami fontos, ahhoz előbb-utóbb az önismeretünk is hozzá-
segíthet. Ahogy mondani szokás, mindnyájan „ emberből 
vagyunk”, beleértve a sikerembert és a hajléktalant is. 
 Akik közelebbit és többet szeretnének tudni mások-
ról csakis azért, hogy jobban érthessék, és belelá-
tóbb,”belátóbb” emberként könnyebben szerethessék őket, 
azoknak érdemes megszívlelni Illyés Gyula jó tanácsát: „ 
Ha valakit meg akarsz tanítani valamire, ne sértsd meg!”-
mert félő, hogy veled kapcsolatban, veled szemben a to-
vábbiakban elveszíti a hallását! 

Hermann János 
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1928-ban írta Sík Sándor ezt a remekívű 
versét, amely-kétségtelenül-Mária-költésze-
tünk egyedi darabja. Nem csupán a címe-
tartalma (kevés vers született az "aratás Anyjá-
ról"), hanem művészi kvalitásai miatt is. 

"Első látásra a természeti leírás gyöngy-
szemének is tekinthető, krisztológiai síkon ér-
telmezve azonban a krisztusi áldozat, a meg-
váltásért vállalt életáldozat művészi tükörképe 
is. Ebben az értelemben a hajnal előfutára Er-
zsébet, megtestesítője Keresztelő Szent János, 
amint a nappalé Mária és Jézus." 

Cs.Varga István 
irodalomtörténész 

 
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma.” 
 

A legbensőségesebb kapcsolata a termé-
szettel – úgy is mondhatnánk: magával az Úr-
istennel – a szántóvető embernek van. Tudja, 
hogy a munkájának gyümölcse nagymérték-
ben függ a természettől. Hiszi, hogy a termé-
szet erőinek csak az Isten parancsolhat. Hozzá 
fohászkodik esőért vagy szép időért, félreveri 
a harangot, ha baj közelít. Fohászt mond, mie-
lőtt nekilát a szántásnak, megáldja az elvetett 
magot, és térdet hajt az érett búzatábla előtt, 
mikor hozzáfog az aratáshoz. A kereszt jelével 
szegi meg az új kenyeret, s megcsókolja, ha 
véletlenül földre esett egy szelet. 

Június 29-ike, Péter-Pál napja ősi keresz-
tény ünnep. Ezen a napon szakad föl a gabona 
gyökere, elválik a földtől, nem nő tovább. Szá-
rad a szára-levele és a kalász sárgul, érik. 

A falusi emberek ezt a napot külön és 
illően megünnepelték, akárcsak a vasárna-
pot. Templomba mentek és részt vettek a 
szentmisén, hálát adván a termésért. Így 
kértek erőt, egészséget az év legnagyobb 
munkájához, az aratáshoz, a termény sike-
res betakarításához. 

Bár a köztudat az aratás kezdetét legin-
kább Péter és Pál ünnepéhez kapcsolja, ez 
azonban inkább kalendáriumi jelentőségű. A 
népi hagyományok és a hozzáfűződő archai-
kus hiedelmek miatt igazában Sarlós Boldog-
asszony napját kell az aratás ünnepélyes népi 
előjátékának tekintenünk. Az aratás nagy ese-
mény, amelyre a földművelő még napjainkban 
is áhítattal és kellő komolysággal készül. Az 
életet, a mindennapi megélhetés biztosítását 
szolgálja. 

Szakrális művészeti emlékeinkből és a 
templomi búcsúnapok történetéből egyaránt az 
tűnik ki, hogy Sarlós Boldogasszony a XV. 
századtól vált hazánkban tiszteltté, majd ké-
sőbb a barokk időkben, azután pedig a XIX. 

század folyamán teljesedett ki (ld. Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium 
II. Bp., 1977.). Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós 
édesanyák oltalma. Ezen kívül a szegények és szükségben szenvedők 
gondviselője, a betegségben és fogságban sínylődők pártfogója. Sarlós 
Boldogasszony az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegé-
nyekről is. Ő maga is munkálkodik, arat ezen a napon. 

A felvidéki Csehiben (Nyitra környékén) a következő énekkel kö-
szöntötték Sarlós Boldogasszonyt:  
 
Sarlós Boldogasszony napját Isten elhozta. 
Ezt a szegény és a gazdag örömmel várta. 
Itt van már az aratás, az isteni szent áldás, 
Legyen érte Máriának buzgó imádás. 

Dr. Ráday Lóránt 
    
    
    
    

    
IGEIGEIGEIGE----IDIDIDIDŐŐŐŐ    
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga 
javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a go-
noszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.”  (1Kor 13, 4-6) 
 
Kedves testvérek! 
 
 Pál apostol szeretet-himnuszát, benne a fenti részt már sokszor 
hallottuk, olvastuk, s a nyáron megszaporodó esküvőkön is gyakran 
hangzik fel. De vajon átelmélkedtük-e egyszer is, mit jelent mindez? 
Hogy ehhez képest a mi szeretetünk milyen? Van-e türelmem pl. újra 
meg újra elmagyarázni dolgokat a gyereknek, megértéssel és türelem-
mel viseltetni a beteg, idős szülők iránt? Jóságos-e a szeretetem, valódi 
vagy csak felszínes? Odahajló, másokkal törődő vagy talmi? Önzetlen 
vagyok-e a kapcsolataimban, vagy birtokló és kisajátító szeretettel sze-
retek? Megbántottnak érzem-e magam, ha mást is fontosnak tart az, akit 
szeretek? Van-e bennem „szeretlek, érezd magad megtisztelve” érzés? 
Magamért szeretem-e a másikat, csupán mert nekem jó vele, vagy oda-
figyelek rá, támogatom, építem őt a kapcsolatban? Megbocsátom-e a 
mindennapi félreértéseket, sértődéseket, hibákat, vagy őrizgetem ma-
gamban ezeket akár évekig is? Igazságban élek-e, őszinték-e a kapcsola-
taim? Merem-e a konfliktusokat felvállalni, hogy aztán a megbeszélésük 
mindent tisztázzon, s a kapcsolat ezáltal javuljon? Eltűrök-e mindent: az 
igazságtalanságot, a mellőzést, az élet nehézségeit? Elhiszek-e mindent 
vagy kétkedve és szkeptikusan fogadom a dolgokat? Remélek-e min-
dent: a sorsom jobbra fordulását, vitás ügyeim tisztázását, gyógyulást? 
Elviselek-e mindent: munkanélküliséget, kilátástalanságot, betegséget, 
halálesetet?  
 Azt hiszem, mindnyájan fejlődhetünk még, testvérek. Többé-
kevésbé fogyatékos szeretetünk azonban megfrissül Krisztus szereteté-
ben, s mindennap újrakezdhetjük annak gyakorlását. Érdemes, hiszen 
„A szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor 13, 7) 

Jüling Erika 
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Újlaki anziksz- a kerítésen túlról 
 
 Wrchovszky György, a plébánia Felhévízi úti kedves 
szomszédja, nem tartja magát érdemesnek arra, hogy írjunk 
róla. „Aki nem segít, amikor megteheti, az bűnt követ el”- 
ez a filozófiája. Unszolásra mégis mesél. Döbbenetes, 
ahogy  jelen és jövő percek alatt összefonódik a történe-
lemmel. Hallgatom, ahogy a 79 éves ember egy ifjút is 
megszégyenítő frissességgel sorolja terveit. A mai és a régi 
és Újlakról beszél. Látom, ahogy libbennek hajdan ropo-
gósra keményített csipkefüggönyök, fölelevenednek a va-
rázslatos tarokkpartik, melyeket édesapja vívott papbaráta-
ival, érzem a sült kacsa illatát a belvárosi 100 éves étterem-
ben, melynek épületében született, s melyet az 1800-as 
években Kriszt dédmamája vezetett, akinek képmása fölöt-
tünk lóg a falon. Rajta kívül a család más híres ősökkel is 
büszkélkedhetik. De róluk később. 

– Bátyámmal a piaristákhoz jártunk, nővérem az an-
golkisasszonyokhoz, anyám a kongregáció prefektája 
volt. Ha eszembe jut, hogy 10 éves koromban micsoda 
úrnapi körmenetek voltak a szervitákkal együtt végig a 
Váci utcán, a Ferenciek terén! Az eucharisztikus kong-
resszus nekem olyan élmény volt - érzékenyül el - mint 
a házasságom, a gyerekek születése vagy a Sztalin szo-
bor ledöntése… akkor még a magyarnak volt gerince… 

A háború előtt a nagyszülőké volt az egész ház Újlakon. 
Gyuri bácsi 1945-ben költözött ide. 

– Emlékszem, hogy Csurgay főtisztelendő úr, akit 
Csucsunak hívtunk,itt töltötte az ostromot, mert elön-
tötte a pincét a víz, mikor fölrobbantották a hidakat, és 
nagy volt a Duna. Csucsu átjött hozzánk, és a mosó-
konyhánkban még tíz magyar katona is volt, a többi 
házban meg SS kórház volt végig az utcában. Akkor 
költöztek el, mikor kilőtték az összes ablakot. Másnap 
jöttek az oroszok, borzasztó volt, jó, hogy maga még 
nem élt akkor. 

Csapongunk az évtizedekben, a múlt kavargó képei közt. 
Kavarjuk a forró kávét, s elénk térdepel az idő. Festmények, 
fényképek a falon, a fiókokban, mind egy-egy fájdalmasan 
szép emlék, érzékeny búcsú… Karcsi bácsitól, a gutai espe-
res plébánostól, hittan tanárától. Bérmaapjától, aki az ágy 
fölötti óriási festményt neki ajándékozta, s  akinél gyerek-
kora nyarait töltötte, a kőbányai kanonok plébánostól.( A 
képet a végén az örökösöktől vásárolta vissza 7000 forin-
tért, amikor egy kiló kenyér 2,40 volt.) 
 Gyuri bácsi árszakértőként diplomázott. Újlakon tar-
tották az esküvőt, a gyerekeket itt keresztelték. Kálvinista 
apósa majd belehalt, amikor kiadta a reverzánst. Édesapja 
halála után fölosztotta a házat, maga választotta le négy la-
kásra. Nézem az erős, energikus férfit a fényképen az ásó-
val. Vajon hasonlít Gyuri bácsira? Pedig ma is fess, fiatalos. 
Sportolt rengeteget, evezett, vitorlázott. A balatonfőkajári 
parasztházat is a két kezével hozta helyre.  
 

Mikor kezdődött a 
kapcsolata a 
plébániával? 

– Jóval azelőtt, 
hogy a hittan-
termek épültek. 

Szépíteni akart, hát 
szabad kezet ka-
pott, hogy ren-
dezze a kertet. 
Azután jöttek a 
dózerok. De még 
előtte sorra kiásta 
a fákat, s igyeke-
zett a saját udvarán 
a kerítés mellé ül-
tetni őket, hogy a 
plébánia felől is lehessen majd gyümölcsöt szedni. Ezt már 
a frissen megszépített saját kertben meséli, ahová feleségét, 
Titi nénit is hívom fényképészkedni. Nóra lányuk, aki min-
dig segít, ahol más fogtechnikus már tehetetlen, több tucat 
kálát kapott múltkor, mert pénzt nem fogadott el egy kis-
nyugdíjastól. Különben nem ő az első fogász a családban, 
György édesapjának unokatestvére, Krajcsovits Rudolf a 
Szentatya és más királyi fők szájsebészeként élt Rómában. 

– Itt Újlakon mindegyik atyával jóban voltam, de ilyet 
még nem értem meg! András atya fölhívott telefonon, 
felköszöntött s kaptam tőle ajándékba egy könyvet a 
Sarlós Boldogasszony templomról. Egy a baj, hogy a 
káplánok nincsenek fölsorolva benne. De négyszer ki-
olvastam!- elakad a hangja – Ne haragudjon, de nekem 
akkora nagy öröm, hogy a templom rendben van. Kár, 
hogy nem dedikáltattam. 

Mindent tud a bokrokról, a fákról, minden ágnak története 
van. A nyári táborozók tűzrakásához unokájával készíti 
össze a hasábokat. Ám a kertészkedésen túl más tervei is 
vannak. Cserkészcsapatot akar alapítani Újlakon. Csak hát 
alig ismer valakit. Ki segítene? Alig élnek a régiek kö-
zül…Hermann Jánoson, a zseniális művészen kívül - aki 
lefestette a házat, amint lányuk kihajol az ablakon – senkit 
se ismer már… 
 Mikor kilépek a zöldre festett  vaskapun, eszembe jut, 
mennyire örülne Wrchovszky Sámuel cipész céhmester, ha 
ismerné leszármazottait. Őt a Martinovics perben fejezték 
le a Vérmezőn, mert anyagilag támogatta az összeesküvést. 
Boldog lenne, hogy az utódok őrzik a múltat és vele a be-
csületet. Mindegy, hogy vendéglősként, fogspecialistaként, 
árszakértőként, vagy gimnazistaként, mint a két rajongva 
szeretett unoka, Fruzsi és Rudi. De azok közé tartoznak, 
akik ilyesmiket találnak mondani, mint Gyuri bácsi: „ A 
Jóisten mindenütt van, de mivel mindenütt nem tud intéz-
kedni, ezért teremtette a nagymamákat.” Sámuel, tudja arra 
gondolok: ugyanez érvényes a nagypapákra. 

Jobbágy Éva 
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ElsElsElsElsőáldozásőáldozásőáldozásőáldozás    
Szentháromság vasárnapján kilenc kislány és ugyanennyi fiú (köztük egy ikerpár és egy hármasiker) ünnepi fehér 

ruhában izgatottan várta a pillanatot, amikor először veheti magához a szentségi Jézust. 
Farkas Melinda Patricia 
Lantos Donáta Sarolta 

Kende Júlia Mária 
Simonyi Csilla Flóra 
Varga Flóra Anna 

Darányi-F.Boglárka Malvin 
Kubinyi Stella Crestentia 
Németh Nikoletta Réka 
Szénási Kinga Viktória 

Meszlényi Dénes Andor 
Tóth Bence 

Jónás Csaba 
Kigyóssy Benjamin János 
Kigyóssy Dorian László 
Kigyóssy Kirill István 
Kovács Félix Csoma 

Gurabi Márton 
Gurabi Tamás 

Az ünnepi szentmisén a szolgálat egy részét a gyermekek és szüleik végezték: ki gyertyát tartott, ki kelyhet vitt, 
vagy felolvasással vett részt a liturgiában. Előző nap első gyónásukat elvégezvén a két-három éve tartó felkészülés végére 
értek. Többségük szívét Erzsike néni formálta az iskolai hittanórákon, a plébániai hittanra mindössze csak egy kislány járt 
közülük, akivel Szlivka Rita foglalkozott. András atya szentbeszédében buzdította az elsőáldozókat a népszerű szent, Néri 
Fülöp aktualizált szavaival: Legyetek jók, mert tudtok jók lenni! Majd József Attilát idézve közvetítette Jézus hívását, 
szeretetét: „Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám.” A vers folytatásával kérte a gyermekeket a hűségre: 
„de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.” 

 Bizony, mindannyiunk imáira szükségük van a gyermekeknek, hogy a sokszor bizonytalan családi háttér ellenére 
az elvetett magok jó talajra találjanak. Reméljük, viszontlátjuk őket a vasárnapi szentmiséken, és bizonyára belőlük is ala-
kul majd egy olyan kedves gyermekcsoport, mint az előző elsőáldozókból az Almakukacok. 

H.Z.E. 
Örömmel tudatjuk, hogy legifjabb fiúnk – Lukács – májusban lett elsőáldozó, ő iskolai szervezésben já-

rulhatott először az Oltári Szentséghez.            szerk. 
 

ALMA@sátorozás ALMA@sátorozás ALMA@sátorozás ALMA@sátorozás –––– hazai pályán hazai pályán hazai pályán hazai pályán    
Talán mindenki ismeri a klasszikus mesét, melyben az eszes lány feladata, hogy gyalog is menjen a királyhoz, 

meg nem is, hozzon ajándékot, meg nem is… Az alábbi történetben is van Mátyás (e cikk szerénytelen írója), sőt, még 
ilyen lehetetlen feladat is, miszerint: „maradjunk is, meg nem is”. Így esett, hogy szedtük a sátorfánkat, mégis Újlakon 
maradtunk.  
 Miután kellően felcsigáztam az érdeklődőket, jöjjön a történet, mely egypár almakukacról szól, akik fejükbe vették, 
hogy akkor is sátorozni fognak, ha a nyári tábort  kulcsos házban töltik. Így a bűn gyümölcsének pusztítói fogták magukat, 
és egy pénteki napon sátrat vertek a plébániakertben, majd miután az „otthonos almák” elkészültek, leendő lakóik pedig 
ki is játszották magukat, jöhetett a vacsi, a jól megérdemelt szalonnasütés. Itt érkezett az újabb meglepetés, mert az élet 
más parancsot adott: „legyen tábortűzi ének, meg nem is”. Hát lett tábortűzi ének, zengett a kert, csak tábortűz nem volt 
(nem az újlaki arcokban bemutatott -szerk.) „kedves” szomszédunknak köszönhetően… a tűz eloltása, még mielőtt meg-
gyulladt volna, nem ronthatta el a hangulatot, sőt: a kreatív csapat zseblámpákkal oldotta meg az éneklést. Az est folya-
mán még készült egy valódi almakukac is, méghozzá egymásba kapcsolódó papírgyűrűkből, melyek mindegyike egy-egy 
almakukac nevét viselte. Ezután jöhetett a várva várt alvás… mindenki nyugovóra tért, és elaludt abban a pillanatban, 
ahogy takarodót fújtunk, másnap pedig a sátrak maguktól kitisztították magukat, beleugrottak zsákjaikba, és hazaröppen-
tek. Vagy ezt egy mesében hallottam…? Nagy volt a zsibongás hajnalig, egyesek még kajakörútra is indultak éjszaka, de 
hoppon maradtak, mert Laci barátommal „igazságosan” elosztottuk magunk között a megmaradt ételt☺, és egypár hangos 
sátorozó nagy meglepetésére a szabad ég alatt fekve találkoztunk egyik-másik gyermekkel az éj leple alatt… 

Másnap reggel a fiúk ébredtek korán, lekapták a sátrat, majd még kettőt, a lányok is a magukét, majd egy-két já-
ték után hipp-hopp készen álltunk az indulásra. Így esett tehát, hogy az almakukacok ÚJ LAKot találtak a plébánia kertjé-
ben, és megtörtént a harmadik csoda is: idén már táboroztak is, meg még nem is…☺ 

Sőnfeld Mátyás 
 

Az újlaki hívekkel közösen osztozunk örömükben: 
érettségizőink: Rácz Márton, Smaraglay Zoltán, Szántó Géza  
 
friss diplomásaink: Munkácsi Péter okl. közgazdász 
   Sőnfeld Mátyás gyógypedagógus 
   Szabó András rajz, művészettörténet tanár 
Valamennyi végzős diákunknak szeretettel gratulálunk! Egyben elnézést kérünk azoktól, akik 
igyekezetünk ellenére kimaradtak a megemlítendők közül.
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Miserend: 
hétfő,csütörtök és szom-
bat: 1800 

kedd, szerda, péntek: 630 

elsőpénteken 1800 is 
           vasárnap: 900, 1030, 1800 

Gyóntatás: szentmisék előtt vagy után,  
és minden csütörtökön este ¾ 7-½ 8-ig. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és 
minden hónap első szombatján a szent-
misék után.  

Zsolozsma: kedd, péntek 700; vasárnap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hó-
nap 21-i szentmisét. 

Imaest: minden hónap harmadik hétfőjén a 
szentmise után, kb. 1830-kor. 

 
 
 
 
 

1.V. Templomunk Búcsú ünnepe 
2.H Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Teljes rózsafüzért 

imádkozunk -½ 4-től a kápolnában. 
3.K. Szent Tamás apostol 
8.V. évközi 14. vasárnap 
 A perselypénzt templomunk további felújítására fordítjuk. 
11.Sze. Szent Benedek, Európa fővédőszentje 
15.V. évközi 15. vasárnap 
22.V. évközi 16. vasárnap 
24.K. Árpádházi Szent Kinga 
25.Sze. Szent Jakab apostol 
29.V. évközi 17. vasárnap 
31.K. Loyolai Szent Ignác 
 

Egyházközségünk rendszeres programjai: 
Iroda (Bécsi út 32. : 335–3573): hétfőn és pénteken 1000 – 1200,kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800. 
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900 Könyvtár (bejárat a plébánia udvaráról): vasárnap 900 – 1030. 
Tea délelőtt minden hónap második vasárnapján a 9-es mise után, a Szent Erzsébet teremben. 
 

Családi Családi Családi Családi eseményekeseményekeseményekesemények    
A keresztség szentségében részesült: 
június 17-én Krizsán Kira Gizella. 
 
Örök hűséget esküdött egymásnak:  
június 2-án: Dr. Bóné László és Dr. 
Szarka Anikó, Németh Sándor és 
Pikály Viktória, Rétháti 
Zoltán és Vida Napsugár 
június 13-án: Cséry 
Huba és Gyimesi Mária 
Június 23-án: Kovács Tamás és   
Szakács Marietta 
június 30-án: Schmnelz Hans Peter 
és Felsmann Orsolya. 
 

Halottaink:  
Várkonyi Zoltán (57), Hepp 

György (81), Gubacsi Gábor (90), 
Büky Géza, a margitszigeti Szent 
Mihály kápolna kántora. 
 

Hírek, hirdetésekHírek, hirdetésekHírek, hirdetésekHírek, hirdetések    
•  A bibliaóra, a nyugdíjas klub és a kóruspróbák tanévkezdésig szü-

netelnek. 
•  A búcsú ünnepi ½ 11 órai szentmisét Peisch Ferenc szalézi atya ce-

lebrálja. Utána vásár, agapé, a gyermekeknek játék a templom mö-
götti kertben ( a vásár bevételét a városmissziós programok megva-
lósítására szánjuk). Az esti szentmise után, a Sarlós Boldogasszony 
Kórus koncertjével ér véget az ünnep. 

•  Továbbra is keressük azokat, akiknek a polcán van egy-egy emlék, 
ami valamilyen úton-módon Újlakhoz, a plébániánkhoz kötődik. 
Akár egy-egy fénykép, akár egy vers, egy műalkotás a nyári napkö-
ziből, egy színdarab díszletdarabkája, vagy akár egy kedves kirán-
duláson talált szép kavics. De ha valaki úgy érzi, még most is alkot-
hat: várjuk az Újlakhoz kötődő rajzokat, festményeket, kollázsokat, 
verseket, bármilyen kis „vallomást”, amely bizonyítja: ide tartozunk. 
Az összegyűjtött „kincseket” szeptemberben állítjuk ki a missziós 
hét keretében! A kiállítási tárgyakat a templom kápolnájában várjuk 
július 31-ig! (Ha valakinek kérdése lenne, telefonszám: 06-30-91-
98-654; e-mail cím: bsmveronka@freemail.hu.) 

•  Figyeljünk arra, hogy a templom különböző terei sajátos funkcióval 
bírnak. A hívek helye szokásosan a hajóban van. A rácsozat mögötti 
előtér inkább a keresztény misztériumokba be nem avatottaknak va-
ló, így ezt liturgikus cselekmények alatt hagyjuk meg az érdeklődő 
kívülállóknak. A szentgyónásra természetesen ott várhatunk, de em-
lékezzünk arra is, hogy nem tudunk „aktívan és gyümölcsözően 
résztvenni” az ünneplésben, ha szentgyónásra készülünk vagy ép-
pen bent vagyunk a gyóntatószékben (részlet a 2004/12. havi Újlaki 
Hangokból, ami a honlapon megtekinthető). 

•   
 
ÚjÚjÚjÚjlaki Hangok az Újlaki Katolikus Egyházközség lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 
1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős kiadó: Spányi András, szerkesztés: Zsombory Edit & Gábor / ujlakihangok@freemail.hu lap-
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�

Ne menjen máshoz! Fogtechnika Újla-
kon, a Felhévízi u.4-ben: Wrchovszky 
Nóra 0620-495-7943. Újlakiaknak ked-
vezmény!


