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Mondja bizony minden ember:
Boldog vagy Pannónia.
Zengjen ajkad, szóljon vígan
Most az Isten himnusza,
Mert nem a köznép sorából
Küldött Isten nevelőt:
Királyod lett prédikátor,
Apostolod magvetőd.
Ha e nemzet mesterének
Mást is bírna vallani,
Tetszett volna Istenének
Más apostolt küldeni.
Ám e nyakas, délceg fajta,
Kardos markú nemzetet
Nem más, csak egy magafajta
Harcos téríthette meg
Az oroszlánt leigázni
A nagy Sámson kelletik:
Magyaroknak prédikálni
Erős király küldetik.
Torkából az oroszlánnak
Drága lépesméz csepeg:
Magyar szájból immár jönnek
Édes, szép dicséretek.
Szent István zsolozsmája
(részlet)
Esztergomi Antifonálé,XV.század.
Sík Sándor fordítása

2007.augusztus
Kisasszony hava
XII.évf. 8.szám

Uram, jó nekünk
nekünk itt lennünk!
A színeváltozás ünnepe keleti eredetű, a szír liturgiában tűnt fel az 5. században. Később más keleti liturgiákban
is megjelent. Nyugaton először Spanyolországban ünnepelték a 9. században. Az egész keresztény világ számára III.
Callixtus pápa rendelte el liturgikus ünneplését a Nándorfehérvári csata emlékére. A diadalmas csata első évfordulóján,
1457. augusztus 6-án ünnepelte első ízben az egész keresztény világ.
II. János Pál pápa Krisztus nyilvános életének öt
mozzanatát emelte ki, amikor megfogalmazta a „Világosság
rózsafüzért”. Az ünnep jelentőségét jól mutatja, hogy az
imádság egyik titka: „Aki a Tábor hegyén kinyilatkoztatta
isteni dicsőségét”.
A színeváltozás jelenetéről mindhárom szinoptikus evangélista megemlékezik. A perikópának két csúcspontja van.
Egyik az átváltozás: Isten dicsősége felragyog Krisztus arcán; a másik az Atya szava: szeretett Fiaként mutatja be Jézust, akit hallgatni kell. Hallgatni kell, mert Ő a kinyilatkoztatás forrása. A közvetítők majd az apostolok és az ő
utódaik lesznek. A megdicsőült Krisztust hirdetik, aki üdvösségünk szerzője.
folytatás a 3.oldalon

Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepére
Gondoljuk el, mit jelentenek ezek az ünnepek a kereszténység, magyarság, a Kárpátmedence és a világ számára. És
mit jelentenek az ezen ünnepekkel kapcsolatos fogalmak: Boldogasszony, Szűz Mária, Isten választottja, aki eredendő
bűntől mentes, Istenszülő. Valamint, apostoli király, apostoli királyság, államalapító, jogalkotó, templomépítő, a vármegyerendszer kiépítője, stratéga-hadvezér, aki minden háborút és csatát 100%-ban megnyert, abszolút győztes (utódlás
szempontjából abszolút vesztes). Csodálatos szervező, akinek kezében egyszerre ott van a kard és a kereszt (nemcsak elméletben, gyakorlatban is). A támadókkal a kegyetlenségig kemény, a gyengékhez, elesettekhez alázatos és kegyes.
Kelet és nyugat között egy önálló magyar államiság irányában döntött. Az uralkodást Árpád biztosította, de az uralom
állandósítására az európai életre felvértezett nemzetállam alapítása Szent István műve. Megkoronázása mint egyházi szertartás, tehát Isten akaratából és kegyelméből való királyságot jelentett egyrészt keresztény államiságot, másrészt a földi
hatalmaktól való függetlenséget. Szent István kifejezetten katolikus államot alkotott, magát és országát Isten anyja oltalmába ajánlotta, Máriát Magyarország nagyasszonyának nyilvánította, és névnapját, Nagyboldogasszony napját, különösképpen megülni rendelte. Ő szervezte meg Magyarországon a katolikus egyházat. Két érsekséget, nyolc püspökséget,
káptalanokat és kolostorokat alapított, megállapította az egyházmegyék határait, a templomok építésére és fenntartására a
híveket kötelezte. Bevezette az egyházi tizedet (dézsma). A másik nagy feladat a magánhatalom megszervezése. A birtokok középpontjául egy-egy várat jelölt, és a vár környékét, azaz a mezsgyéjét, várispán joghatósága alá helyezte. Ezen a
vármegyei szervezeten nyugodott a király közigazgatási, katonai és gazdasági hatalma. Meg tudta őrizni kormányzatának
közhatalmi színezetét, ugyanis a királyi birtokok magánbirtokként való kezelését és öröklését eltiltotta.
folytatás a 2. oldalon

Hol magasabb a föld az égnél? / Ott ahol Máriát eltemették.
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folytatás az 1. oldalról
A nyugattól eltérően így a vármegyék nem alakultak át hűbéres tartományokká, hanem a különleges magyar közfelfogás hatása alatt, alapját képezhették a vármegyei önkormányzat későbbi kialakulásának.
1931-ben Szent Imre halálának 900 éves évfordulójára adták ki a Magyar Legendáriumot. A mű előszavában írja a
fordító, Tormay Cecil: „Törvényt alkotott, amely ma is törvény. Intelmet adott fiának, amely ma is intelmei a kései fiaknak. És olyan lelki fegyvereket hagyott népére, amelyekkel mindig akkor győz, ha elveszik tőle a csaták fegyvereit. Országa határaiban és nemzetének erkölcsi erejében pedig olyan bástyát hagyott az emberiségre, amely ha leomlik, romjai
felett feltartóztathatatlanul elönti a nyugatot a kelet, és világrendjét mindenestől elnyeli. Összegezve: A magyarok földjén
Szent István építette az oltárt, Szent Imre tette rá az áldozatot és Szent Gellért gyújtotta meg felette az öröktüzet.”
Kronológia:
Augusztus 15.:
A katolikus egyház a VI. sz. óta Mária mennybemenetelét ünnepli ezen a napon.
1000. augusztus 15.:
Esztergomban Istvánt királlyá koronázzák.
1038. augusztus 15.:
Szűz Mária oltalmába ajánlotta hazánkat és a Szentkoronát. Ezen a napon hunyt el. Ezzel jutalmazta az Úr kivételes Mária szeretetét?
1083. augusztus 20.:
Istvánt, (Szent)László király kezdeményezésére szentté avatják. Ugyanekkor avatják szentté
fiát, Imrét, a vértanúságot szenvedő Gellért püspököt, valamint a két zobori remetét, Andrást és
Benedeket.
Szántó Géza András

Három nap Jézussal
2007. július 3-5. között lelkigyakorlaton vett részt az
Újlaki Családos Bibliaközösség. A lelkigyakorlat helyszíne
a Budafoki Plébánia volt. Szibek Györgyi áldozatos szervező munkájának köszönhetően a szállodainak egyáltalán
nem nevezhető körülmények ellenére a lelkigyakorlat gördülékenyen zajlott le.
A nyolcvannégy éves Futó Károly atya korát meghazudtoló szellemi frissességgel és derűvel beszélt, szigorú
menetrendet és kemény tempót diktálva a fáradt hallgatóságnak. A nagyon átgondolt, teológiai megközelítésekkel
körüljárt és személyes hangvételű beszámolókkal tarkított
előadások Jézus isteni és emberi természetéről szóltak.
A mai társadalom a „lehorgasztott fejű emberek” társadalma, akik távol kerültek az isteni forrástól, és lelki alultápláltságban szenvednek. A liberalizmus saját maga áldozatává válik, mert megtagadta az egyetlen pontot, aki öröktől fogva van, akiben minden teremtetett s aki mindent éltet,
Krisztust. A liberalizmus azt hirdeti, hogy az embernek joga van választani különböző eszmék, életfelfogások között.
De választás csak egyenrangú dolgok közt létezik. Isten
azonban nem egyenrangú egyetlen vallásalapítóval vagy
divatos eszmével sem. Ő felette áll mindennek. Választási
lehetőség tehát nincs. Csak Istent lehet választani vagy Őt
megtagadni. Tőle elszakadni azonban önpusztítás. A mai
társadalom szociális válságának gyökerei is a krisztusnélküliségre vezethetők vissza. Krisztus földi élete során elénk
élte, hogyan kell egymáshoz viszonyulni. DE a Krisztust
tagadó világban az emberi élet nem érték. Nekünk keresztényeknek egészen más szemléletben kéne élni, amitől
azonban nem lennénk életidegenek. Hitünket nem külsőségesen, hanem őszinte odaadottságban belülről kéne megélni. A szentgyónásban őszinte bűnbánattal befogadni az isteni kegyelmet. A szentáldozásban szívünkbe fogadni hittel
Jézust, és engedni, hogy az isteni szeretet személyesen,
komolyan és reálisan átformáljon minket, átjárja gondolatainkat, szavainkat, és olyanná tegyen, mint Ő. Naponta legalább húsz percet Isten jelenlétében tölteni, egy-két bibliai
mondat felett elmélkedve, s engedni, hogy Isten átjárja reális élethelyzeteinket. Isten mindannyiunktól ezt várja. Nem

vár
tőlünk
nagy
dolgokat, csak azt,
hogy amit csinálunk,
azt
nagyon
jól
csináljuk. Iránta való
szeretetből. „Eljön az
idő, amikor az igazi
imádók lélekben és
igazságban
fogják
imádni Istent.” Aki
így él, fel tudja mutatni a világnak Krisztust, és megtapasztalja, hogy életünk két szálból szövődik. A felső szál az
evilági gondok, az alsó szál a kegyelem. Aki így él, abban
nincs aggodalom, félelem, harag, elkeseredettség, mert tudja, hogy minden szenvedés, igazságtalanság, nyomor, gond
és nehéz helyzet csak kis ér, ami az örök élet tengerébe folyik. Ott minden kiegyenlítődik majd.
A mai kor problémája a vallási minimalizmus. Igaz,
minden ember edény, az egyik kis gyűszű, a másik nagy
vödör, s a mi feladatunk csupán az, hogy Isten elé vigyük
ezt az edényt, hogy megtöltse. Ez nem azt jelenti, hogy tudatosan arra kell törekedni, hogy kis gyűszűk legyünk csupán. Ellenkezőleg, „mennyei életbiztosítást” kell kötnünk,
és tudatosan gyűjtögetni a jócselekedeteket a „mennyei takarékpénztárba”. Ez a szemlélet kell, hogy átjárja életünket.
Isten mindenben segítségünkre van Szent Lelke által, és az
isteni kegyelem, ha kérjük, ott működik életünkben. Aki
így él, az isteni fény hordozójává válik, boldogság, béke,
szeretet költözik szívébe, és Krisztust tudja felmutatni a világnak. „Isten félkész állapotban teremtette meg a világot,
hogy mi tegyük tökéletessé.” Előbb azonban nekünk magunknak kell Jézushoz hasonlóvá válni. Csak egyszer kell
az árnyékot átlépni, és hittel befogadni Krisztust. Aki meghozza ezt a végső döntést, és életét komolyan Istenre bízza,
az többé nem azt mondja: „jaj, jaj, jaj!”, hanem: „Alleluja,
Alleluja, Alleluja!” Az a zsoltárossal együtt boldogan felkiált: „megtaláltam, akit szeret az én lelkem”.
Rihmerné Triznay Zsuzsanna
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Titkok látói: régiek
s az új választott hírnökök
együtt csodálják Fényedet,
mely hitre hívón tündököl.
(az ünnepi zsolozsma himnuszából)
A színeváltozás nem pusztán teológiai tétel. Minden szentmise a hegyenlét öröme Jézussal, ami hitünk, reményünk, szeretetünk
erősödését hozza számunkra. „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (MT 17,4) Az Úr Jézus
megajándékoz minket jelenlétével. Merjük továbbadni kapott kegyelmi ajándékainkat! Az
Úr missziós parancsa nekünk is szól. Életünk
hétköznapjaiban gondoljunk keresztény küldetésünkre. Mutassuk meg a világnak Isten gazdagságát, szeretetét, dicsőségét, mely a mi
gyöngeségünkben és kicsinységünkben is meg
akar szólítani minden embert.
Tarján Mária

Nyári nap
napközis tábor

„Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden
adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készek
legyetek minden jótettre.”
(1Kor 9,8)
Kedves testvérek!
Pál apostol eredetileg korintusiakhoz intézett szavai biztatóak lehetnek számunkra is, hiszen korunk embere rengeteget aggodalmaskodik. Sajnos mi keresztények is hajlamosak vagyunk erre – pedig életünk,
lényege szerint, bizakodás.
Nem kevesebbről van itt szó, mint hogy Isten bőven ellát bennünket
mindazzal, ami szükséges. Tehetséggel, jó tulajdonságokkal, érzésekkel
éppúgy, mint anyagiakkal. Mindezt ezért teszi, hogy készek legyünk
ezeket felhasználva jót tenni. Vagyis nem elsősorban a saját kényelmünk, komfort-érzésünk, elbizakodottságunk, öndédelgetésünk növelésére kaptuk mindezt, hanem azért, hogy másokat szolgáljunk. Hogyan?
Sokféle módon és sokféle helyzetben. A festőművész a képeivel, a zenész a szép muzsikával, a mérnök precíz munkájával, a pedagógus gyermekszeretetével, a bolti eladó készségességével, a bankár adakozással
örvendeztet(het)i meg a szívünket. Családunk a törődésével, barátaink a
figyelmükkel, munkatársaink elismerésükkel, ismerőseink az érdeklődésükkel mind-mind abból adnak, amit ők is kaptak. S vajon mi? Fölfedeztük-e már Isten adományait az életünkben? Megbecsüljük-e, megköszönjük-e azokat? Élünk-e velük? Sajnáljuk-e megosztani azt, amink
van? Időnkből, tapasztalatainkból, netán pénzünkből adunk-e annak, aki
rászorul?
Jüling Erika

Idén is megrendezésre került a nyári napközis tábor a plébánián Anikó vezetésével. Sajnos azonban nélkülöznünk
kellett Zurbó Péter munkáját, és sok régi segítő se tudott eljönni. Azért így is voltunk egy páran, és szerintem tudtuk tartani az eddigi színvonalat.
A napjaink ugyanúgy teltek mint eddig. Reggel hittannal kezdtünk, amit idén Anikó tartott, és az ószövetségről volt
szó. Persze a reggelekről az ének sem hiányzott. Zoli és SMatyi segítségével rengeteg új dalt tanultak meg a gyerekek, és
ha ők nem értek rá, akkor számíthattunk Barna és Zita segítségére is. Hittan után reggeli, majd mindenki számára kötelező
játék kint az udvaron. Ez lehetett méta, üvegezés vagy akár foci is. Utána mindenki mehetett azt csinálni, amit szeretett
volna. Volt választék bőven. Az aktívakkal tovább játszottam kint az udvaron, de akinek túl meleg volt kinn, az mehetett
pingpongozni a pincébe. A lányok nagy része Izával kézműveskedett a hittantermekben. Idén nagy sikernek örvendett az
üvegfestés. Volt olyan nap, amikor minden felszólítás nélkül az egész tábor a teremben ült és festett. Ilyenre őszintén
szólva nem emlékszem. Mindig csak a kötelező kézműveskedésre lehetett beterelni majdnem az egész társaságot. Most
szervezés nélkül jött mindenki. Ennek bizonyítéka a hittantermek ablakán látható rengeteg alkotás. Délben Úrangyalát
mondtunk, majd mindenki ment a dolgára. Utána a kajafelelőseink elkészítették az ebédet. Ez a Kata, Betti és az Ipszi feladata volt minden nap. Bevásárlás, kenyérkenés, majd mosogatás Majd ebéd után meseolvasás és játék következett, amíg
nem jöttek értük. Ez idén különlegesen hosszúra nyúlt. Tavaly 4 óra körül legkésőbb el lehetett kezdeni a takarítást. Most
volt, akit 5óra után alig lehetett kitessékelni. Napjainkat hetente két extra program tarkította, az egyik a Betti, Kata, Ipszi
által szervezett egész napos vetélkedő volt, amit a 3. hét utolsó napján licitálás is gazdagított. A másik pedig a sziklamászás volt. Hetente egy nap azokat, akik megérdemelték és a szüleik is elengedték, elvittük sziklát mászni egy profi sziklamászó segítségével. Az otthonmaradtakra addig Anikó vigyázott. Körübelül így nézett ki a tábor programja.
A segítőkre idén talán kicsit több feladat hárult, ugyanis rengeteg féle gyerek megfordult nálunk. Volt indiai, német
és amerikai, valamint mozgássérült, nagyothalló és hiperaktív is. A legfiatalabbak pedig 4 és fél évesek voltak. Felső korhatár nincs. :) Ahogy elnéztem, mindenkinek nagyon jót tett ez a vegyes társaság. Megpróbáltak alkalmazkodni és segíteni az arra rászorulóknak.
Idén talán csak a pénzügyekkel akadtak kicsit gondjaink, ugyanis kaptunk valamennyi támogatást, de az nem érkezett meg a tábor ideje alatt. Úgyhogy néhány nagylelkű családnak, és néhány rendesen fizető gyereknek köszönhetjük azt,
hogy sikerült mindent megkapnunk, amire minimálisan szükségünk volt. Jó volt látni, hogy minden nap kapunk annyit,
amennyi szükséges, és ezt én édesanyámnak köszönöm, aki odafentről mindig küld segítséget, ha gond van.
Zárásképpen még annyit, hogy nagyon szeretnénk még évekig csinálni a tábort, mert van értelme, és ez a gyerekeken is látszik. Most pedig mindenkit szeretnék meghívni a táborzáró szalonnasütésünkre aug.31-én 6 órára.
Lasetzky Kriszta
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Felelet a kósza gondolatokra

Újlaki búcsú

Szépen hangzik a templom meghitt áhítatában a legfőbb parancs: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A
gyereket könnyű szeretni, mert feltétlen a szeretete, a kamaszt nehezebb, mert már mást szeret, az ifjú, ha boldog
csak egyet szeret, a felnőttek java része csak önmagát szereti. Aki szeretetét kiterjeszti környezetére, azt jó embernek
nevezzük, aki megpróbál ezen túllépni, és az érdemtelent is
szeretni, az különc. Érdemtelen szeretetünkre a hajléktalan?
Attól függ, mennyire szeretjük magunkat, és miképp értelmezzük a felebarát szó jelentését. Kétségtelen, hogy testi és
lelki ápolatlanságukkal nem nyújtanak szeretetreméltó látványt, de ki kíváncsi arra, hogy sorsuk mögött a szeretetlenségek hosszú listája sorakozik, melynek csak a végső
stádiuma vonja magára méltatlankodó figyelmünket.
Általam is nagyra becsült János barátunk e lap múlt
havi számában azon méltatlankodott, hogy a hajléktalanok
foglalkoztatását célzó felhívásra csak páran jelentkeztek.
Ennek bizony az okairól is érdemes szót ejteni.
Egy szép nevű tervező irodát is utolért a leépítések
lavinája, és a magasan kvalifikált mérnökök szorongva várják, mikor kerül rájuk a sor. Nincs munka, nem dolgoznak,
csak bejárnak és eszükbe sem jut, hogy előre meneküljenek.
Nincs egy kéz, melybe bele kapaszkodjanak, a megszokott
kötelék fellazult. Hát akkor mit várjunk a hajléktalanoktól,
akiknek a kezét már mindenki elengedte, és aki feléjük
nyúl, az is csak alamizsnát ad? A jóra ösztönző felhívás, ha
általánosságokba burkolózik, nem éri el a hatását. Manapság, mikor sok diplomás ember sem talál munkát, ugyan
mivel foglalkoztatnák a hajléktalanokat? Fizikai és mentális állapotuk szinte kizárja a foglalkoztatás lehetőségét. Sokan összetévesztik őket a munkanélküliekkel, akik esetleg
az ország távoli részéből jöttek szerencsét próbálni, és a fővárosban azért nincs fedél a fejük fölött. Ők azok, akik a
feketemunkások széles táborát gyarapítják, és a napi betevőért minden hálátlan feladatot elvégeznek.
Milyen is egy hajléktalan? S.I. 54 éves, hajdan családja volt, tevékenyen dolgozott. Aztán egy nyílpuska eltalálta nyakszirtjét, és a tű a gerincében landolt. Kivételére
egyetlen orvos sem vállalkozott, mert a műtét életveszélyes
kockázatot jelentett. A tű a gerincben darabokra tört, és egy
idő óta megkezdte kifejteni ártó hatását, mely eleinte a
koncentráció csökkenésében jelentkezett, később emlékezetkieséssel járt. Az erős zömök ember végül a kórházban
kötött ki, ahol az ápolók megsajnálták, és nem engedték,
hogy ismét az utcára kerüljön. Csakhogy ennek ára volt, a
hullákat kellett leszállítani a proszektóriumba. Természetesen lemosás nélkül, még lepedőt sem adtak hozzá. Így aztán S.I. hasán hullamérgezésre utaló kiütések keletkeztek,
melynek következményei nem túl biztatóak. Ha valaki
meglátja az utcán tétova lépteit, és nem túl bizalomgerjesztő arcát, félve kikerüli, feledvén, hogy ő is felebarát.
Jézus a leprást is meggyógyította!
Udvardy László

Sarlós Boldogasszonyt idén a július 1-jei vasárnap
ünnepeltük. Plébániánk gazdag programmal várta az éppen
nem nyaraló – itthon levő – híveit, és a máshonnan érkezőket is.
Az ünnepi szentmisét Peisch Ferenc szalézi atya mutatta be, Mester Jánossal és András atyával. Az idős atya
megjelenésében törékenynek és bizonytalannak tűnt, de
meglepően nagy lelkierő és szellemi frissesség áradt belőle.
Szavaiból a humor se hiányzott. Megtudhattuk, hogy 30
évig segédmunkásként is dolgozott, amikor nem gyakorolhatta szerzetesi és papi szolgálatát, és személyes élmény is
kötötte templomunkhoz. Beszédében szépen elmélyítette
búcsú ünnepünk tartalmát, Mária és Erzsébet, a két kismama találkozását, és kiemelte az anyai hivatás fontosságát.
Mária olyan személy, akinek ereje van, ezért fél tőle a világ
- hallhattuk.
Mise után vásár és agapé volt a templom mögötti
kertben. Válogathattunk ott képeslaptól kezdve könyvjelzőig, kis cserepes kaktusztól saját készítésű tárgyakig, de
nem hiányzott a mézeskalács sem.
A napot a Sarlós Boldogasszony kórus hangversenye
zárta, karnagyunk vezetésével, az esti mise után. Nem csupán koncert, hanem imádság is volt ez egyben. András atya
köszöntő szavai után hangzottak fel egymás után a csodálatosabbnál csodálatosabb Ave Maria művek, mint egy tized
Rózsafüzér szemei egybefonva. Az elhangzott híres szerzők közül csak néhány: Bach, Gounod, Liszt, Mozart,
Schubert. A kórus és az orgonakíséret mellett, felhangzott
hegedű is, szólót énekeltek: Korondi György és Morvay
Katalin. A szép hangzást a látvány is kiegészítette,
egyidejüleg vetített Mária-ikonokban is gyönyörködhettünk.
A templom zsúfolásig megtelt e nívós előadásra, többen
állni kényszerültek.
A vásár bevétele missziós célokat szolgált, a hangversenyen adakozni lehetett templomunk javára. Azt hiszem mindenki, aki részt vett e nap eseményein, sok-sok
élménnyel, szépséggel gazdagodhatott. Köszönet a szervezőknek, előadóknak, akik ehhez hozzásegítettek minket!
Sütöri Ágnes

Búcsú Dr. Ritzky Katalintól
„Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s
akinek szíve zarándokútra készül.”
(84. zs.)

Kati néni zarándokútját megjárta. Hazament. Abba
az országba, melynek örömét, boldogságát és egyetlen értelmét életével hirdette. Földi élete zarándoklat volt. Egész
valójával, minden tettével ezt az eljövendő Országot szolgálta, ahová most kilencvenegy évesen a Mennyei Atya hazahívta. Amióta Máriaremetén a Názáret Szeretetotthonban
élt, nem tudott már Újlakra jönni, ahova évek hosszú szolgálata kötötte. Csodálatos, fiatalokat megszégyenítő energiával dolgozott. Sokáig végezte munkáját a Telefonos
Örömmel látjuk, hogy a cikkek gyakran gondolatébresztőek. Lelki Segélyszolgálatnál. Elkeseredett emberekbe öntött
hitet, reményt és szeretetet az éjszaka magányos óráiban.
Íme egy példa, „ nagyító alatt” a fentiekben említett
Hermann J. cikk egy „picurka” részletének más megközelí- Jellegzetes meleg, határozott hangját nem lehet elfelejteni.
folytatás az 5. oldalon
tésére.
/szerk./
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folytatás a 4. oldalról
Boldog volt, ha valakit ki tudott emelni legsötétebb gondolataiból. Mindig nevetett, amikor valami problémát megoldott. „Hát, gyermekem, imádkozzunk!” – mondta ilyenkor.
Vitte az Úr Szent Testét betegekhez és sérültekhez. Járta a
kórházakat, otthonokat már nagyon fájó, alig engedelmeskedő lábaival is. Közgazdász volt, de minden érdekelte,
ami szép és jó. A Hittudományi Akadémiára annak indulásakor iratkozott be. Régebbi újlakiak még emlékszünk vele
együtt végzett társaira: Szentlőrinczi Klárára,Horváth Károlyra és Szabó Lászlóra. Az Újlaki Képviselőtestület
Karitász Csoport tagja volt. Munkás életében nem ismerte a
pihenőt. A BSE keretében túrákat vezetett, a gyerekeknek
Mikulás-túrákat. Mindig tele szatyrokkal közlekedett.
Többnyire gyalogosan „szaladt” le Pusztaszeri úti lakásából
a templomba. György atya kazettára felvett szentmiséit és
beszédeit első péntekenként vitte a betegekhez, és velük
együtt hallgatta meg, ki tudja hányszor átelmélkedve. Hozzánk is éveken át jött, mert volt beteg a családban. A lelkiek után a sok szatyor egyikéből finomságokat pakolt ki a
gyerekeknek. Nyolcvan éves elmúlt, amikor részt vett a 21.
gyalogos zarándoklaton Márianosztrára. Erről a zarándoklatról ő maga így írt újságunkba: „Reményünk szerint
Anyánk kegyesen fogadja a fiataloknak ezt a gyönyörű, de
kimerítő zarándoklatát, és imájára az Úr megkönyörül sokat szenvedett hazánkon”.
Kati néni embermentő szolgálatáért a Világ Igaza
címet is megkapta. Amikor utoljára láttam a szeretetotthonban, akkor is elégedett volt kis szobájában, ahogy ő
mondta, „palotájában”. Amíg tudott, sokszor érdeklődött az
újlaki életről és ismerősökről. Fogyatkozó egészséggel, járókeretével kikísért, úgy búcsúzva, hogy legközelebb menjünk el kirándulni. Életkedvét sosem adta föl.
Kati néni! Az egyik útikönyved nálam maradt. Azt
mondtad, hogy amíg vissza nem kéred, legyen nálam. Vigyázni fogok rá! Tartalmas zarándokutad véget ért, már
nincs szükséged útikönyvre. Célodhoz érkeztél: az Úr ölelő
karjai közé. Biztos vagyok benne, hogy közbenjársz értünk,
újlakiakért, hogy a mi zarándokutunk is sikerüljön.
Nyugodj békében!
Keglevich Lászlóné

2007. augusztus
így, és nagyon bízom benne, hogy a szeptemberi városmisszió nemcsak arra lesz alkalom, hogy azok a fiatalok és
idősek közelebb kerüljenek hozzánk, akik eddig keresők
voltak, hanem hogy egymásra is ráismerjünk. Nemcsak egy
futó mosollyal, amikor összefutunk az utcán, hanem beszélgetésekkel, esetleg új barátságokkal.
Mindannyiunknak vannak emlékei, bizonyára sok
olyan is, amelyek Újlakhoz, ehhez a plébániához, ehhez a
közösséghez kötődnek. Hogy jobban megismerjük egymást,
ezért is rendezzük a missziós hét keretében azt a kiállítást,
amelyről már olvashattak cikket a korábbi Újlaki Hangokban. Köszönjük azokat a kiállítási tárgyakat, amelyeket eddig hoztak, de továbbra is várjuk az újabb és újabb emlékeket. És ez a felhívás nemcsak azoknak szól, akik egy-egy
kisközihez kötődnek, hanem tényleg mindenkihez, aki egy
kicsit is otthonának érzi ezt a templomot, közösségének ezt
a plébániát, azaz egy kicsit is „újlakinak” tartja magát. Továbbra is arra kérünk tehát mindenkit, hogy nézzen körül
otthon a polcokon, a fiókokban, a dobozokban, hogy vannak-e valamilyen úton-módon Újlakhoz kötődő emlékei!
Akár egy-egy fénykép, akár egy vers, egy műalkotás a nyári napköziből, egy színdarab díszletdarabkája. És ha valaki
úgy érzi, még most is alkothat, várjuk az Újlakhoz kötődő
rajzokat, festményeket, kollázsokat, verseket, bármilyen kis
„vallomást”, amely bizonyítja, ide tartozunk.
Aki összegyűjtötte emlékeit, az írja le, hogy miért
fontos az a bizonyos tárgy, honnan származik, hogyan kö-

Ismeretlen ismerősök?
ismerősök?
A templomban padsorok. Bennük emberek ülnek –
öten, hatan, heten –, mikor mennyien. Nézem őket egy vasárnap, és azon gondolkodom, milyen furcsa, hogy mindannyian ugyanazért jöttünk, ugyanazok a gondolataink a
legfontosabb dologról, mindannyiunkat Ő hívott ide, és
mégis sokan alig ismerjük egymást. Persze, ismerem a mosolygós szemű hölgyet, aki a reggeli miséken a harmadik
padban szokott ülni, egymásra is ismerünk az utcán, amikor
szembejövünk egymással. És itt van az a fiatalember is, aki
mindig hátul szokott megállni, egy édesanya a gyerekével
/talán látni fogom a kislányt itt Újlakon felnőni/, meg az a
nagy család szőke gyerekekkel, angolul beszélnek — vajon
honnan jöttek?
Egy közösség vagyunk, milyen jó lenne még jobban
megismerni egymást! Remélem, nemcsak én gondolom ezt

tődik Újlakhoz! És ha mindezzel megvan, adja le a templom kápolnájában misék előtt vagy után /Hogy a kiállítás
után vissza tudjanak kerülni az emlékek, senki se felejtse el
rá- vagy melléírni a nevét és elérhetőségét!/.
Hogy még jobban megismerjük egymást, a kisebbnagyobb közösségekről külön tablók készülnek – ehhez is
szeretettel várjuk a régi vagy újabb emlékeket, fényképeket,
bemutatkozásokat.
A szeptemberi megnyitón pedig egy Újlakról szóló
kis videós-fényképes összeállítást is láthatunk a sok-sok
kiállított emlék mellett. (Ha a kiállítással kapcsolatban valakinek kérdése lenne, telefonszám: 06-30-91-98-654;
e-mail cím: bsmveronka@freemail.hu)
Gyarmathy Dóra, Kenyéri Veronika
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Emlékképek és meditáció egy fél évszázada énekelt
„föltámadt Krisz
Krisztus”tus”-ról,
a 2007.júl.1-jei nagysikerű, teltházas Ave Maria koncert kapcsán
Ha csupán egyetlen Ave Maria szerepelne is egy koncert műsorán, ritkán tévedhet az, aki arra tippel, hogy az lesz a hangverseny legléleküdítőbb része. Mi van akkor azonban, ha egy Máriát
dicsőítő magnificátot leszámítva a műsort szebbnél szebb Ave Máriák alkotják? A hallgatóság ezen
nem töprengett. Átadták magukat a műélvezetnek. A teltházra nem az volt a magyarázat, hogy a
templom még ebben a kánikulában is kellemesen hűvös tud lenni, hanem az, hogy a közönség jól tudta, mire jön el. Ave
Mariát író zeneszerző, bármily korban is élt, lelke és tehetsége legjavát helyezte el a kompozíciójában. A nagytehetségű
hivatásos szólisták mellett mára már a valaha amatőrökből verbuválódott, amúgy lelkes baráti kör is kezd profigyanús kórussá válni, Tóth Miklós Zsolt orgonistánk, kántorunk, karnagyunk és művészeti vezetőnk irányításának köszönhetően.
Az angyali üdvözlet idején a zeneirodalom óriásai még nem éltek, sőt a hangjegyírás sem alakult még ki. A gregoriánok,
az énekegyüttesekre, vagy zenekarra írt művek még várattak magukra. Álljon itt a hangversenyműsor emlékeztetőül
azoknak, akik a koncertet hallották, és mutatóba azoknak, akik nem lehettek jelen:
Bach-Gounod:Ave Maria (2;6)
Arcadelt: Ave Maria (5)
Liszt-Arcadelt: Ave Maria(6)
Caccini: Ave Maria (3;6)
Mozart: Ave Maria (1;2;6)

Liszt: Ave Maria (1;5)
Schubert: Ave Maria (2;6)
Schubert: Ave Maria (4;6)
Stravinszkij: Ave Maria (5)
Marchesi: Ave Maria (3;6)
Pachelbel: Magnificat (1;5)

A bármely korban is élt bibliafordítóink szóhasználata dacára
még ma is jól tudjuk, az „örvendj”, „örülj”, „üdvöz légy”,
„üdvözlégy” /Ave/ /Maria köszöntés Gábriel arkangyal hírvitele
volt a kiválasztott Szűznek. Ez az ave egyáltalán nem olyan
„ave”, mely így folytatódik: „Cézár, a halálbamenők köszöntenek téged!”. A golgotai szenvedéstörténet végét egy másik
örömhír jelzi: „Feltámadt Krisztus!”. Krisztus életének és
tanításának szívhez szóló „zenéjét” a szemtanuk, az evangélisták
„kottázták”le.
Tökéletes bennük az egyezés, a „konkordancia”.
Szépen hangzik a szívnek, mint valami négyszólamú korál. Ez is örömhír! EVANGÉLIUM. Mily sok zene íródott
a betlehemi kisded érkezéséréről, Máriáról vagy a feltámadásról?! Örömzene valamennyi. Bach Magnificátjának kezdete
üdvrivalgás, mint Händel oratóriumának halleluja tétele.—Valósággal kicsattan a „Messiás”-ból. Mindkettő fontos életérzést, az ember valami fölötti örömét, lelkesedését jeleníti meg, mint a „Föltámadt Krisztus e napon” kezdetű népének. Ez
még 1651-ben keletkezett ( Kisdi=Cantus Catholici ). Hasonlítsuk össze a
dallamot
az 1792-ben, a közel 150 évvel később született Marseillaise-zel ( C: J: Rouget de l’Isle ).
A kezdete, karaktere rokon
vonásokat mutat az előbbivel, de ezt több más, e korban divatos táncdallamról,
oratóriumról is elmondhatnánk. A „kinti” zenék a
templomba kerültek, ami persze fordítva is igaz. Az említett két dallammal a szerzők ugyanazt akarták elérni. Lelkesíteni!
A franciák himnuszává lett dallamnak ez bizonyíthatóan sikerült is. A Marseillaise-t, szövegét, dallamát, úgy „szőröstülbőröstül” az ellenségre nézve veszélyesebbnek tartották, mint több hadtestnyi katonát. Kellő hittel énekelve a „föltámadt
Krisztus” is veszélyes lehetne. Mire? Az ördögre, meg a mélabúnkra /Ha nem figyelünk oda, a végén még megtanul tömjénfüstben inhalálni!/. Ami a címben „emlékkép”, Istennek hála, már csak emlék. A múlté. Már „mögöttünk” volt a háború, de még előttünk a forradalom. Ilyen körülmények hatására lehetett akkor a feltámadási körmenet olyan,mint egy
gyászmenet. Vontatott volt. Erre futotta! Remélem, hogy a mában élők együttes éneklése a jövőben örömtelivé,
táncoslejtésűvé, mozgékonnyá válik. Jézus még feltámadása után is példát mutatott, mert megmutatta magát az emmauszi
tanítványoknak /Tamásnak is!/, hogy ne kételkedjenek, és csak ez újabb bizonyságtétel után
folytatás a 7.oldalon
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folytatás a 6. oldalról
döntött a mennybemenetel mellett. Jó jelnek és helyes döntésnek, az „idők szelének” érzem, hogy a lourdes-i stációk nem
a sírbatétellel,/XIV:/ érnek véget, hanem a XV-ikig, a mennybemenetelig követik és jelenítik meg Jézus földi útjának
végső szakaszát. —Egy zenemű is hogyan nézne ki záróhang nélkül? Én biztosan nagyot néznék, aztán meg utánanéznék,
vajon miért is nem hallom—. Bármi történik, annak oka van, de még annak is, ha látszólag nem… Kodály határozottan
szelíd ember volt, de egyszer /mikoron Kodály nagy búsultában/ Trianont követően már túl volt a Háry megkomponálásán /itt vigadva sírt a magyar/, a maga zenész módján adott fricskát a franciák orrára. Büszkeségükből, a nagy Napóleonból pöffeszkedő bohócot formált, győzelmi indulójukból meg gyászzenét, egy szaxofon hangján. Erre vonszolja be magát
a színpadon a megvert francia sereg. „Legszebb öröm a káröröm, mert semmi irigység sincs benne.” Az ok és okozatok,
az ellentétek és azonosságok mibenléte fölötti merengésből épp ideje visszakanyarodni kicsit az Ave Maria estre, melyen
több kiváló hivatásos művész is szólózott. Korondi György Bach Wohltemperiertes Klavier C-dúr prelúdiumára Gounod
által 1859-ben applikált Ave Mariáját énekelte, máséval összetéveszthetetlen szép tenor hangján, amit a fél 11-es misére
járók ugyanúgy ismernek már, mint az operarajongók és a rádió komolyzenei adásait hallgatók. Benkő Krisztina Schubert
nem ájtatosnak, hanem profánnak címkézett Ave Mariáját játszotta hegedűjén, de olyan szép tónussal, amellyel bennem
egy régen hallott gyerek szoprán hangját tudta felidézni. Morvay Krisztina hajlékony, kulturált, telt szoprán szólója is kellemes meglepetés volt, de Balázs Csaba orgonakísérete is. Köszönet a szép koncertért /még annak is, akiről szólt/. A
„szép szűz Mária”, az egykor köztünk járt, ma már égi tünemény meggyőződéssé érlelte bennem azt, ami az esztétikai
„szép”-nél is több. Az „erkölcsi szép”. Aki ezt még mérlegeli, vagy ebben kételkedne, annak tán elég, ha egy, a nyelvünkből jól ismert kiszólásra, rosszallásra, dorgálásra gondol: „No, ez igazán nem volt SZÉP tőled!”..../Netán tőlem
sem?!?/

Hermann János

Idegen tollak
A Szentmise értéke
Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod,
hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal
viszel az ítéletre, és ezek lesznek közbenjáróid. Minden
szentmisével buzgóságod szerint több-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet. Mikor jelen
vagy a szentmisénél a legnagyobb hódolatot mutatod be
az Úr Jézus szent Emberségének. A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja. A szentmise letörli
bocsánatos bűneidet, amelyeket sohasem gyóntál meg. A
sátán gyengébb lesz veled szemben. A szentmisehallgatással a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek. Egyetlen szentmise, melyet
életedben hallgattál, többet használ neked, mint számos,
melyet halálod után hallgatnak érted mások. Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülnél ki. Minden szentmise új dicsőséget
szerez számodra az égben. Minden szentmisehallgatással
megrövidíted a tisztítótűz szenvedéseit, melyek különben reád várnak. A szentmisében a pap áldásaiban részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. A szentmise alatt
az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel
vannak jelen az isteni áldozatnál. A szentmiséről Isten
áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.
Nyári szabadságunk alatt kerestük fel egy borús,
esős napon, a Körmend és Szentgotthárd között levő
vasmegyei falucskát, Rátótot. Mindezt azért, hogy megnézzük Deák Ferenc tölgyfáit.
A faluban máig elevenen élő hagyomány szerint
az 1860-as években Deák Ferenc gyakran vendégeskedett a Széll-kastélyban. Széll Kálmán (1843-1915) a kiegyezés utáni időszak miniszterelnöke, pénzügyminiszter, az MTA tagja, jogtudós volt. Vas vármegyei földbirtokosként több kastély tulajdonosa, a család birtokában

volt a máig jó állapotú rátóti épület is. Felesége, Vörösmarty Mihály leánya, Ilona volt, akinek gyámságát a
nagybeteg költő halálos ágyán Deák Ferencre bízta. Az
1860-as években állítólag Deák Ferenc ültette az aradi
vértanúk emlékére azt a 13 hatalmas tölgyfát, melyek
közül ötnek már csak a csonkja látható, de pótlásukat
megkezdték. Alattuk egy-egy síremlék őrzi a kivégzettek
nevét.
Jó volt olvasni a rátóti templom hirdetőtábláján a
mai világban szinte alig hallható és hangoztatott értékeket felmutató írást. A nyári pihenés utazgatás alatt se felejtsük el, hogy nyaralásunkat, szabadságunkat is Istennel együtt töltsük, és az Úr napját, legyünk bárhol is,
SZENTELJÜK MEG.
/szerk./
Szerkesztőségünkbe, a júniusi lapzárta után érkezett a
következő köszönetnyilvánító levél a nyugdíjas Klub tagjaitól, bár a foglalkozások még abban a hónapban befejeződtek.
Először is szeretnénk köszönetet mondani
Szakolczainé Juditnak, hogy oly sok szeretettel és önzetlenséggel szívén viselte sorsunkat, és fáradhatatlanul
próbált programokat szervezni maroknyi csapatunknak
tekintetbe véve a tagok mozgásproblémáit, és egyéb
szempontokat. Gyakran tervezett irodalmi, vagy más
hasznos témákat, és nagyon jól esett, hogy sok idő jutott
kötetlen beszélgetésekre is, hiszen majdnem mindannyian magányosak vagyunk, ezért jól esik megvitatni problémáinkat, és ami a legfontosabb, manapság már kihalóban van a beszélgetés. Kevesen vagyunk, de szeretnénk
felhívni a figyelmet a mi kis meghitt társaságunkra. Reméljük, hogy szeptemberben újrainduló összejöveteleinken már több új taggal is találkozhatunk. Mindenkit szeretettel várunk közénk.
A Nyugdíjas Klub Tagjai
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Miserend:
hétfő,csütörtök és szombat: 1800
kedd, szerda, péntek: 630
elsőpénteken 1800 is
5.V.
évközi 18. vasárnap
00
30
00
6.H
Urunk
színeváltozása
vasárnap: 9 , 10 , 18
8.Sze.
Szent
Domonkos
Gyóntatás: szentmisék előtt vagy után,
12.V. évközi 19. vasárnap
és minden csütörtökön este ¾ 7-½ 8-ig.
A perselypénzt templomunk további felújítására fordítjuk.
Szentségimádás: minden csütörtökön és
15.Sze. Nagyboldogasszony-kötelező ünnep, szentmisék:630,900,1800
minden hónap első szombatján a szent19.V. évközi 20. vasárnap
misék után.
20.H. Szent István király
Zsolozsma: kedd, péntek 700; vasárnap 1730
24.P. Szent Bertalan apostol
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hó26.V. évközi 21. vasárnap
nap 21-i szentmisét.
28.K. Szent Ágoston
29.Sze. Keresztelő Szent János vértanusága
Imaest: minden hónap harmadik hétfőjén a
30
szentmise után, kb. 18 -kor.
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 események
Megszületett: július 4-én Bóné Gergely és Semsey
Veronika 3. és 4 gyermeke, Kristóf
és Dániel, 29-én Wellmann István
és Makai Éva első gyermeke, Benedek, aki Makai Endre és Erzsébet
negyedik unokája.
A keresztség szentségében részesült: július 8-án

Hírek, hirdetések
•
•

Fejérdy Regina Mária, 22-én Magvasi Michelle.

•

Örök hűséget esküdött egymásnak:

•

július 7-én Berki András -Szedlacskó Krisztina,
Varga László-Kéfer Adrienn
Hosszú Attila-Remeczki Rita,
Gulyás Gergely-Kertész Luca,
14-én Varga Sándor-Tölgyesi Orsolya,
21-én Kiss András-Guzmics Andrea,
Leiner Gábor-Dévald Krisztina, 29-én
Athir Kaud Athil Parameswarm Sajit- Marth Ildikó.
Halottaink:

Toldi Andrásné (93)
=
Klemencsics Istvánné (80)
Darvas Tibor (86)
Stefán Sándor (57)
Szubotnik Jenőné (71).
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Augusztus 12-én a 9 ór5ás szentmisét Nyíri Tamás
professzorért mutatjuk be.
Idén a napközisek szünidőzáró szalonnasütésére augusztus 31-én, pénteken este 6 órai kezdettel kerül sor.
Enni- és innivaló finomságokat szeretettel és örömmel
fogadunk!
A bibliaóra, a nyugdíjas klub és a kóruspróbák tanévkezdésig szünetelnek.
Lapunk továbbra is ingyenes, hogy mindenki számára
elérhető legyen. A nyomdaköltség napjainkban eléri az
50 Ft-ot. Egyéni lehetőségeikhez mérten kérjük, támogassák a lapot az újságperselyen keresztül. Köszönjük!

Kellemes nyári időtöltést és lelki elmélyülést kívánunk e
havi „kibővített” számunkkal!
Úgy éreztük, az itt megjelenő valamennyi cikk aktuális.
Részben önként íródtak, de a felkérésekre is első buzdításra, szívesen fogtak tollat a cikkírók, és noszogatás nélkül határidőre
küldték el írásaikat. Lehetetlen volt az eddig megszokott 4-6 oldalon elhelyezni valamennyi írást. A bevezetett rend szerint most
a NemHalak közösséget mutattuk volna be, de az előbb említett
okok miatt erre csak következő számunkban tudunk sort keríteni.
Így terebélyesedett ez a szám 8 oldalra. A jövőben azonban igyekszünk a megszokott /az egyéb lehetőségeinket is figyelembe vevő/ 4-6 oldalas formátumra törekedni.
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