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SSzzőőzz  MMáárriiaa,,  IIsstteenn  AAnnyyjjaa  ÜÜnnnneeppee  
  

AA  kköözzééppkkoorrbbaann  sszzookkáássbbaann  vvoolltt,,  hhooggyy  aa  nnaaggyyoobbbb  
hháázzaakk  bbeejjáárraattaa  fföölléé  eeggyy  SSzzőőzz  MMáárriiaa  sszzoobbrroott  hheellyyeezztteekk  eell..  
EEnnnneekk  aa  sszzoobboorrnnaakk  ttööbbbb  jjeelleennttééssee  iiss  lleehheetteetttt..  EEggyyrréésszztt  
kkiiffeejjeezzttee  aazz  ootttt  ééllıı  eemmbbeerreekknneekk  SSzzeenntt  SSzzőőzz  iirráánnttii  
ttiisszztteelleettéétt,,  ddee  aazztt  iiss  jjeelleenntthheettttee,,  hhooggyy  mmiinnddeennkkiitt,,  aakkii  eebbbbee  
aa  hháázzbbaa  bbeelléépp  úúggyy  ffooggaaddnnaakk,,  mmiinntt  
tteessttvvéérrtt,,  hhiisszzeenn  ÉÉggii  ÉÉddeessaannyyáánnkknnaakk  
mmiinnddaannnnyyiiaann  lleellkkii  ggyyeerrmmeekkeeii  vvaaggyyuunnkk..  
EEzz  aa  sszzoobboorr  tteehháátt  aa  tteessttvvéérriissééggeett,,  aa  
ccssaallááddiiaassssáággoott  iiss  jjeellkkééppeezzttee..  TTaalláánn  
éérrddeekkeess  lleehheett  eezztt  aa  kkééppeett  öösssszzeekkaappccssoollnnii  
aa  mmaaii  üünnnneeppppeell  SSzzőőzz  MMáárriiaa  IIsstteenn  AAnnyyaa  
üünnnneeppéévveell..  AAzz  EEggyyhháázz  aazz  úújjéévv  eellssıı  
nnaappjjáárraa,,  vvaaggyy  aa  mmááss  sszzóóvvaall  aazz  úújjéévv  
aajjttaajjáábbaa  aa  bboollddooggssáággooss  SSzzőőzz  MMáárriiáátt  
áállllííttjjaa..  EEzzzzeell  nneemm  ccssaakk  aa  MMáárriiaa  
ttiisszztteelleettéérree  hhíívvjjaa  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmüünnkkeett,,  
hhaanneemm  aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  mmii  vvaallaammeennnnyyiieenn  
IIsstteenn  ggyyeerrmmeekkeeii,,  ss  ííggyy  tteessttvvéérreekk  iiss  
nnaaggyyuunnkk..  EEzzzzeell  aazz  iisstteennggyyeerrmmeekkssééggbbııll  
ffaakkaaddóó  öörröömmmmeell  ééss  tteessttvvéérrii  sszzeerreetteetttteell  
kkeellll  eeggyyüütttt  aazz  úújjéévveett  kkeezzddeennüünnkk..  

HHaa  aazz  üünnnneeppii  sszzeennttmmiissee  sszzeennttíírráássii  hheellyyeeiitt  nnéézzzzüükk,,  
aakkkkoorr  ffeellffeeddeezzhheettjjüükk,,  hhooggyy  aazzookk  aallaappggoonnddoollaattaa  aazz  
iisstteennggyyeerrmmeekksséégg..  AAzz  óósszzöövveettssééggii  oollvvaassmmáánnyybbaann  aarrrróóll  
hhaallllhhaattuunnkk,,  hhooggyy  IIsstteenn  aazztt  aazz  uuttaassííttáásstt  aaddjjaa  ÁÁrroonn  
ffııppaappnnaakk,,  hhooggyy  aazz  áállddáássáátt  áárraasssszzaa  kkii  IIzzrraaeell  ffiiaaiirraa..  AA  
sszzöövveeggbbııll  kkiittőőnniikk,,  hhooggyy  IIsstteenn  úúggyy  áálljjaa  mmeegg  IIzzrraaeell  ffiiaaiitt,,  
mmiinntt  aahhooggyyaann  eeggyy  ééddeessaappaa  mmeeggáállddjjaa  aa  ggyyeerrmmeekkeeiitt::  
„„ÁÁllddjjoonn  mmeegg  aazz  ÚÚrr  ééss  oollttaallmmaazzzzoonn!!  RRaaggyyooggttaassssaa  rráádd  
aarrccáátt  aazz  ÚÚrr,,  ss  lleeggyyeenn  hhoozzzzáádd  jjóóssáággooss!!  FFoorrddííttssaa  ffeelléédd  aarrccáátt  
aazz  ÚÚrr,,  ééss  sszzeerreezzzzeenn  nneekkeedd  üüddvvöössssééggeett!!””  ((SSzzáámm  66,,2244--2266))..  
EEbbbbeenn  aazz  áállddáássbbaann  IIsstteenn  aa  jjóóssáággooss,,  aattyyaaii  aarrccaa  jjeelleenniikk  mmeegg  
eellııttttüünnkk,,  aakkii  üüddvvöössssééggeett  aakkaarr  ggyyeerrmmeekkeeii  sszzáámmáárraa..  AA  
sszzeennttlleecckkéébbeenn  SSzzeenntt  PPááll  aappoossttoollnnaakk  aa  ggaallaattáákkhhoozz  íírrtt  
lleevveelléébbııll  hhaallllhhaattuunnkk  eeggyy  rréésszztt..  AAzz  aallaappggoonnddoollaatt  iitttt  iiss  aa  
ggyyeerrmmeekksséégg..  IIsstteenn  eellkküüllddttee  aa  FFiiáátt,,  hhooggyy  „„ffeellsszzaabbaaddííttssoonn  
mmiinnkkeett  aa  ttöörrvvéénnyy  sszzoollggaassáággáábbóóll,,  ééss  aa  ffooggaaddootttt  ffiiúússáággoott  
eellnnyyeerrjjüükk””..  MMiivveell  ppeeddiigg  IIsstteenn  ffiiaaii  vvaaggyyuunnkk,,  eezzéérrtt  
kkiiáálltthhaattjjuukk::  „„AAbbbbaa!!  AAttyyaa!!””((GGaall  44,,66))  VVééggüüll  eevvaannggéélliiuumm  
uuttaall  aa  ggyyeerrmmeekkssééggrree..  AA  ttöörrttéénneett  aarrrróóll  sszzóóll  aa  mmeeggsszzüülleetteetttt  

ggyyeerrmmeekknneekk  aa  JJÉÉZZUUSS  nneevveett  aaddjjáákk  ((VVöö..  LLkk  22,,2211))..  EEzz  aa  
nnéévv  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  „„IIsstteenn  aa  SSzzaabbaaddííttóó””..  AAzz  ÚÚjjsszzöövveettsséégg  
fféénnyyéébbeenn  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  JJéézzuuss  úúggyy  vváálltt  aa  sszzaabbaaddííttóónnkkkkáá,,  
hhooggyy  tteessttvvéérrüünnkkkkéé  lleetttt,,  tteessttvvéérréévvéé  ffooggaaddootttt  mmiinnkkeett,,  ss  ííggyy  
aazz  AAttyyaa  ggyyeerrmmeekkeeiivvéé  vváállttuunnkk..  

MMiitt  üüzzeenn  sszzáámmuunnkkrraa  aazz  EEggyyhháázz  
aazz  úújjeesszztteennddııbbeenn??  EEzztt  aazz  úújjéévveett  nneekküünnkk  
iiss  eezzzzeell  aa  jjóó  hhíírrrreell  kkeellll  kkeezzddeennüünnkk::  IIsstteenn  
ggyyeerrmmeekkeeii  vvaaggyyuunnkk..  EEnnnneekk  aazz  üüzzeenneettnneekk  
sszzáámmuunnkkrraa  ttööbbbb  oollvvaassaattaa  iiss  lleehheett..  AAzz  
eeggyyiikk  aazz,,  hhooggyy  nneekküünnkk  iiss  oollyyaann  
ffeellsszzaabbaadduullttaann  kkeellll  vviisseellkkeeddnnüünnkk,,  mmiinntt  aa  
ggyyeerrmmeekkeekknneekk..  HHaa  aa  ggyyeerrmmeekkeekkeett  
mmeeggffiiggyyeelljjüükk,,  eeggyy  nnaaggyyoonn  éérrddeekkeess  
jjeelleennssééggeett  vveehheettüünnkk  éésszzrree..  AA  ggyyeerrmmeekk  
sszzüülleeii  jjeelleennllééttéébbeenn  nneemm  ffééll,,  lleehheett  
aakkáárrmmiillyyeenn  vveesszzééllyybbeenn  iiss..  AAzz  ééddeessaappaa  
vvaaggyy  ééddeessaannyyjjaa  jjeelleennllééttee  mmeeggnnyyuuggttaattóóaann  
hhaatt  sszzáámmáárraa..  AA  ggyyeerreekk  bbíízziikk  aabbbbaann,,  hhooggyy  
aazz  ééddeessaappjjaa  mmeegg  ttuuddjjaa  vvééddeennii..  EEzz  öörröömmeett  
aadd  sszzáámmáárraa..  MMii  iiss  eeggyy  ffeellzzaakkllaattootttt  

vviilláággbbaann  ééllüünnkk..  DDee  nneemm  eennggeeddhheettjjüükk  mmeegg,,  hhooggyy  eezz  aa  
bbeellssıı  bbéékkéénnkkeett  mmeeggzzaavvaarrjjaa..  AAzzéérrtt  mmeerrtt  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  
IIsstteenn  ggyyeerrmmeekkeeii  vvaaggyyuunnkk..  AA  mmáássiikk  üüzzeenneettee  aazz,,  hhooggyy  mmii  
mmiinnddaannnnyyiiaann,,  mmiinntt  IIsstteenn  ggyyeerrmmeekkeeii,,  eeggyymmáássnnaakk  iiss  aa  
tteessttvvéérreekk  vvaaggyyuunnkk..  AA  jjóó  tteessttvvéérreekkrree  jjeelllleemmzzıı,,  hhooggyy  mmeegg  
ttuuddjjáákk  eeggyymmáássssaall  oosszzttaannii  öörröömmeeiikkeett,,  ddee  mmeegg  ttuuddjjáákk  
oosszzttaannii  eeggyymmáássssaall  aa  bbáánnaattuukkaatt  iiss..  TTaappaasszzttaallaatt  sszzeerriinntt::  hhaa  
bbaajj  vvaann,,  öösssszzeettaarrtt  aa  ccssaalláádd..  MMii  kkeerreesszzttéénnyyeekk,,  nneemm  ccssaakk  aa  
vvéérr  sszzeerriinnttii  tteessttvvéérreeiinnkkéérrtt  vvaaggyyuunnkk  ffeelleellıısseekk,,  hhaanneemm  
mmiinnddeenn  eemmbbeerréérrtt,,  hhiisszzeenn  JJéézzuuss  mmiinnddeennkkiitt  aa  tteessttvvéérréévvéé  
ffooggaaddootttt..  ÍÍggyy  ffeelleellıısseekk  vvaaggyyuunnkk  aa  bbeetteeggeekkéérrtt,,  öörreeggeekkéérrtt,,  
ddee  aazz  uuttccáánn  ccsseelllleennggıı  ggyyeerreekkeekkéérrtt  iiss..  

EEzzzzeell  öörröömmhhíírrrreell  kkeezzddjjüükk  tteehháátt  aazz  úújjéévveett::  IIsstteenn  
ggyyeerrmmeekkeeii  vvaaggyyuunnkk..  HHiitttteell  ééss  bbiizzaalloommmmaall  tteekkiinnttssüünnkk  
MMeennnnyyeeii  ÉÉddeessaannyyáánnkkrraa  aa  BBoollddooggssáággooss  SSzzőőzz  MMáárriiáárraa,,  ééss  
iimmááddkkoozzzzuunnkk  aazzéérrtt,,  hhooggyy  aazz  iisstteennggyyeerrmmeekkssééggbbııll  ffaakkaaddóó  
öörröömmeett,,  ééss  bbéékkéétt  mmeeggıırriizzzzüükk  aazz  eeggéésszz  éévv  ffoollyyaammáánn..  

  
FFeerreenncc  aattyyaa  
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Az „Örvendetes olvasó” ötödik titka: Akit Te, Szent Szőz a templomban megtaláltál 
„Szülei évrıl-évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepén. Amikor tizenkét esztendıs lett, szintén elzarándokoltak az ünnepi 
szokás szerint. Az ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy 
szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egynapi járóföldre voltak, amikor keresni kezdték a 
rokonok és ismerısök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe és ott keresték. Három nap múlva ráakadtak a 
templomban. Ott ült a tanítók között, hallgatta és kérdezte ıket. Hallgatói mindnyájan elámultak értelmességén és 
feleletein.”(Lk 2, 41-47) 

Különleges történet, sokféle jelentéssel, a Szent családnak elıttünk részleteiben egyébként ismeretlen életébıl. Elsıre 
úgy tőnik, mintha kissé mindegyik szereplı negatívan viselkedne: a gyermek Jézus „eltőnésével” megszomorítja szüleit, 
másrészt pedig a szülık, Szőz Mária és Szent József „nemtörıdöm” módon csak késve veszik észre, hogy gyermekük nincs a 
környezetükben. Ha azonban nem csupán a történést, hanem a mögötte lévı szándékot, indíttatást is nézzük, világossá válik 
számunkra is, hogy egyáltalán nem errıl van szó. A szülık bizalma a már 12 éves gyermek iránt, amellyel nem figyelik minden 
lépését, inkább annak a jele, hogy semmiképpen nem akartak „rátelepedni” gyermekükre, elısegítve ezzel nemcsak annak 
önállóságát, de a nagyobb közösségben való harmonikus, és szintén bizalmi alapon megvalósuló beilleszkedését. Jézus részérıl 
sincs szó a szülıi bizalommal való visszaélésrıl – gondoljuk csak meg, mennyire örülnénk mi mai szülık, ha gyermekeink a 
nekik megadott „szabadidıt” ennyire Isten dolgaira fordítanák! Mindamellett a szülık aggodalmát is természetesnek kell 
látnunk, hiszen az adott helyzetben, bármennyire is bíznak gyermekükben, annak épségét saját felelısségüknek tartják. Abban a 
helyzetben, ami számukra is szokatlan lehet: minden arra utal, hogy eddig hasonló eset nem fordult elı a Szent Család életében. 
A három napos keresés – a „harmadnap” nekünk már ismerıs „áthallásával” – kitartásuk és a Gondviselı Istenbe vetett 
bizalmuk jele. Az egész történetnek hangsúlyos a helyszíne is, a Templom, az Ószövetségben egyértelmően az Isten 
jelenlétének, közelségének kivételezett helyeként. Nem véletlen, hogy a még gyermek Jézus ezen a helyen „leragadva”, Isten 
közelségének helyszínén jelzi elıre, hogy van, mégpedig mindenki másnál nagyobb és szorosabb köze a Templomhoz – 
amelyet késıbb majd éppen saját testének templomához hasonlít; és az sem véletlen, hogy a megtalálásnak is ez a helyszíne. A 
szent szülık számára is „emlékeztetı” a Jézus születésekor megismert, bár részleteiben korántsem tudott különleges 
kapcsolatról, amely ezt a Gyermeket Istenhez köti. Azt is érdemes megfigyelnünk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben miként 
viselkednek a szereplık: természetes emberi érzelmekkel és cselekvéssel reagálnak, nem valamiféle csodás megoldás jelenti a 
végkifejletet, hanem az történik, aminek ilyen esetekben, ha jól végzıdnek, történnie lehet és kell. Átérezzük a Szőzanya szelíd 
kérdésében rejlı aggodalmat és egyfajta rejtett, kis szemrehányással vegyes csodálkozást: de semmiképpen sem érezzük, hogy 
elítélı, számon kérı, esetleg büntetéssel fenyegetı lenne – sem ı, sem pedig az ebben a jelenetben is szótlannak bemutatott 
Szent József. Jézus válaszát hallva a Szüleivel együtt kaphatjuk fel mi is a fejünket: itt tényleg nem valamiféle véletlen vagy 
szándékos csínytevésrıl van szó: felvillan benne az Istengyermek küldetésének mélysége: „nem tudtátok, hogy Atyám 
dolgaiban kell fáradoznom?” Ismerjük a folytatást is a Szentírásból. „… hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. 
Szavait anyja mind megırizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek 
elıtt”. Íme, a példa számunkra, amelyet az Istengyermektıl tanulhatunk, mégpedig érvényes példa ez életünk bármely 
szakaszában… Másrészt példát látunk a szülık, nagyszülık, nevelık számára is, hogy miként lehet és kell akár rendkívüli – de 
mindenképpen váratlan – eseményeket is kezelni és feldolgozni a családban. Igaz, e példák követéséhez, a követés 
eredményességéhez mindenképpen kell a Templom, illetve amit az jelent, az Isten közelsége, jelenléte az életünkben. Az, hogy 
törekedjünk erre: ott érezzük jól és otthon magunkat Isten közelében, ahogyan a gyermek Jézus is szinte „automatikusan”, de 
mégsem véletlenül találta meg a neki való környezetet. Kell, hogy nehéz pillanatokban, helyzetekben eljussunk a Templomba, 
azaz Istenhez – és akkor megtapasztalhatjuk, hogy İvele a megoldást is megtaláljuk, megkapjuk. Természetesen itt nem 
elsısorban a fizikai helyrıl van szó, de hiba lenne azért teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy bizony vannak különleges 
helyszínei az Isteni jelenlétnek: éppen e történet fıszereplıje, az Oltáriszentségben velünk lévı, velünk maradt Jézus Krisztus 
jelenléte az, ami a templomainkat ilyen különlegesen szent hellyé emeli. Bátran kell hát felkeresnünk a templomot! Mintha 
napjainkban nem élnénk eléggé ezzel a csodálatos kinccsel, ajándékkal! Jézusnak a Templomban való megtalálása – már nem 
az átmenetileg elveszett gyermekként, hanem a Megváltóként – mindannyiunk számára lehetıség és felhívás. A Szent Szőz a 
szívébe véste Jézus szavait, amelyek az Evangéliumon keresztül hozzánk is eljutnak.  A rózsafüzér e titkának szemlélésekor 
pedig hatalmas erıvel szólítanak fel arra, hogy bizalommal keressük fel Istent a templomban, és İnála fogjuk megtalálni 
szeretteinket is – akik fizikailag ugyan talán nem is „vesztek el”, de mégis: szükségük és szükségünk van arra, hogy 
engedelmeskedve e titok buzdító példájának, a templomban keressük a megoldást. Azt a megoldást, amely pillanatnyi 
nehézségeinkre, fájdalmainkra is választ ad, de amelytıl ennél többet: a legtöbbet remélhetjük és kaphatjuk: szeretteink és 
velük együtt saját magunk örök életére vonatkozó találkozás lehet ez, amelyben, ha valóban Istennél maradunk, már többé 
egymást sem veszíthetjük el.                                                  

Fejérdy Tamás 
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A tiszta szív 
 
     Anzelm atya Szeplıtelen Fogantatás ünnepén tartotta meg 
adventi elmélkedését, a szokásos nagy érdeklıdés mellett. A 
hittanteremben nem fért el a hallgatóság, az elıtér is zsúfolásig 
megtelt. A téma mindig aktuális, nem csak adventben. Mottó: 
Velünk az Isten. Jézus Krisztus velünk maradt a megváltás után. 
– A cím két szava adta az elmélkedés tartalmát. 
SZÍV – a szóról ma érzelmek, érzések jutnak eszünkbe, pedig 
eredeti szimbolikája a keresztény kultúrában azt jelenti, hogy az 
ember teljes egészében Isten felé fordul. A lélek egységét fejezi 
ki a szív; az értelem – akarat – érzelem egysége. A sorrend is 
fontos! 
- Értelem: átlátja a világot rendezett valóságként. Mindannyian 
rászorulunk a másik ember segítségére. Át kell látnunk, mit 
tehetünk a másik emberért. Önzetlenül. Természetesen nem 
vagyunk mindenhatók, nem nekünk kell mindent megoldanunk. 
Mérjük fel, meddig terjednek képességeink. Ehhez értelmi 
rendszerezés szükséges. 
- Akarat: elhatározás, amely mellett kitartunk. Mit kell tennünk? 
Jézus Krisztus megszentelte az emberi élet minden stádiumát 
földi életében. Maradéktalanul teljesítette az Atya akaratát. Mi 
ettıl természetesen nagyon távol vagyunk, mégis, világos 
pillanatainkban belénk hasít: mit tenne az adott helyzetben Jézus 
Krisztus. – Ezt cselekedjük! 
- Szeretet: a szív legszebb megnyilvánulása. Ebbıl következik 
az érzelem. A jót, igazat, szépet megtapasztaljuk. Folyamatosan 
Isten szeretetében élünk, éljük meg ezt az isteni szeretetet a 
világban. Eljutni a szeretet megtapasztalásáig azt jelenti, hogy 
derővel szemléljük körülöttünk a világot. Ez az emberi 
természetbıl fakadó hiteles emberi magatartás, bár igaz, hogy 
nagyon nehéz megtartani. Sok szent megpróbálta, - és sikerült 
nekik. 
TISZTA – nem a szennyezett ellentéte. Tükörkép. A jónak, 
igaznak, szépnek a visszatükrözıdése. Ügyeljünk arra, hogy 
tiszták legyenek gondolataink. A szellemi tisztaság – értelem 
rendezése. A teljes emberi személy – akinek rendezett az 
értelmi, akarati, szellemi világa – abban nyilvánul meg, hogy 
visszatükrözi a jót, igazat, szépet. Magát az Istent tükrözi vissza 
tisztán: Istennek. Jézus Krisztus megszentelte az embert a 
megváltással. Lehetıségünk van arra, hogy visszatükrözzük a 
világba azt az Istent, aki megteremtett. Minden ember 
tökéletességre meghívott. Minden ember ugyanazt a feladatot 
kapta: az elfogadott jót közölnünk kell! Célunk, hogy Istent 
visszatükrözzük Isten számára a saját környezetünkben. 
Az emberi közösség az a közeg, melyben a szív és a tisztaság 
fogalmát kifejezzük. A tükör azzal válik tisztává, hogy a mi 
szívünk tiszta. Képesek vagyunk tiszta szívvel élni. Minden 
problémánk eltörpül Isten-kapcsolatunk mellett. Származik 
valami jó Isten-kapcsolatunkból a környezetünk számára? A 
tiszta szív életcél, melyet próbálunk megvalósítani konkrét 
döntéseinkben. Isten megszenteli hétköznapjainkat. Az İ 
közelsége az az érték, amit senki nem vehet el tılünk, de mi 
meríthetünk belıle, megosztva azt mindenkivel, hiszen ez a 
keresztény ember egyik sajátos küldetése. 

T.M. 

Szent Család vasárnapja 
 
      Szent Család vasárnapján a plébánia jubiláló 
házaspárjainak köszöntésére győltünk össze mintegy 
40-en a Szent István teremben.  Finom sütemények és 
pezsgı, szép versek, fuvola- és csellómuzsika 
fogadott bennünket, ez utóbbival a gitáros kórus 
tagjai örvendeztették meg a jelenlévıket. Az 
alkalomra készült szép emléklapok átadása 
lehetıséget teremtett arra, hogy az egyes házaspárok 
néhány szót szóljanak magukról, és a mögöttük álló 
évekrıl-évtizedekrıl. Köszönet a szervezıknek és a 
résztvevıknek a meleg hangulatú, emlékezetes 
eseményért.   

 
B.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Emészt a házadért való buzgóság”  

(Jn 2,17) 
 
     Templomunk szentélyében az elmúlt hónapokban 
fontos átalakítás történt, amirıl a – múlt évre 
visszatekintve, és az elıttünk álló feladatokkal 
szembenézve – úgy érezzük, írnunk kell. A régi, 
elhasználódott szınyeg helyére süttıi mészkıbıl 
készült burkolat került. Ez a szép, a barokk templom 
stílusába illeszkedı burkolat már korszerő főtéssel is 
rendelkezik. Köszönjük mindazoknak, akik ezt 
lehetıvé tették: a II. kerületi Önkormányzatnak, hogy 
az átalakítást anyagilag támogatta, a tervek 
készítıinek Dr. Fejérdy Tamás világi elnöknek és 
Lasetzky Frigyes gazdasági gondnoknak, továbbá a 
plébánia vezetıjének Ferenc atyának, hogy elıdjének 
András atyának munkáját folytatta. 
 

újlaki hívek 



Ú jlaki H angok - 4  - 2010. január 

 

Miserend: 
Újlaki plébániatemplom:  
hétköznapokon: 630 és 1800 
vasárnap: 900, 1030, 1800      

Szent Mihály kápolna: vasárnap 1100 
Szent István kápolna: hétköznapokon: 1730 
vasárnap 900 és 1100 

Gyóntatás: szentmisék elıtt, csütörtök este 
¾7–½ 8–ig, vasárnapi és ünnepi misék 
alatt. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és 
minden hónap elsı szombatján az esti 
szentmisék után ½ 8–ig. 

Zsolozsma: kedd, péntek 700; vasárnap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 
21-én (ha vasárnap 9-es vagy) az esti 6 órás 
misét.  
Imaest: minden hónap harmadik hétfıjén az esti 
szentmise után, kb. 1830-kor 

 

              2010. Január 
 

1. P.             Szőz Mária Isten anyja  
2. Szo.         Nagy Szent Vazul püspök, egyháztanító 
3.V.         KARÁCSONYI IDİ, VÍZKERESZT, Urunk megjelenése 
7. Cs. Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes 
10. V.           KARÁCSONYI IDİ, Urunk megkeresztelkedése 
13. Sz.          Szent Hiláriusz, püspök, egyháztanító 
15. P. Remete Szent Pál 
17. V.           Évközi idı 2. VASÁRNAPJA   
18. H.           Árpádházi Szent Margit 
20. Sz. Boldog Özséb pálos rendalapító 
21. Cs.          Szent Ágnes szőz, vértanú 
22. P.            Boldog Batthyány László  
24. V.         Évközi idı 3. VASÁRNAPJA 
25. H.           Szent Pál apostol megtérése 
26. K.           Szent Timóteus püspök 
27. Sz.          Merici Szent Angéla szőz, nevelı 
28. Cs.          Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító 
31. V.           Évközi idı 4. VASÁRNAPJA 
 

Plébániánk rendszeres programjai: 
Iroda (Bécsi út 32. �: 335–3573): hétfın és pénteken 1000 – 1200, kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800. 
Karitász: (Bécsi út 18.): hétfı 1700 – 1900 Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között. 
Nyugdíjas klub: minden kedden 1000 órakor a Szent Erzsébet teremben. 
Teadélelıtt: a hónap második vasárnapján a 900 mise után, a Szent Erzsébet hittanteremben. 
Játszóház: minden csütörtökön 10-12 óráig a Szent István teremben (Felvilágosítás: Ordódy Klára 20/512-6605) 
Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 1900 –2100 a Szent István hittanteremben. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk. 
 

 
Szentmise a gyermeket váró házasokért 
 

       Újlak ısi hagyománya szerint, a búcsú napján 
gyermeket váró kismamák zarándokoltak a Sarlós 
Boldogasszony templomba. Ennek a hagyománynak 
a gyökerei a Szentírásban találhatók, ahol arról 
olvashatunk, hogy a Mária szíve alatt gyermekével, 
Jézussal meglátogatta rokonát Erzsébet, aki szintén 
áldott állapotban volt. A találkozás öröme csendül 
meg Mária hálaadó énekében. (Lk 1,47-55) A 
kismamák búcsúi zarándoklata is a hálaadás és az 
öröm kifejezése volt. 

      Korunk egyik fájdalmas tapasztalata, hogy egyre kevesebben vállalnak 
gyermeket, és egyre többen vannak azok, akiknek nem születik meg a várt 
gyermekük. Ezért gondoltunk arra, hogy az újlaki hagyományból kiindulva a 
Boldogságos Szőz Anya szombatjain, vagyis minden hónap elsı szombatján az 
esti szentmisét, a gyermeket váró házasokért ajánljuk fel, hogy a gyermeket 
Isten ajándékának tekintsék, és hogy együtt imádkozva bízzanak Isten 
ajándékozó szeretetében. 

 

Ferenc atya 

 
 
 
 
 

 
Családi események 
 
A keresztség szentségében 
részesültek: 
December 15-én Bogár Anna 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
Halottaink: 

Dr. István Ferenc Iván (84),  
Ágoston István (93) 

Ú jlaki H angok   az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 

1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelıs szerkesztı: Dr. Beran Ferenc plébános, cikkeket-híreket az ujlakiplebanos@gmail.com címre, 
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a. 


