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Budapest - Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia bemutatása
(Önarckép a főpásztori vizitáció tükrében)
A plébánia területe Buda és
Óbuda határán fekszik. A helység,
vagyis Újlak (régi német nevén Neustift)
története ma is hatással van a plébánia
életére. A több mint háromszáz éves
múlt (1705-ben alapították) és az utóbbi
időben mutatkozott fejlődés jogos
önbecsüléssel és büszkeséggel tölti el az
újlaki
polgárok
szívét.
Gyakran
beszélnek arról, hogy az itt élő
iparosemberek
a
kezük
szorgos
munkájával építették a templomot, és
sokat áldoztak annak belső díszítése
érdekében. A környezetből kiemelkedő
szép barokk épület, oltáraival és
harmonikus elrendezésével, naponta
örömet jelent a híveknek, de kiváltja a
templomba lépő érdeklődők és turisták
elismerését. Az utóbbiaknak erre
lehetőségük is nyílik, hiszen a templom
minden nap, a reggeli és az esti
szentmisék között a hátsó rácsig nyitva
áll. Az erre járó emberek élnek is
lehetőséggel.

A plébánia lelkiségi életének jellegzetes
vonása a Mária-tisztelet, hiszen a
templom Szűz Máriának Erzsébetnél tett
látogatásáról kapta nevét. Ez a Máriatisztelet fejeződik ki a mindennapi
májusi litániákon és az októberi közös
rózsafüzér imádkozásakor. Sokan kérik
Mária
közbenjárását
a templom
bejáratától jobbra levő lourdes-i
barlangnál, és a főoltár mellett levő
Szent Anna oltárnál is. Az utóbbi két
évben, az elsőszombati esti szentmiséket
a gyermeket váró házaspárokért ajánljuk
fel, amely egy ősi hagyomány
felelevenítése, hiszen búcsúk alkalmával
gyermeket
váró
édesanyák
zarándokoltak a Szűzanya közbenjárását
kérni. Sajátos helyi lelkiségi vonás, hogy
több mint 20 éve, minden hónap 21-én a
plébánia gyermekeiért mutatunk be
szentmisét. A szentmise előtt szülők és
gyermekek tesznek tanúságot a családi
élet fontosságáról és szépségéről.
Hasonlóan szép lelki esemény a „lelki
örökbefogadás”, ami Gyümölcsoltó
A plébánia szentségi életének középpontjában a napi Boldogasszony ünnepén veszi kezdetét és karácsonyig tart.
szentmise áll, amely az Egyház tanítása szerint „csúcs és
forrás” az ember számára, a szentgyónás pedig felkészít az A plébánia életében fontos szerepet tölt be a rózsafüzér
Úrral
való
méltó
találkozásra.
Templomunkban imádkozása. A hívek egy kisebb csoportja minden esti
vasárnaponként három, minden hétköznap pedig két szentmise előtt ezzel kéri Mária közbenjáró segítségét.
szentmisét mutatunk be, szentgyónásra pedig lehetőséget Komoly hagyománya van a Jézus Szentséges Szívének
biztosítunk minden szentmise előtt. A csütörtöki szentmise Családja imaközösségnek. Ezek mellett több imacsoport ad
után, a pénteki szentmise, és a vasárnapi fél 11 kor kezdődő lelki hátteret az itt élő embereknek. Az egyik imacsoport
szentmise alatt is van gyónási lehetőség. Az Oltáriszentség minden hónap második napján a teljes rózsafűzért a hitetlenek
imádására a csütörtöki és az elsőszombati szentmisék után megtéréséért ajánlja fel. A másik csoport a hónap első hétfőjén
van mód. Elsőáldozás évente, bérmálás kétévente van, a papokért imádkozza a Világosság rózsafűzért. A harmadik
amelyeken a hittanosok és ifjúsági csoportok fiataljai vesznek pedig minden hónap második hétfőjén a hívek szándékára
részt. Az esküvők viszonylag magas száma jelzi a hívek közbenjáró imádságot végez. A hívek imaszándékaikat,
vallásosságát. Bár a környéken az utóbbi időben sok új ház amelyekért aztán fiatalok csoportja imádkozik, a templomban
épült, a hívek többsége idős, akik közül sokan élnek a betegek levő kartondobozba helyezik el.
szentségének a minden évben lehetővé tett közös felvételével.
Az Istennel való találkozást segítik elő az adventi és nagyböjti Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve
triduumok és elmélkedések, valamint a Sarlós Boldogasszony szerint a plébánia „meghatározott módon körülírt, megalapított
Kórus, amely énekével Istenhez emeli a hívek lelkét. Az újlaki és vezetett közösség” (3304). A közösségi élet elsősorban a
közösség hitbeli életerejét mutatja, hogy az elmúlt képviselőtestület (25 rendes tag, 4 póttag, 6 tiszteletbeli tag)
évtizedekben sok papi és szerzetesi hivatás is ébredt a összehangolt munkájában valósul meg. Az egyes
templomban.
munkacsoportok, így a liturgikus munkacsoport (24 fő), a
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hitoktatási munkacsoport (4 fő), a családgondozási
munkacsoport (8 fő), a karitatív munkacsoport (8 fő),
sajtófelelős munkacsoport (7 fő), az Ökumenikus
munkacsoport (5 fő), a Műszaki munkacsoport (7 fő), és a
Gazdasági munkacsoport (9 fő) összehangolt munkát
végeznek. A képviselőtestületi üléseken (évente általában 5
alkalommal)
beszámolnak
tevékenységükről.
A
képviselőtestület dönt a plébánia legfontosabb ügyeiről, így
például a költségvetésről, az építkezésekről és a
segélyezésekről. Az elmúlt években történt a templom
liturgikus terének megújítása, belső tatarozása és a
plébániaépület belső felújítása.
A közösségi élet elsősorban a különböző csoportok
hétköznapi munkájában valósul meg. Plébániánk egyik
sajátossága, hogy 6 ifjúsági csoport tevékenykedik, amelyek
az elsőáldozás utáni gyermekek bevonásával idősebb
középiskolás, ill. egyetemista korú fiatalok vezetésével jönnek
létre. Ők a „Kaktuszok”(12 fő, 10-12 évesek), az
„Almakukacok” (8 fő, 13-16 évesek) a „Nemhalak” (9 fő, 1620 évesek), a „Naprafogók” (13 fő, 20-25 évesek), a
„Hangyák” (17 fő, 21-29 évesek), a „Mákvirágok” (15 fő, 3033 évesek). A plébánia 3 közösségi mozgalomnak is helyet ad.
Ezek
a
„Neokatekumenális
Út”,
a
„Schönstatti
Családmozgalom”, és a „Házas Hétvége.” További sajátossága
a plébániának a „Társadalometikai kör”, amely időszerű
társadalmi kérdésekkel (például: család, munka, gazdaság,
természetvédelem) foglalkozik. Az Újlaki plébánia egyik
értéke, hogy az egyetemista korú fiatalok minden nyáron
napközis tábort rendeznek a gyerekek számára. Ezzel

lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szegényebb gyerekek is,
és azok is, akik egyébként talán a templomba sem jutnak el,
katolikus szellemiségű gyermek- közösségben élvezzék a
szabadidő lehetőségeit. A gitáros énekkar pedig lehetőséget ad
arra, hogy a fiatalok a saját nyelvükön fejezzék ki
vallásosságukat.
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A szolgáló szeretet (caritas) élése és éltetése az Egyház egyik
legfontosabb küldetése. Az újlaki hívek fontosnak tartják,
hogy plébániájuk segítséget adjon a nehéz helyzetben levő
embereknek. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében két
karitász szervezet is tevékenykedik. Az egyik a „Sarlós
Boldogasszony” Plébániai Karitász, amely elsősorban a
plébánia területén élő szegény, és idős emberek megsegítésén
fáradozik. Legfőbb anyagi forrása a Szent Antal persely egy
része, továbbá a jótékonysági est és az egyházmegyei
támogatás. A szervezet havonta áltagosan 5 embernek nyújt
állandó segélyt, és egyre többen jönnek, akik eseti segélyt
kérnek.
Az
utóbbiak
száma
az
elmúlt
évben
megháromszorozódott. A karitász ezen kívül 5 családnak nyújt
tanévkezdő
támogatást.
Az
idősek
karácsonyi
megajándékozását az ezt a célt támogató jótékonysági est
bevétele is biztosította. Ez a két pénzügyi forrás adta az alapját
annak a 64 csomagnak, amellyel karácsonykor az időseket
megajándékoztuk. Az éves segélyező programok mellett a
plébánia naponta ad segítséget a rászorulóknak: kiváltja
gyógyszereiket, enyhíti éhségüket, lelki vigasztalást ad
számukra.
Plébániánk területén tevékenykedik az „Újlaki Karitasz”
Alapítvány is. Ez a szervezet nagyon szerteágazó, a plébánia
területén túlnyúló, karizmatikus munkát végez. Hetente
egyszer 50-60 hajléktalannak biztosít főtt ételt, egészségügyi
ellátást végez, gyógyszert oszt. Önkéntesek segítségével
esténként kenyeret és péksüteményt szállít a Batthyány téri
hajléktalanoknak.
Az Újlak Sarlós Boldogasszony plébánia arra
törekszik, hogy a mai világban az Egyház küldetésének
megfelelően tanúságot tegyen az örömhírről, kegyelmi
kincseit közvetítse és szolgálja a rászorultakat. Ezt a célt
szolgálja a már említetteken kívül a mintegy 2000 kötetes
könyvtár, s a lassan már 15 éve havonta megjelenő, olvasói
számára ingyenesen hozzáférhető "Újlaki Hangok" és a
plébániai honlap.
Ferenc atya
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