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Új evangelizáció és a Hit éve
Az elmúlt évtizedekben az
európai országok egyik fájó
jelensége
volt,
hogy
a
megkeresztelt
emberek
egy
jelentős része elmaradt a vasárnapi
szentmisékről és erkölcsi döntéseit
sem az Egyház tanítása szerint
hozta meg. Ugyanakkor számos jel
utalt arra, hogy az Isten képére
teremtett
ember,
lényegéből
fakadóan
vágyódik
a
természetfeletti, örök értékek után.
Ez fejeződik ki például abban,
hogy a filmek jelentős része a jó és
a rossz küzdelmét mutatja, a nem
vallásos emberek is gyakran
hivatkoznak a Bibliára, és a hogy
terjednek
különféle
vallásos
nézetek a világ végéről és a
túlvilágról. Ezekkel az aggasztó,
de ugyanakkor reményt adó
jelenségekkel is magyarázható, hogy XVI. BENEDEK PÁPA
tavaly szeptemberben létrehozta az Új Evangelizáció
Pápai Tanácsát, amely fontos feladatának tekinti azt, hogy
azokon a földrészeken, vagy országokban, ahol a hívők
száma jelentősen csökkent, újra felfedezzék az evangélium
páratlan gazdaságát, és annak ereje segítsen megoldani a
személyes és társadalmi problémákat.
Ebbe az átfogó szellemi-lelki programba illeszkedik a
2012. október 11-én kezdődő Hit éve, amely a keresztény
hit újragondolását, elmélyítését és továbbadását tűzte
feladatául. XVI. BENEDEK PÁPA szerint a Hit éve a
kegyelem ideje lesz, amikor még odaadóbban Istenhez
fordulhatunk, megerősíthetjük hitünket, és örömmel
tehetünk tanúságot Róla az embereknek. Az új
evangelizáció kegyelmi lendületet adhat az Egyház
missziójának, és kivezetheti az embereket abból a
sivatagból, amelyben gyakran találják magukat, és
elvezetheti őket a Krisztussal való barátságra. A pápa által
meghirdetett program a II. Vatikáni Zsinat után tanítására
vezethető vissza, ezért is választotta a fent megjelölt
dátumot, hiszen a zsinatot 50 évvel ezelőtt, 1962. október
11-én nyitotta meg Boldog XXIII. János pápa. Úgy tűnik,
hogy a zsinat tanítása a harmadik évezred első évtizedeiben
különösen aktuálissá vált, hiszen a változó világnak még

nagyobb szüksége van a biztos
értékekre, de ugyanakkor azt is
igényli, hogy az értékekről a mai
kor
gondolkodásmódjának
megfelelően halljon.
Az új evangelizáció jelképéül
ANTONIO GAUDI Szentcsalád
templomának
a
tornyait
választották. Ennek fontos üzenete
is lehet számunkra. Ahogyan a
katalán építész új építészeti
formákat talált az ősi tartalmak
kifejezésre, úgy az Egyháznak is
állandó
feladata,
hogy
új
formákban
közvetítse
az
evangélium örök igazságait. A
művész
remekművének
a
választása, azonban nem csak
formájában, hanem tartalmában,
témájában is találó. Olyan világban
hirdeti ugyanis a család szépségét,
amikor a társadalomnak ez alapsejtje szétesni látszik. A
Szentcsalád bazilika tornyai mintha üzennének számunkra:
Az Új evangelizációt is a családjainknál kell kezdeni.
Családjaikban kell elmélyíteni a hitet, s azok kisugárzó
ereje fogja küldetéssel áthatni (misszionálni) a
környezetünket, világunkat.
Ezeknek a céloknak a megvalósítása elsősorban a
plébániákon történik. Ennek egyik megnyilvánulása lehet
egy új közösségi program, amelynek célja a keresztény
családi életre való felkészülés, és annak megéléséről szóló
beszélgetések. Terveink szerint január elejétől minden
csütörtökön este 8 órakor az új evangelizáció szellemében
a családdal és családi életre való neveléssel foglalkozunk.
Minden páratlan héten a plébános atya II. JÁNOS PÁL PÁPA
Familiaris consortio kezdetű enciklikája alapján a családi
közösség kialakulásáról és az élet szolgálatáról vezet
beszélgetést. Minden páros héten pedig KOZEK ANDRÁS és
felesége LILLA „Páros csütörtök” névvel tart párkapcsolati
estéket. Az előbbi minden érdeklődő számára nyitott, az
utóbbira együtt járókat, jegyeseket és fiatal házasokat
várnak. Reméljük, hogy ezek az összejövetelek jó alkalmat
adnak arra, hogy plébániánk közösségi élete megújuljon, és
ez nemzetünk felemelkedését is szolgálja.
Ferenc atya

Újlaki Hangok

Szeretsz?
József és Mária nagy kérdése is ez lehetett, bár a Szentírás
nem
megy
részletekbe.
Kevés
támpontot
kapunk
párkapcsolatunk gyakorlati, mindennapi alakításához. Csak
egyre sürgetőbbek lesznek a kérdések:
Mi az elköteleződés lényege? Hogyan tegyük meg ezt a lépést,
ha nem is tudjuk, ki a másik ember egészen pontosan? És hogyan
ígérhetünk bármit, amikor mi magunk is sebzett emberek
vagyunk? Megtalálhatom az Igazit? Érdemes keresni egyáltalán?
Hogyan találkozhat a megérzés és a józan ész? Mi a szerepe
értelemnek és érzelemnek?
A válasz keresése napi feszültséggel látja el a párkapcsolatot: és
ez a feszültség mindenképpen formál bennünket. Építő irányba,
ha munkára fogjuk, hogy csiszoljon, alakítson, feltöltse a
völgyeket és szakadékokat kettőnk között, vagy elmozdítsa az
utunkban álló akadályokat. De ugyanez a feszültség válhat
romboló energiává, ami szétforgácsol és elbizonytalanít.
Személyiségünk és véleményünk különbsége felszikrázhat, és ez
fejlődhet éltető vagy akár pusztító tűzzé. Mi dönti el, hogy mivé
lesz a tűz? Az, hogy törődünk-e vele.
Újlakon most lehetőség nyílik a tapasztalatcserére. Egy
beszélgetéssorozatot kezdünk arról, ami az együtt járó párokat,
jegyeseket és fiatal házasokat érdekli. Sok gyakorlati példa,
tudnivaló, élmény és kérdés. Véleménycsere, megosztás, játék,
ima.
Mert van, amit nem érdemes saját károdon megtanulni.
Azt reméljük, közben megtérül a részetekről befektetett idő és
energia: kiderül, hogyan épülhet nektek személy szerint
biztonságos házi tűzhely, hogyan érdemes feltenni, megérteni és
megválaszolni a kérdést: szeretsz?
Kozek Lilla
Páros csütörtök
Gyakorlati tapasztalatcsere és beszélgetés együtt járóknak,
jegyeseknek, fiatal házasoknak. Minden páros hét csütörtökén,
20:00-22:00 a Szent Margit hittanteremben.

A betlehemi jászol mellett állva
Izajás próféta könyve, 1. fejezet
2 Halljátok, egek, és figyelj füleddel, föld, mert az Úr szól:
»Fiakat neveltem és felmagasztaltam, ők azonban elpártoltak
tőlem. 3 Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászlát;
Izrael azonban nem ismer engem, népem nem ért meg.«
Szent Lukács evangéliumában és más újszövetségi írásokban
sincsen nyoma annak, hogy a jászol körül voltak-e állatok, és ha
igen, milyen állatok voltak. Csak annyit ír az evangélista, hogy
Mária bepólyálta és jászolba fektette újszülött gyermekét. Az
ökör és a szamár, amely ma minden nagyobb Betlehemnek
tartozéka Assisi Szent Ferenc első Betleheméből örökítődik át.
1223-ban, amikor az első Betlehemet állította minden bizonnyal
a „jászol” szóról ez az izajási szöveg juthatott az eszébe.
Izajás próféta és Szent Ferenc a tudatlan állatokat állítja
példaként elénk. Kit kell, vagy helyesebben kit kellene látnunk
abban a csöppnyi gyermekben, aki ott szundikál? A valóság
ugyanis nagyon kemény lehetett. Hideg és sötét lehetett, nem jól
felszerelt kórház vagy legalább védett, meleg szoba. Aki közénk
jött, az a világ teremtője és ura. Ennél szegényesebb
körülmények közé talán már nem is születhetett. Ha királyi
palotában születik, ahogy ezt a napkeleti bölcsek gondolták,
születhetett volna még hatalmasabb király gyermekeként. Felfelé
a gazdagságban, a hatalomban nem lett volna határ. Isten
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másképp gondolta el: a szegénységet, a kiszolgáltatottságot is
megosztotta velünk.
Mit látunk ebben a kisdedben? Születése alkalmával – sokszor és
sokan erejükön felül – megajándékoztuk egymást. Sok boltos
dörzsölheti a kezét. Észrevettük-e, hogy a legnagyobb
megajándékozás az, amit Isten adott nekünk a Názáretiben?
Akinek nem mondhatjuk azt, hogy könnyű volt neked, Uram.
Mert születésétől kezdve egészen az elborzasztó haláláig mindig
szegény és kiszolgáltatott volt, ahogy ezt maga is
megfogalmazta: nincsen olyan hely, ahová lehajthatja éjszakára a
fejét.
Szeressük ezt a most született gyermeket. Nem érzelemről van
szó, hanem igazi szeretetről, amely nem jelent mást, mint hogy
komolyan vesszük és megtesszük azt, amit tőlünk kíván. Csupán
engedelmességet kíván.
Balthazár Zsolt

A Szent Család ünnepén…
… hagyomány a Plébániánkon azoknak a házaspároknak – és
rajtuk keresztül persze a családjuknak is – a köszöntése, akik az
adott évben házasságkötésük „kerek” (öttel osztható számú)
évfordulóját ünneplik. 2011-ben az egyházi naptár kissé
szokatlanul alakult, mivel Karácsony napja vasárnapra esvén,
nem maradt vasárnap Karácsony és Újév napja között, amely
szokásosan a Szent Család vasárnapja lehetett volna, ehelyett
másik napot kellett kijelölni. Jóllehet ez a direktórium szerint
december 30-a, péntek lett volna, mi itt Újlakon december 26-án,
Karácsony másnapján tartottuk meg a szokásos kis
ünnepségünket a jubiláló házaspárok köszöntésére.
Ugyancsak a megszokottak szerint szépen terített asztal és a
berendezés családias elrendezése várta (köszönet érte!) a Szent
István hittanteremben mindazokat, akik érintettek és érdekeltek
voltak, vagy lehettek volna ebben az évben. Bár csak kevesen
jöttünk össze, az ünnep bensőséges szépségéből ez semmit sem
vont le. Dr. Harmat Péter, a Képviselőtestület elnökhelyettese,
egyben Családpasztorációs Csoportjának a vezetője köszöntötte
az egybegyűlteket – mély és időszerű gondolatait a szentségi
házasságban együtt élőkről és a családokról a tőle megszokott
kedves-fanyar humorba „csomagolta”.
Az idén – mint kerek negyvenes házassági évfordulóját ünneplő
házaspárt – minket (Rózsa és Tamás) is közvetlenül érintett az
amúgy májusban volt évfordulónknak ebben a plébániai
közösségi körben történt megünneplése. Nem könnyű röviden
összefoglalni, hogy milyen érzések, gondolatok veszik ilyenkor
uralmukba az embert. Persze, mint valamennyien, elsősorban a
gyermekeinkre, unokáinkra gondolunk, őket is említettük
elsőként az emléklap átvételekor – inkább a köszönet, mintsem a
dicsekvés szándékával. Ők a látható gyümölcsei a házasságnak, a
Mennyei Atyánktól kapott, semmi mással nem pótolhatóhelyettesíthető ajándékként. Sokkal kevésbé látható a szentségi
házasságnak a többi „jele” és „eredménye”, amelyekről még egy
ilyen nagyon családias ünnep alkalmából is inkább a metakommunikáció jelei, mintsem a szavak tudnak szólni – ahogyan
ennek a rövidke írásnak a szavai sem…
Szép és jó hagyomány ez a Szent Családhoz kötődő
megemlékezés, amely minden alkalommal felhívás is arra, hogy
igyekezzünk minél jobban hasonlítani a Szent Családhoz és
követni örökérvényű példáját. Egymás között, a családunkon
belül is, és abban is, hogy egyre jobban legyünk tudatában annak,
hogy akár gondoljuk, akár nem, akár akarjuk, akár nem, a mai
környezetben a hűségesen megélt katolikus házasság és család
bizony jel mások számára – és megkerülhetetlen hivatása és
felelőssége, hogy azzá is kell, hogy váljék.
Fejérdy Tamás
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A Karácsonyi Koncert
Még sose ragadtam tollat, pedig rendszeres olvasója vagyok
a "hangoknak" és többször éreztem már késztetést, de most
mégis muszáj. Nem igazán vagyok közösségi ember, szeretek
magamban. Régóta járok Újlakra és bár nem mindenben veszek
részt, de igyekszem követni az eseményeket különösen azóta,
hogy tanítónőként nyugdíjba vonultam.
Kedvenceim a különböző zenei csemegék, mint pl. a
mostani karácsonyi hangverseny templomunk kórusától.
Csodálom őket, mert bár egyre csak fogynak, mégis minden
évben magasabb és magasabb színvonalat produkálnak. Tavaly
már feltettem a kérdést magamnak, hogy hova lehet még
amatőröknek fejlődni, de az idei éneklés túltett mindenen. Csak
találgatok, de én a karnagyukban vélem felfedezni azt a szent
tüzet, mellyel Isten felé terelgeti, szinte űzi, hajtja az "övéit"! Az
első ami szembetűnik a hangzás egységessége és páratlan
hatóereje a kicsiny csapathoz képest. Olyan megszállottsággal
énekel mind, mintha nem is előadna, danolászna, hanem
önmagáról teljesen elfeledkezve átadja magát, testét-lelkét az
imádságnak. Kodály adventi énekét olyan tökéletesen
interpretálták, amit eddig profiktól se nagyon hallottam. A tempó
és az apró lassítások, a halk és erős megoldások, az altosok fölfölbukkanó dallamai, mind ámulatra késztették a hallgatókat.
Liszt híres Ave Mariájának "faxninélkülisége" tökéletessé tette
az előadást. Pont annyinak tűnt számomra, amennyinek lennie
kell. Ezt az egyszerű méltóságot csak olyanok valósíthatják
meg, kik rendszeresen rózsafűzéreznek, kiknek az imádság
magától értetődik. Nem így a Veni Jesu ill. a spirituálé stílusos
érzelemgazdagsága, a hullámhegyek és -völgyek, a hangos
felkiáltások és a mély elcsöndesedések... A közönség
megénekeltetése minden eddig általam látogatott karácsonyi
hangversenyt olyan családiassá tett, kár, hogy most karnagy úr
nem jelentette be előre, mert mire fölocsúdtunk, már a második
versszak következett és amúgy is tapasztaljuk mennyire nógatni
kéne a híveket a miséken is.
A zenés áhítat karácsonyi része (a férfiak gregoriánja, a
táncos örvendezések, a szelíd altatódal, a karácsonyi ének
betétdala) tovább növelték örömünket. Megható volt az a briliáns
ötlet is, ahogy Szabó Ágnes karnagy asszony egymás mellé
állította a magyar népdalt és a német korált. Igazán láthatnánk őt
többet is vezényelni! A Musica Sacrán is remek volt! Külön
köszönet a kedves Hermann János úrnak, aki a hideg ellenére
megörvendeztetett bennünket játékával. Lehunyt szemmel
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követtem a 147. kantáta híres zárókoráljának minden egyes
hangját, nehogy egyet is elmulasszak belőle.
Kellemes és jóleső elégedettség töltött el az est végére,
mintha én is az énekesekkel együtt imádkoztam volna. Sikerült
azonosulnom velük. Megéreztették velem bánataikat, örömeiket,
igazi előadóművészekké váltak, akik képesek magukkal ragadni
hallgatóságukat! Most már tényleg elfogadom, amit a múltkor
olvastam a lapban, hogy "itt megalkuvás nélküli, magas szintű,
művészi munka folyik".
Sajnos nem tudtam ellenállni a beígért forralt bor
csábításának és leereszkedtem a nekünk idősebbeknek meredek
lépcsőn az agapéra.
Megdöbbentett a karnagy úr bejelentése és főleg ez
késztetett, hogy tollat ragadjak.
Akik nem voltak ott, azoknak: a 2012. július 2-i
búcsúkoncertet - Till Ottó karnagy úr emlékére - még
megszervezi és levezényli, de utána abbahagyja a karnagyi
munkát.
Hivatkozott
fáradtságra,
az
énekkar
létszámának
csökkenésére és megemlített még (inkább diszkréten célozgatott)
egy-két zavaros apróságot, de mégis ott lebeg bennem a kérdés
vajon mi lehet az igazi oka!?
Az előző búcsú-koncerten ünnepelték a kórus 35.
születésnapját és akkor tudtam meg, hogy Zsolt '85 januárjában
lett az akkori BKV kórus tagja. Egy olyan ember, aki ilyen sok
időt tölt hűségesen egy helyen, miközben a társulat vezetője
(quasi pásztora) is lesz, az miért hoz meg ekkora áldozatot,
mondván a kórus érdeke így kívánja?... Ma, amikor a
templomainkba is beszivárognak az egójukat fényező
karrieristák, a kis percemberek, akkor az olyan tisztán a
közösségért élő-haló, áldozatokat hozó, másokért élő vezetőkre
lenne szükségünk, mint ő!
Segítséget kért a plébános úrtól és tőlünk zeneszerető
hívektől egy új karnagy megtalálásához, mert szeretné, hogy a
kórus tovább működjön. Nem tudom jó szívvel mondani, hogy
ez rendben van!
Tisztelettel kérem elsősorban a plébános urat, Ferenc atyát
és az egyházi vezetőket (sajnos nem sokukat láttam, pedig nekik
érzésem szerint kötelező lett volna képviselniük a tanácsot egy
ilyen alkalmon), hogy tegyenek meg mindent, mi tőlük telik!
Nagy kár lenne a kórusunkért és a karnagyunkért!
Csodálatos este szomorú végjátékkal! Ilyen volt a
KARÁCSONYI KONCERT...
Penhakker Károlyné; Magdi

Részlet Árpádházi Szent Margit verses zsolozsmájából (XIV. sz. eleje)
Örülj, vigadj magyar haza,
hogy Krisztus hozzád ily kegyes,
van már, ki érted szólana,
és üdvös pártfogást szerez.

Kéz és láb újra működik,
s aki nem látott, újra lát.
Természet gyarlóságait
gyógyítja, s számtalan hibát.

Élete termő példa lett,
melyből erőforrás fakad.
Dühöngő betegségeket
megszüntet, sorscsapásokat.

Margitnak sok nagy érdeme
testünket orvosolja meg,
zengjen a hála éneke,
mondjunk szívből dicséretet.

Kérünk, hallgass meg Istenünk,
velünk e szűz is esdekel.
Örök világot adj nekünk
egykor a mennybe jutva fel. Ámen.
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Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
00

30

00

vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
minden hó első vasárnap 16
00
minden hó 18-án 16 (kiv. január)
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. - 18.
00
30
vasárnap: 10. - 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap első
szombatján az esti szentmisék után
½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 , vasárnap 17
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden
00
hónap 21-én az este 6 (vasárnap a
00
reggel 9 ) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért
ajánljuk fel minden hónap első
szombatján az esti 6 órás
szentmisét.
Minden hónap első hétfőjén, az
esti szentmise után papokért
imádkozunk a Szent Erzsébet
hittan teremben.
Plébániánk rendszeres
programjai:
Iroda
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: kedden és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István hittanteremben (Felhévízi u.
2.) Minden érdeklődőt szeretettel
várunk személyesen a próbákon,
vagy orgonás misék után a kántor
úrnál.

Újlaki Hangok

2012. január

Családi események:
A keresztség szentségében részesültek:
December 4: Viasz-Kádi Bence, december 11: Torba Gergely,
december 18: Istók Adél Emese és Hergert Lídia,
Bérmálkozott:
December 11: Torba Gergely
Előáldozásban részesült:
December 11: Torba Gergely
Halottaink:
Szabó Lászlóné (78), Bederla Lászlóné (89), Mravik Gusztáv (80),
Jékelfalvi Ferencné (87), Gedeon László (64), Juhász Jenő Lajosné
(89), Horváth Mária (89), Kollmann Ferencné (80)

Hírek:
Szent Margit mise a szigeten
Árpád-házi Szent Margit közbenjárását kérve, Dr. Erdő Péter bíboros,
prímás érsek úr január 22-én vasárnap 11 órai kezdettel szentmisét mutat be
a Margit-szigeti domonkos kolostor romjainál. Mivel a sziget az Újlaki
Sarlós Boldogasszony Plébániához tartozik, ezért fontos, hogy az újlaki
hívek sokan vegyenek részt az ünnepségen. Szent Margit engesztelő imáira
ma is nagy szüksége van hazánknak.
Ökumenikus imahét
A hagyomány szerint januárban Ökumenikus imahét kezdődik. Ez a
kereszténység egységért vállalt lelki program 2012-ben január 15 és 22
között lesz, amelybe plébániánk is belekapcsolódik. Felelőse Dr. Kerek
Imréné, az Ökumenikus csoport vezetője. A részletesebb programot a
hirdetésekben ismertetjük.
Páros csütörtök
Párkapcsolati esték együtt járóknak, jegyeseknek és fiatal házasoknak.
Kéthetente minden fontos téma terítékre kerül (persze egyenként):
ismerkedés, múltbeli emlékek, tervek a jövőre, kommunikáció, szexualitás,
ima, vita, kibékülés...
Személyesen, gyakorlatiasan.
Tartsatok velünk!
Első találkozás: 2012. január 12. 20:00-22:00
Szent Margit terem, Bp. II. ker. Felhévízi u. 2. - a templom oldalában
Írj, hívj, kérdezz: paros.csutortok@gmail.com, Lilla: 06 / 30 23 18 763
Az esték programját tartják: Kozek András és Lilla

az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia,

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

