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Szent Margit ereklye megáldása Újlakon
Engesztelő áldozat hazánkért és minden nemzetért
Hetven évvel ezelőtt, 1943. november 19-én, XII.
Pius pápa szentté avatta IV. Béla királyunk lányát,
Margitot. Az eseményre emlékezve, Dr. Cserháti
Ferenc segédpüspök atya, ádvent első vasárnapján
(december 1.-én) templomunkban, az este 6 órakor
kezdődő ünnepi szentmise keretén belül megáldja
Szent Margit ereklyéjét. Az eseményt háromnapos
elmélkedéssorozat – triduum előzi meg, amelynek
témája az engesztelés lesz. A pénteki elmélkedést Dr.
Puskás Attila egyetemi tanár, a szombatit Dr.
Leszkovszky Pál György domonkos atya tartja.
Árpád-házi Szent Margit egyre jobban terjedő
tisztelete, amelynek az ereklye
megáldása is az egyik szívet
melengető jele, felvetheti a
kérdést: Egy nyolcszáz évvel
ezelőtt élt királylány, aki
domonkos
rendi
szerzetesnővérként
élt,
milyen
üzenetet közvetíthet korunk
embere számára? A nagy
történelmi távolság, és a
gyökeresen
megváltozott
társadalmi viszonyok nem
jelentenek-e
akadályokat,
amelyek
elhomályosítják
üzenetét? XII. Pius pápának a
szentté avatási bullában írt
sorai, választ adnak ezekre a
kérdésekre. A számunkra oly
fontos dokumentum szövege
kiemeli: „Bízunk abban, hogy
kiengesztelő áldozati hivatását
ő, az első apostoli király sarja,
tovább
folytatja,
nemcsak
szeretetett hazájáért, hanem minden nemzetért, akik oly
hevesen küzdenek egymással. Kieszközli a Krisztus
szeretetén alapuló nyugalmat és békét az emberiségnek
az irgalmasság Atyjától...”.
A bulla megerősíti, hogy Szent Margit időszerűségét
az engesztelő élete adja, amely minden korban aktuális,
válságos időkben azonban különös jelentőséggel bír. A
történelmi tapasztalat szerint a személyes bűnök olyan

helyzetet hoznak létre, amely veszélyeztetik a kisebb és
nagyobb közösségekben élő emberek életét és
személyes
kibontakozást,
sőt,
továbbgyűrűző
hatásukban, további bűnök forrásaivá válhatnak. Szent
Margit is láthatta ezt a családja és az ország életében, és
bizonyos értelemben még az Egyházban is. Vállalta,
hogy lehetőségei szerint szembeszáll ezekkel a
bűnökkel, és nemcsak vállalja, de küzdelmének
eszközévé is teszi azt a szenvedést, ami ezzel jár.
Önkéntesen vállalt önmegtagadásaival kifejezte
együttérzését a szenvedést mindannyiunkért vállaló
megváltó Urunkkal, Jézus Krisztussal – akihez
hasonlóan Szent Margit is másokért végezte hősiesen
aszketikus
cselekedeteit,
engesztelésül ajánlva fel azokat
családja, nemzete és az Egyház
javára.
Az Egyház iránt érzett
szeretete, és engesztelési vágya
tükröződik abban a válaszban,
amelyet szerzetes társainak ad,
amikor megkérdezik, hogy
miért kínozza magát azok miatt,
akik az Egyház ellen vétenek
önzésükkel, eretnek tanításukkal, és zsarnokságukkal. Ő
így válaszol: „Az Anyaszentegyházat, minden lélek anyját
drága tagjaiban kegyetlenül
marcangolják,
sújtják
és
tönkreteszik, és ti azt mondjátok
nekem: Mit törődsz vele?
Nemde veletek együtt engem is ő
szült életre. Nemde az ő leánya
vagyok. Valóban az vagyok.”
Szent Margit, mint az Egyház
leánya, tudatosan akar tenni az Egyházat ért támadások
ellen,
mégpedig
azzal,
hogy
imáival
és
önmegtagadásaival kifejezi együttérzését Jézus
Krisztussal, akinek Misztikus Teste az Egyház, és
együttérzését azokkal az emberekkel is, akik a bűnök
következményei miatt szenvednek.
Napjainkban, Margit korához hasonlóan, az emberek
jelentős része nagyon nehéz helyzetben van. Az egyéni
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bűnök következtében olyan bűnös helyzet, állapot jött
létre, amely közvetlenül vagy közvetve sokak életét
teszi boldogtalanná. Közülük egyre többen érzik, hogy
a bűnök következményei „sújtják, tönkreteszik őket”. A
Szent életének példája arra buzdít minket, hogy –
engesztelő imáinkkal és cselekedetinkkel Őt követve –
mi is szálljunk szembe a rosszal, vállalva a
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megpróbáltatásokat is. Ezáltal fejezzük ki az értünk a
keresztet vállaló Megváltónk iránti szeretetünket, és a
szenvedőkkel való szolidaritásunkat. Tehetjük, és
tegyük is mindezt abban a biztos tudatban, hogy miként
Szent Margit engesztelő áldozta sem volt hiábavaló, a
miénk sem lesz az.
Beran Ferenc

Jótékonysági est és egyebek…
„Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre
buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk
el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább
bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot.”
Zsid 10,24k
Idén is lesz „Pozsgai-est”. És mert nem emlékezhet
rá mindenki, elmondjuk (újra): Pozsgai István egykori
sekrestyésünk kezdeményezése volt egy őszi
jótékonysági műsoros est megszervezése, melyre
belépti díj nincs, ám az összegyűlő adományokat idős
testvéreink karácsonyi megajándékozására fordítjuk. A
kezdeményezésből az évek során hagyomány lett,
amelyet az idén sem szeretnénk megszakítani.
Rendezvényünk helyszíne a Szt. István hittanterem,
kezdetének időpontja november 9-e, szombat este 7 óra.
(A miséről éhesen érkezőket kínálnivalóval is várjuk.)
Rendezvényünk tartalma „hozott anyag”: plébániánk
híveinek produkciói. Nagyon számítunk a fiatalokra –
de nem csak rájuk! Kérjük, aki zenével vagy tánccal,
verssel vagy villámtréfával, komoly vagy humoros
műsorszámmal szolgálni tud – a közönségnek és a
nemes ügynek egyaránt –, jelentkezzék. Erre lehetőség
van a sekrestyében vagy a plébánián, továbbá
Szaszovszky Józsefnél, Lasetzky Krisztinánál vagy
Kovács Bettinánál.
Az est célja a jótékonyság és a művészi élmény
(vagy legalábbis kellemes szórakozás) mellett egymás
jobb megismerése, a hívő közösség építése. A hangulat
emelése érdekében a szellemi-lelki töltekezés mellett a
fizikait sem hanyagolhatjuk el: kérjük, aki teheti,
süteménnyel vagy itallal járuljon hozzá a büféasztal
kínálatához.
*
Az utóbbi években plébániánk nevében, de az Újlak
Karitász Alapítvány Bécsi úti helyiségében heti

rendszerességgel fogadóórát tartottam a rászorulók
részére. Meghallgatással, jó szóval („Krisztus
hirdetve”) és persze némi készpénzzel sokak gondjain
sikerült egy cseppet enyhíteni, ugyanakkor kétségtelen,
hogy egyre többen kaptak rá az „ingyen zsebpénzre” a
város minden csücskéből. Így az elosztható pénz is úgy
elaprózódott, hogy érdemben segíteni alig-alig tudtunk.
A nehézségeket betetőzte egy szándékos botrányokozás
(ablakbetörés), aminek következtében a karitász-munka
ezen formáját nem kívánom tovább folytatni.
A tevékenység megújításához a hívek támogatását
kérem: Hívják fel a plébánia figyelmét nehéz sorsú
testvéreinkre, amennyiben úgy érzik, saját erejüket
meghaladja az illetők gondjainak felvállalása.
*
Mint már jeleztük, a Kiscelli Kálvária
szoborcsoportjának felújítására két támogató műsort is
szervez az Óhegy Egyesület. A Liszt Ferenc
Kamarazenekar koncertje (Mozart, Brahms, Puccini
műveiből) november 8-án, pénteken 18.30-kor
kezdődik az Óbudai Társaskörben, a „Művészek a
Golgotáért” előadóest (Petrás Mária, Szarvas József,
Blaskó Péter, Borbás Mária és mások fellépésével)
december 1-jén, vasárnap 16 órakor az óbudai
Kulturális Központban. Jegyek (legalább) 5.000
forintos áron e sorok írójánál igényelhetők. Az
összegyűlt pénz az elnyert pályázat jóvoltából
megduplázódik, így a jegyvétel formájában nyújtott
támogatás a kétszeresét éri. A jegyek árába beleértendő
egy
szép,
nagyalakú
falinaptár
Óbuda
nevezetességeivel, valamint egy tombolajegy, mellyel
neves óbudai művészek alkotásai valamelyikét lehet
elnyerni.
Szaszovszky József

A hegyre épült város
Szent Máté evangéliuma 5,14-16
„Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni
a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak,
hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra,
hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy
világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy

lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a
mennyekben van.”
Nem szabad elrejtőznünk, bujkálnunk. Nem erre
hívott bennünket az Üdvözítő. Nem is túl régen volt
olyan idő, amikor veszélyes volt katolikusnak lenni,
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hátrányok érték azokat, akik kitartottak és legalább
vasárnap elmentek a templomba. Ma a hátrány legfeljebb
annyi, hogy kinevetik. Ez sem kellemes, tudom.
Vállalnunk kell.
Tennünk kell a jót, hogy ezzel is megdicsőítsük Istent.
Az ateisták, a vallás szempontjából közömbösek általában
azt mondják, hogy látjuk milyenek a vallásos emberek,
milyenek a keresztények. Szomorú, hogy példákat is
tudnak mondani: az egyik ezt a gonoszságot csinálta, a
másik meg azt a helyes cselekedetet mulasztotta el. Mert
bizony figyelnek bennünket. Olyanok vagyunk, mint a
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hegyre épült város: látszunk, látszanunk kell. Tudomásul
kell vennünk, hogy ez óriási felelősség. Nem csak
magunkért vagyunk felelősek, a rossz példa Krisztustól és
Egyházától riasztja el még a jóindulatú kereső embereket
is.
Nehéz feladat mindig a kirakatban lenni. Nappal és
éjjel, nyáron és télen, jókor és rosszkor. Isten égő
gyertyának tervezett meg bennünket, akik világítanak,
akiket olyan feladattal látott el, hogy világítsunk a
sötétségben. Úgy legyen!
Balthazár Zsolt

Mi hogyan imádkozunk?
Október 10-én, csütörtökön reggel a Szentatya a Szent
Márta-házban bemutatott szentmiséjén a napi evangéliumi
szakaszhoz fűzte (Lk 11,5-13) homíliájának gondolatait.
Lukács evangéliumában Jézus példabeszéde arról az
emberről szól, aki éjfélkor is bezörget barátjához, hogy
szívességet kérjen tőle.
„Mi hogyan imádkozunk? Csak megszokásból,
ájtatosan, de nyugodtan, vagy bátran merjük kérni az Úrtól
a kegyelmet ahhoz, amiért imádkozunk?” – tette fel a
kérdést Ferenc pápa, majd így folytatta: „Az imához
bátorság kell: az az ima, amely nem bátor, nem hiteles
ima. Bátran bízzunk abban, hogy az Úr meghallgat
minket, bátran kopogtassunk ajtaján. Az Úr mondja:
»Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek
ajtót nyitnak.« De kérni, keresni, kopogtatni kell.”
„Mi szívvel-lélekkel imádkozunk? Tudunk kopogtatni
Isten szívén? Jézus ezt mondja az evangéliumban: »Ha
tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!« Ez rendkívül
nagy dolog – mutatott rá a Szentatya. – Amikor bátran

imádkozunk, az Úr megadja számunkra a kegyelmet, de a
kegyelemben önmagát is adja: a Szentlelket, vagyis saját
magát! De az Úr soha nem ad vagy küld postán
kegyelmet: soha! A kapu Ő maga! Ő maga a kegyelem!
Az, amit kérünk, egy kicsit olyan, mint a papír, amely
becsomagolja a kegyelmet. De az igazi kegyelem Ő, az
Úr, aki elhozza nekem kegyelmét. Ha bátor az imánk,
akkor megkapjuk azt, amit kértünk, de azt is, ami a
legfontosabb, magát az Urat!” – hangsúlyozta Ferenc
pápa.
„Az evangéliumokban egyesek megkapják a
kegyelmet, és tovább mennek. A tíz leprás közül, akiket
Jézus meggyógyított, csak egy tér vissza, hogy
megköszönje. A jerikói vak is megtalálja az Urat
gyógyulásakor, és dicsőíti Istent. De a hit bátorságával kell
imádkoznunk, és kérnünk kell azt is, amit az ima remélni
sem mer: vagyis magát Istent. Kérjük a kegyelmet, de nem
merjük azt mondani: gyere el, Te hozd el nekem! Tudjuk,
hogy a kegyelmet mindig Ő hozza el: Ő az, aki eljön és
elhozza a kegyelmet.”
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2013. 10. 10.)

Magyar fiatalok imádkoztak együtt a tiszta szerelemért
Október 2-án 28 helyszínen sok-sok fiatal és kevésbé
fiatal egyszerre tett tanúságot a házasság előtti tisztaság
és a házastársi hűség értékéről, imádkoztak a kitartás és
az újrakezdés ajándékáért, lelki sebek gyógyulásáért.
Az Országos Lelkipásztori Intézet öt évvel ezelőtt
hirdette meg először a Tiszta szerelem. Lehetséges?
elnevezésű imaestet, melybe idén 28 helyen kapcsolódtak
be – többek között Ausztriában, a Felvidéken, Kárpátalján,
Erdélyben és a Délvidéken is.
A résztvevők a tanítások, prédikációk által
megerősödtek abban, hogy a házasság Isten szeretetének

jele a földön, melyben Isten képmása ragyog fel a
világban, és hogy egy férfi és egy nő szeretete csak a
házasságban lehet egészen szabad, teljes, hűséges és
gyümölcsöző.
Házaspárok tanúságtételeit meghallgatva, alkalmuk
volt a fiataloknak dönteni a házasságra való készület
nehezebb, de hosszú távon biztosabb útja mellett,
válaszolva Isten újjáteremtő szeretetére, melynek
megtapasztalását szentségimádás mélyítette el.
(Magyar Kurír 2013. 10. 04.)

Tájékoztatás az SzJA 1%-os felajánlások felhasználásáról
Közöljük, hogy az Újlaki Sarlós Boldogasszony
Alapítvány támogatására, a 2012 évben kapott személyi
jövedelemadó (SzJA) 1%-os felajánlásokat, 540.013
forintot részben a Margit-szigeti Szent Mihály kápolna

felújítási munkáira, részben az Újlaki Sarlós
Boldogasszony templom vetítő berendezéséhez használtuk
fel.
Köszönetünket ezúton is kifejezzük támogatóinknak.

Újlaki Hangok

4

2013. november

Családi események októberben:
A keresztség szentségében részesültek:
Házasságot kötöttek:
Október 6-án: Berta Zsolt, Berta Zsófia,
Október 26: Horváth Ádám és Nagy Katalin;
Ehleiter Kevin Mihály és Varga Bence
Vörös Benedek és Dobi Eszter.
Október 13-án: Kapusy Kamilla Veronika
Halottaink:
Balogh Ernőné (84), Dr. Perjés Károlyné (86), Tiszai Istvánné (88), Kedei Jánosné (83)
Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnap 1600
minden hó 18-án 1600 (kiv. január)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 – 1830
vasárnap: 1000 – 1130
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8–ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az

este 600 (vasárnap a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
Minden hónap első keddjén papokért imádkozunk
az esti szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
Hétfő, péntek 1000 – 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 – 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 1900 –2100 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy
telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149

Az Bp-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia programjai:






November 4 (hétfő): este 6 órakor szentmise az
elhunyt sportolókért.
November 9 (szombat): este 7 órakor jótékonysági
est, a karácsonyi megajándékozásra.
November 23 (szombat): az este 6 órakor kezdődő
szentmise után jótékonysági koncert a családosok
megsegítéséért.
November 29, 30 és december 1: este 6 órakor
triduum, amelynek témája az engesztelés.
November 29 (péntek):
az elmélkedést tartja: DR. PUSKÁS ATTILA
egyetemi tanár





téma: Jézus engesztelő áldozata.
November 30 (szombat):
az elmélkedést tartja: DR. LESZKOVSZKY GYÖRGY
PÁL domonkos atya
téma: Szent Margit engesztelő áldozata.
December 1 (ádvent első vasárnapja):
az elmélkedést tarja: DR. CSERHÁTI FERENC
segédpüspök atya
téma: Engesztelés a mi életünkben. A szentmise
előtt elénekeljük a Szent Margit vesperást, majd a
szentmise alatt a püspök atya megáldja a Szent
Margit-ereklyét.

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP
Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel.
A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál
vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.

Újlaki Hangok 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 plebanos@ujlakitemplom.hu címre,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a.

