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Hivatások vasárnapja 
 

Hivatások vasárnapján mindig egy titkot próbálunk 

megismerni, körüljárni: Isten hogyan szólítja meg a 

választottját, a kiválasztott hogyan ismeri fel, hogy 

Isten szólt hozzá, és hogyan ad feleletet a hívásra? 

Köztudott, hogy Ferenc pápa Húsvét 2. vasárnapján, az 

Isteni Irgalmasság vasárnapján szentté nyilvánította 

XXIII. János pápát és II. János Pál pápát. A hivatások 

vasárnapja jó alkalom lehet arra, hogy a feltett 

kérdésekre a választ II. János Pál pápa vallomása 

alapján adjuk meg. Hogyan lett a pápa pap?  
Szent II. János Pál 

pápa pappá szente-

lésének 50-ik évfordu-

lóján kiadott egy 

könyvet, “Ajándék és 

titok” címmel. Ha 

valaki a könyvet 

olvasni kezdi, arra 

gondolhat, hogy a 

Szentatya elbeszél 

benne egy érdekes 

történetet, ahogyan mi 

mondani szoktuk, egy 

nagy sztorit, hogy 

Isten miként válasz-

totta ki őt. Ilyen nagy 

sztorit a könyvben nem lehet találni, hanem olyan 

apróbb jeleket, amelyeken keresztül személyesen 

szólította őt. Néhány ilyen apróbb üzenet: 

Középiskolás volt, amikor a helybeli érsek eljött az 

iskolájukba, és Karol Wojtyłát kérték meg, hogy 

köszöntse őt. Az érsek az ünnepség után megkérdezte a 

tanárát, hogy az a diák, aki köszöntette őt, mi szeretne 

lenni. Amikor azt válaszolta, hogy az egyetemen 

lengyel irodalmat és teológiát fog tanulni, megjegyezte: 

“Kár, hogy nem teológiát”.  

A pápa ezután két apróbb jelet egyetemista korából 

ír le. Mint bölcsész hallgató, az emberi szónak a titkát 

vizsgálta, amelyen keresztül az ember üzeneteket ad a 

másik ember számára. Miközben ezzel foglalkozott arra 

gondolt, hogy Isten a “Szaván”, az “Igéjén”, vagyis 

Jézus Krisztuson keresztül szólította meg az 

emberiséget. Ez a felismerés a filozófia és a teológia 

felé irányította a pápa figyelmét. S végül még egy 

érdekes történetet mond el a könyvben. A német 

megszállás alatt, 1940-ben, mint munkás egy kőfejtőben 

dolgozott. Őt egy öreg munkás mellé osztották be, 

akinek az volt a feladata, hogy a nagy sziklatömböket 

felrobbantsa. Az egyik alkalommal ez az idősebb 

ember, látva a komolyságát, azt mondta neki: “Neked 

papnak kell lenned”. A pápa megjegyzi, hogy ennek a 

munkásnak a szavai mélyen belevésődtek az 

emlékezetébe. Összefoglalva talán azt lehet mondani, 

hogy Isten, apró, személyes jeleket küldött, amelyből 

felismerte, hogy nem az emberi szóval kell 

foglalkoznia, hanem 

Isten szavát kell 

közvetítenie az embe-

rek felé. 

Érdemes a pápa 

gondolatait összevetni 

az evangéliummal. 

Jézus azt mondja, hogy 

Ő a juhok pásztora, a 

Jó Pásztor, aki azért 

jött, hogy a juhoknak 

“élete legyen, és 

bőségben legyen”, aki 

“nevükön szólítja a 

juhokat”, aki “kivezeti 

őket”, aki mint az ajtó 

“átengedi őket”. Tehát a pásztornak a figyelme a juhok 

felé irányul. Ezután Jézus egy nagyon fontos dolgot 

mond: A juhok követik, mert ismerik a hangját. A 

juhok felismerik a pásztor jeleit, és válaszolnak a 

jelekre, úgyhogy követik a pásztort. Ezt a gondolatot 

lehet összekapcsolni a pápa vallomásával. Ő is, ezeken, 

az apróbb jeleken keresztül felismerte Isten hívását és 

elindult a Pásztor Jézus után.  

A ravennai Galla Placidia templomban egy nagyon 

szép és teológiai szempontból is sokatmondó mozaik 

található. A mozaik Jézust, a Jó pásztort ábrázolja, aki 

középen ül, körülötte pedig a juhok láthatók. Ha valaki 

ezt a mozaikot nézi, két érdekes dolgot fedezhet fel 

rajta, amely kapcsolatban van a mai evangéliummal.  A 

mozaikon látható bárányok mind Jézusra néznek, ezzel 

a művész ki akarta fejezni, hogy az ő életük 

középpontjában Jézus áll. Tőle kapják küldetésüket, 

hivatásukat. Az Ő személye kapcsolja őket össze. A 

mai evangélium ezt így foglalja össze: “Juhaim 
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hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek 

engem.” (Jn 10,27) János evangelista szerint, a juhok 

nem csak követik a pásztort, hanem az életüket is tőle 

kapják, hiszen jézus szavai szerint “örök életet ad 

nekik” (Jn 10,28). A másik érdekes dolog, amit 

felfedezhetünk az, hogy Jézus bár a bárányok között áll, 

mégsem rájuk néz, hanem távolabbra. A távolba néző 

tekintetet kétféleképpen is lehet magyarázni. Az egyik 

az lehet, hogy Jézus az Atyára tekint, akitől a küldetését 

kapta. A másik elgondolás az lehet, hogy a nyájtól 

elszakadt bárányokat nézi, akikhez szintén küldetése 

van. A meghívott számára különös jelentőséggel bírhat 

annak felismerése, hogy őt, mint távollevőt, vagy 

elkóboroltat számon tartotta és hívta az Úr. 

Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a hivatásukat 

kereső fiatalok életére alkalmazni? Valószínű, hogy ők 

is sztorikat, rendkívüli eseményeket várnak, ahogyan az 

olvasó is ilyen történeteket várt a szent pápa 

könyvében. A rendkívüli események helyett Isten 

“jeleket küld”, ezeket a jeleket kell felfedezni. Mik 

lehetnek ezek a jelek? Valaki szeret ministrálni, valaki 

szereti olvasni a Szentírást, valaki szeret más emberek 

gondjaival foglalkozni, valakit fellelkesít, ha Istenről 

beszélnek, vagy Istenről beszélhet. Ezek apróbb jelek, 

de nagyon fontos üzenettel bírhatnak az Isten szeretete 

által megérintett fiatal számára.  

 

Ferenc atya 

 

 

XXIII. János és II. János Pál pápák szentté avatása… 
 

…igazi ajándék a hívek számára, amely nagy 

örömmel tölt el mindannyiunkat. Az utóbbi hetekben, 

napokban oly sok mindent olvashattunk-láthattunk 

Róluk, hogy egészen biztosan nincs szükség arra, hogy 

ebben a rövid megemlékezésben életrajzi adataikat 

ismertessük, vagy egyébként valóban meglévő kiváló 

érdemeiket méltassuk. A szentté avatás, mint rendkívüli 

esemény körülményei természetesen szintén lekötötték 

figyelmünket(sőt azt is láthattuk, hogy nem csupán a 

katolikus hívekét, hanem szinte az egész világ erre az 

eseményre, a „négy pápa vasárnapjára” figyelt), 

mégsem emiatt fontos számunkra, hogy két új szenttel 

gyarapodott a szentek közössége. 

Nem is a már boldogként tisztelt nagy pápák 

„mennyországi státusza” a szenté avatás tétje – ha 

szabad ilyen profán módon fogalmazni – hiszen a 

helyzet éppen fordított: nem a szentté avatás jelenti az ő 

üdvözültségük bizonyosságát, hanem éppen fordítva, ez 

a bizonyosság már megvan, amelyet a szenté avatási 

eljárás csupán feltár, nyilvánvaló módon nem emberi 

megfontolások alapján, hanem a Szentlélek vezetésével. 

Megint kicsit fölhöz-ragadt, „haszonelvű” módon 

fogalmazva: minderre nem a szenteknek, hanem éppen 

nekünk, híveknek van szükségünk, mi vagyunk a 

megajándékozottak. Akinek az tetszik, természetesen 

méricskélheti, hogy mennyire tudatosan, de mégis: 

ennek a megajándékozottságnak a kitörő öröme 

nyilvánult meg a hatalmas tömeg római megjelenésében 

és szűnni nem akaró ünneplésében. Ez a két Szent Pápa: 

Isten ajándéka az Egyház, Isten népe számára, amit már 

pápaságuk idején is megérezhettünk, de ezt teljes 

mélységében mégis a szentté avatásuktárta fel 

számunkra.  

Nem kellazt gondolnunk, hogy nagyon önzők 

vagyunk, amikor azt keressük, hogy mit is 

jelentszámunkra - személyesen és közösségeinkben - ez 

a két új Szent,hanem boldogan meg kell nyílnunk az 

Általuk eddig közvetített és az ezután más dimenzióban, 

a közbenjárásuk révén elnyerhető kegyelmekre. A 

szentek közössége – amelyet a Hiszekegy elmondásakor 

gyakorta szinte automatikusan említünk – éppen az 

olyan szentek által válik hirtelen személyes valósággá, 

akik a mi kortársainkként nemrégen még itt voltak 

közöttünk, a földi zarándokútját járó küzdő egyház 

tagjaiként. Életük példája nem a távoli századok – 

egyébként szintén okkal és joggal tisztelt-szeretett – 

szentjei életéből ismert „klasszikus” történeteket idézi, 

hanem nagyon is azokata többségünk által megélt 

éveket és évtizedeket, amelyekben minden korábbinál 

nagyobb kihívást jelentett az Egyház hajójának a 

kormányzása. 

Nem kisebbítve e csodálatos Szentek pápai, 

egyházkormányzási tevékenységének jelentőségét, talán 

nem ünneprontás azt kijelenteni, hogy ez a teljesítmény 

önmagában aligha lett volna elég a szentséghez. Ahhoz 

bizony szükséges az Isten szavára-akaratára (a 

Szentlélek indíttatásaira) való ráhagyatkozásnak az 

általuk megélt feltétlensége, és ugyanígy: Isten 

szeretetének szüntelen továbbadása. Ferenc pápánk a 

szentté avatási mise homiliájábannagyon pontosan 

fogalmazott:„Mindketten bátor emberek voltak, telve a 

Szentlélek parrésziá-jával, nyílt, világos beszédével, s 

tanúságot tettek az Egyház és a világ előtt Isten 

jóságáról, irgalmasságáról.”  

A szentek – nagy testvéreink, egyben példaképeink. 

Természetesen nem úgy, mint pápák, hanem mint 

szentek. Mi is lehetünk ugyanolyan bátrak a Szentlélek 

irányításának elfogadásában, Isten szeretetének és 

irgalmának közvetítésében, hiszen a mi meghívásunk is 

erre szól! Ha pedig nagyon kevésnek érezzük ehhez 

magunkat (és többnyire sajnos azok is vagyunk), akkor 

immár a két új Szent Pápa közbenjárását is kérhetjük.  

Kérjük Őket, az Általuk is olyannyira tisztelt 

Szűzanyánkkal egyetemben! 

 

Fejérdy Tamás 

 



Újlaki Hangok 3 2014. május 

XV. Musica Sacra Civitatis 
Móricz Zsigmond Gimnázium (Törökvész út 48-54.) 

2014. május 9. péntek 18.30h 
 

Kerületünknek és egyházközösségünknek is 

kiemelkedő eseménye a XV. alkalommal 

megrendezésre kerülő kórustalálkozó, melyre nagy 

szeretettel invitáljuk a kedves újlaki híveket is! Ezért 

teljes terjedelmében, a népszerűsítés szándékával 

közöljük azt a cikket, melyet Ludwig Dóra, a Budai 

Polgár újságírója készített Tóth Miklós Zsolt karnagy 

úrral. 

 

Mióta vesz részt a kerületi egyházi kórusok 

találkozóján, a Musica Sacrán?  

Már a legelső alkalommal jelen voltam a 

Marczibányi téri művelődési központban, ahol minden 

résztvevő szinte tapinthatta azt az örömteli várakozást, 

mikor érezhettük: itt és most valami nagyszerű dolog 

születik. Hálát adok a Mindenhatónak, ki szerető 

gondviselése folytán megadta nekem a lehetőséget, 

hogy egyre népesebb "családunk", az MSC kórusainak 

immár kamaszkorba lépett fesztiválján minden 

alkalommal vezényelhettem. 

Eddig milyen kórusokkal vett részt az eseményen? 

Az első 13 alkalommal az általam felépített Sarlós 

Boldogasszony Kórust vezettem. Tavaly ért az a nagy 

megtiszteltetés, hogy a Megmaradás Kórus 

vendégkarnagya voltam a nagytiszteletű Dr. 

Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna Lelkészasszony 

felkérésére. A tavaly kialakult ökumenikus 

szeretetkapcsolatunk révén, mely a tudatosan és 

büszkén felvállalt Isten- és Magyarság-szolgálatunkban 

gyökeredzik, idén is segítjük, támogatjuk egymást, de 

ugyanakkor először lép fel az Újlaki Szkóla. 

Meséljen az új kórusról, az Újlaki Szkóla és Szent 

József Énekegyüttesről! 

A szkóla 2012 adventjének első vasárnapján látott el 

először szolgálatot az újlaki 9-es Szentmisén. Kedves 

feleségem - Tóthné Benkő Krisztina hegedű-

kamarazene művész - és öt gyermekünk, két kedves 

barátunkkal énekelték a Szentmise változó részeit. 

Tehát igazi családi vállalkozásnak indult, amolyan 

nézzük meg mi lesz belőle alapon. A Szent József 

Énekegyüttes nagycsaládos, katolikus édesapákból áll, 

kiket nem csak a barátság, hanem az éneklés szeretete is 

testvéri egységbe kovácsol.  Közös szolgálatok - pl. 

bíborosi vizitáció, nagypénteki passió... - alkalmával 

találkozott a két társulat és most először "lépnek fel" 

úgy, hogy mindkét együttes sajátos arculatát is 

megismerheti a nagyérdemű. 

Mikor alakult, kik a tagjai? Mit jelent a Szkóla 

elnevezés? 

Az eltelt több, mint egy esztendőben "csak" 

szolgálatot láttunk el. Mindenkit nagy szeretettel várunk 

sorainkba, ki elfogadja, hogy nálunk a zene "csak" 

eszköz! Az elsődleges, hogy teljes szívünkkel, minden 

erőnkkel, egész lelkünkkel a Teremtő felé forduljunk. 

Az un. műélvezet csak sokadlagos szempont. Talán 

ezért is van, hogy minden hirdetés, reklámozás nélkül is 

jelentősen gyarapodtunk. Nagy kincseinknek tartjuk a 

köztünk lévő gyermekeket, kik szüleikkel együtt 

énekelnek a szkólában és nem győzök hálát adni 

azokért az idősebb testvéreimért, kiket az az Isten és 

egymás iránti szeretet motivál a rendszeres szolgálatok 

önfeláldozó ellátásában, melyre tudatosan, imádságos 

élettel törekszünk. Csodás, kegyelmekben hihetetlenül 

gazdag húsvétunk volt az idén, melyet igyekszünk 

megkoronázni a Móricz-ban! "Jöjj el, Szentlélek 

Úristen! Áld meg kegyesen szolgálatunkat, hogy a 

Szentháromságban Egy Isten dicsőségére végezzük azt! 

Az Úr oltárához járulunk, Istenhez, ki örömünk és 

boldogságunk! Ámen! Ámen! Ámen!" (imádság 

Szentmisék előtt) 

Mik a kihívások és a reménységek az új kórus 

életében? 

Eddigi legnagyobb kihívásunk az idei, XV. Musica 

Sacra Civitatis, mert most először lépünk fel koncerten. 

Gyarapodásunk érthető módon hozza magával a kórussá 

válás belső igényét, de én alapító atyaként féltem 

"enyéimet". Nagyon jó belső úton indultunk el, 

melynek alapja a szeretet, az Isten akaratában megélt 

szabadság. A koncertező kórusnak viszont már olyan 

kötelességei vannak, melyek akaratlanul is nem 

kívánatos belső feszültségeket szülhetnek. Semmilyen 

siker sem éri meg, hogy miatta feláldozzuk 

dicsőségünket! Hamvas Bélát hívom segítségül: "A 

siker áldozata, a világot feláldozni az énnek. Azt 

kívánni, amit az élet, a történet, az ember, a közösség 

meg tud adni. A dicsőség áldozata, hogy önmagát, 

becsvágyát feláldozza annak, ami nála több." 

Mivel készülnek az idei alkalomra? 

Az idén Bartók csodálatos egynemű-karával "áldást 

és békességet" kívánunk mindenkinek, ki jelenlétével 

megtiszteli a fellépő énekkarokat. Kodály Felszállott a 

pávája férfikari előadásban megrendítő élmény mind az 

előadónak, mind a hallgatónak és ugyanezt a hazánkért, 

nemzetünkért aggódó imádságot képviseli a 

Zeneakadémián tanító Mohay Miklós, kinek Bajza 

József versére komponált műve a KÓTA "Ünnepeink 

zenéje"- 1996 pályázatán I. díjat nyert. Pont két 

évtizede vettem át karnagyi diplomámat és nagy 

tisztelettel gondolok mind a tanár úrra, kinek tanítványa 

lehettem, és mind kedves édesanyjára, Katanics 

Máriára, ki karvezetés-mesterem volt! Nem csak 

technikát mutatott, hanem hitre, emberségre, Máriás 

lelkületre is nevelt minket. Míg élek, imába foglalom a 

nevét! Az est végén felcsendülő Franck 150. zsoltárát 

pár évvel ezelőtt Ő dirigálta. Felejthetetlen! 

Miért jó kórusban énekelni? 
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Valójában minden ember vágyik a harmóniára, 

egész életében a maga sajátos módján keresi, kutatja 

azt. Ez a belénk ültetett boldogságvágy jelenik meg 

akkor, mikor az összhangot keresvén másokkal együtt 

énekelünk. Hát még a Szentlélektől ihletett musica 

sacra-ban! Nem véletlenül érezzük erőteljesebben Isten 

jelenlétét egy-egy csodás mű megszólalásakor, mint 

más alkalmakkor! Olykor kirobbanó, mindent betöltő 

öröm, olykor megtisztító, felszabadító könnyes 

töredelem... 

A karvezetésen kívül mivel foglalkozik? 

Az egyházi szolgálat (az újlaki Templom kántora és 

a szkóla karnagya; az Országos Onkológiai Intézetben 

lévő Irgalmas Jézus Kápolnában kisegítő kántor) és a 

családom teljesen kitölti életem minden pillanatát. Néha 

felkérnek egy-egy produkció szóló közreműködőjeként, 

mint basszbariton és ha egészséges vagyok, örülök, ha 

rám gondolnak. Szívesen énekelek! A kórusvezetés, 

mint fentebb célozgattam rá, számomra nem csak zene, 

hanem laikus lelkipásztori szolgálat is! Kérem az Urat, 

hogy minden egyes alkalommal csak egy pici szeretettel 

tudjak többel viseltetni a rámbízottak iránt. Küzdelem 

ez, férfimunka, mely teljes, osztatlan szívet kíván! 

Mi a véleménye, miért különleges hangulatú az idén 

XV. alkalommal megrendezett Musica Sacra Civitatis? 

Az MSC-k mindig különlegesek! Talán a másfél 

évtized egy kis pluszt kölcsönöz a mostani estének. 

Meg kell állnunk egy pillanatra. Visszatekintünk az 

eddigiekre és köszönetet mondunk a fesztivál 

"lelkének", Raduj Klárának, polgármester úrnak, Láng 

Zsoltnak a közösség-kovácsoló támogatásáért, és hálát 

adunk azokért - drága Lukin tanár úr -, kik már nem 

lehetnek közöttünk! 

 

 

Éhség az Úr igéjére 
(Ám 8,11) 

 

Íme, jönnek napok, - mondja az Úr -, 

és éhséget bocsátok a földre, éhséget, 

de nem kenyérre, szomjúságot, de nem 

vízre, hanem az Úr igéjének 

hallására.« 

 

Könnyen mondja bárki, amíg jól 

megy sora: minek beszéltek Istenről, 

nem érdekel, mi közöm hozzá? Akkor 

lesz fontos az Úr üzenete, ha bajok 

vannak. Hát bizony nem szép ez a 

magatartás, de nap mint nap 

tapasztaljuk. „Keressétek az Urat, 

amíg megtalálható!” 

 

Balthazár Zsolt 

 

 

A rózsafüzér lelki értékei 
 

A rózsafüzér titkai egy jó 

lehetőséget jelentenek számunkra, 

hogy Isten misztériumaiban 

elmerüljünk. A titkokon, mint 

ablakokon keresztül bepillanthatunk 

Isten életébe, egyre mélyebben 

felfedezhetjük Isten irántunk 

megnyilvánuló szeretetét és jóságát, 

amely a megtestesüléstől a 

kereszthalálig Jézus életében feltárul 

előttünk. Az elmúlt években Fejérdy 

Tamás elmélkedés sorozata 

segítségével szemlélődhettünk 

ezeken a titkokon. Az 

elmélkedésekből füzet készült, amely 

a szerzőnél korlátozott példányban 

megkapható, de tervezzük annak kiadását, és szelesebb 

körű terjesztését is.  

Most röviden csak a híres lelki írót a liturgikus 

megújulás újkori megalapítóját Guérangert idézzünk a 

rózsafüzér lelki értékeiről és hatásairól. 

Radó Polikárp: Egyházi év, 221 

old. 

„A rózsafüzér a liturgikus évnek 

könnyen érthető, mindig kéznél levő 

összefoglalása. Azt kell mondanunk, 

hogy mivel a közös imádságnak régi 

formái már nem állnak a nép 

rendelkezésére, a Szentlélek meg 

akarta őrizni korunk elszigeteltjei 

számára ezen imádságos, hívő 

erényes életnek lényegét. Istenien 

hasznos ez az imádság, egyszerű, 

mint az örök bölcsesség, mely 

létrehozta. Jelentősége azért oly 

nagy, mert miközben az eltévedt 

emberiséget visszavezeti az irgalom 

Királynőasszonyához, egyúttal eltávolítja belőle a 

tudatlanságot, az eretnekség dajkáját, és újra 

megtanítja azokra az utakra, melyeket az Istenember 

vére és édesanyjának könnyei megszenteltek” 

Ferenc atya 
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Felhívás 

A kirándulás jó alkalom nemcsak a természet, de 

egymás jobb megismerésére is. Kirándulni hívjuk az 

újlakiakat május 24-én, szombaton az 559 m magas és 

hatalmas kilátótoronnyal megtoldott Nagykopasz 

környékére. Találkozunk 8.30-kor a fölfelé tartó 29-es 

busz megállójánál a templom mellett. A közlekedéshez 

bérlet vagy 2x2 BKV-menetjegy, valamint 2 távolsági 

jegy szükséges (Nagykovácsiba és vissza). A túra 

hossza tizenegynéhány km, időtartama közlekedéssel és 

pihenőkkel kb. 6 óra. Előzetes jelentkezést szívesen 

veszünk. 

Ferenc atya és Szaszovszky József 

(3-677-459 vagy szaszov@t-online.hu) 

 

 

Még egyszer a kiscelli kálváriáról 

Mi, újlaki hívek is 

keresztutat jártunk a 

nagyböjtben, többször és 

több helyen is. Termé-

szetesen minden pénteken 

templomunkban az esti 

szentmise előtt. De volt 

hagyományosan keresztút 

gyermekeinkért a Kecske-

hegyen, és jártunk kereszt-

utat a virágvasárnap előtti 

szombaton Kiscellen, a 

Doberdó úton. Ezen a 

keresztút-járáson mintegy 

harmincan vettünk részt, és 

az esemény „újlaki” voltát fokozta, hogy az egyes 

stációknál felolvasott elmélkedéseket Tarr Mária 

testvérünk fogalmazta meg.  
A kiscelli kálvária Budapest nagyon kevés 

szabadtéri kálváriáinak egyike, egy sváb iparos állíttatta 

csaknem 200 évvel ezelőtt. Már többször szorult 

felújításra, így napjainkban is. Az Óhegy Egyesület 

szervezésében az előző télen a tizennégy állomás képei, 

most pedig a Golgota-szoborcsoport szobrai újultak 

meg. Ezeket nagypénteken délután keresztút-járás 

keretében áldotta meg az 

„illetékes gazda”, Rajk János 

Vörösvári úti plébános atya. 

Ezt a keresztutat délután 

háromkor kis avató ünnepség 

előzte meg a romtemplom 

előtt. Felszólalt többek 

között Felcsuti László a 

szervező bizottság nevében. 

Elsősorban az ő fáradhatatlan 

aktivitásának köszönhető a 

restauráció megvalósulása. Ő 

azonban hosszan sorolta 

azok nevét, akik munkájában 

segítették, hangsúlyozva, 

hogy ez is a közösségi összefogás erejét illusztrálja. 

Tudjuk: ami egynek lehetetlen… 

Köszöntő beszédet mondott a térség országgyűlési 

képviselője, Varga Mihály is. Kiemelte, hogy 

elsősorban nem közéleti szereplőként, hanem hívő 

emberként van jelen. Igaz, ő maga református, de 

körültekintve még jó néhány református testvért lát a 

megjelentek között, és lám, szépen példázza az 

ökuménét, hogy ők is részt vesznek ezen a katolikus 

szertartáson.  

 

 

Feszület az út szélén 

Emberemlékezet óta áll egy egyszerű feszület a 

kiscelli parkerdő szélén, ott, ahol a Folyondár utca 

véget ér, pontosabban egy kanyarral Remetehegyi úttá 

változik. Ez a feszület az utóbbi időben csupán kereszt 

volt, ám nagyszombaton megváltozott: korpusz került a 

feszületre. Egyszerű anyagból egy drámai Krisztus-

alak; fém-gyűjtők nem fogják bántani, és nagyon 

reméljük, hogy más sem. Isten áldását kérjük az 

ismeretlen szobor-állítóra. 

 

 

Élelmiszert gyűjtöttünk 

Március utolsó hetében zajlott templomainkban a 

Katolikus Karitasz szokásos nagyböjti élelmiszer-

gyűjtése, melyet évente a püspöki kar rendel el. Újlakon 

is szépen teltek a gyűjtő-kosarak a Szent Antal oltár és 

az Immaculata oltár előtt. Elsősorban liszt és cukor, rizs 

és tészta, olaj és konzerv került beléjük, de hoztak a 

hívek kávét és teát, kakaót és csokoládét, saját befőzésű 

lekvárt és otthon sütött süteményt és még sok egyebet. 

A leltározásnál 380 kilóra becsültük az összegyűlt 

mennyiséget, de bízvást állítható, hogy az utólagos 

adományokkal meghaladtuk a 400 kilót. 

Az összegyűjtött élelmiszert Ferenc atya vezetésével 

személyre ill. családra szabott mennyiségben, általában 

5–6 kilós csomagokban juttatjuk el a rászorulókhoz. 

Törekszünk rá, hogy ők elsősorban templomunk hívei, 

legalább is a környék lakói közül kerüljenek ki. 

 

Szaszovszky József 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1j5k4a9cp9yqp/?&v=b&cs=wh&to=szaszov@t-online.hu
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Családi események áprilisban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Április   6: Detvay Márk 

Április 12: Grütter Nicolas Bálint 

Április 19: Tréfa Zsuzsa és Elimbi Benjámin László 

Elsőáldozáshoz járult és a bérmálás szentségében részesült: 

Április 19: Tréfa Zsuzsa és Elimbi Benjámin László 

Házasságot kötöttek: 

Április   5: Pálfi Tamás és Gábor Gabriella 

Április 12: Sütő Bálint és Diós Edit 

Április 26: Máró Tamás és Löw Annamária 
 

Halottaink: 

Dr. Kovács András (69), Kovács Istvánné (81), Garzuly Györgyné (69), Bendrin Iván (84), Szántha 

Józsefné (89), Felhalmi Istvánné (92), Kiss László (102) 
 

 

Plébániánk rendszeres programjai 
 

Miserend:  

Újlaki plébániatemplom: 

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

  

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00

  

Szent Mihály kápolna: 

minden hó első vasárnap 16
00

  

minden hó 18-án 16
00

 (kiv. január)  

Szent István kápolna: 

hétköznapokon: 17
30

  

vasárnap 9
00

 és 11
00

  

Gyóntatás:  

hétfő, kedd, szerda:  

esti szentmise előtt  

csütörtök: esti szentmise után  

péntek: 17
30

 - 18
30

  

vasárnap: 10
00

 - 11
30

  

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: pénteken 7
00

, vasárnap 17
30 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az 

este 6
00

 (vasárnap a reggel 9
00

) 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 10
00

 - 12
00

,  

kedd, szerda, csütörtök  

16
00

 - 18
00

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
00

 - 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között.  

Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 10
00

 órakor a 

Szent Erzsébet teremben.  

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 9
00

 órai 

szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.  

Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 19
00

 -21
00

 a Szent 

István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy 

telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149 

Schola próbák: szerdánként 19
00 

-20
00

 az oldalká-

polnában.
 

 

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. 

Az Újlaki Caritas értesíti támogatóit, hogy aki az adójának második 1%-ával óhajtja támogatni 

alapítványunkat, a következő adószám feltüntetésével tehetik: 18018844-1-41 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk 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. 
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