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Sarlós Boldogasszony ünnepe
"Boldog, aki hitt"
Sarlós
Boldogasszony ünnepe a Szentírásra
vezethető vissza. Lukács evangéliumában arról
olvashatunk, hogy az áldott állapotban levő Mária
örömét meg akarja osztani valakivel és ezért
meglátogatja rokonát, Erzsébetet. (Lk 1,39-56) Erzsébet
szintén áldott állapotban van, hiszen méhében
Keresztelő
Jánost
hordozza.
Lukács
emberi
szempontból is nagyon szépen írja le ennek a két
édesanyának a találkozását és örömét, de egy
szimbolikus képpel rögtön jelzi, hogy itt nem csak
emberi találkozásról van szó, ennek a találkozásnak a
főszereplője az Isten. A leírás szerint
ugyanis Erzsébet méhében felujjong a
gyermek. Ezzel jelzi, hogy a Mária
méhében élő magzat Jézus, isteni erővel
rendelkezik.
Az evangéliumot olvasva olyan
érzésünk lehet, hogy a szerző mintha az
öröm útját, az öröm megsokszorozódását
írná le. Mária megosztja örömét
Erzsébettel, Erzsébet örömmel válaszol, és
az örömet a maga módján Keresztelő János
is kifejezi. Mária öröme tehát megsokszorozódik, majd
ez az öröm fejeződik ki Mária öröménekében a
„Magnificat”- ban, amit az Egyház a zsolozsma esti
dicséretben imádkozik. Mintha ezzel is jelezné, hogy a
hála és az öröm hozzátartozik keresztény életünkhöz.
A
Bibliát
mélyebben
olvasva
azonban
felismerhetjük, hogy Mária öröme nem lehetett mentes
a megpróbáltatástól és a szenvedéstől. A szövegből
kiderül, hogy nem lehetett könnyű helyzetét
elfogadtatni a környezetével. Jegyese, József is csak
akkor fogadja el Jézus foganását, amikor Gábor
angyaltól üzenet kap. Az Erzsébetet meglátogató út sem
lehetett fáradság nélküli. Szíve örömének a tüzét
azonban ezek a külső tényezők nem tudták kioltani,
mert hitt abban, hogy gyermeke elfogadásával,
hordozásával Isten akaratát teljesíteni. Erre utalnak
Erzsébet szavai is: "Boldog, aki hitt annak
beteljesedésében, amit az Úr mondott neki" (Lk 1,45).
Ezt erősíti meg SZENT ÁGOSTON is: "Mária boldogabb,
hogy elnyerte a Krisztusban való hitet, mint hogy

Krisztus testét fogadta ... előbb hordozta Krisztust a
szívében, mint a testében."
Mi az üzenet, amit fel kell fedeznünk, és amit az Új
evangelizációnak tovább kell adnia? Minden keresztény
embernek hinnie kell abban, hogy Máriához hasonlóan,
neki is küldetése van másokhoz. Neki is útra kell kelnie,
hogy Krisztust és örömhírét Istentől megossza
másokkal. Neki is bíznia kell abban, hogy a másikkal
való találkozás megsokszorozza benne az örömet, úgy
hogy abból mások is részesülhetnek. Örömétől nem
foszthatják meg az előtte álló, vagy tornyosuló
problémák sem, hiszen hite szerint a
küldetést Istentől kapta, aki az útján
végigkíséri. Csak a hit teszi lehetővé, hogy
korunk embere is rátaláljon arra az örömre,
amire léte legmélyén mindig is vágyott.
A búcsú napján plébániánk gazdag
programmal várja azokat, akik hitükben
megújulni kívánnak és hitből fakadó
örömüket meg kívánják osztani egymással.
Ennek legfontosabb eseményei:
- Vasárnap reggel 7 órától kinyitjuk a
templomot, és lehetőséget biztosítunk a szentgyónásra.
- A 9 órakor kezdődő ifjúsági szentmisén hálát
adunk az elmúlt tanév kegyelmeiért és a napközis tábor
örömeiért. Énekel a Schola. A szentmise után a
templomkertben a gyerekeknek Szent Margit életét
bemutató bábjáték lesz.
- Az ünnepi, fél 11-kor kezdődő szentmisén a
főceleberáns Lendvai Zoltán Zalán OFM, aki
plébániánk területén nőtt fel. A szentmisét a
templomkertben pódiumbeszélgetés követi, amelyen
lehetőség lesz arra, hogy a plébánia, és az Egyház
életére vonatkozó kérdésekről beszéljünk. Ezután,
kulturális műsorok hallgatása közben lehetőség nyílik a
beszélgetésre, közösségi életünk gazdagítására.
- Az esti 6 órakor kezdődő szentmisét követően a
Sarlós Boldogasszony Kórus énekel. A műsoron többek
között Vivaldi, Bach, Tallis, Biebl és Farkas Ferenc
művei szerepelnek, közreműködnek a Musica Florens
zenekar tagjai. Ezután agapé lesz a plébánia Szent
István termében.
Ferenc atya
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Gyógyulás testben és lélekben
Mihelyt a leprás meglátta Jézust, arcra borult előtte,
és kérlelte: „Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz
engem.” (Lk 5,12)
Egyre többször hallani, hogy a testi betegségeknek
lelki okai vannak. Hát, ha ezt úgy értjük, hogy a
betegségek, a halál a bűn következménye, akkor igaz a
megállapítás. Persze vannak olyan betegségek,
amelyeknek tényleg lelki okai vannak, de a hivatkozott
evangéliumi részlet nem ilyen esetről szó. Lepráról, egy
borzasztó és máig gyógyíthatatlan betegségről. Jézus
korában (és ma is) ezeket a szerencsétleneket
elkülönítették az egészséges emberektől, mert a lepra

fertőző betegség. Kitaszítva a családból, a közösségből
tengették életüket, egyre romló állapotban, várva a
halált, amely szinte megváltás lehetett. A történetben
szereplő leprás azonban hisz, hiszi, hogy Jézus képes és
akarja az ő gyógyulását.
Mi testi és lelki gyógyulásra vágyunk. A magunk
vagy a hozzátartozónk gyógyulására. Hittel kérjük-e az
Urat, hogy testi és lelki nyavalyáinkból kigyógyítson
minket? Egyáltalán: van betegség-tudatunk? Tudjuk-e,
hogy rászorulunk Urunk gyógyító kegyelmére? Kérjük
Urunktól gyógyító érintését!
Balthazár Zsolt

Karizmák ünnepe
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is részt
vettünk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által
szervezett Karizmák ünnepén. Az ünnep időszerűségét Erdő
Péter bíboros atya, Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű
apostoli buzdítására hivatkozva fogalmazta meg. Az
Egyháznak "ki kell lépnie" a világ elé és meg kell mutatnia
sokszínűségét és gazdagságát. Plébániánk elsősorban az
ifjúsági csoportjaink életéből, a karitász munka fontosságából
mutatott be képeket, továbbá kézműves foglalkozásra és
finom zsíros kenyérre hívta az arra járó gyerekeket és
érdeklődőket.
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Üzenet a nyári napközis táborból
Az
elmúlt
évekhez
hasonlóan
idén
is
gyermekzsivajtól volt hangos a plébánia 3 héten
keresztül. A nagyobb reklámnak köszönhetően idén a
régi ismerősök mellé rengeteg új gyerek is csatlakozott.
A reggeli hittan órákon, Szent Ferenctől kezdve Szent
Filoménán keresztül a templomunk szentjei életével
ismerkedtek meg a gyerekek. Támogatónk lehetővé

tették, hogy idén a Csodák Palotájába valamint a Tarzan
parkba is ellátogathassunk. A harmadik hét végén soksok szép élménnyel gazdagabban köszöntünk el a
gyerekektől, azzal az üzenettel, hogy augusztus utolsó
hetében mindenkit hasonló kedvvel és lendülettel
várunk vissza.
Lasetzky Krisztina

Továbbra is növekszik az Egyház világszerte
A vatikáni statisztikák szerint 2012-ben gyarapodott
a katolikus hívek, a papok, diakónusok és férfi
szerzetesek száma szerte a világon, míg tovább csökkent
a szerzetesnők száma – tájékoztat a Catholic Herald.
Az adatok a nemrég megjelent vatikáni statisztikai
évkönyvből származnak, amely a 2012.
december 31-én érvényes állapotokat tükrözi.
2012 végére a világ katolikus népessége elérte
az 1,228 milliárd főt, ami 1,14 %-os
növekedést jelent, vagyis 14 millióval több
hívőt. Ez valamivel meghaladja a globális
népességnövekedést, amit 2013-ban 1,09 %-ra
becsültek. A világ össznépességében a
katolikus hívek aránya nagyjából változatlan:
17,5 % körül mozog. Az elmúlt években
először mutatott csökkenő tendenciát a papi
hivatást választók aránya. A püspökök száma
lényegében változatlan: 5.133 fő.
A legfrissebb vatikáni statisztikai évkönyv
becslése szerint mintegy 4,8 millió katolikus
maradt ki a felmérésből, mert olyan

országokban élnek (Kínában és Észak-Koreában),
amelyek nem tudtak pontos adatokkal szolgálni a
Szentszéknek.
A
katolikusok
aránya
az
össznépességhez képest Észak- és Dél-Amerikában a
legmagasabb: a kontinens népességének 63,2 %-át
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teszik ki. Az arány Ázsiában a legalacsonyabb:
mindössze 3,2 %. A 2012-es naptári év során 16,4
millió gyermek, illetve felnőtt keresztelőre került sor.
A papság összlétszáma 413.418 főről 414.313 főre
emelkedett: enyhe növekedést mutat Afrikában,
határozottabban nőtt Ázsiában, és enyhén emelkedett
Amerikában, Európában és Óceániában. Ázsiában 2007
és 2012 vége között 13,7 %-kal nőtt a papok száma.
Az állandó diakónusok száma (42.104 fő) 1.100
fővel nőtt az előző évhez képest, és 17 %-os növekedést
mutat 2007-hez képest; túlnyomó többségük (97 %)
Észak- és Dél-Amerikában, valamint Európában él.
A szerzetesek száma globális viszonylatban 0,4 %-os
növekedést mutat, 2012 végén 55.314 főt számláltak.

2014. július
Az enyhe gyarapodás mindenütt tapasztalható volt,
kivéve az amerikai kontinenst.
A szerzetes nővérek száma továbbra is csökken:
2012-ben 702.529 ideiglenes vagy örökfogadalmat tett
nővérről beszélhetünk, ami 1,5 %-os visszaesést jelent
az előző évhez, és 5,9 %-os visszaesést 2007-hez
képest.
A papi hivatást választó egyházmegyés kispapok,
illetve szerzetesnövendékek száma 2003 óta először
fogyatkozott. A 2011 végi 120.616 főből 2012 végére
120.051 fő maradt. Növekedés csak a hagyományosan
hivatásokban gazdag kontinenseken: Afrikában és
Ázsiában tapasztalható, bár ott sem jelentős mértékben.
(Magyar Kurír 2014. május 6.)

Jézus megállt, lehajolt és segítséget nyújtott
Szombaton délben a Szent Péter téren találkozott a
pápa az olasz „Misericordie”, „Irgalmasságok”
mozgalom és „Fratres” véradók önkénteseinek 30 ezer
aktivistájával.
A Szentatya hozzájuk intézett beszédében a
közösségnek nevet adó irgalmasság szót elemezte: „A
latin ’misericordia” – mondta – a miseris, a cor és a
dare szavakból áll össze, mely etimológiailag azt
jelenti, hogy ’szívet adni a nyomorúságosnak’ vagyis
irgalmasnak lenni vele”.
„Az evangélium gazdag olyan eseményekben,
melyek Jézus irgalmasságát mutatják be a szenvedők és
a gyengék iránt. Ahogy
Jézus a maga jóságával és
gyengédségével
közel
jutott
a
betegekhez,
miközben megvigasztalta
és meggyógyította őket,
éppúgy mi is meghívást
kaptunk arra, hogy közel
kerüljünk
a
rászorulókhoz,
és
hogy
osztozzunk
a
nehézségeikben. Ehhez fontosak a szavaink, a
gesztusaink, a magatartásunk, mellyel kifejezzük a szolidaritásunkat”.
„A segítségnyújtás informatikai és statisztikai
adataival szemben az igazán fontos feladata az
önkénteseknek, hogy hagyják magukat belevonni az
emberi gyötrelmekbe, ahogy Jézus is utcáról utcára
jártában nem tervezgetett semmit sem, hanem megállt,
lehajolt és segítséget nyújtott”.
Beszéde végén Ferenc pápa az irgalmasság hét
cselekedetét ajánlotta az Irgalmasság mozgalom
csoportjai és a Fratres önkéntes véradók csoportjainak a
figyelmébe: „Adjatok enni az éhezőknek, inni a
szomjazóknak, öltöztessétek fel a mezíteleneket,

fogadjátok be a zarándokokat, látogassátok meg a
betegeket és a bebörtönzötteket és temessétek el a
holtakat”.
Az „Irgalmasság” mozgalma 1244-ben, éppen 770
évvel ezelőtt született Firenzében azzal a céllal, hogy az
irgalmasság cselekedeteivel fejezze ki az Isten iránti
tiszteletet. Több mint 700 csoportból áll, 670 ezer
beiratkozott taggal az egész félsziget legrégibb és
legnagyobb létszámú önkéntes csoportja. Jól szervezett
területi elosztással, és komoly technikai bázissal,
100.000 aktív önkéntes közreműködésével a
legnagyobb segítséget tudják nyújtani a rászorulóknak.
Munkájukat jelenleg 2.500
mentőautó és 1.000 egyéb
speciális
mentőjármű
szolgálja.
A Testvérek önkéntes
véradó
csoportjaiban
mintegy hatszázan vannak,
133.000 önkéntes véradóval, akik tavaly 144.000
véradománnyal segítették
a kórházak munkáját.
(Olaszországban a véradás
többnyire eseti jellegű,
legtöbbször a családtagok
és ismerősök adnak vért egy meghatározott személy
számára.)
Ebben az évben, Firenzében gazdag programmal
emlékeznek az Irgalmasságok alapítására és 770 éves
történetére. Tavaly Palesztinában született a legújabb
alapítás, az Irgalmasság betlehemi önkéntes csoportja.
Június 14-e egyébként a Véradás Világnapja,
egyúttal pedig a Nobel díjas osztrák orvos, Karl
Landsteiner születésének évfordulója, aki 1901-ben
felfedezte az emberi vércsoportokat, 1937-ben pedig az
Rh faktort.
(Magyar Kurír 2014. június 14.)
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Sarlós Boldogasszony Ünnepén.
Miként a sarló alatt
meghajlik a búza,
úgy hagyta rá magát
Mária az Úrra.

Miként a búzában
a pezsdülő élet,
járja át Máriát
a megszentelő Lélek.
Sarlós Boldogasszony,
óvjad Újlak népét,
miként az arató
öleli a kévét
Keglevich Lászlóné
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Családi események júniusban:
A beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, első áldozás) részesült:
Június 8: Horváth Kristóf
A keresztség szentségében részesültek:
Június 8: Szabó Mihály és Sári Marcell
Június 22: Koltay Manó Antal
Június 28: Szabó Maya Anna
Házasságot kötöttek:
Június 14: Jakab Sándor és Balogh Zsuzsanna
Június 21: Szláma György és Kun Dorottya
Június 28: Éhleiter Gergő és Kanalas Anett; Vincze János és Dr. Báthory Zsófia
Halottaink:
Cseri Árpád (83), Aigner László Pál, Helényiné Molnár Éva, Kovács Józsefné

Plébániánk rendszeres programjai
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.
Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
Hétfő, péntek 1000 - 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 - 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 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
(jelenleg nyári szünet van)
Schola próbák: szerdánként 1900 -2000 az oldalkápolnában.
(jelenleg nyári szünet van)
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