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Jöjj, Szentlélek Úristen! 
 

A családok életében az iskolakezdés sokszor 

változásokat jelent. Vége a nyárnak, a pihenésnek. Az 

iskolában új tanárok, tantárgyak, új 

elhatározások. A munkahelyeken pedig új 

arcok, feladatok. Valamit mindig 

másképpen, jobban szeretnénk csinálni, 

hibákat helyrehozni, kijavítani. Csak hát a 

lehetőségeink nemigen változnak. Nem 

lettünk okosabbak, nincs több időnk, 

anyagi lehetőségeink sem valószínű, hogy 

bővültek. Milyen lehetőség van akkor a 

megújuláshoz? - kérdezheti valaki.  
Ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, 

akkor felfedezhetjük, hogy a nagy dolgok nem a 

külsőségekben, és a lehetőségeink bővülésében, hanem 

mindig az ember szívében történnek. Erről tanúskodik a 

Szentírás is. Jézus a megtérésre híva fel a figyelmet. A 

megtérés szó szerint a gondolkodásmód megváltozását 

jelenti. Az ember alázatosan megnyílik Isten előtt, és 

engedi, hogy Isten Szent Lelke belehatoljon szívébe, 

lelkébe, mint egy vitorlába, hogy aztán a célja felé 

segítse őt. Szép példa erre NIKODÉMUS esete, aki az esti 

imádáság idején felkeresi Jézust, hogy a megújulásról 

kérdezze őt. Érzi, hogy változtatni kell az életén. 

Amikor Jézus az "újjászületésről" beszél, keserűen 

megjegyzik, az ember "nem térhet vissza anyja méhébe, 

hogy újra szülessen" (Jn 3,4). Jézus 

azonban a vízből, és a Szentlélekből való 

újjászületésről beszél neki. Nikodémus 

képes volt erre a lelki újjászületésre. Ez 

mutatkozott meg, amikor okosan érvelt 

Jézus érdekében. A Jézust elítélni akaró 

farizeusoknak azt mondja, hogy a zsidó 

törvények szerint meghallgatás nélkül 

senkit nem lehet elítélni (Jn 7,50),  majd 

később volt bátorsága ahhoz, hogy Jézus 

sírba tételénél jelen legyen (Jn 19,39). A 

leleményességet és a bátorságot a Lélek adta számára. 

Mi is a Lélek erejéből táplálkozva kezdjük a 

szeptembert, akár iskolások vagyunk, akár új munkát 

kezdünk, akár csak változtatni szeretnénk eddigi 

életünkön. Bízzunk abban, hogy Isten szent Lelke 

megerősítést, és újabb célokat, távlatokat adhat 

számunkra, akkor is, ha úgy tűnik, külső akadályok 

vannak. Isten Lelke belülről adja számunkra az újulást, 

hogy belsőleg megerősödve feladatainkat teljesítni 

tudjuk.  

Ferenc atya 

 

 

Ne legyetek bűneik részeseivé! 
Efezusiaknak írt levél 5. fejezet 6.-12. versek 

 

Senki se vezessen félre benneteket üres fecsegéssel, 

hiszen ilyenek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség 

fiait. Ne legyetek tehát bűneik részesei. Mert valamikor 

sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az 

Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei - a 

világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság 

és igazság -, keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne 

vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt 

inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban 

tesznek, még kimondani is szégyen. 

A hitetlenség fiai hebraizmus, jelentése: hitetlenek. 

Az üres fecsegésnek talán a történelem során soha nem 

volt akkora divatja, mint manapság. Elegendő arra 

gondolni, hogy a tegnapi vagy tegnapelőtti 

televízióadásból mire emlékezünk. Pedig ha nem 

emlékezünk rá, nem is volt akkor sem fontos. Vajon 

minden, ami körülvesz bennünket a jóságról, az 

igazságosságról vagy az igazságról szól? Sajnos ott 

tartunk, hogy mindaz, ami ezekkel ellentétes már nem is 

titokban történik, és egyáltalán nem ítélik 

szégyenletesnek.  

Előbb vagy utóbb minden napvilágra kerül. Ideig-

óráig lehet csalni, hazudozni, gazságokkal sikereket 

elérni, de Isten malmai – bár lassan – de biztosan 

őrölnek. Kereszténynek lenni nem könnyű, mert 

sokszor csak a könnyű sikert látjuk, nekünk azonban 

Krisztus útján kell járnunk. 

Balthazár Zsolt 
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Ifjúsági lelki műhelysorozat 
 

A plébániai élet Idén tavasszal megindult 

frissítésének jegyében, augusztusban az ifjúsági 

csoportok vezetői életre hívtak egy kéthavonta 

megrendezésre kerülő műhelysorozatot, melynek célja a 

programba jelentkezett 14-18 éves fiatalok 

közösségszervező képességeinek és lelki fejlődésének 

elősegítése. A közösségszervezők képzése nagyban 

hozzájárulhat a külső hatásokra talán leginkább 

fogékony fiataloknak egységbe fogására. A 

műhelyfoglalkozásokon a csoport tagjai nemcsak 

elvont, elméleti fogalmakkal találkoznak, hanem azt is 

meglátják, hogy a Szentírás és a lelkiség teológiája 

valóságos cselekedetekre indítja az embert, amely 

mások felé irányul, de nem önös érdekből, hanem belső 

indíttatásból, amely Istentől ered. Ezzel nemcsak 

bepillantást nyerhetnek egy közösség szerepének a 

fontosságára, mint egyén, hanem megtapasztalhatják azt 

is, hogy a közösség, mint egész is fontos szerepet 

kaphat az életükben, ha annak szerves részeivé tudnak 

válni és ezt a szervező erőt tovább tudják vinni más 

fiatalok életébe is. A műhelyen rendszeresen résztvevő 

fiatalok így akár arra is alkalmassá válhatnak, hogy 

később induló ifjúsági közösségeket vezessenek. 

Büszkén hirdetjük, hogy a műhely tagjai közül kerültek 

ki az idén ősszel induló új ifjúsági közösségünk vezetői: 

Jónás Csaba és Kovács Lilla is.  

Következő műhelyfoglalkozásunk szeptember végén 

lesz, ahol alapvető rendezvényszervezési ismeretekről, 

a közösségek mindennapi életét segítő 

programötletekről valamint a gyermekkori hitélet 

fejlődésének legfontosabb állomásairól hallanak majd 

előadásokat a fiatalok. A foglalkozásokon a meglévő 

közösségek vezetői is részt vesznek, hasznos 

tapasztalataikkal és tudásukkal színesítve az 

elmondottakat. Emellett a műhely tagjait ősztől kezdve 

rendszeresen bevonjuk a plébániai események 

szervezésébe is, hogy elméleti tudásuk gyakorlati 

tapasztalattal is párosulhasson. A műhelyfog-

lalkozásokba az év folyamán bármikor be tudnak a 

további érdeklődő fiatalok kapcsolódni. 

  

Hecsei Nikoletta 

 

 

Kedves Testvérek! 
 

Az idei tanévkezdet is szép kihívásokat és 

lehetőségeket hoz magával, az iskolai hit- és erkölcstan 

oktatás területén. 

Idén már az 1-2. és az 5-6. osztályosok (hat 

évfolyamos gimnáziumokban a 7-8. osztályosok) is 

bekapcsolódnak hitünk és egyházunk megismerésének 

folyamatába. A plébániánk területén található három 

általános iskolában (Ürömi utca, Pitypang utca, 

Törökvész út) sikerült megoldanunk az összes hit- és 

erkölcstan óra ellátását;, valamint a fakultatív órákét 

is; öten tanítjuk majd a gyerekeket. Idén is sok szülő 

választotta ezt a lehetőséget. 

Célunk az alapvető ismeretek átadásán túl az, hogy 

tanítványaink kötődjenek a plébániához a szentségek 

vétele és a kisközösséghez való tartozás által is. Ez 

utóbbi újraindításában fontos szerep jut Hecsei 

Nikolettának, akit közösségeink koordinálásával, a 

köztük való kapcsolattartással bízott meg a 

képviselőtestület. 

Bízunk benne, hogy ebben az évben is tudunk élni 

az iskolai órák adta lehetőséggel; a testvérek imáit, és a 

Szentlélek Úristen áldását kérjük diákjainkra és 

munkánkra! 

Jüling Erika 

 

 

Hatvan évvel ezelőtt hangzott el a Vatikáni Rádióban 

az első pápai Úrangyala imádság 
 

1954. augusztus 15-én a Vatikáni Rádió olyan 

eseményt közvetíthetett, amely attól a naptól kezdve 

forradalmasította a pápák vasárnapi szokásait. 

XII. Piusz pápa hatvan évvel ezelőtt, 

Nagyboldogasszony ünnepén délben először 

imádkozta el nyilvánosan Castel Gandolfóban az 

Úrangyala imát a vatikáni adó mikrofonjai előtt. Az 

újdonság elnyerte Pacelli pápa tetszését, aki a nyári 

szünet után minden vasárnap nyilvánosan mondta el 

az imádságot az Apostoli Palotában lévő 

dolgozószobája ablakában, amely hamarosan a világ 

leghíresebb ablakává vált, és amely alatt időről időre 

egyre több hívő gyűlt össze a Szent Péter téren. 

Erre az eseményre emlékeztet XII. Piusz pápa 

szentté avatási ügyének hivatalos honlapja, a 

papapioxii.it, amely közzéteszi az első Úrangyala 

imádság eredeti hangfelvételét. 

(Magyar Kurír 2014. augusztus 15.) 
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Hit – Világ 
 

Megjelent Ferenc pápa reggeli homíliáinak harmadik kötete 

Az augusztus 8-án a Vatikáni Könyvkiadó 

gondozásában megjelent kötet a pápának a vatikáni 

Szent Márta-házban reggelenként 7 órakor bemutatott 

szentmiséken február 3. és június 30. között mondott 

homíliáit tartalmazza – tájékoztat a Vatikáni Rádió. 

A 64 homília között szerepel az is, amelyet Ferenc 

pápa március 27-én, a Szent Péter-bazilika Katedra 

oltáránál bemutatott szent-misén mondott az olasz 

parlamenti képviselőknek. 

A Szentatya számos témával foglalkozik ezekben a 

szentbeszédekben – ezek között szerepel az apaság, a 

halál misztériuma, a kísértésekkel szembeni ellenállás, a 

keresztény következetesség, az üldöztetés és a 

vértanúság, az irgalom, az alázatosságra való 

figyelmeztetés, az ima, a tanúságtétel ereje. 

A Reggeli homíliák harmadik kötete azokat a 

szövegeket gyűjti egybe, amelyek napról napra 

megjelentek a L’Osservatore Romano lapjain. A könyv 

a Ferenc pápa szavai című sorozat része, amelynek 

eddig tíz kötete jelent meg: Kérem, imádkozzatok 

értem!; Ne hagyjátok, hogy ellopják tőletek a 

reményt!; Az evangelizálás öröme; Jó nekünk itt 

lenni; Reggeli homíliák I.;Haladjunk végig a béke 

útjain!; Reggeli homíliák II.; Jézus mindig vár ránk;A 

hit forrásainál és Nyíljunk meg az Úr világosságának! 

(Magyar Kurír 2014. augusztus 10.) 

 

Lesz enciklika az ökológiáról? 

A német televízió újságírója arról kérdezte Ferenc 

pápát a Koreából Rómába vezető repülőúton, hogy 

tervben van-e egy enciklika az ökológiáról? Mikor 

jelenik meg és mik a főbb pontjai?- a Vatikáni Rádió 

tudósítása. 

Ferenc pápa az újságíró kérdésére válaszolva 

kifejtette: sokat beszélt egy ökológiával foglalkozó 

enciklika lehetőségéről Turkson bíborossal, de 

másokkal is. Megkérte a bíborost, hogy gyűjtse össze 

a témára vonatkozó, már elkészített anyagokat. A 

koreai út előtt néhány nappal Peter Turkson bíboros, 

az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke 

átadta a pápának az első vázlatot, egy meglehetősen 

vastag papírköteget.  

A probléma nem egyszerű, biztonsággal szólni a 

teremtett világ védelméről, az ökológiáról, az emberi 

ökológiáról is csak egy bizonyos határig tudunk. 

Ezután jönnek a tudományos feltételezések, közülük 

egyesek viszonylag biztosak, mások kevésbé. 

Egy enciklikában, amelyet a tanítóhivatal ad ki, 

csak a bizonyosságokat lehet állítani. Ha a pápa azt 

mondja, hogy az univerzum középpontja a Föld és 

nem a Nap, akkor tudományos tévedést állít. Ezért 

pontról pontra tanulmányozni kell a vázlatot – mondta 

a pápa és kifejezte azt is, hogy annak rövidebb 

terjedelműnek kell lenni. A lényegre kell törekedni és 

arra, amit biztosan állíthatunk. Lábjegyzetben hozzá 

lehet tenni, hogy erről és erről a témáról ilyen és ilyen 

feltételezések vannak, de a feltételezéseket 

információként kell közölni. Nem jelenhetnek meg az 

enciklika szövegében, amely „doktrinális és biztosnak 

kell lennie” – hangsúlyozta Ferenc pápa az ökológiával 

foglalkozó enciklika terv kapcsán. 

(Magyar Kurír 2014. augusztus 24.) 

 

 

Hirdetések 
 

Minden hónap 2-án délután 4 órától együtt 

imádkozzuk a teljes rózsafüzért a Szent Margit 

hittanteremben. 

Előre jelezzük, hogy plébániánk őszi kirándulása 

október 11-én, szombaton lesz. Mindenkit szeretettel 

várunk; részleteket a következő lapszámban közlünk. 
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Családi események augusztusban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Augusztus 10: Balogh Dalma és Balogh Diána 

Augusztus 17: Záborszky Panna 

Augusztus 24: Agwu Levente Antal 

Házasságot kötöttek: 

Augusztus   2: Zsíros Viktor és Márkus Éva, Rohoska Gábor és Fehér Fruzsina 

Augusztus   8: Varga László és Ignácz Réka 

Augusztus   9: Zala Csaba és Nyulasi Fruzsina, Károly Tibor és Kedves Margit, Révai Zsolt és Kismárton Brigitta 

Augusztus 19: Seprődi Márk és Gedeon Vera 

Augusztus 22: Katus Ferenc és Keindl Zsófia, Voinits Imre Illés és Kereszty Zsuzsanna 

Augusztus 23: Turmezey Tamás és Kozma Veronika 

Augusztus 29: Csizmadia Péter és Bertz Beáta 

Augusztus 30: Gracia Cova David és Demeczky Margit, Kocsis Dávid és Kapustova Éva, 

                         Kiss László és Ihász Bernadett. 

Halottaink: 

Letanóczki Tiborné (86), Virtz Katalin (86), Bali János (97), Berecz Endréné (87), 

Dr. Báthory Istvánné (60),  
 

 

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. 

Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

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. 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. 
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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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