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Farsangi vigasságok
A nagyböjti idő előtt, farsangkor az Egyház felhívja
a figyelmet arra, hogy a keresztény ember életéhez
hozzátartozik a humor, és a játék. Az Egyház tanítása
szerint a humor az ember természetfeletti
nyitottságának, rendeltetésének az egyik legjellemzőbb
megnyilvánulási formája. XVI. Benedek pápa erről így
ír: „A keresztény ember humora a
megváltottság
tudatából,
a
lét
elfogadásából
származik,
amely
sajátosan az evangélium örömében
mutatkozik meg, egy olyan mesterséges
világban, amelyből hiányzik a humor”.
Más keresztény szerzők felhívják a
figyelmet arra, hogy a humor
kapcsolatban van a szeretettel. Ahol a
„humor jelen van, ott van a szeretet
is”. Hogyan mutatkozik meg a humor
transzcendentális
jellege?
–
kérdezhetné valaki. Úgy, hogy egy
adott visszás helyzetet, magasabb,
természetfeletti szem-pontból, talán az
is lehetne mondani, „a szerető Isten szemével nézünk”.
Ebből a szempontból a helyzet már nem látszik olyan
kényelmetlennek, sőt lehet, hogy az ember nevetni tud a
helyzeten. A magasabb nézőpont, a szélesebb panoráma
és az isteni szeretet átemeli őt ezen a kínos helyzeten.
Mi miatt jönnek létre a kényelmetlen, visszás
helyzetek, amelyek feloldásához szükségünk van ehhez
a természetfeletti látáshoz, értékeléshez? Az egyik ilyen
ok a testünk gyengesége, nehézkessége, amely emberi
létünk korlátozottságából fakad. Jó példa erre Szent
XXIII. JÁNOS (+1963) pápa élete, aki humorral tudott
felülkerekedni
piknikus
alkatából
származó
nehézségein. Az egyik alkalommal például, amikor a
vékony testalkatú francia író, Daniel Rops kereste őt fel,

látva az alkati különbséget azt ajánlotta, hogy
imádkozzanak azért, hogy a felesleges kilóival
megajándékozhassa őt. Egy másik történet pedig azt
meséli el, hogy pápává választása előtt, amikor
meghallotta, hogy egy fiatal lány kövérnek és
csúnyának nevezte őt, akkor azt válaszolta neki, hogy
konklávéra jött és nem szépségversenyre. Ezek a megjegyzések azt
mutatják, hogy állandóan foglalkoztatták a felesleges kilói, de a humor
segítségével felül tudott emelkedni ezen
a problémán. Nem véletlenül kért
reggeli imájában mindig „egy csöppnyi
humort”, hiszen tudta, hogy erre
nagyon nagy szükség van a mai
világban.
Sajnos sokan vannak olyanok, akik
ezeket a nehéz helyzeteket nem
humorral oldják fel, hanem úgy, hogy
másokat megbántanak. Ezek az
emberek nem tudnak különbséget tenni
a humor, és másokat sértő viccelődés között. A humor,
ahogy az előbb láttuk az eseményt felsőbb szempont
szerint, szeretettel értékeli. A másokat sértő
viccelődésnek azonban az a célja, hogy másokat
enyhébben vagy maróbban kigúnyoljon esetleg
gyalázzon. Ezzel az élcelődéssel valóban súlyos lelki
kárt tud okozni másoknak, mások helyzetét lehetetlenné
tudja tenni. Ez ellentétben áll a keresztény szeretet
szellemével. Világunkban sajnos - ahogyan az utóbbi
hetek tanúsítják - ez is terjedőben van. Farsang idején
tegyünk meg mindent, hogy a humornak a jó ízét újra
felfedezzük és a keserűséget és indulatokat okozó trágár
viccelődéseket, sértéseket pedig kerüljük.
Ferenc atya

Urunk Bemutatása
Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe
Gyertyaszentelő
Boldogasszony
ünnepe
a
Szentírásra vezethető vissza. Lukács evangélista leírása
szerint, Jézust 40 nappal a születése után a Boldogságos
Szűz Mária és Szent József elvitték a Jeruzsálemi

templomba, hogy bemutassák Istennek, hálát adjanak,
és áldozatot mutassanak be érte (Lk 2,22-38). Az
esemény szépségét a találkozások adják meg. A
Mennyei Atya találkozik a Fiúval, az Apostoli Hitvallás
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képét használva a „Világosság a Világossággal”. Ezzel
a történet nem zárul le, mert ebből a világosságból,
vagy más szóval isteni szeretetből részesül két idős
ember Simeon és Anna próféta asszony. Az agg Simeon
ígéretet kapott, hogy
addig nem hal meg, amíg
nem
találkozik
az
Üdvözítővel, Anna próféta asszony pedig nem
hagyta el a templomot
soha,
imádkozott
és
böjtölt. Ők részesülnek az
Atya és Fiú találkozásának öröméből.
A történeti leírások
szerint
a
„gyertyaszentelő” elnevezés a V.
századig vezethető vissza,
amikor
a
keleti
Egyházhoz
tartozó
Alexandriai Szent Cirill
(+444) ezen az ünnepen
arról tartott szentbeszédet,
hogy
„Égő
lámpással ünnepeljük a
nap misztériumát”. Az égő gyertya jelzi, hogy Urunk
Jézus Krisztus a nemzetek világossága, aki azért jött,
hogy utat mutasson az emberek számára és
megvilágítsa az embert. A nyugati Egyházban az
ünnepet Sergius pápa (678-701) vezette be. Ezt az ősi
üzenetet jelzi ma is az ünnepi szentmise liturgiája. A II.
Vatikáni Zsinat után kiadott rendelkezés szerint a
szentmise keretén belül a papok Istenhez fohászkodva
gyertyákat áldanak meg ezekkel a szavakkal:
„Könyörögjünk! Istenünk, te vagy minden
világosság kútfeje. A mai napon megmutattad az igaz
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lelkű Simeonnak a világ Világosságát. Alázatosan
kérünk: álld meg és szenteld meg ezeket a gyertyákat.
Fogadd kegyesen hívő népedet, amely neved
dicsőségére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon
színed elé. Add meg, hogy
méltó legyen eljutni az
erények útján az örök
világosságba”
Az ünnepnek fontos
üzenete van a hétköznapi
életünk egyik legfontosabb kérdésére: napi
feladatainkat
végezve,
ami gyakran jár együtt
keresztek
viselésével,
hogyan
találkozhatunk
Istennel, mit tehetünk
azért, hogy a kiáradó
szeretet fénye a mi
arcunkat
is
megfényesítse? A választ az agg
Simeon és Anna próféta
asszony példája adhatja
meg. Ők azért találkozhattak a megszületett
Üdvözítővel, és azért részesülhettek a szeretetében,
mert állandó készületben éltek. A templomban voltak,
imádkoztak és böjtöltek. Mi nagyon sokszor úgy
várakozunk Istennel való találkozásunkra, hogy nem
tesszük meg ezeket az előkészületeket. Lelkileg
érzéketlenek vagyunk és hiányzik belőlünk az
elhatározás, a kitartás. Az ünnep arra figyelmeztet
minket, hogy a szeretetet jelképező fény befogadásához
meg kell nyitni a szívünket, és engednünk kell, hogy az
áthassa életünket.
Ferenc atya

Itt az idő a megtérésre
(Ef 5,15-17)
„Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne
mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Jól használjátok
fel az időt, mert rossz napokat élünk. Ne legyetek tehát
ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata!”
Minden szabad, amire képesek vagyunk?
Lehetséges, azaz képes rá az ember, hogy gúnyt űzzön
szent dolgokból, az Istenből, a Szentháromságból, Szűz
Máriából, bármiből. Lehetséges, mert a képesség adott,
de nem szabad, mert bűn. Sokszor elmondtam, hogy az
egyéni bűn Istent nem sebzi meg, hanem elkövetőjét
sebzi meg, és sok-sok ártatlant. A Szentírás és a
személyes történelmi tapasztalat szerint az egyéni bűn a
világ bűnévé alakul át.
Kezdődött az ősbűnnel, a Teremtés könyvének 3.
fejezetében van erről szó, amikor az ember akarta

megszabni a törvényt. Folytatódott a testvérgyilkossággal, majd Lámek tömeggyilkos bosszújával.
Aztán jött a mindent elsöprő vízözön, amelyet csupán
néhány maradék igaz élt túl. De aztán Noé utódai ismét
kollektíven istenné akartak válni, mint toronyépítők és a
bűn terjedt. Ma is folyik a törvénymondás: a
sajtószabadság mindenek felett elve. A bűn terjed:
gyilkosok jönnek, ártatlanok (is) elpusztulnak. Lehet,
hogy úgy van, mint Noé idejében, jön a minden
szennyet elsöprő vihar?
Ninive megtért, megtért és megmenekült. Noé
kortársai nem tértek meg és elpusztultak. Itt az idő a mi
megtérésünkre!
Balthazár Zsolt
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Társas-játék klub indult
Február 27-én pénteken 18 órától
tartjuk a frissen alakult Újlaki Társasjáték klub következő találkozóját,
ahová elsősorban a kamaszkorban lévő,
vagy azt már elhagyott fiatalokat
várjuk. A hatalmas játékparkot és a

jókedvet garantáljuk. A játékok
előzetes ismerete nem szükséges, a
helyszínen részletes szabályismertetést
is tartunk.
További információk:
Nagy Áron 06 30 516 74 26

2015. évi plébániai programok
Kedves Testvérek!
Készítettünk
egy
összefoglaló
táblázatot az idei év kiemelt plébániai
eseményeiről,
amellyel
reméljük,
mindenkinek segítséget tudunk nyújtani a
programok
előre
tervezésében.
Részletesebb leírás az eseményekről
hirdetőtáblánkon, az újságban illetve a
honlapon lesz megtalálható.
További információkért kérjük keresse
Hecsei Nikolettát a 06 20 262 75 78
számon.

*A dátumok esetleges változási jogát
fenntartjuk!

2015. ÉVI TERVEZETT PLÉBÁNIAI PROGRAMOK
ESEMÉNY
Ifjúsági farsangi mulatság
Nagyböjti ifjúsági lelki nap
Virágvasárnapi családi nap
Tavaszi kirándulás
Karizmák ünnepe, Máriaremete
Elsőáldozás
Napközis tábor
Bérmálkozás
Búcsú
Nyitott templomok napja
Őszi kirándulás
Gesztenye nap
Mindenszenteki ifjúsági lelki nap
Jótékonysági est
Márton napi mulatság és
lámpásfelvonulás
Adventi családi nap

DÁTUM*
február 14.
február 28.
március 29.
április 18.
május 24.
május 31.
június 16-július 3.
június 28.
június 28.
szeptember 19.
szeptember 26.
október 4.
október 31.
november 7.
november 14.
december 6.

Családi közösség
Az Egyház szinódusra készül, aminek témája a
család. Ehhez adunk egy kis előkészítőt, úgy hogy
idézzünk Ferenc pápa az "Evangélium öröme" kezdetű
apostoli buzdítását.
"A család – mint minden közösség és társadalmi
kapcsolat –mély kulturális válságon megy keresztül. A
család esetében a kapcsolatok törékenysége különösen
súlyossá válik, mert a társadalom alapvető sejtjéről van
szó; a család az a hely, ahol meg lehet tanulni a
különbözőségben való együttélést, a másokhoz
tartozást, és ahol a szülők átadják a hitet
gyermekeiknek. A házasságot egyre inkább csupán az
érzelmi elégedettség egyik formájának tekintik, mely
tetszés szerint bármi mással helyettesíthető és
módosítható. Ezzel szemben a házasság társadalomnak
nyújtott szolgálata felülmúlja az érzelmesség és a párra

tartozó szükségletek szintjét. Ahogyan a francia
püspökök tanítják: a házasság 'lényege szerint nem a
szerelem mulandó érzéséből születik, hanem a jegyesek
vállalt
elkötelezettségének
mélységéből,
akik
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elfogadják, hogy teljes életközösségre lépnek'.
A posztmodern és globalizált individualizmus
kedvez annak az életstílusnak, mely elgyöngíti a
személyek közötti kötelékek kifejlődését és stabilitását,
s
eltorzítja
a
családi
kapcsolatokat.
A
lelkipásztorkodásnak mindjobban meg kell mutatnia,
hogy a mennyei Atyánkkal való kapcsolat olyan
közösséget igényel, mely gyógyítja, elősegíti és erősíti a
személyek közötti kapcsolatokat. Miközben a világban
– különösen néhány országban – újra megjelennek a
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háborúk és konfliktusok különböző formái, mi,
keresztények hangsúlyozzuk a mások elismerésére, a
sebek gyógyítására, a hidak építésére, a kapcsolatok
kialakítására és az „egymás terhének hordozásában”
(Gal 6,2) való segítségre vonatkozó javaslatunkat.
Másrészt sokféle társulás alakul a jogok megvédésére és
nemes célok elérésére. Így nyilvánul meg sok polgár
részvételi igénye, akik a társadalmi és kulturális
fejlődés építői szeretnének lenni.”
(Evangelii gaudium 66-67)

Családi események januárban:
Halottaink:
Matalin István (87), Csíki Ildikó (60), Angeliné Fehér Klára (57)

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 hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától 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 19 00 –2100 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 1900 -2030 az oldalkápolnában.

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.
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