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Szűz Mária születése
Kisboldogasszony Ünnepe
Az édesanya születésnapja mindig a család egyik
legfényesebb ünnepe. Ilyenkor a gyermekek összejönnek,
virágcsokorral, versekkel, énekekkel köszöntik az
édesanyjukat. Elmondják, hogy mi mindent köszönhetnek
neki. Nemcsak azt, hogy vállalta és nevelte őket, hanem
azt is, hogy a nehézségek mellett mellettük volt, közelében
mindig biztonságot érezhettek, megnyugvást találhattak.
Ilyenkor előfordulhat az is, hogy ezekben az ünnepi
pillanatokban az esetleges ellentétek és viszályok háttérbe
szorulnak. Az édesanya szeretete, mondhatjuk, csodákra is
képes.
Érdekes összevetni ezt az emberi tapasztalatot az
Egyház Kisboldogasszony ünnepével. Ezen a napon az
Egyház
a
Boldogságos Szűz
Máriának,
Égi
Édesanyánknak, születésnapjára emlékezik. Érdemes talán
nekünk is egy kicsit elgondolkodnunk azon, hogy mit
köszönhetünk neki. Köszönet egyrészt azért jár neki, amit
Szent Fiáért, Jézusért tett. Nehéz körülmények között

vállalta, nevelte, végigkísérte a keresztúton, látta, amikor
keresztre feszítették. A köszönet azonban azért is jár, amit
értünk tett és tesz: Példát ad számunkra és közbenjár
értünk. Nagyon szépen fejezi ki ezt a gondolatot az
Esztergomi Bazilika nagyméretű oltárképe. Az égbe
emelkedő Mária után egyszerű emberek tekintenek,
jelezve azt, hogy Tőle várnak közbenjáró segítséget. A
segítséget nem Ő adja, de mint a mi Mennyei Édesanyánk
közbenjár értünk.
Milyen üzenete van számunkra ennek a mai ünnepnek?
A legfontosabb üzenet talán az, hogy mindannyian a
Boldogságos Szűz Máriának a fogadott gyermekei
vagyunk, s mint gyermekek mindig bizalommal
fordulhatunk Hozzá kéréseinkkel és nehézségeinkkel. Ő a
gyermekség örömét és biztonságát adja meg számunkra.
Adjunk ezért hálát, és a felénk kinyújtott kezét ne
utasítsuk vissza.
Ferenc atya

Az ünnep Isten találmánya! Ne tegyük tönkre!
Augusztus 12-én Ferenc pápa az ünnep, az ünneplés, a
megpihenés fontosságáról beszélt az általános kihallgatás
keretében.
Rögtön kijelentjük, hogy az ünnep Isten találmánya.
Idézzük emlékezetünkbe a Teremtés könyvéből a
teremtés-elbeszélés befejező részét: „Isten a hetedik napon
befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent
munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és
megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész
teremtő munkája után” (Ter 2,2–3). Maga Isten tanítja
nekünk, mennyire fontos időt szánni arra, hogy
megtekintsük azt, amit a munkánkban jól elvégeztünk, és
hogy örüljünk neki. Természetesen itt nemcsak a
hivatásbeli, szakmai munkáról beszélek, hanem tágabb
értelemben: minden tevékenységről, amellyel mi, férfiak
és nők együtt tudunk működni Isten teremtő művével.
Az ünnep tehát nem azt jelenti, hogy lustán
hátradőlünk a karosszékben vagy átadjuk magunkat a
világtól való ostoba menekülés mámorának. Az ünnep
mindenekelőtt az, hogy szeretettel és hálával
végigtekintünk a jól végzett munkánkon, egy munkát
ünnepelünk. Az ünnep az az idő, amikor valaki rátekint
felcseperedő gyermekeire vagy az unokáira, és közben azt
gondolja: milyen szép ez! Az ünnep az az idő, amikor

végighordozzuk tekintetünket az otthonunkon, a vendégül
látott barátainkon, a körülöttünk élő közösségen, és azt
gondoljuk: milyen szép ez! Isten így tett, amikor a világot
teremtette. És folyamatosan így tesz, mert Isten állandóan
teremt, ebben a pillanatban is!
Előfordulhat, hogy nehéz vagy fájdalmas körülmények
között ér minket egy ünnep, és legfeljebb „gombóccal a
torkunkban” tudunk ünnepelni. Mégis, ezekben az
esetekben is, kérjük Istentől az erőt, hogy ne üresítsük ki
teljesen az ünnepet. Ti, anyukák és apukák, jól tudjátok
ezt: a gyermekeitek iránti szeretetből hányszor képesek
vagytok megfeledkezni gondjaitokról, hogy ők örömmel
ünnepelhessenek, és ízlelhessék az élet jó ízét! Mennyi
szeretet van ebben!
Az igazi ünnep ideje felfüggeszti a hivatásszerű
munkát, és szent, mert arra emlékezteti a férfit és a nőt,
hogy annak az Istennek a képmására teremtettek, aki nem
rabszolgája a munkának. Létezik tehát egy parancs erre
vonatkozóan, és ez a parancs kivétel nélkül mindenkire
vonatkozik! Tudjuk azonban, hogy sok millió férfi és nő,
sőt gyermek él a munka rabszolgájaként! Napjainkban is
vannak rabszolgák, vannak kizsákmányoltak, a munka
rabszolgái, ám ez ellenkezik Isten akaratával és az emberi
személy méltóságával! Az anyagi haszon megszállott
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hajszolása és a technika teljesítményközpontúsága
veszélyezteti az élet emberi ritmusát, az életnek ugyanis
megvan a maga emberi ritmusa. A pihenés idejének,
főképp a vasárnapi pihenésnek az a rendeltetése, hogy
tudjunk örülni annak, amit nem lehet előállítani, sem
elfogyasztani, nem lehet megvenni, sem eladni. Azt látjuk
azonban, hogy a haszon és a fogyasztás ideológiája az
ünnepet is fel akarja falni: időnként az ünnep is „üzletté”
silányul, alkalommá, hogy pénzt keressünk és pénzt
költsünk.
Végezetül az ünneplés ideje azért is szent, mert Isten
különleges módon jelen van benne. A vasárnapi szentmise

2015. szeptember
Jézus Krisztus egész kegyelmét megadja az ünnepnek: az
ő jelenlétét, szeretetét, áldozatát, bennünket közösséggé
formáló erejét, velünk való együttlétét… Így minden
valóság megkapja teljes értelmét: a munka, a család, a
mindennapi élet örömei és fáradozásai, a szenvedés és a
halál is. Krisztus kegyelme mindent átalakít.
Tehát az ünnep Isten értékes ajándéka; olyan
értékes ajándék, amelyet Isten az emberi családnak
ajándékozott: ne tegyük tönkre!
(Magyar Kurír 2015. augusztus 12.)

Azért táplálkozunk Jézus testével,
hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk!
Augusztus 16-án délben az Úrangyala elimádkozása
előtt Ferenc pápa arról elmélkedett, hogy a
szentáldozásban eggyé válunk Jézussal, átalakul az
életünk, átvesszük Jézus gondolkodásmódját és
életstílusát.
Ezeken
a
vasárnapokon
a
liturgia
János
evangéliumából Jézus beszédét idézi fel az élet kenyeréről,
amely ő maga, és egyben az Eucharisztia szentsége is. A
mai szakasz (Jn 6,51–58) ennek a beszédnek az utolsó
része, és olyan embereket szólít meg a tömegből, akik
megbotránkoznak azon, hogy Jézus azt mondta: „Aki eszi
az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete
van, és én feltámasztom az utolsó napon (Jn 6,54).
A hallgatóság csodálkozása érthető, Jézus ugyanis a
prófétákra jellemző stílust használ, hogy kérdéseket
ébresszen az emberekben – és bennünk is –, végül pedig
hogy döntést provokáljon ki. Mindenekelőtt kérdéseket:
Mit jelent „Jézus testét enni és vérét inni”? Vajon ez csak
egy kép, üres frázis, szimbólum, vagy valami valóságosat
jelöl? Hogy válaszolni tudjunk, meg kell sejtenünk, mi
történik Jézus szívében, amikor megtöri a kenyeret, hogy
jóllakassa az éhező tömeget. Mivel tudja, hogy meg kell
halnia értünk a kereszten, Jézus azonosítja magát azzal a
megtört és szétosztott kenyérrel, és az a kenyér számára a
rá váró áldozat „jelévé” válik. Ez a folyamat az utolsó
vacsorán éri el csúcspontját, amikor a kenyér és a bor
valóságosan az ő testévé és vérévé válik. Ez az
Eucharisztia, amelyet Jézus nagyon pontos céllal hagy
ránk: hogy eggyé váljunk ővele. Azt mondja ugyanis:
„Aki eszi az én testemet és issza a véremet, bennem
marad, én pedig benne” (56. vers). A szentáldozás
hasonlóvá válás: azáltal, hogy őt esszük, olyanná leszünk,

mint ő. Ehhez azonban szükség van a mi igenünkre, a mi
hitbeli elfogadásunkra.
A szentmisével kapcsolatban időnként hallható ez az
ellenvetés: „Mire való a mise? Csak akkor megyek
templomba, amikor kedvem van hozzá, és sokkal jobban
tudok imádkozni egyedül.” Csakhogy az Eucharisztia nem
magánimádság, nem is egy szép lelki tapasztalat, nem is
egyszerű megemlékezés arról, amit Jézus az utolsó
vacsorán tett. Mi azt mondjuk, hogy jól értsük, miről van
szó: a szentmise „emlékezet” (memoriale), vagyis az a
gesztus, amely aktualizálja és jelenvalóvá teszi Jézus
halálának és feltámadásának eseményét: a kenyér
valóságosan az ő odaadott teste, és a bor valóságosan az ő
kiontott vére.
Az Eucharisztia maga Jézus, aki teljesen odaadja
nekünk magát. Ha az Oltáriszentséget hittel magunkhoz
véve táplálkozunk vele és benne lakozunk, akkor ez
átalakítja életünket, átalakítja Istennek és testvéreinknek
adott ajándékká. Táplálkozni az „élet kenyeréből” azt
jelenti, hogy összhangba kerülünk Krisztus szívével,
magunkévá
tesszük
döntéseit,
gondolatait,
magatartásmintáit. Azt jelenti, hogy belépünk az odaadó
szeretet dinamizmusába, a béke, a megbocsátás, a
kiengesztelődés és a szolidáris osztozás embereivé válunk.
Ugyanúgy élünk, ahogyan maga Jézus élt.
Jézus ezekkel a szavakkal fejezi be beszédét: „Aki eszi
ezt a kenyeret, örökké élni fog” (Jn 6,58). Igen, ha
valóságos közösségben élünk Jézussal ezen a földön, ezzel
már átléptünk a halálból az életbe. A menny éppen ezzel a
Jézussal való közösséggel kezdődik el.
(Magyar Kurír 2015. augusztus 16.)

Mindennapi szentek
Nyitott Templomok Napja 2015. szeptember 19.
Ahogy arról korábban már írtunk, az idei évben újra
csatlakoztunk az Ars Sacra fesztivál programsorozatához.
A Nyitott Templomok Napjának szándéka, hogy
lehetőséget biztosítson arra, hogy a történelmi egyházak

bemutatkozhassanak és templomaik kapuit egy
napraminden érdeklődő számára kinyithassák. A fesztivál
idei mottója a Szentek legyetek! (1Pt 1,16), amelyet
programjainkban mi is megjelenítünk.
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Részletes programajánlatunk:
16:00 Családi programok kezdete a Templomkertben.
A legkisebbeket arcfestés, kézműves foglalkozás valamint
egy izgalmas Mesélnek a Szentek elnevezésű interaktív
templomlátogatás
várja.
Mindennapi
szentek
rajzkiállításunk a gyerektáboros fiataljainak gondolatai
elevenednek meg. 17:00 órától játékos családi
erénypályánkon tesztelhetik a helyszínen jelentkező
csapataink képességeiket.
16:30 Vezetett templomlátogatás, amelyet 17:00 órától
dr. Beran Ferenc plébános atyánk és meghívott
vendégeinek kerekasztal beszélgetése követ „A család és a
nemzet szolgálata Szent Margit életében” címmel.
18:00 Különleges szentmisével várjuk minden
hívünket, amelynek célja, hogy jobban megértsük mi is
történik pontosan a liturgia alatt.

2015. szeptember
19:00 Borospincénkben agapéval és borkóstolóval
várjuk a vendégeinket.
20:00 Csatlakozva a többi plébániához, a templomban
közösen mécsest gyújtunk és imát mondunk a felekezeti
egységért.
20:45 A programok zárásaként plébániánk híve, Weisz
János és zenekara vár mindenkit egy kellemes nyárvégi
jazz estre a Szent István teremben.
A nap folyamán folyamatos gyónási lehetőséget
biztosítunk.
További információk az eseményről a www.arssacra.hu oldalon, a Fidelio újság különszámában, illetve a
plébániai plakátokon és honlapunkon találhatók.
Sok szeretettel várjuk híveinket, ismerőseiket,
barátaikat.
Hecsei Nikoletta

Kedves Újlaki Hívek!
Örömmel, hálával lett tele a szívem, hogy ott lehettem
templomunk felszentelésnek évfordulóján, az ünnepélyes
szentmisén. Meghatódva hallgattam a szent Evangéliumot,
a szentbeszédet, kiemelve a Magvetőről szóló részt. El is
érzékenyültem.
Szentbeszéd után főoltárunk gyönyörű képe előtt adta
át Ferenc atya és képviselőtestületünk világi elnöke,
virágcsokrokkal és kedves köszöntő szavakkal az Újlaki
Sarlós Boldogasszony Emlékérmet. Meghatódva és
örömmel vettem át. Meg is pusziltam.

Ennyi öröm után szívem hegedűjének húrjain az ima, a
hála a köszönet és a testvéri szeretet dala szólalt meg.
Jóságos Mennyei Atyánkat és Sarlós Boldogasszonyunkat
megkértem, hogy segítsék papjaink és minden hívő életét.
Imával, nagyrabecsüléssel és hálás visszaemlékező
szeretettel
Medgyesi Sándorné hitoktatónő
az Újlak Sarlós Boldogasszony Emlékérem
2015. évi kitüntetettje

Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok,
ha szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 14,35) Ennek
az ismert, de nem kellően követett mondásnak mint
mottónak a jegyében hívom az újlakiakat két őszi
közösségi programra. Mindkét program alkalmat nyújt
megismerkedésre, beszélgetésre, ami a szeretet
gyakorlásának előfeltétele.
Szeptember 26-án, szombaton kirándulni készülünk.
Még nem sikerült véglegesen eldönteni, melyik hegyet,
melyik utat válasszuk, de számíthatunk 8–½9 körüli
indulásra, egy változatos, tízegynéhány km hosszú
gyalogtúrára (enni- és innivalóval a hátizsákban) és
kellemes társaságra, melyet minden résztvevő még
kellemesebbé tehet! Aki jön, kérjük, jelezze részvételi
szándékát Hecsei Nikinek (20/26-27-578) vagy
Szaszovszky Józsefnek (3677-459). A pontos indulást

előző vasárnap hirdetni fogjuk!
November 7-én, szombaton este tartjuk szokásos
jótékonysági estünket. Ez még messze van, de már most
emlékeztetünk rá, nehogy valaki egyéb nov. 7-i
ünnepséget szervezzen erre a napra!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik ezúttal szokás
szerint adakozhatnak is idős testvéreink karácsonyi
megajándékozására, és ha lehet, még nagyobb szeretettel
várjuk a fellépésre jelentkezőket. Már tavaly is örülhettünk
annak, hogy a szereplők többsége nemcsak érdekes
műsorszámokkal,
de
kellő
felkészültséggel
is
megörvendeztette a közönséget. Azért is szólunk már
most, hogy legyen idő az előadandó művek kiválasztására
és megtanulására!
Szaszovszky József

Hirdetés
Kisboldogasszony napján az esti 6 órás szentmisét a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgálatával tartjuk.
A Kórus szeptember 7-től minden hétfőn az esti szentmiséket követően újra a Csángó Úrangyalát énekli.
Szeretettel várjuk a híveket.
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Családi események augusztusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Augusztus 8: Könczöl Boldizsár Mór
Augusztus 15: Falusi Szilvia
Augusztus 30: Fehér Szonja Léda
Elsőáldozáshoz járult és a bérmálás szentségében részesült:
Augusztus 15: Falusi Szilvia
A házasság szentségében részesültek:
Augusztus 1: Schrödl Ádám és Libárdi Karolina, Takács Zsolt és Balázs Fanni
Augusztus 7: Wein Zoltán és Kecskeméti Katalin
Augusztus 9: Nagy Domonkos és Katharina Haffner, Subecz András és Máthé Emese,
Nevelős Gábor és Sándor Anikó, Oláh Csaba és Ecsedi Andrea Éva,
Andrew John Fischman és Dr. Deák Orsolya
Halottaink:
Dr. Várhegyi Győző (86)
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 teremben.
Minden hónap harmadik szerdáján 1830-kor bibliaóra
a Szent Erzsébet teremben.
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
Schola próbák: felnőtteknek szerdánként 1900 órától
2030-ig, gyermekeknek szüleikkel szombatonként 1000től 1100 óráig az oldalkápolnában.
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vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.
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