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Május Szűz Mária hónapja 
 

Ha májusra gondolunk, a loretói litánia dallamát 

halljuk fülünkben, és Szűz Mária alakja jelenik meg 

szemünk előtt. Hogyan kötődik ez a szép tavaszi hónap 

Jézus édesanyjához? Az egyik ok valószínű maga a 

tavasz szépsége, kibomló virágaival és a színek 

gazdagságával. Az Egyház a természet szépségét Mária 

szépségével kapcsolta össze. A hívő képzelet az 

ószövetségi Szentírásból kiindulva Máriát „szép”-nek 

nevezi. Az Énekek énekében olvasható, ahogy a 

vőlegény dicséri a menyasszonyt, minden szépet és jót 

elmondva róla. Dicséri kedvességét, hűségét és 

okosságát. A szerző a 4. fejezet 7. versében valami 

különösen gyönyörűt akar mondani kedveséről, és 

„teljesen szép”-nek nevezi, mert nincs benne semmi 

hiány, semmi „folt". Az Egyház a középkorban ezt a 

szerelmi éneket átvette és a Boldogságos Szűz Máriára 

alkalmazta.  
A szöveg hatástörténetét nézve ez is hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy májusban, a legszebb hónapban Égi 

Édesanyánkra emlékezünk. Az újkorban május havának 

Mária-tiszteletéhez hozzájárult NÉRI SZENT FÜLÖP is, 

aki arra bíztatta a fiatalokat, hogy ebben a hónapban 

virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit és 

szobrait, és énekkel fejez-

zék ki iránta érzett 

tiszteletüket. A loretói 

litánia eredete korai 

gyökérre vezethető vissza, 

és évszázadok folyamán 

csiszolódott, kapta meg a 

mai formáját. Felje-

gyezték, hogy CANISIUS 

SZENT PÉTER 1558-ban 

ebben a városban járva 

meghallotta a litánia éneklését, és szövegét készülő 

imakönyvébe illesztette. Ezáltal szélesebb körben 

ismertté válhatott. 1689-ben VIII. ORBÁN pápa, 

felismerve a litánia szépségét és jelképeinek mélységét, 

annak használatát az Egyházban általánossá tette. Végül 

a szöveget XIII. LEÓ PÁPA 1886-ban a ma ismert 

formában rögzítette. A szöveg és a dallam tehát magán 

viseli egy itáliai város sajátos Mária-tiszteletét, de 

később egyetemes értékekkel gazdagodott. Ez teszi 

széppé és gazdaggá. 

Idén májusban a Boldogságos Szűz különös módon 

rámosolyog plébániánkra, hiszen május 25-én, 

szombaton főpásztorunk, DR. ERDŐ PÉTER BÍBOROS ÚR 

az esti 6 órakor kezdődő szentmise keretében 

kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. A szentség 

kiszolgáltatásakor a bíboros úr kiterjesztett karokkal 

ezeket a szavakat fogja mondani: "Mindenható Isten, 

Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Te szolgáidnak 

vízből és Szentlélekből új életet adtál, és 

megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a 

vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és 

az értelem lelkét, a jótanács és az erősség Lelkét, az 

isteni tudomány és a jámborság Lelkét, és töltsd el őket 

az istenfélelem Lelkével 

Krisztus, a mi Urunk által."  

Szűz Mária hónapjában 

imádkozzunk azért, hogy a 

szentség kiáradó kegyelme 

a bérmálkozók és általuk 

valamennyiünk lelkében 

tavaszi virágokat, majd sok 

gyümölcsöt teremjen. 

 

Ferenc atya 

 

 

 

Loreto városa a Santuario della Santa Casa fölé emelt bazilikával 
 

 

Májusban, a Szűzanya hónapjában, valamint Anyák napja alkalmából 

különös szeretettel köszöntjük az édesanyákat! 

Újlaki Hangok 
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Hurrá, itt vagyok, Isten tenyerén 
 

Szeptemberben indult útjára plébániánk első vándor-

bölcsője „Hurrá, itt vagyok!” jeligével. Jelenleg 

harmadik lakóját ringatja, először Vince, később 

Benedek, most pedig Torda élvezi kényelmét, sőt, már a 

következő lakó is úton van. 

Ez alatt a háromnegyed év alatt többször 

is lett volna igény még egy bölcsőre, Ferenc 

atya támogatásával ez hamarosan valósággá 

is válik. Bár a második bölcső még el sem készült, már 

most akad jelentkező a helyre, amit biztosít majd egy 

kisded számára júliustól. 

Simon András grafikusművész ezúttal is megaján-

dékozta a bölcsőt „Tenyerembe írtalak” című 

grafikájával, a bölcső így az „Isten tenyerén” 

nevet viseli majd. 

Nagy-Jónás Izabella 

 

 

A mostani lakó: Torda 
 

 

Kereszténnyé lettünk 
 

Vannak, akiket gyermekkorukban keresztelnek meg 

és családjuk Isteni szeretetben töltött mindennapjain 

keresztül olyan értékrendet, hitet és mintát kapnak, 

amely követendő példaként szolgál egész életük során. 

Másoknak ez nem adatik meg, esetleg nem is tudnak 

arról, hogy megkapták a legnagyobb jelentőségű 

szentséget, vagy megkeresztelve bár, e szentség 

jelenlétében, de jó példa hiányában élik le életüket és 

hozzák meg döntéseiket. 

Sokan és sokfélék vagyunk, ahogyan útjaink is, 

amelyeken idáig jártunk, különbözőek voltak. Istent 

keresve azonban, hiába tűntek sokszor hosszúnak és 

rögösnek, mégis egyfelé vezettek bennünket: a 

keresztség szentségéhez. Komoly elhatározás és a 

keresztség felvételével járó felelősség ismeretében 

váltunk az Egyháznak és ennek a közösségnek a 

tagjaivá, amely a legnagyobb ajándék és öröm, amelyet 

kaphattunk. 

Az igazi keresztényt életmódja és döntései 

különböztetik meg a körülötte lévőktől, amihez 

segítségül most erőt és felhatalmazást is kaptunk a 

keresztvíz, a krizma és a megszentelt ostya által. 

Köszönjük Ferenc atyának, hogy egyengette utunkat, 

amelyen haladva megélhettük és megélhetjük ezt a 

csodát.  

Hálás szívvel mondunk köszönetet. A megke-

reszteltek nevében:  

Alexandra 

 

Húsvét vigíliáján hét új kereszténnyel gazdagodott egyházunk és egyházközségünk 
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Három éves az Újlaki Dúdoló 
 

Immár kerek három esztendeje járnak össze heti 

rendszerességgel kisgyermekes anyukák, apukák, 

esetenként unokázó nagymamák Újlakon, hogy közösen 

mondókázzanak, daloljanak, ezt követően pedig 

kötetlenül beszélgessenek egymással.  

A résztvevők száma egyre gyarapodik a plébá-

niakapura kitett hirdetésnek és a szájhagyománynak 

köszönhetően (és talán a díjtalanság miatt is). Van 

olyan anyuka, aki másik templomba jár, de hozzánk (is) 

jön dúdolni gyermekével, néhányan nem is hívők. 

Nekik külön örülünk, szeretnénk vonzóvá tenni 

számukra Egyházunkat nyitottságunkkal, közvetlen-

ségünkkel. 

Alkalmanként 6-8 családból jönnek a résztvevők a 

foglalkozásokra. A kis létszám miatt családias a 

hangulat, így név szerint tudjuk szólítani egymást, 

ismerjük az egyes gyerekek kedvenc dalait, vagy 

preferált hangszereit. (Ferenc atya jóvoltából sokféle 

babahangszert tudtunk vásárolni, illetve otthonról is 

hoztunk könnyen megszólaltatható hangszereket). 

A programon nincsenek merev szabályok: nem 

kötelező egyhelyben ülni, még énekelni sem muszáj. 

Lehet késni, enni/szoptatni, még sincs káosz, 

jellemzően körben ülünk a földre tett párnákon, 

ölünkben a gyermekünkkel és az évszaknak, 

ünnepkörnek, népi hagyományoknak megfelelő 

mondókákat, népdalokat, többszólamú énekeket, 

kánonokat mondjuk/énekeljük el együtt. Azután 

közösen zenélünk a babahangszerekkel, végül népi 

játékokat játszunk és plédekben meghintáztatjuk a 

gyerekeket. 

A hozzánk járó gyerekeknek sokszor a család utáni 

első szocializációs színtér a Dúdoló. Van, aki a 

Dúdolón tanult meg tapsolni, más, rossz evő gyerek a 

Dúdoló után mindig jó étvággyal eszik. Az egyik két és 

fél éves kislánytól megkérdezték: Jársz már óvodába? 

Amire ő azt felelte: Nem, Dúdolóra járok!  

Az anyukáknak remek kikapcsolódást jelent ez a 

program, mivel egyrészt nem nekik kell szórakoztatni a 

gyereküket, másrészt lehetőségük nyílik beszélgetésre, 

tapasztalat- és ötletcserére a többi anyukával. Szoktunk 

kinőtt ruhát, cipőt továbbadni egymásnak, ami szintén 

mindenkinek hasznos. 

Nekem személy szerint a többszólamú éneklés jelent 

extra élményt a Dúdolón, vagy a hangszerekkel történő 

duózás: Kinga furulyázik, én gitározom. Remélem, ez a 

többieknek is örömet szerez… 

Sajnos, 3-4 évesen a gyerekek 

óvodába kezdenek járni, ezért már 

nem tudnak dúdolni jönni közénk. 

Ám annál örömtelibb össze-

találkozni velük a templomban 

vagy az utcán és ismerősként 

üdvözölni egymást. 

Kingával eddig zökkenő-

mentesen sikerült megszerveznünk 

az alkalmakat, felváltva vállalva a 

házigazda szerepét. Úgy érzem, 

igazán jól tudtunk együttműködni 

mindenben. Továbbra is várjuk 

közénk az érdeklődő szülőket, 

nagyszülőket gyermekikkel/ uno-

káikkal minden csütörtökön 10 

órától a plébánián. 

 

Szabó-Udvary Orsolya 

 
 

Nem a tiéd, ne vedd el! 
 

„Ne lopj!” MTörv 5,19 

 

Sok mindenről kellene beszélni, kiragadok közüle 

egyet, ami — gondolom — legtöbbször eszünkbe sem 

jut: ez pedig az adócsalás. Nem a durva jövedelem-

eltitkolásra gondolok, hanem erre a mindennapi 

helyzetre: ez ennyibe kerül, de persze ha számlát tetszik 

kérni … 

Nem jut ilyenkor az eszünkbe, hogy ebben az 

esetben az államot, azaz valamennyiünket, a közösséget 

károsítjuk meg. Elvettünk valamit, ami nem a mienk. 

Hát erre is vonatkozik a parancs. 

Balthazár Zsolt 
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Jubileumi jubilate 
 

Mindenki gyermekkorában voltak olyan pillanatok, 

amelyekre az ember idősebb korában szívesen 

emlékszik vissza. Ezek gyakran a zenével és az 

énekléssel függenek össze. Kodály Zoltán szép 

gondolatait idézve a karének a társadalmi szolidaritás 

megnyilvánulása, amelyben mindenki örömét leli, és 

egyúttal megtalálja a maga helyét és feladatát. 

Ezt igazolta kerületünk egyházi énekkarainak a 

Móricz Zsigmond Gimnáziumban megrendezett talál-

kozója is. Az idei hangverseny immár a huszadik, 

jubileumi alkalom volt, hogy az egyes egyházi kórusok 

összemérték és bemutatták tudásukat. A mostani kerek 

évforduló egyben olyan ünnepi 

esemény volt, amelyen a szervezők 

megemlékeztek a Musica Sacra 

Civitatis rendezvény-sorozat kezdemé-

nyezőjéről, Lukin Lászlóról, valamint 

Sík Sándor születésének 130-ik 

évfordulójáról is. 

A nyolc fellépő kórus énekszámai a 

húsvéti Feltámadás örömét hirdették. A 

mostani műsor külön érdekessége volt, 

hogy a kórusok szívesen választottak 

megzenésített zsoltárokat, valamint 

külföldi és magyar szerzők által 

komponált középkori himnuszokat és 

imákat. 

A program gazdagsága miatt – személyes 

benyomások alapján – csak egyes műsorszámokról 

szólhatunk. Így például a Császárfürdői Szent István 

Kápolna szkólája egy késő középkori vers, a Surrexit 

Christus Bárdos Lajos által megzenésített változatát 

adta elő, a felnőttek mellett két apró kislány 

részvételével.  

Az idei hangverseny meglepetése és üde színfoltja a 

Marosszékről érkezett gyermekkórus volt. A Magyar 

Örökség díjas kórus tagjai a Boldogasszony 

Iskolanővérek „mozgó” énekes iskolájának tanít-

ványai: szovátai gyerekek – köztük a (Dévai) Szent 

Ferenc Alapítvány otthonának lakói. A tisztán csengő 

gyermekhangok betöltötték a termet, majd amikor a 

Csíksomlyói Szűz Máriához intézett ősi székely 

himnusz (Vándor fecske hazatalál… kezdetű) utolsó 

versszakát énekelve elhagyták az emelvényt, méltán 

kaptak óriási vastapsot. 

Ezután – a jelentős papköltőre való 

megemlékezésként – a Pasaréti Szent 

Antal Kórus előadásában Sík Sándor 

Kodály Zoltán által megzenésített Te 

Deuma hangzott el. A reformátusok 

Megmaradás kórusa XVI. századi 

protestáns énekeket adott elő nem 

megszokott, népies stílusban. 

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony 

Kórus fellépése előtt a műsorvezető 

külön tisztelettel köszöntötte templo-

munk énekkarát, amely 1996. évi 

alapítása óta – a mai együttessel 

jogfolytonosan – 2000 óta mindegyik 

Musica Sacra Civitatis hangversenyen szerepelt. 

Műsorukban két „klasszikus” szöveg (Pater noster, 

Salve Regina) szólalt meg finoman modern zenei 

feldolgozásban. 

Ráday Lóránt 
 

 

Keresztény szófejtés 
 

litánia 
 

„Szokás szerint” ez az egyházi használatú szavunk is 

a görög nyelvből ered. A  (litaneia) régi 

jelentése ’kérés, esdés, könyörgés’, egyházi értelemben 

természetesen Istenhez való könyörgés. A szó mini-

mális módosulással a latinban litania, a magyarban 

litánia alakot nyert, jelentésének mai definíciója pedig: 

„előimádkozó és nép dialogizáló imaformája, Istenhez 

vagy szentekhez intézett könyörgéssorozat” (Magyar 

Katolikus Lexikon). 

Érdekes, hogy magyar nyelvünk a nagy 

magánhangzó-váltakozás (i-á-i-a) kiegyenlítésére 

törekedve létrehozta – azonos jelentéssel – a letenye 

szót, mellyel leginkább XIX. századi szövegekben 

találkozhatunk. ’Litánia’ jelentésű letenye szavunknak 

édes kevés köze lehet a Letenye földrajzi névhez, 

melyet a szláv léto ’nyár’ szóból eredeztetnek. 

Szaszovszky József Részlet egy régi imakönyvből (1895) 
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Húsvéti öröm 
 

Nagypénteken a Szentkereszt előtti hódolat során 

egy anyuka állt fel térdepléséből a vállán átkötött 

kendőjébe bugyolált pici babájával. És a kis csecsemő 

kedvesen rámosolygott édesanyjára. 

Ez volt a legszebb mosoly, melyet valaha láttam, ez 

az idők felett álló öröm adhat hitet a feltámadás 

misztériumában. 

Udvardy László 

 

 

Ferenc pápa: A Szentlélek legyen életünk főszereplője 
 

A Szentlélek révén föltámadhatunk korlátainkból és 

meghalásainkból, ezért utat kell engednünk neki az 

életünkben – buzdított Ferenc pápa április 30-án, 

kedden reggel a Szent Márta-ház kápolnájában 

bemutatott szentmisén. 

 

A keresztény élet nem létezhet a Szentlélek nélkül. 

Csak azzal az erővel tudunk újjászületni 

kicsinységünkből és bűnös mivoltunkból, ami az Urat is 

feltámasztotta: Isten erejével, ezért az Úr elküldte 

nekünk a Szentlelket. A magunk erejéből erre nem 

vagyunk képesek újjászületni. A Szentatya a napi 

evangélium alapján (Jn 3,7b–15) Jézus és Nikodémus 

párbeszédéről elmélkedett, amelyben az újjászületésről 

van szó. Nikodémus tudakolja Jézustól: hogyan 

lehetséges ez? S ezt a kérdést mi is föltesszük 

magunknak. 

Jézus a mennyből alászállott újjászületéséről beszél, 

s a pápa szentbeszédében az újjászületés üzenetét 

összekötötte húsvéttal. „Az Úr feltámadásának üzenete 

a Szentlélek ajándéka. Jézus, amikor először megjelenik 

az apostoloknak a feltámadás vasárnapján, azt mondja 

nekik: »Vegyétek a Szentlelket!« Ez az erő! Mi nem 

tehetünk semmit a Szentlélek nélkül. A keresztény élet 

nem pusztán abból áll, hogy jól viselkedünk, ezt 

tesszük, azt nem tesszük. Cselekedhetünk így, írhatjuk 

akár gyöngybetűkkel az életünket, de a keresztény élet a 

Lélekből születik újjá, ezért helyet kell adni neki.” 

A Szentlélek támaszt föl minket korlátainkból, 

meghalásainkból, amiből ugyancsak sok van; az 

életünkben, a lelkünkben sokszor elhal, meghal valami. 

A feltámadás üzenetét adja át Jézus Nikodémusnak: újjá 

kell születni. Egy keresztény élet, ami kereszténynek 

mondja magát, de nem hagy helyet a Szentléleknek, és 

nem hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, az pogány élet 

keresztény köntösben – figyelmeztetett a Szentatya. – A 

Szentlélek a keresztény élet főszereplője. A Szentlélek 

velünk van, elkísér minket, átalakít, velünk együtt arat 

győzelmet. Senki nem ment föl a mennybe, csak az, aki 

a mennyből szállt alá, vagyis Jézus. Ő a mennyből 

alászállott. És Ő a feltámadás pillanatában azt mondja 

nekünk: »Vegyétek a Szentlelket!« Ő lesz keresztény 

életünk társa. 

Nem létezhet tehát keresztény élet a Szentlélek 

nélkül, aki társunk mindennap, az Atya és Jézus 

ajándéka. Kérjük az Urat, hogy tudatosítsa bennünk: 

nem lehet keresztény az, aki a Szentlélek nélkül jár, 

nélküle cselekszik, nem hagyja, hogy a Szentlélek 

legyen életünk főszereplője. Föl kell tennünk a kérdést: 

Milyen helyet foglal el az életünkben a Szentlélek? 

Nem haladhatunk előre ugyanis a keresztény életben a 

Szentlélek nélkül. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy 

megértsük ezt az üzenetet: a mi útitársunk a Szentlélek 

– zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa. 

Forrás: Vatikáni Rádió 

Fotó: Vatican News 

Magyar Kurír, 2019. április 30. 
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Hírek, hirdetések 
 

Május hónapban hétköznaponként az esti szentmise előtt ¾ 6 órától közösen imádkozzuk a loretói litániát. 
 

Április első hétvégéjén a szentföldi katolikusok javára gyűjtöttünk templomainkban. Az újlaki hívek 

bőkezűségéből 345.000 forint gyűlt össze, amiért köszönet és elismerés illeti az adakozókat. 
 

A Béres cég a katolikus karitászon keresztül 8 üveg Béres cseppet adományozott plébániánknak. A cseppeket 

meggyengült egészségű idős testvéreink között osztottuk szét. 
 

 

Családi események áprilisban 
 

A keresztség szentségében részesültek:  

Április 7: Szilágyi Csenge Ajándék 

Április 28: Szabó Nimród Róbert, Juhász Julianna és Papp Anna Mária 
 

A húsvéti vigília-szentmise keretében, április 20-án, 

a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) részesültek: 

Jónás Tünde Teréz, Csontos Sandra Alexandra, Palásti Flóra, Terjék Zsófia, 

Szalay László Endre, Horváth Balázs János, Simonics Benjámin 
 

Halottaink: 

Ulrich Nándor (78), Éliás Imre Béláné Jolán (88), Slosár Gábor (79), Huszti Tiborné Erzsébet (89) 
 

 

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:  

csütörtök: az esti szentségimádás alatt 

péntek: az esti szentmise előtt 

vasárnap: 1000 - 1030  

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 esetén a reggel 900) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.  

Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden 

hónap első keddi napján 16 órától a Szent Margit 

teremben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől.) 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

hétfőn és pénteken 1000-től 1200 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök : 1600-tól 1800 óráig.  

Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között. 

 

 

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. 

 

Újlaki Hangok 
Megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32. 

Szerkesztő: Szaszovszky József, műszaki szerkesztő: Balogh András 

Felelős kiadó: Beran Ferenc plébános 


