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Kezdődik...
Szeptember első napjaiban
gyakran mondjuk: "kezdődik
az iskola". Ezt mondjuk, de
tudjuk, hogy ennél több is
történik. Azzal, hogy a
gyerekek
újra
iskolába
mennek, a családok életében
is újabb korszak kezdődik.
Nem csak azért, mert a
tanulók magasabb osztályba
lépnek, hanem azért is, mert
az iskolakezdés új lehetőségeket nyit az emberek
számára. A gyerekek kijavíthatják az elmúlt évek
eredményeit, a felnőttek pedig
a nyári vakáció után újult
erővel folytathatják vagy
kezdhetik munkájukat.
A keresztény ember számára az újrakezdés ennél
többet is jelent. A keresztény ember ugyanis elsősorban
nem a megújult erejében bízik, hanem Isten
kegyelmében, amelynek segítségével újabb célokat
tűzhet maga elé, és bízhat abban, hogy ezeket a célokat

elérheti. Ez feltételezi az
alázatot, hiszen tudja, hogy
minden jó eléréséhez kegyelemre van szükség.
A keresztény családok
életéhez szinte elválaszthatatlanul hozzátartozik a "Veni
Sancte" szentmise. A liturgiában felcsendülő ének "égi
kincsekért" fohászkodik, majd
"hétszeres kegyelmet" kér. A
hétszeres kegyelem SZENT
PÁL APOSTOL Galatákhoz írt
levelére utal, aki lelki kincsek
sokaságát említi (vö. Gal 5,2223). Ezek közül az első három
a szeretet, az öröm és a
békesség. A kezdéshez is
nagyon fontosak ezek az
ajándékok. Szeretettel fordulni Isten és egymás felé,
örülni annak, hogy újabb lehetőséget kapunk, és átélni
annak békéjét, hogy Isten velünk van.
Ferenc atya

Lectori salutem
Az Újlaki Hangok 24.
évfolyamát kezdjük meg a
jelen számmal. Ebből az
alkalomból
szeretettel
köszöntjük olvasóinkat, az
újlaki híveket. De köszöntjük azokat is, akik
érdeklődésből, „szolidarításól” kívülállóként kísérik figyelemmel munkánkat, akár az interneten,
akár a papírra nyomtatott
példányok
olvasásával.
Mint már többször leírtuk:
lapunkkal a plébánia életét
szeretnénk tükrözni és ez

által serkenteni, a közösség
kovásza lenni. Kérjük tehát
a közösség tagjait, tekintsék magukénak a lapot,
és információikkal, írásaikkal segítsék hozzá,
hogy betölthesse hivatását.
Ha szeretnének valamit
„betenni
az
újságba”,
kérjük, jelezzék azt élőszóval, telefonon
(3-677-459)
vagy e-mailben
(szaszov@t-online.hu).
A szerk.
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Szeretettel köszöntöm a kedves híveket!
Horváth Márton vagyok. Nyergesújfaluról származom, egy Duna-menti kisvárosból a Gerecse
lábainál. Édesanyám, Sarlós Katalin műszaki
könyvtáros volt a nyergesi Viscosa gyárban, majd
hitoktatói szakot is végzett, rövid ideig tanított is.
Édesapám, Horváth László asztalos kisiparos. Van két
fiú és két lány testvérem, én a második legidősebb
vagyok a nővérem után. Középiskolai tanulmányaimat
1995-ben fejeztem be a
nyergesújfalui
Irinyi
János
Gimnáziumban.
Gyerekkoromban
úgy
gondoltam, asztalos leszek, mert édesapám,
nagyapám, dédnagyapám
is ezt a szakmát művelte.
Otthon van egy műhelyünk
is.
Amikor
azonban tizenhat éves
voltam,
termőföldeket
kaptunk
vissza
az
államtól.
Elkezdtünk
földműveléssel is foglalkozni, és állatokat is vettünk
(szarvasmarhát, lovat, aprójószágot). Nekem nagyon
megtetszett a gazdálkodás, szívesebben dolgoztam a
határban és az állatokkal. Ezért érettségi után a
gazdaságban kezdtem el dolgozni, az asztalosműhelyben pedig az idősebbik öcsém folytatta az iparos
munkát.
Anyai nagyapám révén a csillagászat és a
kozmológia is nagyon érdekelt már kisgyerekkorom
óta. Fiatalon megörököltem csillagászati távcsövét és
szakirodalmi könyveit, ami sok ihletet adott teológiai

diplomamunkám megírásában is. Leginkább a teremtő
Isten képe foglalkoztatott, Őt kerestem, amikor az eget
néztem, vagy a természetet figyeltem, de az
emberekben is a jónak alkotott teremtményeket
kerestem. Egyre több gondolat foglalkoztatott ebben a
témában, melyeket szerettem volna jobban érteni. Ezért
2001-ben elkezdtem teológiát tanulni levelező
tagozaton, ami aztán elindított a papi hivatás felé.
Szeretem a vidéki életet,
szívesen végzek egyszerű
munkát. Emiatt sokáig
tartott, mire el tudtam
határozni magamat, hogy
jelentkezzem a papnövendékek közé. 2010-ben
kértem a felvételemet két
másik nyergesi fiatallal,
Varga Norbival és Csepregi
Robival együtt. Engem egy
évre Molnár Béla atyához
küldtek Pestújhelyre, hogy
ott egy városi plébánia
életét is megismerhessem. Ezután kerültem az
esztergomi szemináriumba. 2017. június 10-én szentelt
pappá Erdő Péter bíboros úr. Első kápláni helyem az
Ecseri úti Szent Kereszt plébánián volt. Augusztustól
pedig itt, Újlakon folytatom kápláni szolgálatomat, amit
igyekszem szépen végezni. Remélem, jó segítsége
leszek Ferenc atyának a liturgiában és a közösségi
életben is.
Kedves újlaki hívek, Isten áldása kísérje napjaikat!
Horváth Márton atya

ARS SACRA 2019
Nyitott templomok napja Újlakon
A 2019. évi nyitott templomok
napján a Budapest-újlaki Sarlós
Boldogasszony plébánia a területi
illetékességéhez tartozó margitszigeti Szent Mihály kápolnába
várja a látogatókat.
2019. szeptember 15-én délután 16 órai kezdettel, dr. Beran
Ferenc plébános atya köszöntőjét
követően, A Margitsziget szakrális története címmel dr.
Szaszovszky József tart előadást a
sziget egyházi emlékeiről.
Árpád-házi Szent Margit szentté avatásának 75.
évfordulója alkalmából plébániánk kezdeményezésére

Budapest főváros önkormányzata
Szent Margit tiszteletére tavaly
szobrot állíttatott. A szobor
történetét az alkotó, Bakos Ildikó
szobrászművész, érdemes művész
osztja meg az érdeklődőkkel.
A nyitott templomok napját
kedvező időjárás esetén koraesti
piknikkel zárjuk, melyre szintén
szeretettel várjuk a vendégeket.
Várjuk azoknak az újlakiaknak a
jelentkezését is, akik szívesen részt
vesznek a rendezvény lebonyolításában.
Kiss Márton (kissmarton@me.com)
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Szent István intelmei a Belvárosban
Az augusztus 20-i Szent István ünnepségek
középpontjában
természetesen az ünnepi szentmise és
az azt követő körmenet áll.
Az
ünnepi
szentmisét
megelőző
zarándoklatnak
felvezető
jellege
van:
Felkészíti az emberek szívét a
kegyelmek befogadására. A
rendezők ez évben plébániánkat kérték fel, hogy a
zarándoklathoz gondolatokat és zenei hátteret adjon. A
szent zenét plébániánk kántora, Tóth Miklós Zsolt
szolgáltatta. Az elmélkedésekhez Szent Istvánnak a

fiához, Szent Imre herceghez írt intelmeit választottuk
alapul. Jó volt látni és érezni,
hogy a király üzenetei,
amelyek a "hit pajzsáról", a
békéről, a figyelmességről, az
ima fontosságáról és az
irgalmas szeretetről szólnak,
ma is időszerűek, ma is
érdeklődést váltanak ki az
emberekből. Reméljük, hogy
az
intelmeket
meg
is
fogadják, és hatással lesznek az életükre.
Ferenc atya

Keresztény szófejtés
iskola
Mondhatjuk, ez a szó egyike Európa közös
szavainak: Valamennyi nyelv a latin schola szót vette át
és alakította át a maga „gusztusa” szerint. Csak néhány
példa: ang. scool, fr. école, ném. Schule, ol. scuola, sp.
escuela, or. школа – mind más, de többé-kevésbé mind
hasonló, és persze mind azonos jelentésű. Ami
konkrétan talán kevésbé köztudott, ám jó
valószínűséggel kikövetkeztethető: A latin szó a
görögből vétetett, ahol szkholē)-nak hangzott.
Csak éppen a szó értelme tért el nagyon a maitól:
’üres/szabad idő, ráérés, munkátlanság, semmittevés’
volt a jelentése. A belőle képezett (szkholadzō) ige is azt jelentette: ’nincs dolgom,
ráérek’. És mit csinált a régi görög ember
szabadidejében: beszélgetett. Eszmét cserélt, okosodott,
tanult. Így, ezért módosult a szó jelentése az évszázadok
folyamán ’nemdolgozás’-ról ’tanulás’-ra. Azután meg
főleg a ’tanulás színhelyé’-re. Európa népei már ezzel a
jelentéssel vették át a latin nyelvből.
Hogyan alakult ki a magyar szóalak? Hogy az s
betűt, mely a klasszikus időkben sz-nek hangzott, mi,

magyarok s-nek ejtjük, annak feltételezhető oka, hogy
már így hallottuk az észak-olasz, velencei papoktól,
jövevényektől. (Tudjuk-e, hogy vendég szavunk
eredetije az olasz venedego, azaz ’velencei’?) A ch
(ejtsd: kh) hang hiányzik szókészletünkből, ezért a
rokon
képzésű
k-val
pótoltuk.
És
mivel
kényelmetlennek érezzük több mássalhangzó kiejtését
szó elején, megkönnyítettük ezt egy szókezdő i
magánhangzóval.
(Tanulságos figyelembe venni, hogy szavunkat
Szenczi Molnár Albert latin–magyar szótára eskola,
Pápai Páriz Ferencé pedig oskola alakban közli. Hogy
nem volt kikristályosodva a kezdő magánhangzó, az
bizony azt sejteti, hogy az ’iskola’ annakidején nem
tartozott gyakran használt szavaink közé.)
Hogy mit keres az iskola a Keresztény szófejtés
rovatban? Európában több mint egy évezreden át az
egyház volt a kizárólagos, majd domináns
iskolafenntartó. Papok, kántorok tanítottak. Az iskola az
egyházhoz tartozott és tartozik részben ma is.
Hasznos semmittevést kívánunk az újlaki diákoknak
a most kezdődő tanévben!
Szaszovszky József

Hírek, hirdetések
A tanévkezdés alkalmából a Szentlélek segítségét kérjük szeptember 8-án a 9 órai Veni Sancte szentmisén.
Augusztus 27-től a Mária Rádió ismét rendszeresen közvetít szentmisét templomunkból: a kedd
reggelenként rögzített felvétel ugyanazon a napon 9 órától kerül adásba.
Mint már korábban februárban is, most augusztusban is kilenc felvételt készített templomunkban a Duna
Televízió plébániánk képviselőtestületének több tagjával. A felvett vallásos elmélkedéseket augusztus utolsó két
hetének különböző napjain nézhettük-hallgathattuk meg a tévé Hajnali gondolatok c. műsorában.
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Családi események
A keresztség szentségében részesültek:
Augusztus 4: Horváth Flóra és Domokos Botond Géza
Augusztus 17: Kövi Sofia Eleonóra
Augusztus 18: Kobán Marcell és Herkner Kerecsen
Augusztus 31: Hetty Madeleine Grifferty
Házasságot kötöttek:
Július 27: Pintér Róbert és Szántai Éva
Augusztus 10: Pálfy Tamás és Minisán Eszter
Augusztus 17: Rónaszéki Zoltán és Döbörhegyi Zsófia,
Kovács Roland és dr. Naszvadi Sára
Augusztus 22: Voit Péter és Nagy Oxana
Augusztus 24: Vitáris Balázs és Gidófalvi Veronika
Augusztus 30: Szalay László és Mészáros Lilla,
Riba Péter és Varga Georgina Margit
Augusztus 31: Sebestyén András és Zsigmond Angéla
Halottaink:
Preiczer István (69), Korbonits Dezső (89), Baranyi Imre (85)

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.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
Hétfőn és csütörtökön 1900 - 2100 óráig a Szent István
teremben.
Szeretettel várják a szép hangú jelentkezőket a kórusba
és közösségi programjaira. Jelentkezni Török Andrea
karnagynál lehet (20/483-0149).
A kórus első őszi szolgálata: szeptember 8. (Kisboldogasszony), 1800 óra.
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