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Hittantermekből közösségünk háza
A múlt: Az 1980-as évek elején a Jóistennek és a Harmat Péter, a plébánia képviselőtestületének alelnöke
történelem pillanatnyi kedvező állásának köszönhetően felsorolta, milyen fejlesztések és felújítások történtek
az újlaki plébánia lehetőséget kapott a régi templomunkban, környezetünkben az elmúlt tíz
plébániaépület bővítésére, hittantermek építésére. esztendőben. A második és a harmadik kerület,
Hatalmas és lelkes munkával elkészült az azóta sok-sok valamint a Főváros döntéshozói megértéssel reagáltak a
tartalmas, sok hívet megmozgató eseménynek helyet kérő megkeresésekre. – Köszönetünk jeléül díszes
adó háromtermes épületrész.
okleveleket kaptak támogató vendégeink. Ők örömmel
A jelen:A hittantermeket az idő és a sok rendezvény mutatták fel azokat a jelenlévőknek, köszönő szavaik
– amelyeknek résztvevői főleg nagy mozgásigényű egybehangzóan tükrözték, hogy támogatásuk mély
gyerekek voltak – bizony
meggyőződésükből, közös
leharcolta. Ideje volt felértékrendünkből fakadt.
újítani és egyben átépíteni
Nagy örömünkre eljött
a jelenlegi elképzeléMüller György atya is, aki
seknek megfelelően. Eh28 évig szolgált plébáhez persze sok pénz
niákon. Ő volt az, aki az
kellett.
eredeti hittantermek épíIstennek hála az állam
tését végigkísérte, pontoés a katolikus egyház
sabban
végigdolgozta.
támogatásával idén renEmlékeit élményszerűen
delkezésre állt a munosztotta meg velünk. Sok
kákhoz szükséges összeg.
olyan érdekes, ma már
A képviselőtestület fiatal
szórakoztatónak tűnő részépítőművész tagja, Kiss
letet is elmesélt, amit talán
Márton kapott felkérést a
az idősebb újlaki hívek
tervezésre, képviselőtessem ismertek. MindenAz első sorok…
tületünk
másik
tagja,
kinek világossá vált, hogy
Szöllősi Szabolcs pedig a kivitelezésre. Az épület mennyire más volt akkor a külső környezet, mint most.
néhány hónap alatt el is készült. Nagyon szép lett,
Ferenc atya és György atya is szeretettel emlékezett
mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, csodálja meg!
az előző plébánosokra, akik a lelkiség mellett
Mielőtt az elkészült kis birodalmat használatba alakították, és fokozatosan fejlesztették közös környevennék a hívek, ünnepélyes átadásra és megszentelésre zetünket is.
került sor szeptember 27-én, pénteken az esti mise után.
Kiss Márton, elmesélte, hogy munkája kezdetén
Szép számmal gyűltünk össze a felemelő eseményre. felvette a kapcsolatot a hittantermek eredeti terveit
Az építkezést és korábbi fejlesztéseket támogató készítő Turányi Gáborral, és az ő munkájára
szervezetek meghívott vezetői is megtisztelték a támaszkodva készítette el az újakat. Személyes
plébániát jelenlétükkel, amit ezúton is köszönünk az érintettsége is segítette, hiszen ő is az újlaki hívek közé
újlaki hívek nevében! Jelen volt Snell György tartozik. Figyelembe vette a közösségi házzal
segédpüspök úr, Varga Mihály országgyűlési képviselő, kapcsolatos igényeket, most már jól ismerve, hogy az
Tarlós István főpolgármester, dr. Láng Zsolt, a második újlaki plébánia híveinek ténylegesen mire van szüksége.
kerület polgármestere, Bús Balázs, a harmadik kerület A végeredmény ezt tükrözi is.
polgármestere, valamint Bán Teodóra, a Margitszigeti
Az egész épület fiatalos, világos, tágas. MegSzabadtéri Színpad igazgató asszonya.
növekedett a tároló helyek mérete is, könnyebb lesz
A rendezvényt Ferenc atya nyitotta meg, méltatta rendet tartani. Minden részleten látszik, hogy a cél az,
ünnepségünk jelentőségét, köszöntve vendégeinket és hogy változó létszámú, különböző korú résztvevők
az újlaki híveket. Snell György segédpüspök úr rendezvényei is megtalálják a számukra megfelelő
megáldotta az újjávarázsolt közösségi házat, a hívek helyet. Külön öröm, hogy könnyebben megközelíthető
közös imája és éneklése erősítette az ünnepélyességet. lett a füves udvar. Gondoljunk arra, milyen csodás lesz,
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ha a nyári napközis gyerekek zsivaja fogja betölteni a
belső és külső tereket!
Vendégeink és az újlakiak együtt megnézték a felső
szint termeit is. A birtokbavétel szép gesztusa volt,
hogy a falra felkerült egy olyan nemzeti színű zászló,
amelyet a csíksomlyói pápai misén részt vett újlaki
hívek írtak alá. A zászlót Márkus Gyula ajándékozta a
közösségnek.

2019. október
Az ünnepséghez természetesen finom enni- és
innivaló is járt. Az asztalokon sok ízletes szendvics és
sütemény sorakozott. Köszönet érte a lelkes készítőknek!
A jövő: Most már „csak" egy feladat van hátra:
birtokba venni a közösségi házat, és kicsik és nagyok
testi és lelki épülésére szolgáló foglalkozásokat
szervezni, lebonyolítani.
Munkácsiné Lengyel Erzsébet

A ministrálás
A ministráns szó a latin ministrare kifejezésből
származik. Jelentései: segítő, beosztott, alárendelt. A
mai keresztény világban a ministráns kifejezés minden
értelmében megjelenik.
Milyen egy jó ministráns? – merül fel a kérdés
azokban, akik ministrálnak, vagy nézik őket minden
vasárnap. Hát, erre a válasz igen összetett, de legalábbis
megfogalmazhatatlan. Ennek oka az, hogy akik Istent
szolgálják (alárendeltjei)
azok egy olyan személyt
szolgálnak, aki megfoghatatlan,
de
ugyanakkor
teljesen mértékben valós.
Egy olyan személy kedvében járni pedig, aki
mindig valamilyen mértékben ismeretlen marad
előttünk, nagyon nehéz.
Ugyanakkor
ministrálás
közben mégis törekednünk
kell arra, hogy a Jóistent a
lehető legjobban szolgálni
tudjuk.
Mikor egy ministráns
föllép az oltárhoz vagy oda
áll az ambóhoz, rengeteg
gondolat cikázik a fejében.
Miért vagyok itt? Kiről
olvasok vagy kit szolgálok? És a legfontosabb: milyen
céllal érkeztünk ide, mit akarunk elérni?
Ahány ember, annyi válasz létezik. Íme, a talán
leggyakoribbak:
 Az első kérdésre a válasz az lehet, hogy a
szüleim, papjaim, barátaim miatt kerültem ide, akiken
keresztül a Jóisten hívott és ezért vagyok most itt.
 A második kérdésre a válasz: az Istent
szolgálom, akinek a jelenlétét érezhetem a templomban
és egyéb személyre szabott alakokban/dolgokban.
 A harmadik kérdésre pedig az én válaszom:
hogy az Egy Igaz Istent szolgáljam és egy keresztény
szellemű életpályát futhassak be. Úgy hiszem, ez a cél
nem csak a ministránsok szeme előtt lebeghet, hanem
minden hívő embertársunk előtt is.

Az életben beosztottak vagyunk, mert Istennek
mindnyájunkkal van valamilyen célja. Az élet
hömpölygő és sokszor kiszámíthatatlan sodrásában ezt a
gondolatot rendszeresen elfeledjük. Pedig ez egy olyan
biztos pont, amibe mindig tudunk kapaszkodni.
Mikor segítünk felebarátunknak, vagy a jó ügy
érdekében cselekszünk valamit, ami az Atyának kedves,
akkor a magunk eszméit és hitét nyilatkoztatjuk ki a
világnak. Ez által a másikban elindíthatunk olyan
gondolatokat,
melyekkel
segíthetünk neki az Isten
közelségét megtapasztalni,
így pedig mi Isten ministránsaivá válunk, segítőkké.
Nagyon fontos egy hívő
katolikus ember életében az
a tudat, hogy mindnyájan
ministránsok
vagyunk.
Istent segíteni, szolgálni és
félni nem csak az oltárnál
lehet, vagy kell, hanem a
mindennapi életünkben is.
Erre a lelkületre invitáljuk és próbáljuk formálni
plébániánk fiataljait is. A
ministránsképzésen olyan beszélgetések és tananyagok
állnak rendelkezésünkre, amik hasznosak egy felnövő
fiú számára. A tananyagokon kívül pedig a fiatalok
tagjai lehetnek egy jó hangulatú, fiatalos keresztény
közösségnek, valamint szerves részei a plébánia
életének.
A foglakozásokat plébániánkon hétfőnként 17
órakor tartjuk a Szent Margit teremben. (Sajnos, a
Budai Polgárban egy még alakuló időpont jelent meg,
ezért mindenki elnézését kérem.) A foglalkozásokon
segítségemre van néhány idősebb ministráns társamon
kívül a plébánia káplánja, Márton atya, és
természetesen Ferenc atya támogatását és buzdítását is
élvezzük! Várunk minden 8 és 18 év közötti fiút
szeretettel!
Rihmer Patrik ministránsvezető
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Elsőáldozásra való felkészítés
Örömmel várjuk hittanórákra azokat a legalább
második osztályos, megkeresztelt gyerekeket, akik még
nem áldozhatnak, de szeretnének az Oltáriszentség
áldozatában részesülni. A felkészítő foglalkozások
havonta egyszer, a 9 órás szentmisével kezdődnek,

majd utána külön is foglalkozunk a gyerekekkel a
plébánia közösségi házában. A gyermekek szüleit is
szívesen látjuk ezeken az összejöveteleken. Az első
alkalom október 13-án lesz.
Márton atya

Üdvözölni hívunk
Kedves újlaki hívek!
Szeretettel tesszük közhírré, hogy amint azt az
elmúlt hetekben és a hirdetésben hallani lehetett, egy új
szokást szeretnénk bevezetni. A templomban
vasárnaponként, a misék előtt két újlaki hívő fogadja a
szentmisére érkezőket egy kedves mosollyal és
köszöntéssel. A szentmise végén pedig Ferenc atya áll
az ajtóban és búcsúzik a szentmisén résztvevőktől.
Az érkezők fogadására további résztvevőkre van
szükségünk. Egyelőre csak a vasárnapi reggeli és esti
misén tudtuk elkezdeni ezt a szépnek és felemelőnek
ígérkező szokást, de jó lenne, ha a fél 11-es mise előtt is
és egész évben mindhárom szentmise előtt tudnánk

folytatni. Ezért szeretettel kérjük és hívjuk mindazon
híveket, akik szívesen részt vennének aktívabban
plébániánk életében, szeretnék megtapasztalni a mosoly
erejét, szeretnék megismerni a többi templomba járó
hívőt, hogy akárcsak egy alkalom erejéig vagy némi
rendszerességgel vállalják az üdvözlés szolgálatát.
Jelentkezni lehet:
Lasetzky Krisztina las.kriszta8@gmail.com vagy
Molnár Kálmán kalman.molnar@unilever.com
e-mail-címen.
A mielőbbi csatlakozók reményében szeretettel vár
mindenkit.
az Üdvözlő csoport

Információs szolgálat
Az újlaki hívek informálása eddig a vasárnapi
miséken elhangzó hirdetések és a faliújságokon
közzétett információk által történt. A faliújságokról
értesülhetnek a templomba betérők a liturgikus rendről,
a vasárnapi evangéliumról, valamint a közeljövőben
esedékes plébániai és egyházmegyei eseményekről. A
vasárnapi hirdetésekben pedig Ferenc atya a következő
hét fontos programjaira hívja fel figyelmünket. A sok
hirdetményt sokszor első hallásra nem tudjuk
megjegyezni, és a faliújságon sem mindig találjuk meg
az általunk keresett információt.
Október első vasárnapjától plébániánkon információs csoport szolgálja a hívek személyre szabott
tájékoztatását: a gyóntatószékek felől megközelíthető

Szent Antal átjáróban várják a híveket, ahol az aktuális
hírekről lehet érdeklődni, Adoremus imafüzetet lehet
vásárolni, a gyermekek szentmisenaplójába a misén
való részvétel igazolását lehet kérni, esetenként a
zarándoklatra, szentségimádásra, szent kenet felvételére
való jelentkeztetés is itt történik a továbbiakban.
Az infó csoport tagjai október 6-tól minden vasárnap
a két délelőtti szentmise között, 10.00-10.30-ig, és a
10.30-as mise után, 11.30-11.45-ig várják az érdeklődőket. Kérjük a kedves híveket, hogy bizalommal
forduljanak az információt adó testvérekhez! Bízunk
benne, hogy e szolgálat is hozzájárul plébániánk
hitéletének megerősödéséhez!
H. Z. E.

„Margit lelkisége kisugárzó erő”

ARS SACRA 2019 – Nyitott templomok napja Újlakon
Feltételezem, hogy az Újlaki Hangok minden
olvasójának kedves helye a Margitsziget, amihez kinekkinek élete számtalan személyes emléke fűződik. De
nekünk, újlakiaknak a Sziget ezekkel együtt, több is.
Hiszen plébániánk területi illetékességéből adódóan a
Szent Mihály kápolnában is úgy vagyunk otthon, mint a
Sarlós Boldogasszony templomban vagy az Ürömi utcai
Kármelhegyi Boldogasszony kápolnában.

Az Ars Sacra fesztiválhoz és a Nyitott templomok
napjához kapcsolódó rendezvényünket ezért, idén
először, a Margitszigeten tartottuk a Szent Mihály
kápolnában és Szent Margit szobra előtt. Az esemény
megújítása és a szervezés közösségünk tagját, Kiss
Márton építőművészt dicséri. Örömmel és lelkesedéssel
voltunk segítségére.
(folyt. a köv. oldalon)

Újlaki Hangok
Szeptember 15-én megtelt a kápolna érdeklődőkkel.
Ferenc atya személyes hangvételű köszöntőjében idézte
fel a Szigethez és a kápolnához fűződő gyermekkori
emlékeit. Korán megérezte, hogy a Szigetnek sajátos
levegője van, nem csak fizikai
értelemben, a lelki kisugárzását
tekintve is. hasonlította. Szerinte a
középkorban Athosz hegyéhez
fogható hely lehetett a Sziget.
Ahol szerzetesek élnek. Akik a
partról átnéznek, tudják, hogy ott
élnek azok, akik teljes egészében
Istennek szentelik az életüket. És
itt élt Margit is, akinek a lelkisége
máig kisugárzó erő. Időszerű
lenne őt Budapest védőszentjéül
választani, a közelgő Eucharisztikus kongresszus miatt
is, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok időt töltött az
Oltáriszentség előtt imádkozva.
A bevezető szavak után Szaszovszky József tartott
alapos (a történeti bizonytalanságokra is kitérő) és
lebilincselően érdekes, vetített képes előadást a
Margitsziget szakrális történetéről. A hallottakból –
közvetlen érintettségünk okán – az újlaki vonatkozású
részleteket szeretném kiemelni.
A XVIII. század óta az egyházi területbeosztás
szerint a Margitsziget a Szentjakabfalva helyén
kialakult, bajor és württembergi telepesekkel benépesült
Neustift, azaz Újlak plébániájához tartozik. A klarissza
apácák az 1730-as években kápolnát emeltek a szigeten
Boldog Margit tiszteletére, valószínűleg a domonkos
apácakolostor romjain. A kis fakápolna búcsúját
minden év júliusában tartották, amikor „az újlaki nép
zászlók alatt, csónakokon át vonul a szigetre” –
örökítette meg a krónikás. A megromlott állagú kápolna
épületét feltehetően az 1838. évi árvíz után bontották le.
A főoltár képét József nádor főkertésze szerint
állítólag az újlaki kápolnába vitték. Előadónk
megerősítette, hogy templomunk Historia Domus-ában
megtalálható a lebontott kápolna képeinek felsorolása.
Említette, hogy van is egy, talán onnan származó,
XVIII. századi Mária-kép Újlakon.
Újlaki vonatkozású az ún. „Habsburg”-kápolna
építése is. Ezt József főherceg 1903-ban rendelte el, két,
fiatalon elhunyt gyermeke emlékére és Boldog Margit
tiszteletére. A domonkos templom szentélyének
vonalában, a romok és a Duna-part közötti területen
épült fel, 1907-ben. Ott Ádám újlaki plébános
benedikálta. A háborúban súlyosan megsérült, később
lebontották.
Jelenleg egyetlen működő templom van a
Margitszigeten, a XII. századi, Szent Mihályról
elnevezett premontrei prépostsági templom alapfalaira
épült mai Szent Mihály kápolna. Lux Kálmán
építőművész korabeli analógiákat követve tervezte.
Felszentelése 1932. szeptember 29-én történt. A Szent
Mihály kápolna tehát „a Sziget legrégebbi, egyben
legújabb temploma”, ami az újlaki plébániához tartozik.
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Utolsó önálló papja dr. Balás János atya volt (†2005), a
templomot Soóváry M. Desirée nővér gondozta.
Az előadást követően gyönyörű őszi verőfényben,
emelkedett hangulatban vonultunk át Szent Margit
szobrához. Ott beszélte el nekünk
a szobor megszületésének történetét az alkotó, Bakos Ildikó
szobrászművész.
Figyelmünkbe
ajánlotta, hogy Margit egy
labirintus közepén áll, lába az
ösvényre mutat, oda, ahonnan az
utat végig lehet járni. A labirintus
a középkori templomi zarándokút
hagyományát eleveníti föl. (Megjegyzem, hogy „Az élet gyöngyei”
zarándokút éppen itt, Szent Margit
sírjától indul. Akik vállalkoznak rá, miért ne kezdhetnék meditálással, csöndes imával labirintust járva
Margit szobránál. Én kipróbáltam.)
A művésznőtől megtudtuk, hogy volt már szándék
rá, hogy legyen szobra Szent Margitnak a szigeten, de
ezt a háború meghiúsította. Végül Beran Ferenc atyának
és az ő imádságos törekvéseinek köszönhetjük, hogy
most itt állhatunk a szobor körül.
Bakos Ildikó elmondta, hogy a szobrászat sok lelki
elmélyülést, elméleti felkészülést, azután pedig
rengeteg gyakorlati teendőt igényel. Segítőtársakra volt
szüksége a kőmunkákhoz, az alapozás elkészítéséhez, a
hegesztéshez. Végül minden feladatra sikerült a legjobb
munkatársakat megnyernie.
Közben Szent Margittal is el volt foglalva. Sokszor
elbizonytalanodott. Milyen volt Margit? Nincs hitelt
érdemlő leírás róla. Aztán már a kivitelezés során,
amikor a negatív készült, volt egy pillanat, amikor a
szobor „nem volt”. De akkor, érdekes módon eltűnt
belőle a kezdeti nyugtalanság. Amikor pedig a szobor
bronzban visszatért, az már egy csoda volt.
Margitnak rengeteg csodája van, mondta. De a
csodák nem a szenteknek fontosak, hanem nekünk,
akiknek gyenge vagy kicsi a hitünk. A szentek
időtlenek, Margit is ilyen, ezért elmondható, hogy
„korszerű” szent. Az életszentségét jelentő imádság,
vezeklés, szolgáló szeretet, engesztelés képessége ma is
aktuális.
A szobor bemutatása után visszasétáltunk a Szent
Mihály kápolnához, ahol plébánia-közösségünk terített
asztalokkal várta a Nyitott templomok napja résztvevőit.
Újlaki hívőkként ezen a délutánon újból megtapasztalhattuk, milyen különleges kapcsolat fűz minket a
Szigethez. Ott sétálva gondoljunk erre, amikor a
romoknál, Szent Margit szobránál, a kápolnánál egy
fohászra vagy röpimára megállunk. Találkozásaink az
emlékekkel legyenek a továbbiakban is magunkba
mélyülő, elgondolkozó, az Istennel való találkozást
kereső, hitünket mélyítő „emlékmegállók”.
Domszky András
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Jelentés a felújítás frontjáról
Már-már végeztünk a közösségi tér felújításával, de
a nyugati zárt, homlokzat megnyitása még hátra volt.
Ugyan a földszinti előtér kapott egy új, tágas, üvegezett
kijáratot a kert felé, de az igazi nyitást a szín hátsó
falának elbontása és a harmonika kapu beépítése
jelentette. Ez műszaki oldalról is igazi kihívás volt,
hiszen egy 3 m széles új nyílás fölött kellett
megtámasztanunk a tégla falszerkezetet, végső soron a
tetőt. Első lépésben megvéstük a leendő nyílás tetején a
téglasort, és két acél gerendát építettünk be, melyek
kiváltják a föntről érkező terheket, majd ennek
védelmében kibontásra került a fal maradék része. A
beépített, fa zsalugáterrel borított acél harmonikakapu
egyedi tervezésű és kivitelezésű, sok fejtörést adva a

lakatosoknak és teret biztosítva kísérletező kedvünknek.
De végül sikerült, működik, és megkaphatta a többi
nyílászáróval jól harmonizáló zöld színét. Már csak
néhány apróság, javítgatások, mázolások vannak hátra.
Lényegében elkészültünk, átadhattuk, használhatjuk!
De vár ránk újabb feladat: az évek során
megsüllyedt és a villamosvágány-felújítás során
végzetesen megrogyott Bécsi úti kapuzatnak a
megerősítése. A veszélyt elhárítandó egyelőre
bedúcoltuk, keressük a süllyedés kiváltó okát, és
fölkészülünk a műemlék épület egy szép részletének
megmentésére. Ennek műszaki megoldása és kivitelezése a soron következő nagy kihívás....
Szöllősi Szabolcs

Hogyan viselkedjünk a templomban?
Nemrégen olvasgattam az interneten a Szombathelyi lattal köszöntöm Őt. Ahogyan térdet hajtok, azzal
Egyházmegye összeállításában közzétett Kis Liturgikus kifejezem hitem komolyságát is. A térdhajtás módját a
Illemtant. A liturgikus eseményekre való készülődést, Misekönyv írja le: »úgy történik, hogy a jobb térd a
az oda való igyekvést és megérkezést, az azokon való földet érinti«. Ez egy igen egyértelmű megfogalmazás,
részvételt veszi sorra az elvárt viselkedési formák és azt nevezhetjük tehát csak térdhajtásnak, amikor a
azok jelentésének ismertetésével.
térdünk a földet érinti. Arról azonban nem szól a
A legmélyebben a keresztvetés és a térdhajtás formai Misekönyv, mit tegyen az, aki egészségi okokból nem
és tartalmi megfogalmazása érintett meg. A tud letérdelni. Nekik azt lehet javasolni, tegyenek úgy,
keresztvetésről ezt olvashatjuk:
mint görög katolikus testvéreink: mély meghajlással –
„Miután megérkeztünk a templomba, első dolgunk, vagy ha ez sem megy, fejhajtással – köszöntsék az Úr
hogy szenteltvízzel keresztet vetünk magunkra. A Jézust.
keresztvetés hitvallás. Kifejezem vele, hogy hiszek a
Fontos megjegyeznünk, hogy a térdhajtás nem
Szentháromság egy Istenben: az Atyában, a Fiúban és a kapcsolható össze semmilyen más cselekménnyel.
Szentlélekben. Ahogyan a keresztet megrajzolom Sohasem hajtunk úgy térdet, hogy közben keresztet is
magamon, azzal kifejezem hitem komolyságát is. A vetünk. A kettőnek két külön jelentése van, nem szabad
keresztvetés külső formája ugyanis a következő: lapos ezeket összemosni.”
jobb tenyérrel a homlokunktól a mellünkig, majd a bal
Amit nagyon fontosnak érzek a felnőttek maválltól a jobb vállig rajzoljuk meg a keresztet. Ez a gatartásában, viselkedésében, az a gyerekekre irányuló
mozdulatsor megfontoltságot igényel. Ha ennél példamutatás. Legyen keresztvetésünk, térdhajtásunk
»szűkebben« vetem a keresztet, ráahiteles és szabályos, tudatos kifejezése a
dásul olyan gyorsasággal, hogy a másik
hitünknek, és méltó Isten házához!
azt hiszi, csak vakarózom, akkor keresztvetésem inkább paródiába torBalthazár Katalin
kollik, mintsem hitvallásba.”
A térdhajtásra vonatkozó szövegrészt
A fenti cikk szerzőjéhez hasonlóan
is megszívlelendőnek találtam:
bizonyára másokat is foglalkoztat,
„A térdhajtás ideje templomi helyünk
hogyan viselkedjünk helyesen a tempelfoglalása előtt van. Mielőtt beülnénk a
lomban. E lap hasábjain szívesen helyet
padba, vagy ha végig állni kívánunk a
adunk az ezzel kapcsolatos kérdéseknek,
szentmisén, amikor arra a helyre
véleményeknek, tanácsoknak. Kérjük,
érkeztünk.
írásaikat papíron vagy elektronikus úton
A térdhajtás ugyanúgy, mint a
juttassák el Ferenc atyához vagy a
keresztvetés, hitvallás. Kifejezem vele,
szerkesztőhöz
hogy hiszek az Eucharisztiában jelen
(szaszov@t-online.hu).
Szt. János evangélista
lévő Jézus Krisztusban, és így, hódoA szerk.
(El Greco)
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Keresztény szófejtés
eretnek
szavunk eredete is az ógörög nyelvben keresendő.
Volt ott egy ‘ (=haireszisz) főnév, ’elvétel,
bevétel, meghódítás’ jelentéssel. Hogy mit veszünk el,
mit foglalunk el, az a mi döntésünkön (is) múlik, ezen
logika alapján alakulhatott ki a szó ’választás, hajlam,
szándék’ értelme. Mindezek eredménye is belefért
azután a szó jelentésébe: ’érzelem, életmód, elvek’ lett a
szó újabb átvitt értelmű tartalma.
A görög szó jelentésfejlődése tehát körülbelül:
’elfoglalás’ → ’választás’ → ’hajlam’ → ’gondolkodásmód’, éspedig egyfajta, valamiféle, a másokétól
különböző gondolkodásmód. Akinek pedig ilyesmije
van, azt a ‘airetiko =hairetikosz) melléknévvel jelölték.
Ezt vették át azután a rómaiak haereticus formában, és
használták az egyháztanítók a másfajta elgondolások és
a másképp gondolkodók megjelölésére. A melléknév
egyfelől főnévi használatúvá, másfelől rosszalló
értelművé vált, így mondhatja a Czuczor–Fogarasi

szótár az eretnekre: „ki nem tudatlanságból, hanem
konokságból szakad el az anyaszentegyháztól”.
A magyar szó legrégebbi írásos előfordulása a 14.
századból való. A magyarítás során a szókezdő h
elhagyásával az olasz (eretico) mintát követtük,
eltérően a némettől (Häretiker), a szó végét pedig a
fülünknek ismerősen csengő -nok/-nök (néha: -nek)
képző mintájára alakítottuk.
Hogy kit jelölünk a szóval, talán nem teljesen
egyértelmű vagy nem volt mindig az. Pápai Páriz
Ferenc 1708-ban megjelent nagy szótára szerint:
„Eretnek: haereticus. ein Verführer, irriger Lehrer” azaz
’félrevezető (személy), tévtanító’. Tehát: aki másoknak
téves eszméket tanít. Ma viszont inkább úgy értjük: aki
maga téves nézeteket vall. Vagy ahogy a Magyar
Katolikus Lexikon meghatározza: „Az eretnek hisz
Istenben, tehát nem ateista, de az igazságot a teljes
kinyilatkoztatás helyett szubjektív szempontok szerint
válogatott tételekben keresi és hirdeti.”
Szaszovszky József

Ülésezett a képviselőtestület
Szeptember 12-én este maratoni ülést tartott
plébániánk képviselő-testülete. – Ima után először új
káplánunk, Horváth Márton atya mutatkozott be
röviden és beszélt feladatairól, közte a fiatalok
irányításáról. – Utána visszatekintettek a nyár
kiemelkedő programjaira: mind a nyári napközi, mind a
templombúcsú megrendezése jól sikerült. Két közösség,
a Szedrek és a Napraforgók voltak nyári táborban. – A
jövő feladatainak megbeszélése következett. Ezek közül
az Ars Sacra fesztivál és a megújult közösségi ház
megáldása már lezajlott (lásd cikkeinket). – A tervek
között szerepel az espereskerületi zarándokút (lásd a
hírek között) és egy adventi lelki nap november 30-án.
– Szó volt a jövő évi Eucharisztikus Kongresszus
előkészületeiről (az előkészítő bizottság újlaki tagja

Munkácsi Péter), főleg az annak keretei között tartandó
közös elsőáldozásról. – Megkezdődik a plébániai
közösségi élet megújítása (lásd cikkeinket), ezt Molnár
Kálmán kezdeményezte. – Elképzelések hangzottak el a
közösségi ház berendezéséről és működtetéséről, majd a
plébánia közösségeit vették számba, az ifjúsági
csoportoktól a családi közösségeken át az újra induló
nyugdíjas klubig. Ifjúsági karizmatikus közösség is
működik plébániánkon Végh Zoltán vezetésével. – Az
utolsó jelentős téma a templom padozatának és
világításának javítása volt. Szeretnénk, ha templomunk
mint a városrész legrégebbi és művészi értékű épülete
díszkivilágítást kapna; a jelentős költségek miatt
illetékes fórumokhoz fordultunk támogatásért.
A jegyzőkönyv alapján összeállította Sz. J.

Folytatódik az Újlaki Dúdoló
A nyári pihenő után ismét hívjuk a legapróbbakat
anyukástól zenés baba-mama foglalkozásainkra,
amelyeknek első alkalma szeptember 19-én volt a Szent
Margit teremben 10 órai kezdettel.

A programra az iskolai szünetek kivételével egész
tanévben minden csütörtökön szeretettel várjuk az
érdeklődőket.
Szabó-Udvary Orsolya
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Újra indult a nyugdíjasklub plébániánkon
Sokak által ismert Pilinszky János Keresztről
keresztre című írása, melyben a szerző azt vallja, hogy
„az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre
vándorol, mint inkább keresztről keresztre száll”. Négy
keresztet különböztet meg az emberi élet során: a
gyermekkor, a kamaszkor, a felnőttkor és az öregkor
keresztjét. Most csak a negyedik keresztről írtakat
idézném, mert idősebb testvéreinket szeretném
megszólítani.
„Az utolsó kereszt az öregkoré. A legsúlyosabb és
legkönnyebb kereszt, mivel utolsó. Ezért egyszerre a
legirreálisabb és legreálisabb. Olajfák kertje, agónia a
neve. Három fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A
második a jobb, a harmadik a bal latoré. Nekünk,
esendő embereknek, ha utolsó »keresztünkről«
beszélünk, gondolkodunk: épp elegendő a jobb lator
keresztjét »választanunk«. Hogy ez mit jelent? Először
is: hogy szívünket és szemünket a középső keresztre
függesztjük, önbizalmunkat bizalomra, igazunkat
igazságra, féltékenységgel vegyes »szeretetünket«
szeretetre, ítéleteinket bűnbánatra és beismerésre
cseréljük fel”…

Csodálatos és disszonáns fogalmazás, lehet mélyen
elgondolkodni rajta. Igen, az lenne a cél, hogy
tekintetünket az ég felé irányítsuk minden élethelyzetben. De milyen nehéz, mikor Isten szép lassan
mindent visszakér abból a gazdag ajándékból, amit
adott. Ebben segíthet egy közösség. Többen többféle
módon látunk, egymás hitéből sokat tanulhatunk, erőt
meríthetünk. A közösségben mindig ott van Jézus
Krisztus, hiszen azt ígérte, hogy ahol ketten-hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok. Azzal a
reménnyel indítottuk újra a klubot, hogy ezek az
összejövetelek valóban Jézus Krisztussal való
találkozások lesznek, bármilyen tevékenységi formában
(ének, ima, beszélgetések, filmnézés, szentek életének
megismerése, egy-egy kiállítás megtekintése stb.)
realizálódnak. Találkozunk szeptember 17. óta
kéthetente keddi napon 10-12 óra között a Szent Margit
teremben. A következő klubnap október 15-én lesz.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
Kerek Imréné Judit

Zenei szolgálatra hívunk
Kedves újlaki hívek!
Szeretettel várunk minden lélekben fiatal, énekelni
szerető embert gitáros kórusunkba.
Mint az sokszor elhangzik mostanában a szentmiséken, szeretnénk a templomunkba járó híveket
közösséggé formálni, szeretnénk megismerni egymást

és közösen imádkozni, szeretnénk együtt dicsérni és
szolgálni az Urat. Szeretettel várunk mindenkit a
csapatba minden második vasárnap a 9 órás szentmisén.
Próba előtte 7.30-tól a Szent Margit hittanteremben.
Jelentkezni lehet: Lasetzky Krisztinánál, tel. 06/30577-73-78 vagy e-mail: las.kriszta8@gmail.com

Hírek, hirdetések
Október hétköznapjain szokás szerint közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban este fél 6 órai
kezdettel. Szombatonként litánia, vasárnaponként pedig zsolozsma előzi meg az esti szentmisét.
Espereskerületi zarándoklatot tartunk október 23-án Bátára és Mohácsra. A buszos utazás 6.30 órakor indul
templomunktól. A mindösszesen 1.000 forintos részvételi díj tartalmazza az utazás, az ebéd és a belépők költségét.
Mindenszentek estéjén, november 1-jén hagyományosan halottainkért imádkozunk az esti szentmisén, utána
pedig lucernáriumot tartunk templomunk kriptájában.
A Szent Mihály kápolna búcsúja alkalmából Márton atya mutatott be szentmisét szeptember 29-én du. 4
órakor a Margitszigeten.
Plébániánk legidősebb híve, Molnár Lászlóné Erzsi néni 100. születésnapját ünnepelte szeptember 29-én. Ez
alkalomból felköszöntöttük az egyházközség nevében.
Lapzárta után, október 3-án soron kívüli ülést tartott a képviselőtestület, október 4-én este pedig Ferenc atya
neve napját ünnepeltük, akinek áldozatos munkájára e helyt is Isten áldását kérjük.
Az Adásidő című ingyenes, színes karitasz-magazin 2019. őszi számának hátoldalán egy petíció olvasható,
amelyben Ukrajna új elnökét arra kérik/kérjük, könnyítse meg a segélyszállítmányok bejuttatását az országba. A
petíció aláírható az interneten.
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Emlékművet avattak Izraelben annak emlékére, hogy II. András
királyunk 800 évvel ezelőtt keresztes hadjáratot vezetett a
Szentföldre. Ennek során jutott egyebek mellett Antiochiai Szent
Margit ereklyéjének birtokába, amelyet Magyarországra hozott.
Valószínűleg ezért kapta szentéletű unokája a keresztségben a Margit
nevet.
Zsin Judit szobrász bronz domborműve

Családi események szeptemberben
A keresztség szentségében részesültek:
Szeptember 8: Rozsnyai Adrienn Flóra
Szeptember 15: Oravecz Apollónia
Szeptember 21: Jakab Zsigmond
Szeptember 29: Bíró Bianka Réka
Házasságot kötöttek:
Szeptember 7: Kurta Áron és Marusa Boglárka Éva
Szeptember 21: Szabó Tamás és Nagy Szilvia
Szeptember 28: Kamaras Nikolaus és Vornica Florentina
Halottaink:
Benkő Tiborné Valéria (64), Kukusik Lajosné Margit (92), Bottyán Sándor (82), Németh József (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: a vasárnapi szentmisék alatt, az első
pénteki szentmisék alatt, valamint a csütörtök esti
szentségimádás alatt kb. 18.30-tól 19.30-ig.
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 várja a szép hangú jelentkezőket a
kórusba és közösségi programjaira Török Andrea
karnagy (tel: 20/483-0149).

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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