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Elmélkedés az Oltáriszentség előtt 
 

"A megroppant nádat nem töri le, 

a füstölgő mécsbelet nem oltja ki" 
(Mt 12,20) 

 

Urunk Jézus Krisztus! Apostolod, Máté már régóta 

figyelhetett Téged, hogy milyen figyelmes szeretettel 
fordulsz a bűnösök és az elesettek felé. Felismerte 

Benned a Messiást, és Izajás próféta jövendölését 

alkalmazta Rád. Valószínűleg ő is megtört nádnak 

érezhette magát, amíg nem találkozott Veled. Olyan 

bűnöket követett el, amelyek megtörték egyéniségét, 

álmait: nyereségvágyból kiszolgált egy, a népét 

elnyomó világbirodalmat. Láthatta a környezetében élő 
emberek lesújtó pillantásait vagy gúnyos mosolyát. 

Hallhatta a megjegyzéseket, amiket csak a háta mögött 

mertek mondani, mert bizonyára 
nem csak megvetették, hanem 

féltek is tőle. Mindig vissza-

emlékezhetett arra a szerető és 
hívó tekintetre, amelyek szavait 

megelőzhették: "Kövess engem" 

(Mt 9,9). Azok a szavak is 

beleéghettek lelkébe, amit a 
házában mondtál: "Nem az 

egészségeseknek kell az orvos, 

hanem a betegeknek. Menjetek és 
tanuljátok meg, mit tesz az: Irgalmasságot akarok és 

nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat 

hívjam, hanem a bűnösöket" (Mt 9, 13). A bűntől 
megroppant élete kiegyenesedett. Életét Hozzád kötötte. 

Ez adott neki tartást, bátorságot, hogy egy ellenséges 

világban tanúságot tegyen Rólad.  
Urunk Jézus Krisztus, ma este mi is azért jöttünk 

össze, hogy minket és a ránk bízott betegeket is 

kiegyenesítsd. Nekünk, akiknek az a feladata, hogy 

orvosként, ápolóként, papként vagy egyszerűen csak 
keresztényként gyógyítsunk, tudjuk, mindannyian 

megroppantak vagyunk. Megtörtek minket saját egyéni 

gyarlóságaink, bűneink, és ránk nehezedik a bűn által 

megsebzett világ terhe is. Talán valaha mi is hallottuk a 
hívást: "Kövess engem", ami később hivatást adott 

számunkra. Most, visszaemlékezve ezekre a pilla-

natokra, megerősítést várunk Tőled. Lehet, hogy csak 
megfáradtunk. Lehet, hogy súlyosabb bűnöket is 

elkövettünk. Közeledben túl erősnek képzeltünk 

magunkat, és megpróbáltunk egy kicsit a világ 
csábításának engedni. Úgy gondoltuk, hogy Nélküled 

is, saját erőből tudunk gyógyítani. Lehet, hogy mi 

közéd és az emberek közé álltunk. Dicséretüket nem a 
Te nevedben, hanem a saját nevünkben elfogadtuk, és 

talán meg is feledkeztünk Rólad. 

Most, Szent Tested jelenlétében fájnak ezek a 

bűneink. Tőled távol, rossz úton járunk, és nem merünk 
szembenézni gyengeségeinkkel. Erre a jelenlétedben 

eltöltött órára van szükségünk, hogy szeretetednek 

tüzében fájjanak is ezek a tetteink. Ugyanakkor 
szeretetednek tüze arra is indít minket, hogy meg-

szabadulva a bűn salakjától, higgyünk abban, hogy 

jóvátehetjük elkövetett bűneinket, és megújulhatunk. 

A ránk bízott betegek egyszerre várnak tőlünk 
együttérzést, amely ismeri a fájdalmat, és mosolyt, 

vidámságot. Tapasztalatból tudjuk: ha valakire őszintén 

rámosolygunk, ezzel már a gyó-
gyulását is szolgáljuk. Úgy 

gondolhatják, hogy ebben az 

őszinte, szívből fakadó mosoly-
ban benne van a Te meg-

tapasztalásod is, amely a mi 

szívünkben is örömet ébreszt. 

Tapasztalatból azt is tudjuk, hogy 
általunk közvetített mosolyod 

révén a betegek megnyílnak 

előttünk. Bátrabban mernek be-
szélni, kérdezni, és bátrabban mernek ráhagyatkozni 

szavainkra. 

Urunk Jézus Krisztus, a szentmisében majd meg-

törjük Testedet, ahogy az megtöretett, amikor 

megostoroztak és keresztre feszítettek. Segíts, hogy az 

Eucharisztiában megtört testedet látva mindig 

gondoljunk azokra a betegekre, akik megtört testben és 

lélekben élnek. Adj ajkunkra szavakat, hogy 

elmondjuk: mielőtt valóságos Szent Testedet magukhoz 

veszik, szent kegyelmed által lélekben már ott vagy 
velük. Ez a kegyelmi, lelki jelenlét nyissa meg szívüket, 

hogy Szent Testedet még nyitottabb szívvel, még 

nagyobb áhítattal fogadják, így a Veled való találkozás 

átformálja életüket, ahogy ezt Máté, a vámos életében is 
tette. Uram, gyógyíts minket, hogy másokat gyógyítani 

tudjunk. 

 
Ferenc atya 

(Az elmélkedés 2019. november 23-án 

hangzott el az egészségügyben dolgozókkal 
együtt végzett Szentségimádás kezdetén) 
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Túrmezei Erzsébet: 

Ádventi ház 
 

Ádventi házunk van, sokablakos. 

Minden este nyitunk egy ablakot. 

Benn melegen kis fehér gyertya lángol, 

és árad a fény minden ablakából. 
Kis ablakokkal versenyt fénylenek 

csodába bámuló gyermekszemek. 

Ablaktábláin biztató írás: 
eljő a mennyekből a Messiás. 

S a nevét nevezik Csodálatosnak. 

És fölemeli, akit megtaposnak. 

És a békesség Fejedelme lesz: 
szabadulást hoz, életet szerez. 

Telnek a percek, múlnak a napok, 

sorra kinyílnak mind az ablakok. 
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. 

Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek. 

Mi áhítattal álljuk mind körül. 
A ház sugárzik, és a szív örül. 

Fehér falára festve sok gyerek. 

Mind Betlehem felé igyekszenek. 

Havas fenyő közt, ki gyalog, ki szánon, 

kéz a kézbe', hogy kis kezük ne fázzon. 

Sietve mennek, mint a pásztorok. 

Piros orcájuk bízva mosolyog. 

De én egy másikat is ismerek. 
Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. 

Van-e gondom sok sötét ablakára? 

Hiszen itt a karácsony nemsokára. 
Nyitom-e sorra minden egy napon 

Krisztusra váró lélekablakom? 

Mert az a lelkem is: ádventi ház. 

És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, 
olyan sötét lesz majd karácsony-estén, 

a fényt, vigaszt hiába is keresném. 

Ha majd minden szem, minden szív ragyog, 
akkor siratnám, hogy sötét vagyok. 

Sötét lelkemen sötét ablakok, 

táruljatok, örömre nyíljatok! 
Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva. 

Ragyogjon mind a Messiásra várva! 

Sötét ádventi ház, sokablakos! 

Minden este nyíljék egy ablakod! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Adventi kérdések 
 

Megvakultam, hogy alig látom 

árnyékodat a pusztaságon? 
Süket vagyok, hogy alig hallom 

a szózatot a tengerparton? 

 
Megbénultam, hogy lépni félek? 

Szállni szeretne rég a lélek. 

Megnémultam, hogy nincsen hangom? 

Elvéreztem, most meg kell halnom? 
 

Kiszáradtam, hogy nincsen könnyem, 

mivel bűneim letöröljem? 
Kihűtöttek, hogy ne lobogjak, 

de kikiáltottak bolondnak? 

 
Megháborodtam, hogy nem érzem, 

Valaki jelen van a térben? 

Fekélyesedik minden tályog, 

kívül-belül egyre csak fájok. 

Karácsony. Messiásra várok! 

Zsákai Csilla 
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100 éves az újlaki képviselőtestület 
 

„Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim  

 alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.” 

(Jak. 2, 18) 

 
Vannak idők, amikor a kor változásait a benne élők 

nehezen élik meg. Életük irányát keresve elbi-

zonytalanodnak, befelé fordulnak. Magukban őrzik a 
hitüket, de kevésbé érzik keresztény küldetésük 

teljesítésében a közösség megerősítő és megtartó 

támogatását. Így az is formális, külső keretté válik a 

számukra. Visszavonulnak a közös cselekvés elől, mert 
nem kézenfekvő a számukra. 

Voltak már ilyen idők (és talán most is hasonló 

korban élünk). Ilyen volt a múlt század elején az első 
világháborút követő időszak is. Az akkori bonyolult 

viszonyok között, a legnagyobb megpróbáltatások 

közepette alakultak meg a fővárosban az egyház-
községek, azzal a céllal, hogy a hívek tevékeny 

hitélettel, szervesebben kapcsolódjanak a plébánia és az 

Egyház életébe. 

Az újlaki egyházközség megszervezésére az első 
előkészítő gyűlést 1918. december 15-én tartotta dr. Ott 

Ádám prelátus plébános. Bizottságot választottak a 

plébánia területén élő katolikus hívők összeírására. 
Az előkészítő munkálatok ezután még fél évig 

tartottak a legzavarosabb időkben. Közben Magyar-

ország a proletárdiktatúra államává, tanácsköz-
társasággá alakult. A rendszer vallásellenes intézkedései 

sorában megvonta a papság fizetését, megszüntette a 

vallástan iskolai oktatását. Plébániánk épületét április 

első napjaiban lefoglalták, „kommunizálták”. Az 
istentiszteletek és a papság fenntartásáról a hívek 

áldozatkészsége gondoskodott. 

Májusban a III. kerületi munkás- és katonatanács 
képviselői is megjelentek az újlaki egyházi vagyon 

likvidálására. Átkutatták az épületet, elvitték az összes 

értéket és a plébánia berendezéseiről leltárt készítettek. 

(A templomot és a hozzá tartozó tárgyakat nem 
bántották.) 

Az újlaki híveket azonban a megpróbáltatások 

megerősítették a hitükben. A kommunista terror 
időszakában is „800 család vallotta magát bátran 

katolikusnak, s önkéntes adózással havi 6000 koronát 

ajánlott fel az istentisztelet fenntartására és az egyházi 

személyzet ellátására”. 

Időközben dr. Ott Ádám prelátus nyugalomba 
vonult. Utóda, plébániai adminisztrátorként, a már 

tizenöt éve helybeli káplánként szolgáló Pongrácz 

József lett. Az ő hívására gyűltek egybe az újlaki hívek 
1919. június 15-én templomunkban az egyházközség 

második szervező gyűlésére. „A gyűlés mit sem törődve 

a tanácsköztársasággal és kommunizmussal, igen lelkes 

hangulatban elnököt, képviselőtestületet, tanácsot és 
tisztikart választott. Formálisan megalakult az egyház-

község, melynek első világi elnöke Káposztássy Géza 

gyógyszertáros lett.” 
Tehát az újlaki plébánia képviselő testülete idén 

júniusban ünnepelte a 100. születésnapját.  

Ha visszaemlékezésekben, régi plébániai iratokban 
tanulmányozzuk, hogy mikor, hogyan segítette képvi-

selőtestületünk a plébánia közösségi életét és papjaink 

lelkipásztori küldetésének teljesítését, megbizonyo-

sodhatunk róla, hogy közreműködésük az egyházközség 
szükségleteinek biztosításában nem csupán a pénz 

előteremtésére koncentrálódott. A képviselőtestület első 

feladatának mindig a hitélet fokozását és az Egyház 
ügyei iránt való érdeklődés felkeltését tartotta. 

Egyházközségünk képviselőtestülete azóta is a 

plébánia közösségének, Istentől és az Egyháztól kapott 
küldetése teljesítését segítő tanácsadó szerv. Különleges 

feladata van plébániánk lelki megújításában, közösségi 

életünk gazdagításában, Krisztus tanításának tettekre 

váltásában.  
Isten éltesse a 100 esztendős újlaki képviselő-

testületet! 

Domszky András 
Irodalom: 

Dr. Szokolay Antal (szerk.) 

A budapest-újlaki róm. kath. egyház évkönyvei, I. 

Bp. 1926 
Dr. Mészáros János (f.k.), (szerk. biz.), 

Dr. Hauser Ignác (sajtó alá rendezte): 

A budapesti rk. egyházközségek első tíz éve. 
Bp. 1930  

 

 

Kirándulás 
 

November 9-én, szombaton plébániai kiránduláson 
vehettünk részt. Már akik vállalták ezt a kétes idő 

ellenére. Szaszovszky József vezetésével tizenketten 

voltunk (nem számítván a kutyát). És nem bántuk meg! 

Az idő enyhe volt, az eső is elkerült minket. Az erdő 
szép volt, jó a levegő. És családias a légkör, barátiak a 

beszélgetések, mindenki talált magának társat: régi 

ismerőst és újat is. A társaság vegyes összetételű volt, 
minden korcsoport képviseltette magát, kicsiktől az 

idősebbekig. 

Fenyőgyöngyétől az Árpád-kilátó felé vezetett 
utunk, majd az Oroszlán szikla következett, és a 

repülőtér érintésével jutottunk e Hűvösvölgyig. Onnan 

busszal jöttünk haza. 

Azt hiszem, mindannyian jól éreztük magunkat; 
testileg, lelkileg felfrissülten érkeztünk vissza. Kö-

szönet a szervezésért, a részvételért! Reméljük, leg-

közelebb még többen leszünk! 
Sütöri Ágnes, 

Fecske Fanni 
 



Újlaki Hangok 4 2019. december 

Újlaki sorsok 

Balthazár Zsoltné dr. Vass Katalin 
 

Dr. Vass Béla és felesége, Varga Julianna mint ifjú 

házasok 1940 májusában költöztek Budapest III. 
kerületébe, amely annak idején dél felé egészen az 

Üstökös utca és Mecset utca vonaláig tartott. Amikor 

elfoglalták Árpád fejedelem útjai lakásukat, igazából 
már hárman voltak, hiszen novemberben megszületett 

első és egyetlen gyermekük, akit Pálfi Lajos plébános 

atya Katalin Ágnes névre keresztelt az újlaki 

templomban. Leánya katolikus keresztelőjét a refor-
mátus édesanya sem ellenezte. 

A háborúról Kati kevés emléket őriz. A lakás, 

amelyben laktak, súlyos károkat 
szenvedett, a szobák beszakadtak, ők 

a pincében vészelték át a leg-

nehezebb heteket. A harcok végén 
apját dolgozni vitték a győztesek a 

kiscelli kastély környékére, de egy 

zsebóra fejében sikerült elszaba-

dulnia. 
Lakásukhoz közel esett a „Lajos 

lány” iskola, ahol Kati 1946-ban 

kezdte meg a tanulást. Lányok voltak 
a diákok és nők a tanítók, tanárok, a 

harmadiktól hittant oktató Lakosi 

Kálmán atya kivételével. Az első 

osztály végén valamennyien első-
áldozók lettek, de hitoktatásra 

harmadiktól már csak fakultatív 

alapon jártak. Az 1951. évi bér-
máláson mégis rengeteg gyerek vett 

részt az óbudai főplébánia-templomban, mivel elterjedt 

a hír, hogy azontúl tán már nem is lesz szabad 
bérmálkozni. 

Vassék az újlaki templomba jártak vasárnaponként, 

ahol a kilences misére az általános iskolás, előtte a 

nyolcasra pedig a középiskolás diákokat várták. Ezt a 
misét általában Barabás József atya mutatta be. A 

sekrestyés Mihály bácsi volt, segítője pedig a felesége, 

Róza néni. Gyakori program volt a kirándulás a budai 
hegyekbe, ahová a 29-es busszal lehetett feljutni. 

Szabadidőben a gyerekek nyugodtan bóklásztak a 

környéken, mivel alig volt autóforgalom. A Szépvölgyi 
út elején a páros oldalon és a Lajos utca páratlan 

oldalán földszintes kis házak álltak. Az általuk körülzárt 

nagy területen, ahol ma szép játszótér van, remekül 

lehetett bújócskázni a hatalmas lapulevelek alatt. Télen 
nagyszerűen lehetett szánkózni a Sajka utcában. A mai 

Tiroli mellett volt a Schrepler-kert, ahonnan esténként 

hangulatos sramlizene szűrődött ki. A Zsigmond tér és 
az Ürömi utca sarkán MÉH-telep gyűjtötte a vasat és 

fémet… 

Érdekes hely volt a Kolosy téri piac. Tejet és 

tejterméket Petermann bácsi árult, zöldséget a bolgár-

kertésznél, Iván bácsinál és feleségénél, Mária néninél 

lehetett venni. A Borsányi cukrászda a mai Tesco 
helyén működött. Karácsony bácsi volt a hentes, Szeitz 

Elemér vezette a szatócsboltot, Hoffmann-nak hívták a 

péket. Ha a besenyőtelki nagypapa lisztet küldött 
Vasséknak, azt menye otthon bedagasztotta, unokája 

pedig vitte a Hoffmann pékhez, aki délre ki is sütötte a 

kenyeret. 

Nyáron a gyerekek, köztük Kati, lejártak a Dunára 
fürödni. Ekkor már szabadstrand volt a part, de előtte 

ú.n. kosárstrand működött a Szépvölgyi út torkolatánál, 

aminek Juhász bácsi volt a kabinosa. 
Középiskolába Kati a Szilágyiba 

járt, majd – az „értelmiségi” címke 

miatt nem zökkenőmentesen – 
bekerült vegyészhallgatónak az 

ELTE Természettudományi Karára. 

Ugyanez sikerült az „osztályidegen” 

Balthazár Zsoltnak is – akivel 
összeismerkedtek, és egyre jobban 

megértették egymást, nemcsak a 

tudományok terén. Elhatározták, 
hogy összeházasodnak – éspedig 

Mariazellben! 

Kati turista-útlevelet kért, Zsolt 

pedig látogatót disszidens édes-
apjához, és meglepő módon mind-

ketten meg is kapták. Ennél nagyobb 

meglepetés csak akkor érte őket, 
amikor a pap magyarul szólt hoz-

zájuk az oltár előtt a mariazelli bazilikában: a magyar 

bencés atyát Zsolt édesapja kérte föl az esketésre. 
Esküvő után hazajöttek, amiért mindenki egy kicsit 

őrültnek tartotta őket… Ekkor 1964-et írtunk. 

A továbbiakról már csak „távirati stílusban”. Egy 

kétéves megszakítástól eltekintve mindig Újlakon 
laktak Katiék. Egy fiuk, egy lányuk és két unokájuk 

van, akik lassan maguk is felnőttek. Kati tanársegédként 

bent maradt az egyetemen, és onnan is ment nyugdíjba 
adjunktusként. Nyugdíjasként dolgozott a Szent 

Jeromos Katolikus Bibliatársulat könyvesboltjában, 

aztán még egy kicsit pénzügyi előadóként is. Zsolt 
vegyész volt az Egyesült Vegyiműveknél, majd 

környezetvédelemmel foglalkozott. Később kémiát, 

fizikát és bibliaismeretet tanított az Apor Vilmos 

Katolikus Főiskolán. Bibliaórákat tartott Újlakon is, 
szinte az utolsó percig, míg súlyos betegsége el nem 

szólította őt közülünk. 

Kati ma klasszikus, de aktív nyugdíjas életet él, 
igyekszik hasznossá tenni magát családja és környezete 

körében. 

lejegyezte: 

Szaszovszky József 
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Keresztény szófejtés 
 

malaszt 

 

szavunk a legrégibb leírt és ránk maradt szavaink 

közé tartozik, igaz, még nem teljesen a mai formájában: 
„Menyi milostben terumteve eleve miv isemucut 

adamut”, olvasható a Halotti Beszéd 1200 előtt ke-

letkezett szövegében. A szó több szláv nyelvben ma is 
így vagy ehhez hasonlóan hangzik, és jelentése is 

azonos, eredete tehát kétségtelen. Toldalékolása a fenti 

szövegben szokatlan, hiszen a mély hangrendű -ban 

toldalékot várnánk; a leírt forma (is) valószínűsíti, hogy 
a Halotti Beszédet idegen ajkú klerikus jegyezhette le. 

A szótő eltérő magánhangzói is zavarhatták őse-

inket, hiszen már az 1430-as években keletkezett 
legrégibb bibliafordításunkban is ezt olvashatjuk: „Es 

bemenvén őhozjá, monda az angyal: Üdvözlégy Mária, 

vagy malaszttal teljes. Úr vagyon teveled.” (Lk 1,28. 
Talán érdekes, hogy a két fordító egyikét Újlaki 

Bálintnak hívták…)  „Malaszttal teljes”, mondtuk azóta 

is az Üdvözlégyben több mint 600 éven keresztül, 

mígnem az 1970-es években mind a bibliafordításban, 
mind az imában a kegyelem váltotta föl a malaszt-ot.  

A szócsere oka az lehet, hogy a malaszt gyakran 

negatív csengésű kifejezésekben hangzott el. Egy 
értelmező szótárból idézzük: „Olcsó malaszt: kegyes 

szavakból álló üres beszéd. • Írott malaszt: a) be nem 

teljesülő, puszta ígéret; b) valakiről hatástalanul 

lepergő erkölcsi oktatás.” Ezek a kifejezések sokak 

fülében „lejáratták” szavunkat, amellyel pedig nagyon 

is magasztos fogalmat jelölünk, jelöltünk.  

Több szerző is sajnálatát fejezi ki a malaszt szó 
feladásáért, mert különbséget vél látni a malaszt és a 

kegyelem között: „A ’malaszt’ szó csak az Istentől 

kapható, különleges ajándékra vonatkozik, a ’kegyelem’ 
szó sokkal általánosabb értelmű, kegyelmet ember is 

adhat. A régi katekizmus szerint van segítő malaszt és 

megszentelő malaszt, ezek kegyelmi eszközök. … Az 

ilyen értelmű malaszt felel meg a latin gratia szónak.” 
(Kerényi Dénes) 

Megfontolandó, hogy a Halotti Beszédben nemcsak 

a malaszt, hanem a kegyelem szó is előfordul. Ennek 
megfelelőjeként (tkp. eredetijeként) a Halotti Beszédet 

a kódexben követő, hasonló tartalmú latin szövegben 

misecordia, illetve pietas szerepel. Hogy a magyar 
szöveg megfogalmazója a gratia fordítására kegyelem 

helyett inkább egy idegenül csengő másik szót használt, 

a malaszt-ot, egyszerűen véletlen lenne? Vagy tényleg 

nem ugyanazt jelentette számára a két szó? 
Szerencsére van egy olyan szöveghely, ahonnan nem 

lehet kitessékelni a malaszt-ot, ez pedig a rím. Adventi 

énekünket változatlanul az ősi vendégszóval énekeljük: 
„A Szűzhöz így szólt az angyal: / Üdvözlégy teljes 

malaszttal!” 

Szaszovszky József 
 

 

Hangverseny, jótékonysági céllal 
 

Sokadszorra hallgattam őket, mégis olyan volt az 

élmény, mint legelőször. Ugyanolyan letisztult, ugyan-

olyan szép, ugyanolyan léleksimogató. Kórusunk 
jótékonysági koncertje. 

November 16-án hallgathatta, élvezhette, aki eljött. 

Hallgathatta és élvezhette a tiszta, szép emberi han-
gokat, a lélekemelő zenét, Palkovics Mária gyönyörű 

orgonajátékát. Elhangzott a műsorban Mozart, Purcell, 

Kocsár Miklós művei mellett néhány ismeretlen szerző 

műve is. Az én személyes „kedvencem” ezen a 
hangversenyen Ola Gjeilo Ubi caritas-a volt, de ez 

inkább csak egy önkényes kiemelés, hiszen szinte 

lehetetlen egyetlen számot kiválasztani a sok gyö-
nyörűségből. 

A koncert jótékonysági célt szolgált, vagyis még 

annak is örülhetett, aki ott volt, hogy hozzájárulásával 

idős és nagycsaládos testvéreinknek szerezhetünk 
örömet egy kis karácsonyi figyelmességgel. Örömteli, 

békés, megnyugtató lezárása volt a napnak ez a koncert. 

Aki ott volt, annak talán nem kell bizonygatni. De 
annak is szolgálhatunk örömteli hírrel, aki nem volt ott, 

mert 2019. december 21-én, szombaton az esti 

szentmise után karácsonyi koncertet ad a kórus. 

Ennek műsora még nem ismert, de talán nem is baj, 
hadd legyen meglepetés.  

Szeretettel ajánlom mindenkinek, jöjjön, hallgassa, 

élvezze. Hangolódjon rá a karácsonyra, öltöztesse a 
szívét ünneplőbe a Megváltó születése napjára! 

-jéjé 
 

 

Szolgálat mosolygósan 
 

Hetek óta találkozhatunk a templomkapuban azokkal 

a lelkes testvérekkel, akik vasárnaponként mosollyal és 

hangos Dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntéssel 

üdvözlik a templomba érkezőket, majd részt vesznek a 
szentmise utáni elköszönésben is. Felemelő érzés 

érkezéskor és búcsúzáskor a sok mosolygó arcot, 

kedves tekintetet látni. 

Az üdvözlés egyúttal szolgálat is, amellyel kö-

zösséget építünk. Akinek van kedve ilyen szolgálatot 

teljesíteni, az csatlakozzék az Üdvözlő csoporthoz! 

Lasetzky Krisztánál (las.kriszta8@gmail.com) vagy 
Molnár Kálmánnál (kalman.molnar@unilever.com) le-

het jelentkezni. 

A képviselőtestület 
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Egyházközségünk fontosabb programjai 

a következő hetekben 
 

November 30. szombat: 9.00 órától 17.00 óráig lelki 
nap. Az elmélkedéseket Jelenits István piarista atya 

tartja, ezeket kiscsoportos beszélgetések követik. A 

lelki nap keretében 12.00 órakor az Úrangyala eli-

mádkozása, kb. 12.30-kor közös ebéd, 15.30–17.00 
adventi koszorú-kötés. 

Szentségimádásra nyílik lehetőség 17.00 és 18.00 

óra között. 
 

Adventben minden reggel rorate mise. Péntekenként 

a gitáros kórus, szombatonként a Sarlós Boldogasszony 
Kórus énekel, a többi napon népénekes mise lesz. 

 

A Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna az ad-

ventben hétköznaponként reggel 7.15 és 8.00 óra között 
nyitott kapuval várja a betérni szándékozókat. 

 

Advent keddi és pénteki napjain a reggeli mise után 
együtt imádkozzuk a laudest; vasárnap 17.30-tól a 

vesperást. 

 
December 1. vasárnap (advent első vasárnapja): 

Elkezdődik a Szállást keres a Szent Család program.  

Szeretettel várja a jelentkezőket Udvaryné Kovács 

Bettina (0630-938-82-92 ill. ukovacsbetti@gmail.com). 
 

December 8. vasárnap: A 10.30-kor kezdődő szent-

mise keretében a szent kenet közös templomi 
felvételére lesz lehetőség, A szentséget Beran Ferenc 

atya fogja kiszolgáltatni. (Kérjük az előzetes jelent-

kezést a sekrestyében.)   

 
December 14. szombat, 8 és 12 óra között: Nagy-

takarítás a templomban. (l. külön cikkünket) 

 
December 15-étől (vasárnap) karácsonyig: Idősek, 

rászorulók, nagycsaládosok megajándékozása. A cso-

magok kézbesítésére még néhány jelentkezőt vár 
Szaszovszky József. 

December 19. csütörtök: A lelki örökbefogadás 
lezárása. Az esti mise után a lelki adoptálást válla-

lóknak közös hálaadó imádság a templomban. 

 

December 21. szombat, 19.00 órától: Karácsonyi 
hangversenyt ad a Sarlós Boldogasszony Kórus Török 

Andrea vezényletével. 

 
December 23. hétfő 9.00–12.00 – Karácsonyfák 

felállítása és díszítése a templomban Udvary Gergely 

irányításával. 
 

December 24. kedd 15.00 óra: Karácsonyi pász-

torjáték előadása a templomban. Az előadást rendezi: 

Lasetzky Krisztina, vezeti: Szöllősi Luca. 
 

December 24/25. éjfélkor: Karácsonyi éjféli mise. 

25-én ünnepi miserend. 
 

December 27. péntek: Szent Margit vesperás 17.30-

tól, engesztelő szentmise 18 órától. 
 

December 29. vasárnap 9.00: Szent Család ünnepén 

köszöntjük a jubiláló házaspárokat. (Azaz: akik 2019-

ben ünnepelt házassági évfordulójának sorszáma öttel 
maradék nélkül osztható.) A mise után kis ünnepségre 

várjuk az érintetteket és barátaikat a Szent István 

hittanterembe. Az előzetes bejelentkezést köszönettel 
vesszük. 

 

December 31. kedd 18.00: Év végi hálaadó szent-

mise. 
 

És egy előzetes hír a következő évre: 

Január 19. vasárnap 11.00 óra: Dr. Erdő Péter bíbo-
ros úr ünnepi szentmisét celebrál a Margit-szigeti 

kolostor romjainál. 

 

 

„Jertek, keresztény hívek” – nagytakarítani 
 

Olyan jó lenne, ha idén is ragyo-

góan tiszta templomban ünnepel-
nénk a Megváltó születését! Ezért, 

mint ahogy már évek óta, az idén is 

meghirdetjük templomunk kará-
csonyi nagytakarítását.  

Ezúttal azonban valami mást is 

szeretnénk. Azt szeretnénk, ha ez az esemény, ez a 

munka igazi közösségi élmény is lenne egyben. Olyan, 
amelyen mindenki, fiatalok, idősek, akár egész családok 

vesznek részt, és dolgoznak együtt, jókedvvel. 

Senki ne gondolja: „biztosan 

van már elég jelentkező a taka-
rításra”, és ezért maradjon távol. 

Igenis szükség van minden dolgos 

kézre! Sokan leszünk, hozzunk 
magunkkal saját takarítóeszközöket 

is! Akár egyetlen órára is jöjjön, aki 

csak annyira tud! És aki jön, lehetőleg jelezze előre a 

0620-537-50-82 telefonszámon Jekelfalvi Juditnak. 
 

A képviselőtestület 
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Ferenc pápa: 

Az ördög elpusztítja az Isten képére teremtett embert 
 

Az ördög létezik, és az Isten Fia iránti gyűlöletből 
hinti el a gyűlölet magvait, melyek halált okoznak. 

Jézus Krisztus emberré lett, és a nagy hazudozó ezért 

akarja elpusztítani az emberiséget – mondta Ferenc 
pápa november 12-én reggeli homíliájában.  

Ferenc pápa a napi olvasmányról, a Bölcsesség 

könyvének második fejezetéről elmélkedett homí-

liájában: „Isten az embert halhatatlannak teremtette, és 
lényét a saját hasonlatosságára alkotta. A halál a sátán 

irigységéből jött a világra; és akik vele tartanak, azok 

megtapasztalják. Az igazak lelke azonban Isten kezében 
van, és a halál kínja nem érheti őket” (Bölcs 2,23–3,9.) 

Ez a gőgös angyal irigységből nem akarta elfogadni 

a megtestesülést, és ez vitte arra, hogy elpusztítsa az 

emberiséget. A pápa szerint így lép a szívünkbe a 
féltékenység, az irigység, a versengés, pedig békében 

élhetnénk egymással, mint testvérek. Ezzel egy pusztító 

harc veszi kezdetét, amire hárító reakció, hogy én nem 
pusztítok el senkit. Pedig a pletykálkodás és a 

kibeszélés is pusztít – szögezte le Ferenc pápa, 

alátámasztva Jakab apostol szavaival, miszerint a nyelv 
kegyetlen eszközként pusztít. De mi gyakorló 

keresztények vagyunk, hogyan is gyilkolhatnánk? A 

pápa erre a következőket felelte: A harc bennünk van. 

Káin és Ábel is testvérek voltak, de az egyik 

féltékenysége és irigysége elpusztította a másikat. 

Ferenc pápa a berlini fal leomlásának évfordulója 

kapcsán megemlítette a náci diktatúra kegyetlenségeit, 
valamint más háborús bűnöket. „Ezek mögött van 

valaki, aki mindezt mozgatja és műveli, mégpedig a 

kísértés. A gyóntatófülkében bevalljuk kísértéseinket, 
amikor valaki megérinti a szívünket, hogy rossz útra 

lépjünk. Van valaki, aki elhinti a pusztítást a szí-
vünkben, aki gyűlöletet vet. Ma világosan ki kell 

mondani, hogy a gyűlöletnek sok magvetője van a 

világban” – hangsúlyozta Ferenc pápa. 
A mindennap hallható hírek kapcsán a pápa 

megjegyezte, hogy azok alapja is a pusztító gyűlölet: a 

gyermekek éhhalála, valamint az ivóvíz, az oktatás és 

az egészségre nevelés hiánya megelőzhető lenne, 
azonban az erre szolgáló pénzekből pusztító fegy-

vereket gyártanak. „Ez történik a világban, a lel-

künkben, az ördög irigysége miatt. 
És mit irigyel az ördög tőlünk? Az emberi 

természetünket – válaszolta a pápa. – Ezt nem képes 

eltűrni, ezért pusztítani kezd. Ez a gyökere az ördög 

irigységének, a rossznak, a kísértéseinknek. Ez a háború 
gyökere, az éhség és minden csapás gyökere.” 

Ferenc pápa megemlítette, még a politikában sem 

követendő norma a rombolás és a gyűlölet magjának 
elvetése, de néhányan mégis ezt teszik. A politikusnak 

ugyanaz a kísértése, hogy bemocskolja a másikat 

hazugsággal, miközben nem törődik az ország javával. 
Inkább sérteget, hogy elpusztítsa, letaszítsa a másikat, 

mert fél, hogy a másik jobb nála. 

A pápa arra kérte a híveket, hogy gondolkodjanak el 

azon, miért van ma világszerte oly sok gyűlölet a 
családokban, a környezetben, a munkahelyeken. Az 

ördög irigységének a magvetése ez – a Szentírás 

világosan tanítja ezt. „Kérjük az Urat, növelje szí-
vünkben a hitet Jézus Krisztusban, Isten Fiában: aki 

magára öltötte emberi természetünket, emberré lett, 

hogy a testünkkel harcoljon és a testünkben győze-
delmeskedjen. Az Úr adjon erőt ahhoz, hogy ne 

vegyünk részt a 

nagy irigy, a nagy 

hazug, a gyűlölet 
elhintője játékai-

ban!” – zárta kedd 

reggeli homíliáját 
Ferenc pápa. 

 

Forrás: 

Vatikáni Rádió 
 

Fotó: 

Vatican News 
 

Magyar Kurír 

2019. nov. 12. 
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Emlékeztető 
 

A ministráns foglakozásokat hétfőnként 17 és 18 óra között a 

Szent Margit teremben tartjuk. Örömmel fogadjuk újabb minist-

ránsjelölt fiúk csatlakozását. 
 

 

Családi események novemberben 
 
A keresztség szentségében részesültek: 

November   3: Somogyi Gábor 

November 17: Smaraglay Bercel 
November 24: Wiener Luca, Bíró Dominik István, Jedenik Anita Ágnes 
 

Házasságot kötöttek: 

November 9: Zoltán Máté és Trieb Anna 
 

Halottaink: 

Meszlényi Mária (89), Hétházi Zoltán Dénes (73), Nyírő Lajos (83) 

 

 

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: 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 (adventben kedden is) 700, vasár-

nap 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). 
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