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András atyára emlékeztünk
Július 25-én, vasárnap, halálának harmadik évfordulóján András atyáért
mutatta be Ferenc
atya a ½ 11-es
szentmisét, felidézve kedves egyéniségét, amely miatt
sokan bizalommal fordultunk hozzá minden gondunkkal, nehézségünkkel, és szívesen osztottuk meg vele örömeinket is. A
szentmisén hálát adtunk azért a tizennégy
évért, melyet az újlaki hívek pasztorálásával töltött először plébánosként, majd kisegítőként, és amely Istentől kapott szolgálatának csak a hazahívó szó vetett véget. Sokunknak most is hiányzik, és ha elakadunk
valamilyen dolgunkban, bajunkban, elgondoljuk: vajon most mit mondana András
atya? Emlékezetünkben megjelenik bátorító mosolya, és lassan elrendeződnek gondolataink. Ahogy egykor egy-egy lelki beszélgetés után, most is kérhetjük közbenjáró imáit, és bizakodva várjuk a majdani
találkozást az Örök Hazában, ahol Istent
„látni fogjuk vég nélkül, szeretni fogjuk
megunás nélkül, dicsérni fogjuk belefáradás nélkül” (Szent Ágoston).
H.Z.E.

Kinevezés
Örömmel tudatjuk, hogy Erdő Péter bíboros úr a Főszékesegyházi Káptalan megújítása során Ferenc atyát mesterkanonoknak
nevezte ki a Prohászka stallumba.
A szerk.
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Nemzetközi Eucharisztikus
Világkongresszusra készülünk
Az olimpiai versenyeket nézve sokszor
halljuk a versenyzők szájából, milyen fontos
szerepe van a felkészülésnek. Vannak olyan
esetek, amikor valóban az utolsó pillanatokban dől el, hogy négy év, vagy egy egész élet
munkája eredményesen zárul, vagy hiányérzetet hagy maga után. Ezeket a sportbeli tapasztalatokat képletesen a keresztény életre is lehet alkalmazni. Ezt teszi Szent Pál apostol is, amikor a Korintusiakhoz írt levelében az életet
futóversenyhez hasonítja, ahol a verseny végén Istentől kapunk hervadhatatlan babérkoszorút (1Kor 9,25).
Ezeket a képeket talán lehet egy plébániának az előttünk álló NEKre való felkészülésére is alkalmazni. Az elmúlt években minden szentmise végén elmondtuk a felkészülési imát, sokszor elmélkedtünk az
Eucharisztia titkain. Az egészségügyi dolgozókkal együtt többször
szentségimádást tartottunk, amelybe interneten keresztül mások is belekapcsolódtak. Most mégis úgy érezzük, hogy az utolsó hetekben erősítenünk kell: Lelkünket még jobban meg kell nyitnunk Isten egyik
legnagyobb misztériumának, az Eucharisztia titkának a befogadásra.
Ennek elérése érdekében a következő programokat tervezzük: A járvány kitörése óta minden este 8 órakor sokan elmondunk egy tizedet a
fájdalmas rózsafüzér negyedik titkával: „Aki értünk a keresztet hordozta”. Augusztus első napjától a kongresszus befejező napjáig a világosság rózsafüzér ötödik titkát fogjuk imádkozni: „Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”. Ez a napi esti imádság jó előkészületet
jelenthet. A másik tervünk az, hogy a kongresszus megkezdése előtt
egy héttel, augusztus 29-én, vasárnap délután lelki előkészületet tartunk. Az előkészület délután 4 órától 6 óráig tart. Az első órában tanúságtételek és beszélgetések lesznek az Eucharisztiának a közösségeket
összetartó hatásáról, a második órában pedig csendes szentségimádást
végzünk. Az összejövetel a vasárnap esti ünnepélyes szentmisével zárul.
Kérjük a kedves újlaki híveket, hogy nagy számban kapcsolódjanak
bele a közös esti imába és az együttes lelki előkészületbe. Ezek a lelki
találkozások lehetővé teszik, hogy az előkészület utolsó szakaszában
még jobban felkészüljünk arra a végső találkozásra is, amikor Istentől
jutalmat nyerhetünk. Ama végső találkozás beteljesítője lesz azoknak
a találkozásoknak is, melyeknek örömében az Eucharisztia már itt a
földi életben részesít minket.
Ferenc atya
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A Kármelhegyi Boldogasszony
kápolna búcsúja
Mint az ószövetségi időkben a Kármel
hegyén Illés próféta korában, a nagy meleg és
szárazság idején, mi is vártuk már egy ideje a
felüdülést jelentő esőt. Emlékeszem, két nappal
a búcsú előtt láttam is az égen egy kis fehér
felhőcskét reggel Újlakon. Gondoltam, biztosan
nem véletlen éppen a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepének reggelén ilyen jelet látni.
Aztán jött a vihar, a felhőszakadás.
Kicsit féltünk, mi lesz vasárnap, amikorra
meghirdette Ferenc atya a Kármelhegyi Boldogasszony búcsú-szentmiséjét a Szépvölgyi úti
kápolnában. Dél körül még dörgött, esett, sötét
felhős volt az idő. aztán kicsit enyhült.
Minden bizonytalanság ellenére 2021. július
18-án, vasárnap délután az újlaki hívek és a
Szentendrei Világban Élő Kármelita Testvérek
meg a Skapuláré tagok szorgalmasan takarították
a kápolnát, hiszen a járványhelyzet miatt most
még annyiszor sem látogathattuk ezt a szent,
átimádkozott helyet, mint a járvány előtti
években.
Ferenc atya is felmérte a helyzetet, és látta,
hogy egyre többen vagyunk jelen. Végül a
kápolna teljesen megtelt, sőt, a kapu előtt is
álltak néhányan. Addigra már újra nagy meleg
lett és még a nap is kisütött. A misén résztvevők
újlaki testvérek, valamint a Szententendrei
Világban Élő Kármeliták, a Budapesti Világban
Élő Kármeliták és a Skapuláré Társaság tagjai
voltak. A szentmisét Beran Ferenc atya
celebrálta, ministránsa Varga Péter volt, az
olvasmányokat, könyörgéseket Harmat Péter
olvasta fel. Az ünnepi Kármelhegyi Boldogasszony szentmiséjének énekeit, zsoltárait,
himnuszait Tóth Miklós Zsolt tette felejthetetlenné, akivel minden jelenlevő lelkesen
együtt énekelt.
Az átélt élmény csodálatos volt. A közösség,
a lelki egység, az összetartozás, a felettünk, a
kápolna mennyezetére festett, felénk ölelésre
kitárt karú Szűzanya, és a tanítás, az evangélium
és a prédikáció üzenete, hogy mindannyian Jézus
anyja, testvérei, rokonai vagyunk, mi, akik
Hozzá tartozunk, akik hiszünk Benne, és Vele, az
Ő példájára tesszük dolgainkat – mindez lel-

künk mélyéig megrendített bennünket, még
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Keresztény szófejtés
király
szavunk Szent István első királyunk koráig biztosan visszavezethető, sőt, annál valamivel régebbre is. De nem sokkal! A szó
ugyanis Nagy Károly frank uralkodó nevéből ered, akit a latin
nyelvű források Karolus-nak (vagy: Carolus) neveznek. Nem ritka
a régiségben, hogy egy személy tulajdonneve egyben rangjelzés is,
gondoljunk csak István király apósára, akit Gyulá-nak és gyulá-nak
is nevezhetünk. Többnyire a tulajdonnév „fejlődött” rangjelzéssé,
lásd például a Caesar  császár változást.
Károly, a későbbi Carolus Magnus 768-ban lett rex Francorum,
azaz ’a frankok királya’. Nevéből nem gall és germán alattvalói,
hanem a részben behódolt szlávok „faragtak” uralkodói titulust. A
legtöbb szláv változatban kiesett az első magánhangzó, a második
pedig zártabbá vált, így alakult ki a král vagy králj szóalak. A honfoglaló magyarok viszont nem szerették a szókezdő mássalhangzótorlódást (ma se igen szeretjük), ezt feloldva alakították hát ki király
szavukat.
Tanulságos ’király’-ügyben a veszprémvölgyi apácák 1002 előtt
kelt görög nyelvű adománylevele. Így kezdődik: Az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében elrendelem – és most hadd folytassuk a fonetikusan átírt görög szöveggel: egó Sztephanosz chrisztianosz ho kai
král pászész ungriasz… Azaz: „én, keresztény István, és minden
magyarok králja”. – Az eredeti görög ’király’ természetesen a baszileusz, Pilátus is e szóval kérdezi Jézustól, ’te vagy-e a zsidók királya?’ István azonban a görög szövegben is král titulust kap, ez az
újabb keletű uralkodói cím tehát már igencsak használatos lehetett.
Talán érdemes megjegyezni, hogy bizonyos dolgok, tárgyak jelentőségét, kiemelkedő voltát is érzékeltetjük a király szóval. Fontos lap a király a kártyában, döntő szerepű figura a sakkban, középen áll a kuglibábuk között… Vagy ami egy főnévtől bravúr, újabban melléknévi használata is lett: Ami nagyon tetszik, az ’nagyon
király’.
Szaszovszky József
ha a Máté evangéliumából idézett rész jól ismert volt is
mindannyiunk számára. Jó volt együtt ünnepelni, összetartozni.
A Kármelhegyi Boldogasszony különleges üzenete, ami minden
ilyen ünnepen átélhető: legyünk igazi, Istenhez tartozó közösség,
közösségeket alkotó, összetartó gyermekei az Úrnak és Máriának,
akinek vállruhája rajtunk éppen ezt jelképezi – ahogyan ezt saját
élményeire is visszaemlékezve Ferenc atya mondotta homíliájában.
Hála és köszönet ezért a szép ünnepért Istennek, Kármel
Ékességének, Boldogságos Szűzanyánknak, valamint Ferenc
atyának, a szervezőknek és minden jelenlévőnek! A résztvevők és
a különleges ünnepi áldásban részesülők nevében
Stock Szent Simonról nevezett Terézia Emőke OCDS
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Búcsút ültünk idén is
Kedves Olvasó a jövőben, ne érezd banálisnak a fenti
címet. Covid-vírus sújtotta korunkban korántsem természetes az ilyesmi. De éppen mint előző évben, a Gondviselés 2021-ben is lehetővé tette, hogy templomunk búcsúját együtt, maszk nélkül, egymás felé nyitottan ünnepelhessük. Fizikai és lelki értelemben egyaránt. Az egyik
résztvevő, egyik olvasónk írta:
„Nagyon jól éreztem magam a múlt vasárnap. Azt
éreztem, hogy egyre közelebb kerülök Istenhez. Ez
rögtön már az után bekövetkezett, hogy elmondtam az
imákat, amiket imádkozni
szoktam. Ritka, de nagyon
jó érzés volt: Isten mellettem állt és segített. Több
összejövetelt kellene tartanunk, hogy mi is még közelebb kerüljünk egymáshoz.
Isten sosem hagy el, és sosem hagy cserben, ha megfelelően tudunk viselkedni.”
Az újlaki búcsú a napján, pénteken, július 2-án kezdődött, áhítatos, énekes,
tömjénfüstös szentmisével. Hasonló misék következtek
vasárnap, lélekemelő zenei szolgálattal. A reggeli szentmisén a Sarlós Boldogasszony Kórus énekelt, a délelőttin
Zsolt kántorunk és felesége, a hegedűművész Krisztina
gyönyörködtette a híveket játékával. A hívek másik része
ekkor már a templomkertben sürgölődött – és most átadjuk a szót egy másik testvérünknek, az egyik szervezőnek:
„Gondolná-e az Újlakon kevéssé ismerős arra járó,
aki most a templomkert kerítésén bepillantva csak egy elhagyatott kertet lát, hogy itt tartjuk minden év július 2-a
körül templomunk búcsúünnepét? Hinné-e, hogy akkor

ez a szűk és sötét kert kitágul és kivilágosodik? Pedig így
van ez.
Idén is több mint százan gyűltünk össze. Minden korosztály képviseltette magát és az együttlét, a közös főzés
feloldotta a korkülönbségből adódó kommunikációs korlátokat. Ha július 4-én téved felénk az idegen, hatalmas
jókedvet és nyüzsgést tapasztalt volna. És elmélyülten
beszélgető kisebb csoportokat. A Sarlós Boldogasszony
templom szeretetben együtt
ünneplő újlaki híveit. Jövőre őt is szívesen látjuk, ha
erre jár.”
Volt hát beszélgetés kisebb csoportokban, és volt
plenárisan, mikrofon segítségével. Főként arról, ki-ki
milyen tanulságot vont le a
vírus okozta vészhelyzetből. És volt ének itt is: kórusunk a mise után a szabadban is kitett magáért. És
nem is csak énekelt: lecsót
is főzött bográcsban! Ezt
megtette vagy öt másik csapat is, de annyit idén se bírtunk főzni, hogy mindenki pukkadásig jóllakhasson. Egy másik szervező tapasztalata:
„Hoztuk a szokott formánk.☺ Nemhiába vártuk a búcsút egy évig. Szuper finomak lettek idén is a lecsók, találkozni is jó volt a többiekkel. Új kategória is született,
a »papi lecsó«, amiből szerintem hagyomány lesz...”
Ez utóbbi estére készült, Ferenc atya vendégeinek. De
a búcsú résztvevői sem maradtak éhen, se fizikailag, se
lelkileg. Köszönhetően a résztvevőknek, a szervezőknek,
Ferenc atyának és a Gondviselésnek…
A szerk.

Beszámoló a plébániai közösségi épület tetőszerkezetének felújításáról
A plébánia közösségi házának tetőfelújítási munkálatai meghaladták a 40 %-os készültséget.
Folyamatosan 4 méteres szakaszokban, az ácsszerkezet teljes tehermentesítése mellett zajlik a lécezés cseréje. A munka várhatólag még 2–3 hétig fog tartani. A
munkálatok során a hátsó kertet és részben a plébánia udvarát használják a szakemberek a cserepek és az egyéb
építőanyagok tárolására, így a közösségi ház zavartalanul használható. A közösségi házon zajló munkálatokkal

párhuzamosan elvégezzük a templomkert kerítésének
rozsdátlanítását és újrafestését.
Köszönjük a kedves híveknek a felújításhoz nyújtott
eddigi támogatásukat, és továbbra is köszönettel fogadjuk felajánlásaikat plébániánk OTP Banknál vezetett
(Budapest-Újlak SB Plébánia, 11702036-20546803
számú) számlájára történő utalással, de személyesen is
be lehet fizetni hétvégén az információs irodában, hétköznap a plébánia irodájában.
Kiss Márton
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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)
Iroda (1023 Bp., Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
augusztusban hétfőn és kedden nincs félfogadás,
szerdán és csütörtökön: 1600-tól 1800 óráig. pénteken: 1000-től 1200 óráig intézhetjük ügyeinket.
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden
hónap első szombatján az esti misék után 1930-ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730, minden
hónap 27-én Szent Margit vesperás 1730.
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21én a 1800 órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel
minden hónap első szombatján a 1800 órai misét.
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Táboroztunk
A cserkészetben mindig is az év egyik, ha nem a legfontosabb eseménye a nyári nagytábor. Ez rendszerint egy körülbelül kilenc napos ottalvós, nomád típusú tábor szokott lenni
valahol az országban az erdő mélyén. Tavaly sajnos csak egy
rövidebb és visszafogottabb tábort sikerült tartanunk, de idén
már teljes pompájában tarthattuk meg kedvenc nyári programunkat, méghozzá az ország egyik legszebb táján, a Zempléni hegységben. Mondanom sem kell, a környezet igazán
mesébe illő volt. Pálházától nem messze, a Kőkapuhoz közel
táboroztunk egy hosszúkás rét mellett, ahol esténként, a közvilágítás hiányából adódóan, lélegzetelállító látványban lehetett részünk. Az égre felnézve még a leghaloványabb csillagokban is lehetett gyönyörködni, olyan tiszta volt az ég. Bár
az időjárás néha meglehetősen viharosra fordult, pár beázással és némi álmatlansággal megúsztuk a komolyabb gondokat.

Együtt imádkozzuk a rózsafüzért augusztus 3án du. 5 órakor a templomban.
Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között.
Bibliaóra nyáron is minden hétfőn este 7 órakor
a Szent Margit teremben.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái nyáron
szünetelnek. Új tagok jelentkezését továbbra is
várja Török Andrea karnagy.

Családi események
Halottaink: Vancsisinné Szlovák Gabriella (46),
Winklerné Szűcs Mária (78), Dévai Géza (87),
Körösi Péterné Márta (54), Sipos Jenő (77), Kerekes István (86), Gyulai Zsolt (84)
A keresztség szentségében részesültek:
július 4: Domonkos Fülöp, július 11:
Halik Panna és Zorka, július 16: Baráti Boróka Klára
Házasságot kötöttek:
július 2: Szabó Tamás és dr. Jancsi Lilla, július 3:
Turtsányi Bence és Nagy Eszter, július 31: Andrea Costantino és Bölcsházy Réka; Csengery
Zsolt és Takács Lilien

Program tekintetében sem unatkoztunk, a kézműveskedéstől kezdve a hadijátékokon át a csendesebb, beszélgetősebb
programokig. Nagy öröm volt számunkra, hogy a plébániától
Márton atya el tudott látogatni hozzánk és misét tudott tartani
nekünk, mivel nem is emlékszünk rá, mikor volt utoljára misénk a tábor területén.
Rendszerint a táborokban jutalmazzuk az újonc és kiscserkész korosztályt, így ebben a táborban rengetegen kapták meg
sikeres próbájuk után az egyenruhájukat. Mindent összevéve
egységben, jó egészséggel és jó kedvvel térhetett haza mindenki a táborból.
Farsang Mátyás
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