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Kezdődik a világkongresszus!

„Millió szív összecsengjen”

Szeptember 5. és 12. között Budapestre figyel a katolikus világ. Több mint 4 éve aktívan készülünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amely életre szóló élmény lesz mindenkinek, aki részt vesz rajta.
Mindenkit buzdítunk, hogy használja ki az
alkalmat misszióra és meséljen nem hívő ismerőseinek az Eucharisztiáról, a közöttünk
lévő Jézusról és hitünkről. Ez idő alatt foglaljuk imáinkba különösen is a rendezőket, elsőáldozókat, résztvevőket és mindazokat, akik
segítik a Kongresszus lebonyolítását, hogy
minden Urunk nagyobb dicsőségére, az Ő akarata szerint történjen, Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának közbenjárásával.
A NEK-kel kapcsolatos minden lényeges
információ megtalálható az IEC2020.hu honlapon és számos szórólapon. Gyakorlati tudnivalók a közös részvétellel kapcsolatban:
A nyitó misére, a szombati gyertyás körmenetre és a zárómisére együtt is tudunk menni,
az ajánlott módon, tömegközlekedéssel. Indulási időpontok Újlakról:

Az utóbbi időben gyakran hallunk visszaemlékezéseket az 1938as Eucharisztikus Kongresszusról. Ezekbe a visszaemlékezésekbe
néha egy kis keserűség is vegyül. „Milyen sokan voltak az ünnepségeken, milyen sokan áldoztak és vettek részt az éjszakai szentségimádáson! Bezzeg a mai világban…” – mondják. A változatlan szövegű
himnusz is ilyen érzéseket válthat ki bennünk: „Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!” Ez az ének feltételezi, hogy nagyon
sok ember hitük megvallásában szinte eggyé válik. A korunkról készített lelki látkép azonban inkább a keresztények számának csökkenését, vallási megosztottságot, vagy ami talán ennél is rosszabb, vallási közömbösséget mutat. Hogyan
tudjuk a himnuszt mégis úgy énekelni,
hogy átéljük a szívek összecsengésének élményét?
A Szentírást olvasva választ kaphatunk erre a kérdésre. Szent Pál apostol leveleit olvasva eltűnődhetünk
azon, hogy az apostol, bár leveleit
csak néhány embernek írta, mégis nagyon sok embert megmozgatott, akik
úgy érezték, hogy szívük érintkezik az
apostoléval. Az apostol néhány embernek írt, de azzal a belső meggyőződéssel, hogy milliók fogják majd olvasni és hallgatni. Üzenetének óriási volt a kisugárzó ereje, mert abból a hitből, meggyőződésből származik, hogy az emberek vágyakoznak arra az üzenetre, amit ő is közvetít. A történelem igazolta, hogy üzenetét mások is megértették, akik
az igazság után vágyakoztak. Nekünk is azzal a meggyőződéssel kell
énekelnünk a himnuszt, hogy az Istentől látszólag távolállók, lélekben
megosztottak és közömbösek vágyát is kifejezze.
Ezen gondolkodva eszükbe juthatnak Joseph Ratzinger bíboros
sorai, melyeket nem sokkal pápává választása előtt írt Európa szellemi
gyökereiről és várható jövőjéről. Írásában felhívja a figyelmet arra,
hogy a kereszténységnek prófétai szerepet kell vállalnia földrészünkön. Krisztus követőinek egy kezdeményező, bátor kisebbséggé kell
válniuk, azzal a tudattal, hogy küldetésük széleskörű, minden emberhez szól. Azokhoz is, akik nem járnak templomba, nem részesülnek
az Eucharisztia kimeríthetetlen mélységének megtapasztalásában, de
vágyódnak utána. Ennek tudatában vegyünk részt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson és énekünkkel is dicsőítsük az Urat.

Nyitó mise (Hősök tere)
– szeptember 5., vasárnap 13 óra 15 perc
Szentmise, gyertyás körmenet (Kossuth tér)
– szeptember 11., szombat 14 óra 30 perc
Ünnepi zárómise Ferenc pápával (Hősök tere)
– szeptember 12., vasárnap 8 óra 45 perc
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szentmiséken ülőhelyet nem tudnak biztosítani.
Legjobb, ha egy könnyű összecsukható (zarándok-) széket viszünk magunkkal. Jó, ha velünk van egy kevés innivaló is, műanyag
edényben (üveget nem vihetünk be a területre), sőt a program hosszúsága miatt, akinek
szükséges, hozzon magával egy kevés ételt is,
legcélszerűbben mindezt egy minél kisebb hátizsákban.
Munkácsi Péter

Ferenc atya
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Negyed évszázad
Nosztalgiával gondolunk vissza a 25 év
előtti indulásra, amikor 1996 szeptemberében
először jelent meg a több újlaki által megálmodott Újlaki Hangok. A megjelenés előtti nyáron
már együtt dolgozott a négytagú szerkesztőség,
együtt gondolkodva az atyákkal, az akkori plébános atyánkkal, János atyával, György atyával,
aki akkor már húsz éve szolgált káplánként Újlakon, valamint Gábor atyával, aki vállalta a lap
lektorálását. Töprengtünk, hogy milyen jellegű
írások kerüljenek a lapba, milyen legyen a formátum, a hosszúság, stb. Az újság célját az újlakiak lelki- és közösségi életének segítésében határoztuk meg. Sokat törtük a fejünket a leendő
újság nevén is. Végül is a lehetséges változatok
közül az Újlaki Hangok lett a nyerő, hiszen az is
célunk volt, hogy minél több testvérünk
„hangja” helyet kapjon az újságban. Ez továbbra
is fontos lenne, ezért ezúton is buzdítjuk a kedves híveket, hogy ragadjanak tollat vagy laptopot, és írjanak az újságba cikkeket egy-egy olyan
egyházközségi eseményről, amin részt vettek,
vagy jelezzék a szerkesztőségnek, hogy melyik
jövendőbeli eseményről tudósítanának szívesen.
Kezdetekkor a zöld postaládába vártuk az írásokat, ma már elektronikusan, a következő e-mail
címre: ujlakihangok@ujlakitemplom.hu
A mindenkori szerkesztők mellett köszönjük
azoknak a munkáját is, akik az elmúlt negyed évszázadban írásaikkal gazdagították az újságot, és
várjuk az új jelentkezőket is!
A szerk.
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Keresztény szófejtés
kongresszus
szavunk idegenes hangzását talán mindnyájan érezzük, és ismervén
előfordulását a különböző nyelvekben – gyakran a végződés elhagyásával vagy módosításával, pl. ang. congress, ném. Kongress, ol.
congresso –, látjuk, hogy nemzetközi vándorszóval van dolgunk,
amely ezúttal nem Hellászból, hanem Itáliából kiindulva terjedt el
világszerte. Mi magyarok valószínűleg már a szóvégi -us (ejtsd a
latinban: -usz) Velence-környéki -us (ejtsd az olasz nyelvjárásban
és a magyarban: -us) kiejtését örököltük meg.
(Tanulságos példák a Jézus és a Krisztus szavak, melyek a latinban 2–2 ’sz’ hangot tartalmaznak. Amelyik két magánhangzó között áll, a magyarban maga is zöngésül: ’z’; a zöngétlen t előtt marad az ’sz’; a szó végén pedig mindkét esetben a latinban nem használatos ’s’ hangra változik. Ezt a (latin-olasz) szó végi s-t velencei
papok és más jövevények terjeszthették el Magyarországon, akik itt
szívesen látott venedego-k, azaz vendégek voltak.)
A szó „levezetésénél” a ’lépés’ jelentésű gradus főnévből érdemes kiindulni. Ennek igekötős igei származéka a congredi, melynek jelentése ’összelépni, -jönni, -gyűlni’, és ebből lesz végül a
congressus kongresszus. Alapjelentése tehát: ’összejövetel’, de
vigyázat: Amerikában már ’(törvényhozó) testület’!
Szaszovszky József

Újlaki emlék, 1938

Plébániánk Historia Domusa II. kötetének 94. lapján az alábbi bejegyzés olvasható:
A felejthetetlenül szép, bpesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékére
és országalapító Szt. István királyunk
halálának 900. évfordulója alkalmából
a Sarlós B.A. pleb. hívei az Oberbauer cégnél egy remekművű barokk áldoztatókelyhet készíttettek 870 P. értékben. – Ezen összeg a templompénztárból nyert kiegyenlítést.
A kongresszusi jelvény – mint emlék – Jakobey Jolán hívünk adománya a kehely talapzatán
nyert elhelyezést; amely körül felirat örökíti meg a nagy eseményt: a kettős szentévet. – A
ciborium súlya kb. 1700 gr. – Készítette Tomcsik N. cizellőr.
A véset szövege a következő: „Ad maiorem gloriam D. N. Jesu Christi Eucharistici et ad
memoriam recolendam Protoregis Regnique conditoris S. Stephani effici curaverunt: Fideles
Parochiae Neo-Budensis de Visitatione B. M. V. nuncupatae, occasione Congressus Int.
XXXIV. Eucharistici Budapestini celebrati, vertentaque anno 900-mo decessus S. Regis nostri
Stephani. 1938.
[Magyarul: A mi Urunk, az Eucharisztiában lévő Jézus Krisztus nagyobb dicsőségére és
Szent István első király és országalapító emlékének tiszteletére készíttették: a Boldogságos
Szűz Mária látogatásáról nevezett újlaki plébánia hívei a Budapesten tartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, valamint István szent királyunk halálának 900. évfordulója
alkalmából. 1938.]
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Stefan Wyszyński bíboros
boldoggá avatása
Varsóban 2021. szeptember 12-én boldoggá avatják Stefan Wyszyński (19011981) bíborost, Lengyelország egykori
prímását, az elmúlt évszázad egyik legnagyobb egyházi vezetőjét. A boldoggá
avatás előtt többnapos konferenciát tartanak, amelyen Ferenc atya is előadást tart.
Előadásának címe: „Közös vonások
Mindszenty József és a Stefan Wyszyński
küzdelmeiben a totalitárius rendszerek
idején”. A címhez egy kérdés is tartozik:
„Beszélhetünk-e közép-európai lelkiségről?” Az előadás rávilágít arra, hogy a két
főpásztor saját népének és Közép-Európának közös lelkiségéből is merített, amikor küldetését teljesítette.
A szerk.

Tetőfelújítás
A plébánia közösségi házának tetőfelújítási munkálatai befejeződtek.
Elkészült a teljes tetőfelület cseréplécezésének cseréje, valamint a bádogozások és a hófogók javítása is. A plébánia
udvaráról és a közösségi ház hátsó kertjéből is levonultak a szakemberek. A területeket újra zavartalanul lehet használni.
Ezúton szeretném megköszönni a
munkálatokat végző szakembereknek és
a kivitelezés lebonyolítóinak áldozatos
munkáját.
A közösségi házon zajló munkálatokkal párhuzamosan a templomkert kerítésének rozsdátlanítása és újrafestése is elkészült. Köszönjük a kedves híveknek a
felújításhoz nyújtott nagylelkű támogatásukat! Isten fizesse meg!
Kiss Márton

Könyvajánló
Amit a próza oldalakon keresztül magyaráz, azt a költészet pár sorral teszi
egyértelművé. Ezt a titkot boncolgatja
Kuklay Antal atya A kráter peremén című
könyvében, melyben Pilinszky János költészetét analizálja, annak a valóságtól a
misztikumig terjedő széles skáláján. Ezt
az olvasmányt ajánlom minden, költészet
iránt nyitott testvéremnek, mely a szeptember 4-én kezdődő Szent István könyvhéten vásárolható meg. Udvardy László
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Eucharisztia és Ausztria
Sajnos sok rossz hírt is hallunk Katolikus Világegyházunk háza tájáról, például a németajkú püspökségek egy részéből, akár már Bécsből is: Concita
Wurst lép fel a templomban szivárványos kellékek között, vagy a pápai tiltás
ellenében több helyen az egynemű párok megáldása folyik. Ezért különösen
örültünk, amikor most, augusztus 15-én Ausztriának a Villach város melletti kis
település-részében, a Gail folyó mentén levő Maria-Gail-ban részt vehettünk az
ünnepi szentmisén, ahol a hagyomány és a liturgia szépsége volt megragadó.
Nagyboldogasszony napja régóta nagy ünnep Ausztriában, különösen egy
olyan 900 éves kegytemplomban, amely „Szeretett Asszonyunkról” van elnevezve. Túrázó csoportunkkal egy nappal az ünnep előtt érkeztünk, éppen a
templommal szemben található panzióba, ahova áthallatszottak az énekpróba
és a zenekar hangjai is. Az ünnep reggelén aztán a nagy sürgés-forgás miatt
még nem keresztény társaink is eljöttek, legalább megnézni, milyen ünneplés
lesz itt.
Említést érdemel, hogy fogadónk nagytermében, ahol reggeliztünk is, egy
fametszet emlékezik meg egy 103 évvel ezelőtti eseményről: az akkori fogadós,
mai vendéglátónk nagyapja (becenevén: Vadember) ebben a teremben kezdeményezte azt a fegyveres ellenállást, aminek nyomán 1918-ban Karintia tartomány mégsem lett az akkor születő Jugoszlávia része, hanem maradt osztrák
terület. Így jobban érthetővé válik, mit jelentett a szentmise kezdetekor a nemzeti viseletbe öltözött ifjúság bevonulása a templomba, mellükön piros-fehérpiros kokárdákkal. De éppen ezért érdemes azt is megemlíteni, hogy ez nem
párosult azzal a számunkra fájdalmas tudomásul-nem-vétellel, amelyet ma is
tapasztalunk a Trianonban elcsatolt területeken, ahol szeretnek úgy viselkedni,
mintha magyarok nem is élnének ott, mintha a szomszéd ország hivatalos
nyelve nem számítana és azon a nyelven nem is lehet kiírni semmilyen táblát,
leírást. Nem, az osztrák kokárda viselése jól megfért azzal, hogy a szentmise
olvasmánya elhangzott szlovénul is, és a lengyel vendég atya, aki a remek
szentbeszédet mondta, szlovénul is és olaszul is köszöntötte a híveket.
A hagyományok megjelenítése amúgy itt-ott meglepő is volt:
egy külön padsorban a karitász
jellegű munkában résztvevő aszszonyok csoportja ült hagyományos viseletben, a férjes asszonyok aranyszínű, az özvegyek fekete főkötőt viselve. A lényeg
azonban nem ez volt, hanem a
szentmiseáldozat és az eucharisztia ünneplése, a liturgia pontossága és szépsége. Szégyellhettem
magam rosszindulatú előítéletemmel, miszerint biztosan itt is lesz majd valamilyen modern kori elhajlás, ami
errefelé, Nyugat-Európában elő szokott fordulni. Hát nem volt! Minden az
örömhír hirdetéséről, a tanításról és a liturgia nagyszerűségéről, pontosságáról szólt: a kiváló olvasmány-felolvasás, a szentbeszéd, a füstölések, az énekesek szolgálata néhány hegedűssel és orgonával kiegészítve, a leborulás úrfelmutatáskor.
Remélem, ennek örömét tudjuk majd az Eucharisztikus Kongresszuson is
megtapasztalni, amikor sokféle nemzet sokféle fiai-lányai jönnek össze imádkozni és ünnepelni, s hogy a sokszínűség nem devianciát hoz, hanem megerősít minket.
Harmat Péter
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Hírek, hirdetések
Augusztus 8-án a 9-es szentmisét Nyíri Tamás professzor, egykori újlaki káplán lelkiüdvéért mutatta be Gájer László atya,
aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
II. Kereszténybölcseleti tanszékén Nyíri professzor harmadik
utódja. A szentbeszédet Kuminetz Géza professzor úr, a PPKE
rektora mondta. A szentmisén csak lélekben tudott jelen lenni
Tarjányi Béla professzor úr betegsége miatt. (Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Tarjányi Béla professzor úr augusztus 28-án
visszaadta lelkét Teremtőjének.)

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800,
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnapján és
18-án 1600
Iroda: (1023 Bp., Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
hétfőn és pénteken: 1000-től 1200 óráig,
kedd, szerda, csütörtök: 1600-tól 1800 óráig.
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.
Együtt imádkozzuk a rózsafüzért minden hónap első keddi napján, e hónapban 7-én 17 órától
a templomban,
Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között.
Bibliaóra minden hétfőn este 7 órakor a Szent
Margit teremben.
A Sarlós Boldogasszony Kórus hétfőn és csütörtökön tartja próbáit szeptember 13-tól a Szent
István teremben 1900 órától.
Nyugdíjas klub: minden második hét keddjén 10
órakor a Szent Margit teremben, e hónapban 14én és 28-án.

Mátraverebély-Szentkúton a búcsú alkalmával augusztus 14-én, Nagyboldogasszony
ünnepének előestéjén Varga Lajos püspök úr
megáldotta a környékünkön élő és alkotó
Rácz Gábor zománcművész alkotását. A
Jó Angyalt ábrázoló művet egy keresztény
család ajándékozta a kegyhelynek. A búcsú
méltó megünneplésére többezrek gyűltek
össze.
Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepi
szentmiséi miatt Erdő Péter bíboros úr rendelkezése szerint a főegyházmegye templomaiban, így templomunkban sem lesz
szentmise a következő időpontokban:
szeptember 5-én, vasárnap este
szeptember 11-én, szombaton este
szeptember 12-én, vasárnap délelőtt
Ezzel a rendelkezéssel arra buzdít főpásztorunk, hogy a hívek az
Eucharisztikus Kongresszus ünnepi szentmiséin vegyenek részt.
Aki nem tud ezeken a szentmiséken részt venni, aznapra felmentést kap a szentmise-hallgatás alól.

Családi események
A keresztség szentségében részesültek:

Elsőáldozáshoz járult:

augusztus 1: Hollósi Bertalan, Hollósi Luca,
Riczkó Levente Mihály; augusztus 8: Jaczkó
Emilia; augusztus 13: Szement Doroti; augusztus
14: Voith Elizabeth, Voith Sarolt, Molnár Milán,
Molnár Ádám; augusztus 15: Tóth Rozina Panna,
Vadász Lilla Liliána; augusztus 21: PonoriThewrewk Júlia, Ponori-Thewrewk Botond és
Ponori-Thewrewk Kende; augusztus 27: Grifferty Gábor George; augusztus 29: Mester Molli
Mária és Nagy László Benett Roland

augusztus 18: Erdei Árva Viktor
Házasságot kötöttek:
augusztus 7: Ajtai András és Vas Fanni; augusztus 13: Szabó
Bence és Kecskés Krisztina; augusztus 14: Fábián Ádám és Király Kamilla; augusztus 14: Ponori-Thewrewk Ajtony és Tóth
Tímea; augusztus 28: Deutsch Tibor és Istók Mária
Halottaink: Bánkúti Józsefné (85), Marosvári Imréné Ilona (97),
Fehér Gyula (78), Ila-Horváth Lászlóné Erzsébet (83), Dr. Perlényi Antal (88), Gacsal István János (65)
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