
 

„Taníts úgy számlálni napjainkat,  

hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsolt 90,12 
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Taníts! 

 
Az új év első napjaiban, amikor a napokat számláljuk, 

előre nézünk, tervezünk, lehetne-e jobb kérésünk, mint a 

zsoltárosé? 

Mózesnek, Isten emberének imája ez a zsoltár, címfel-

irata szerint. Költői, és hitvallásos szempontból talán a leg-

nagyobb zsoltár, benne mélységek és magasságok tárulnak 

fel. Taníts!, kéri a zsoltáros. Ma mindenki tanul. Ilyen vilá-

got élünk, kisgyermekkortól egészen időskorig, alapképzés-

től másod- és harmaddiplomák, másod- és harmadszakmák 

megszerzését is beleértve, az informatikai világ eszközei-

nek használatáig. Tanulunk egy életen át másoktól, saját ká-

runkon, a médiából, a közszellemből, és még sorolhatnánk. 

Egyfajta bölcsességre el is lehet jutni ezek által, de aki az 

Istentől engedi magát taníttatni, az 

jut el az igazi, Isten szerinti bölcses-

ségre. Azt mondja a Példabeszédek 

könyve: a bölcsesség kezdete az Úr-

nak félelme (Péld 9,10). Kérhetjük: 

Uram, taníts! Hajlandók vagyunk-e 

erre elindulni, időt szakítani ebben 

az új évben? Ennek van igazi pers-

pektívája, mert az örökéletre lehet 

tanulni, nemcsak erre a földire.  

Úgy számlálni napjainkat…Azt mondjuk, fut az idő. A 

gyerekek úgy látják, cammog. Már szeretnének iskolába 

járni, aztán szeretnének nagyobbak lenni, több kiváltságot, 

engedményt élvezni, mikor lesznek már felnőttek?  Hisz’ 

messziről olyan kívánatosnak tűnik. Ők ezért számolják a 

napokat. Aztán jön az az idő, amikor nincs idő számolni az 

időt, a napokat, egyik teendő után jön a másik, és csak azt 

vesszük észre, hogy olykor fordítani kell a naptáron. Nem 

számoljuk az időt, csak éljük, és rohan. Aztán megint eljön 

az a szakasz, amikor elkezdi számolni az ember a napokat: 

mikor jönnek a gyerekeim, az unokáim meglátogatni (ott-

hon vagy a kórházban), de lassan is tud telni az idő! Külö-

nösen tehetetlenségre, vagy leszűkített életlehetőségekre 

ítélve, négy fal közt várni. Egyedül várni. A világjárvány 

idején sokan így élik meg. Ha magunk számoljuk az időt, 

ha csak a horizontális síkon látva, a magunk bölcsességére 

hagyatkozva, akkor nagyon könnyen aránytévesztésbe ju-

tunk. Rálátás nélkül hogy bele tudunk merülni vagy kese-

redni egy-egy élethelyzetbe! Ezért nem mindegy, hogy ma-

gunk akarjuk-e számolni a napokat, vagy kérjük Istent: ta-

níts minket számolni, úgy számolni, jól számolni! Hogy 

majd elszámolni is tudjunk. Mert csak így lehet eljutni arra, 

ami a mondat második felében van: …hogy bölcs szívhez 

jussunk. Ez lehet egy jó cél ebben az új évben.  

Bölcs szív. Érdekes társítás: a bölcsességet az értelem-

hez szoktuk kötni. Nem nehéz megismernünk és megérte-

nünk az ókori kelet gondolkozását, hiszen mi magyarok is 

kicsit hasonlóan a szívünkkel gondolkoztunk mindig. S 

amikor a szív bölcsességéről szól a 

zsoltár, talán megértjük, mit is kér 

itt Mózes. Mert a szív természeté-

nél fogva nem bölcs. Azt mondja az 

a Salamon, aki bölcsességet, értel-

mes szívet kért az Úrtól, hogy csa-

lárd a szív. Ugye aláírjuk? Van 

úgy, hogy becsap. De a szív elszo-

morodik, megtörik, elhagy, felhá-

borodik, tévelyeg, megkövéredik – ezek mind bibliai hivat-

kozások! –, és innen indulnak ki a jó és gonosz gondolatok. 

Nem elérhetetlent kér a zsoltáros. Ezek szerint el lehet jutni 

a bölcs szívig. Jézus tanítása a Hegyi beszédben: Boldogok, 

akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják! (Mt5,8) 

Nekünk, újszövetségieknek már ez a bölcsesség elérése, el-

kérése csak Krisztuson keresztül lehetséges, hiszen a teljes-

ség Benne készült el, a teljes élet, az örökélet, a teljes bűn-

bocsánat, s Benne teljesült az Ézsaiás jövendölése: csodá-

latos tanácsos. S ha tőle, Krisztustól kérjük a tanácsokat, 

tőle tanuljuk számolni, mérni a napokat, látni életünk ese-

ményeit, lényegeset és lényegtelent, ideigvalót és örökké-

valót, akkor juthatunk csak el igazán a szív bölcsességéig. 

Legyen ez a mi kérésünk is ebben az új esztendőben: Ta-

níts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!  

  

Újlaki Hangok 

Csaholcziné Kádár Marianna református lelkipásztor 

 

Ökumenikus imahét: január 16-23. 
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Szaszovszky József 

Bognár Bernadette 

Jubilánsok köszöntése 
 

Szent Család vasárnapján a fél 11-es szentmi-

sén öt jubiláns házaspárt áldott meg Ferenc atya, a 

többi házaspárral együtt. 50, 45, 40 és 10 éves há-

zasok, valamint ebben az évben házasodottak je-

lentkeztek az áldásra. 

A rangidős 50 éves jubiláló, Fejérdy Tamás be-

szélt felesége, Rózsa, és részben valamennyi ünne-

pelt nevében is. Hálát adott a Mennyei Atyának, a 

Szentháromságos egy Istennek és a Szűzanyának, 

aki minden örömben és nehézségben velük volt. 

Hálát adott gyermekeikért, azok házastársaiért, 

az unokákért, azért a szeretetért, amit ők is már 

szüleiktől kaptak. Hálát adott a sok jóért, örömért, 

de a nehézségekért is, az egészet együtt hatalmas 

ajándékként kapták. 

Zárásként vallotta, hogy az 50 év kis töredéke 

az örökkévalóságnak, ahol szintén össze fognak 

tartozni.

                  Keresztény szófejtés 
reverzális 

szavunk a latin reverto(r) ’visszatér’ ige melléknévi szárma-

zéka, latinos alakja reversalis. Ez a latin szótárakból rendre hi-

ányzik, ami a szó újabbkori használatára utal. Valószínűleg a 

középlatin reversum ’viszonzás, válasz’ szóalakból képezték a 

reversalis-t, előbb melléknévként, majd főnevesítve ’válasz 

megerősítés, elismervény, térítvény’ jelentésben. A 19. szá-

zadban vált fontossá speciális használata: „A házasfelek írásos 

megegyezése a születendő gyermekek vallásáról vegyes házas-

ság esetén.” (Magyar Katolikus Lexikon) Kialakult egy speci-

ális kifejezés is, a reverzálist ad, melynek jelentése: ’beleegye-

zik, hogy gyermekeik a házastárs vallását kövessék’. 

Érdekes, hogy ugyanennek a latin igének a befejezett mellék-

névi alakjából – reversus – kifejlődött egy nemzetközileg használt 

francia szó, a revers. Jelentései a ’viszonzás, visszás, fonák’ érte-

lemből alakultak ki, jelentheti a kabát, zakó hajtókáját, a pénzérme 

hátlapját, de természetesen kötelezvényt is. 

 

 

„”… a Főváros a Szent Margit-szigeten, a régi 

Dömés kolostor romjai mellett a Közmunkák Tanácsa 

által kijelölt helyen Árpádházi Szent Margit tisztele-

tére, lehetőleg a korabeli stílus hangulatában megépíti  

a „Magyar Felajánlás Templomát”, melyben Szent 

Margit szellemében, az ő apáca-

rendjén keresztül a nap minden 

órájában és percében felajánljuk 

magunkat Magyarország Patró-

nájának, a Boldogságos Szűznek, 

kérve, hogy felajánlásunkat Szent 

Margit példájára fogadja el és ve-

gyen bennünket és nemzetünket 

oltalmába …” 

A határozatot, amelyből a fenti 

idézet származik, 1944 októberé-

ben hozta Budapest székesfőváros 

tanácsa. A terv előzménye, hogy 

Badalik Bertalan domonkos tartományfőnök szerette 

volna visszatelepíteni a domonkos apácákat a Margit-

szigetre, el is készíttette egy templom és egy kolostor 

vázlatterveit. Engedélyért és anyagi támogatásért azon-

ban a Fővároshoz, illetve a Fővárosi Közmunkák Taná-

csához kellett fordulnia. A Főváros a költségeket vál-

lalta, a terveket azonban elutasította – és néhány nap 

múlva a 2. Ukrán Front elérte Budapestet. 

A háború után folytatódtak a feltárások a Szigeten és 

újra felmerültek rekonstrukciós tervek is.  

1948-ban „helyszíni szemlét tartottak Gerő László, a 

fővárosi magasépítési ügyosztály műszaki tanácsosa, Jajc-

zay János művészettörténész és az újlaki plébános részvé-

telével. A szemle résztvevői az (ek-

kor már) Engesztelés templomát a 

domonkos kolostortól távolabb, a 

klarissza zárda romjain, a sziget kö-

zepén gondolták elhelyezni […]. Az 

újlaki plébános is úgy vélte, hogy a 

sziget a vallásos és nemzeti élet köz-

pontja lehetne. Az ügy 1948 decem-

berében került a bíboros elé.” 

Mindszenty bíborost néhány nap-

pal később letartóztatták, és ezzel kez-

detét vette hosszú kálváriája. A mar-

gitszigeti templomterv pedig mély feledésbe merült. Pálfi 

Lajos újlaki plébános sem szorgalmazta… 

 

 

 

 

 

 

Petrovácz Gyula terve, 

1944. március 

A Szent Margit halálának évfordulójához kötődő emlék-

misét idén január 16-án, vasárnap 11 órai kezdettel ce-

lebrálja Erdő Péter bíboros úr a margitszigeti romoknál.  

Minden hívőnket szeretettel várjuk a szabadtéri misére! 

Szaszovszky József 

A Magyar Felajánlás temploma 
Adalék a Margitsziget szakrális történetéhez 
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Bárányok kisközösség 

Újlakon 
Szülői kérésre, szülők és gyerekek 

igényére válaszul, alakult meg közössé-

günk 2020 őszén, az előző években első-

áldozó gyerekekből. Tíz fővel indultunk, 

most nyolc gyerek a tagja, ötödikestől 

nyolcadikosig, fiúk és lányok vegyesen. 

Nevünket a gyerekek találták ki. A kis-

közösséget én vezetem, Márton atya tá-

mogatásával. 

Havonta egyszer találkozunk, a va-

sárnap 9 órai szentmise után, és másfél-

két órát töltünk el együtt, beszélgetéssel, 

énekléssel, játékkal, kézműves tevé-

kenységgel. Nemegyszer segítenek be 

szülők az alkalmakon, pl. finom sütemé-

nyekkel, vagy a foglalkozás megtartásá-

ban való részvétellel.  

Amikor személyesen nem tudtunk ta-

lálkozni a járványveszély miatt, akkor 

online tartottuk meg az alkalmakat, de ez 

sem szegte a gyerekek kedvét!  

Idén elhatároztuk, hogy a közösség-

formálásra nagyobb hangsúlyt fogunk 

fektetni; ennek jegyében megünnepeljük 

a születésnapokat, és megpróbálunk plé-

bánián kívüli programokat is szervezni. 

A tervek között egy párnapos nyári tábor 

is szerepel.  

Legutóbb december 12-én találkoz-

tunk, amikor karácsonyra készülődő kre-

atív foglalkozást tartottunk a Szent István 

teremben. Itt kisebb testvérek, más gyere-

kek is csatlakoztak a tevékenységhez: pa-

pír angyalkák, karácsonyfadíszek, saját 

maguk által festett mécsestartók készül-

tek, amiket azután haza lehetett vinni. 

Remélem, a későbbiekben egy-egy 

plébániai rendezvényen is sikerül meg-

mutatnunk magunkat, és bízom benne, 

hogy a Bárányok igazi, összetartó, egy-

másra figyelő és egymást segítő kiskö-

zösségé válik majd.

                        Új képviselőtestület alakult 
Az új képviselőtestület tagjai advent 4. vasárnapján, december 19-én a ½ 11-

es szentmisén ígéretet tettek 

arra, hogy mindig és min-

denben az Egyház apostoli 

célját és a plébánia jogos ér-

dekeit fogják képviselni. 

Beszámoló a november 

30-i alakuló üléséről 

A bevezető ima után Fe-

renc atya ismertette az októ-

berben lezajlott képviselő-

testületi választás eredmé-

nyét, mely szerint a testület rendes tagja lett Büki Balázs, Domszky Andrásné 

Eszter, dr. Harmat Péter, Havasiné Zentai Edit, Hecsei Nikoletta, Jüling Erika, 

Kiss Márton, Lasetzky Krisztina, dr. Molnár Kálmán, dr. Molnár Gábor, Mun-

kácsi Péter, Soósné dr. Bognár Bernadette és Végvári Péterné Éva. Hivatalból 

tagja a testületnek dr. Beran Ferenc atya és Horváth Márton atya. Póttagok let-

tek: Jekelfalvi Judit, Jónás Tünde, Koncz Ádám, Szöllősi Szabolcs és Varga 

Péter. A választási eredményt az érsekség jóváhagyta. Őmellettük továbbra is 

számítunk a hagyományunk szerinti tiszteletbeli tagok, dr. Fejérdy Tamás, dr. 

Kerek Imréné Judit, Szakolczai Imréné Judit, dr. Szaszovszky József és Ud-

vardy László munkájára.  

Ezután következett a legújabb, bíboros úr által 2016-ban kiadott képviselőtes-

tületi szabályzat szerint a tisztségviselők megválasztása. A plébániai képviselő-

testület elnöke a plébános. Az elnök általános helyettese az alelnök, akit a testület 

választ meg tagjai közül. E tisztségre Ferenc atya javaslatát elfogadva újra dr. 

Harmat Péternek szavazott bizalmat a testület. Helyettese dr. Molnár Gábor lett. 

Jegyzőnek Jüling Erikát választotta meg a testület.  

A szabályzat három munkacsoport (evangelizációs, liturgikus, karitász) létre-

hozását feltétlen javasolja, ezen kívül a helyi igények és adottságok figyelembe-

vételével újabb csoportok hozhatók létre. Így plébániánkon öt munkacsoport ala-

kult: Evangelizációs munkacsoport, vezetője Büki Balázs, liturgikus munkacso-

port, vezetője dr. Molnár Gábor, karitász munkacsoport, vezetője dr. Molnár Kál-

mán, műszaki munkacsoport, vezetője Kiss Márton, információs munkacsoport, 

vezetője Havasiné Zentai Edit.  

Ezután a gazdasági bizottság létrehozása maradt hátra, melynek tagjai: a plé-

bános (elnök), a világi alelnök, valamint hárman a képviselőtestület tagjai közül, 

közülük két fő számvizsgáló. A három tag dr. Molnár Kálmán, dr. Molnár Gábor 

és Hecsei Nikoletta lett.  

Az új testület első nagy feladata a szinodális folyamatban való részvétel, 

amelynek kezdetéről novemberi számunkban már beszámoltunk. Erdő Péter 

bíboros úr körlevélben fordult a plébánosokhoz, szempontokat megadva, 

melyek figyelembevételével a plébániáknak írásban javaslatot kell tenni a 

plébániai élet megújítására. A képviselők hosszan tanácskoztak, hogy mi-

lyen formában kellene kikérni a hívők véleményét a megadott kérdésekről. 

Végül az a döntés született, hogy a képviselőtestületi csoportvezetők és a 

közösségek vezetői kapják meg a bíboros úr által kiküldött anyagot, és a 

tagokkal megtárgyalva írásban közvetítik Ferenc atya felé javaslataikat, me-

lyek összegzését február közepéig kell az érsekségre megküldeni.  

A hosszúra nyúlt ülés közös imával ért véget.

  
H.Z.E. 

Jüling Erika 

Jüling Erika 
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Márton atya 

Sz. J. 

Sz. J. 

  

Plébániánk rendszeres programjai 

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 laudes 700, vasárnap vespe-

rás 1730, minden hónap 27-én Szent Margit ves-

perás 1730. 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-

én a 1800 órai szentmisét (vasárnap a 9-es misét). 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel 

minden hónap első szombatján a 1800 órai misét. 

Rózsafüzér: január keddi napjain 1730-tól a 

templomban.  

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 

Bibliaóra minden hétfőn 1900 órakor a Szent 

Margit teremben. 

Sarlós Boldogasszony Kórus: próbák hétfőn és 

csütörtökön a Szent István teremben 1900 órától.  

Ministránsfoglalkozás: minden hétfőn 1700-

1745-ig a Szent Margit teremben. 

Nyugdíjasklub: január 18-án 10 órakor a Szent 

Margit teremben 

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyerekek-

nek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 óra-

kor a Szent Margit teremben.  

        Családi események 

A keresztség szentségében részesült: 

december 5: Kárpáti Levente, december 19: 

Barna Bertalan 

Halottaink: Bajcsy László (83), Papp Mária Va-

léria (90), Bilek Gusztáv Jenőné Gabriella (71), 

Lázár József Károly (72), Benda Rudolfné Éva 

(61), Radovits Lászlóné Anna (82)

                                            Hírek 

Közös nyilatkozatban állt ki több egyház a házasság, a család és 

az emberi méltóság mellett. A tizennégy egyház, valamint hitköz-

ség által 2021. december 9-én szignált nyilatkozat szerint „a házas-

ság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg”. A biblikus 

álláspontot Ferenc pápa is hangsúlyozta budapesti látogatása során. 

Újságunk karácsonyi száma színesben jelent meg Fejérdy Ta-

más jóvoltából. Köszönjük szolgálatát! 
 

Ökuméné 2022 

Ez évben január 16-ai kezdettel tartjuk az ökumenikus hetet. Az 

idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak 

Tanácsa állította össze. Kiindulásul az alábbi igét választották: 

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / 

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki 
hódolatunkat” (Mt 2,2). 

Az imahét alkalmából kértük föl az óbudai református lelkész-

asszonyt lapunk nyitócikkének megírására. A szófejtés témájául a 

különböző felekezetek kapcsolatát jelző szót választottunk. 

Az imahét óbudai-újlaki programja még szervezés alatt áll, 

hiszen nagymértékben befolyásolhatja a vírushelyzet.  
 

Adventi agapék 

Az adventi roráté szentmisék néhány fiatalban felkeltették a vá-

gyat, hogy a szentmise után megvendégeljük a híveket zsíros ke-

nyérrel, kaláccsal és forró teával. Sok helyen szokásban van az 

ilyen kis agapé adventi időben. Az előző tanévben bérmálkozott fi-

atalok is ismerik ezt a szokást, ők is voltak már ilyen alkalmakon 

más plébánián, és úgy érezték, jó lenne, ha itt Újlakon is lenne erre 

lehetőség. Ezért most már nem mint résztvevők voltak jelen, hanem 

szervezőként meg is valósították az elképzelésüket. Megvásárolták 

a szükséges élelmiszereket, és advent szombatjain kora reggel fel-

keltek, hogy friss szendvicsekkel és teával várják a híveket. 

Köszönjük Korencsi Annának az ötletet, és vele együtt Schäffer 

Lacinak, Schäffer Margitnak, Rigó Rékának és Büki Orsinak, hogy 

sok teendőik mellett szívesen vállalták a vendéglátásnak ezt a szép 

gesztusát. 
 

A Sarlós Boldogasszony Kórus szolgálatai 

Az Erzsébet-napi koncert sajnos elmaradt, énekelt viszont a kó-

rus Szeplőtelen Fogantatás ünnepén az esti, az azt követő két szom-

baton – december 11-én és 18-án – pedig a reggeli roráte szentmi-

sén. Ugyanaznap, az advent 4. vasárnapját megelőző estén kis ün-

nepi koncertet is hallgathattunk, mely a plébánia youtube csatorná-

ján visszanézhető. 

Zenei szolgálatra készül az énekkar január elején vízkeresztkor 

(január 6.), február elején pedig Szent Balázs emlékünnepén (feb-

ruár 3.) 
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