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Újlaki Simeonok és Annák
Február 2-án Jézus templomi bemutatását ünnepeljük. Olvassuk az evangéliumban, hogy az agg Simeon, aki igaz és
istenfélő ember volt, felismerte a kisded
Jézusban az Üdvözítőt. Ugyanígy Anna
prófétaasszony, aki már nagyon öreg volt,
aki böjtben és imádságban szolgált, látva
a templomban megjelenő Kisdedet, dicsőítette Istent.

Újlakon is vannak igaz és istenfélő Simeonok és imádságban szolgáló Annák,
akik nagy nehézségek árán, sokszor csak
kísérővel tudnak eljönni a templomba,
vagy csak online tudják követni az újlaki
miséket. Imádsággal folytatják szolgálatukat, amelyet egykor ministránsként, virágozóként, könyvtárosként, újságszerkesztőként, rózsafüzér-szervezőként és sok
egyéb formában tettek.
Hálásan emlékezünk kezük munkáira,
és köszönjük a papjainkért és az újlaki hívekért mondott imádságaikat!
H.Z.E.
Hogyha valakinek gondot okoz a templomba való eljutás, javasoljuk, kérje a karitasz munkacsoport segítségét. A szerk.
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Együtt a szinodalitás útján
Az elmúlt évben Ferenc pápa a 2023. évre püspöki szinódust hívott
össze, amelynek témája a szinodalitás lesz. Erre azért van szükség, mert az
Egyház nagyobb figyelmet kíván szentelni a hívek jelzéseinek, javaslatainak, amelyek a hitükből fakadó tapasztalataikból vagy más szóval „hitérzékükből” (sensus fidei) származnak. Ezek lehetőséget adnak rá, hogy a
Szentlélek által vezetett Egyház még hatékonyabban teljesíteni tudja miszsziós küldetését. A szinódus meghirdetése óta a főpásztorok ezen közös
cél érdekében összejöveteleket szerveztek és dokumentumokat adtak
közre, amelyekkel irányt mutatnak és ütemet adnak a közös munkához.
Plébániánkon is megindult a munka. Ebben a kis tanulmányban megvilágítjuk a szinodalitás fogalmát és rámutatunk a közös munka fontosságára
és lelkiségére.
A görög-latin szinodalitás szó a cél felé vezető úton történő együttjárást, haladást jelent, amelyben különböző megbízásokkal együtt vesz részt
Isten népe. Ehhez a néphez hozzátartoznak az Egyház vezetői, püspökök,
papok, szerzetesek, de hozzátartoznak az egyszerű hívő emberek is, akik
megosztják egymással tapasztalataikat, amihez hozzátartoznak a napi gondok és a közös örömök is. Erre a közös gondolkodásra azért van szükség,
mert a világ forgása felgyorsult és olyan a folyamatok indultak el, amelyeket értékelni kell. Különbséget kell tenni az igaz hit tapasztalatával megélt
értékek és a tetszetős, érdekes, de értéket nem hordozó eszmék között.
Ehhez nagy segítséget adhat a Nemzetközi Teológiai Bizottság által
2014-ben kiadott „A sensus fidei az Egyház életében” című dokumentum.
Ennek tanítása szerint a hívő ember tapasztalata értékes kincs az Egyház
számára. Az igaz hit szerint élő ember ugyanis meg tudja különböztetni
azt, hogy egy részleges tanítás helyes vagy téves-e (61), különbséget tud
tenni lényeges és kevésbé lényeges tanítás között (64), és fel tudja ismerni,
hogy az adott történelmi korban és kultúrában melyek a legalkalmasabb
eszközök Krisztus igazságának a hirdetésére (65).
Az elmúlt hetekben a mi plébániánkon is elkezdődött a közös
munka. A hívek kisebb csoportokban javaslatokat készítenek elő, amiket később az újonnan megválasztott képviselőtestület tárgyalni fog, és
amiknek tartalmát a testvérekkel szélesebb körben is megbeszéljük.
Imádkozzunk azért, hogy ennek a küldetésünknek a fontosságát felismerjük, egyéni hitéletünk tapasztalatával részt vegyünk ebben a közös
munkában, és higgyünk abban, hogy ezáltal az Egyházunk missziós
küldetését segíteni tudjuk.
Ferenc atya
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Üléseztek a képviselőtestület munkacsoportjai
A karácsonyi és újévi ünnepek elmúltával elkezdődött a munka a képviselőtestületben is. Ezúttal két munkacsoport
tevékenységéről számolunk be.
Újjáalakul az Újlaki Karitász

Az információs munkacsoport

Az új képviselőtestület első megbeszélésén döntött a Karitász munkacsoport felállításáról, amihez néhány lelkes újlaki azonnal hozzá is kezdett. Ferenc atya maga is nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy erős, tevékeny, mindenki számára látható és vonzó karitász működjék Újlakon.
Miért fontos a láthatóság és a vonzóság? Azért, hogy ne csak
néhány hívő Ferenc atya vezetésével történő önfeláldozó
munkája fémjelezze a rászorulók segítését Újlakon, hanem
egy akár 20 fős, állandó és alkalmi segítőkből álló csapat végezze folyamatosan a munkát.
Az Újlaki Karitász 12 lelkes taggal alakult meg, de persze
várja a további csatlakozókat. A csapat eddig két találkozót
tartott, amelyen komoly beszélgetések, kulturált viták folytak. Mára összeállt program, az Újlaki Karitász három területre fog koncentrálni:
 A csapat egyik része továbbra is segíti Ferenc atyát a
legrászorultabbak napi ellátásában, ezzel jelentős terhet levéve plébánosunkról.
 A másik fontos feladat a 2022-es évre kijelölt nagy
karitász-programok megvalósítása lesz. Ilyen programok
lesznek: a márciusi tartósélelmiszer-gyűjtés, a július eleji újlaki búcsúval egyidőben megrendezendő jótékonysági vásár, a novemberi Erzsébet-kenyér-osztás és jótékonysági
bál, valamint az idősek karácsonyi megajándékozása.
 Az Újlaki Karitász harmadik nagy feladatköre a tagok legtöbbjének, ahogy nekem is, szívügye. Ez a magányos, beteg, fogyatékos, esetleg nem látó, nehezen járó idősek és a sokgyerekes vagy egyébként rászoruló fiatal újlakiak segítése lesz. Ők azok, akik nem szólnak, nem kérnek
segítséget, igyekeznek csendben megoldani problémájukat.
De valószínűleg valamennyien ismerünk ilyen embereket
környezetünkben. Miért ne lehetne megoldani, hogy valaki
– akár egy karitász-tag, akár egy fiatal gimnazista – bevásároljon vagy felolvasson nekik, elkísérje őket a szentmisére, kiszellőztesse a lakásukat, segítsen nekik adminisztratív ügyeket intézni? Az, hogy nem szólnak, nem azt jelenti, hogy nincs szükségük segítségre. Ezen a téren szeretne az Újlaki Karitász erősíteni, amely várja a kedves olvasók jelzéseit a rászoruló újlakiakról! Természetesen lehetőségeink végesek, ezért kizárólag az újlaki plébánia illetékességi körzetében élő hívő és nem hívő emberek segítését tudjuk felvállani.
Szeretettel várunk mindenkit, aki akár állandó tagként,
akár alkalmi segítőként szívesen együtt dolgozna velünk!
Szükségünk van dolgos emberekre, akik a fent említett programokban vagy az újlaki rászorulók segítésében részt vesznek. Aki szívesen csatlakozik, hívjon a 06 20/9 218 426-os
számon. vagy írjon a karitasz@ujlakitemplom.hu emailcímre.
Molnár Kálmán, a Karitász munkacsoport vezetője

január 15-én online tartotta alakuló ülését. Számba vettük, hogy milyen feladatok tartoznak a munkacsoport tevékenységéhez.
A könyvtár csaknem 40 éve áll az újlaki hívek rendelkezésére. János atya duplum könyveiből jött létre, ma
már 2000 kötetet tartunk számon, melyek nagy része
kölcsönözhető. Évtizedekig Tarján Mária gondozta, sok
költözést megélt, jelenleg a kápolna ad otthont a könyveknek. Két éve Sütöri Ágnes vette át a könyvtárosi teendőket. A könyvtár a vasárnapi két délelőtti mise alatt
látogatható.
A faliújság a legősibb információközlő lehetőség, a
templom előterében tájékozódhatunk a liturgikus rendről, a vasárnapi evangéliumról, olvashatjuk a vasárnapi
hirdetést és az aktuális plakátokat. Felelőse Havasi Edit.
Az Újlaki Hangok immár 26. éve jelenik meg havonta. Helyet kap benne a liturgikus év aktuális ünnepeiről szóló elmélkedés, híradás a plébániai közösségek
életéről, beszámoló a plébánia előző havi eseményeiről,
plébániánk rendszeres és alkalmi programjai, családi
eseményei, valamint az előttünk álló ünnepek és események „beharangozása”. Kezdetben 4-5 szerkesztő készítette, jelenleg Szaszovszky József és Havasi Edit.
A hírlevél heti rendszerességgel kiküldött elektronikus levél a feliratkozott híveknek, mely tartalmazza a
következő hét programjait, híreket, kéréseket. A vasárnapi hirdetések felhasználásával Harmat Péter és Havasi
Edit szerkeszti.
A honlap átfogó képet ad plébániánk életéről, kezdőlapján az aktuális hírekkel. Az Újlaki Hangok és a hírlevelek a honlapról is elérhetők. Megtalálhatók itt Ferenc atyának a napi evangéliumhoz írt elmélkedései, ill.
innen is elérhető a napi miseközvetítés. Havasi Edit gondozza. A honlap egyik menüpontja az EmlékMegálló
Domszky András szerkesztésében, ahol bepillantást
nyerhetünk a plébánia és környéke történelmébe.
Az információs szolgálat a vasárnapi misék után a
templom hátsó részében tájékoztatja a híveket a felmerülő kérdésekről, különböző eseményekre feliratkoztatást végez, a gyerekek szentmise naplóját kezeli, valamint egyházi kiadványokat árusít. A szolgálat tagjai:
Bodnár Márta, Jüling Erika, Koncz Ádám, Morvai Kata,
Sütöri Ágnes, Sütöri Zsuzsa, Végvári Éva, Zimmermann Katalin, vezetőjük Havasi Edit.
A munkacsoport feladatainak áttekintése után megvitattuk a szinódusi kérdőív kérdéseit, melyeket előzetesen már áttanulmányoztak a csoporttagok. A munkacsoport válaszait továbbítottuk a képviselőtestületnek.
Havasiné Zentai Edit,
az Információs munkacsoport vezetője
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Beszámoló és gondolatok Szent Margit miséjéről
Az évközi második vasárnap reggelén lelkes, összeszokott csapat vette útját a Margitszigetre, hogy folytassa az előkészületi munkálatokat – amelyek már jóval korábban kezdetüket vették –, hogy a Sziget névadójának tiszteletére immár 43 éve megrendezett, eredetileg Lékai László esztergomi
érsek, bíboros által kezdeményezett szabadtéri szentmisét
minél szebben, zavartalanabbul ünnepelhessük. Minden évben sok segítséget kapunk a Szabadtéri Színpad munkatársaitól: ők
állítják fel, bontják le és
őrzik az év során a szentélyt védő sátrat, kölcsönöznek székeket, és biztosítják a professzionális
hangosítást. Mindig számíthatunk a sajátjainkon
kívül a Pannonia Sacra
Általános iskola diákjaira a ministránsi feladatok ellátásában. Igen sajátos, bajtársi a légkör az
itt tevékenykedők között: a régiek pontosan tudják, mi a feladatuk, az újak pedig könnyen be tudnak kapcsolódni.
Hálát adtunk, hogy nem volt se hó, se jég, a folyó két ága
közé ékelődött területet átjáró hideget és a szinte állandóan
fújó szelet már megszoktuk. Újra és újra rácsodálkoztunk,
hogy milyen lehetett az élet itt háromnegyed évezreddel korábban. Szent Margit mégis azt választotta, hogy azonosul
szülei ígéretével, és náluk is jobban ragaszkodott ahhoz, hogy amit
egyszer a Szentnek felajánlottunk, az többé
már valóban nincs hatalmunkban: hűséges az
Isten (MTörv 7, 9;
1Tessz 5, 24), próbáljuk meg követni ebben
is. Margit lemondott
mindenről: vagyonról,
hatalomról, lehetséges
férjről és családról, akaratáról, önmagáról. Az önmegtagadás olyan formáit is vállalta, amelyek korunk gondolkozásától idegenek, valószínűleg nem utolsósorban kényelemszeretetünk miatt: vezeklőövet viselt, önostorozást végzett.
Igaz példája a másokért vállalt áldozatnak: nem méricskélte
a szeretetet, a legalantasabb munkákat is örömmel elvégezte, ápolta a betegeket a kolostorban. Imádságába foglalta
szűk és tágabb környezetét: hazáját, amelyet torzsalkodás,
családi viszálykodás, polgárháborúba fúló békétlenség sújtott. A harcok közepette a békét közvetítette, a harácsolók
között lemondott mindenéről. Így lehetett Isten engedelmes
eszköze (vö. Róm 6,16): teljesen átadva önmagát tudta kiteljesíteni életét, nem saját vagy földi elképzelések szerint,
hanem Isten tervét megvalósítva. Képes lett közvetíteni Isten és ember, ember és ember között, Isten békéjével ajándé-

kozhatta meg Magyarországot, miután a viszálykodó családtagokat egymással is megbékítette. Összekapcsolta az egymástól elszakadó generációkat, segítette a kommunikáció újrakezdését a harcban álló felek között. Erre figyelmeztetett
prédikációjában a bíboros atya is: maradjon meg a szeretetteljes kapcsolódás a különböző korú és helyzetű társadalmi
csoportok között, ne hibáztassuk őseinket olyasmiért, amiben
egyáltalán nem vétkesek.
Bár a mai világban szokássá vált minden értéket
kifordítani, valóságos anakronizmus pazarlással
vádolni azokat, akik egyáltalán nem voltak bővében az anyagi javaknak,
erőforrásoknak, még az
elképzelése sem létezett
olyan anyagoknak és eljárásoknak, amelyeket a
modern ipar termelt ki, és
amelyeket manapság oly
heves gyűlölettel kárhoztatnak egyesek. Ha tisztelettel érdeklődve figyelünk eleinkre, rengeteget tanulhatunk a józan takarékosság gyakorlati megvalósításáról, sokkal többet, mint az önjelölt, maguknak zöldnek nevező, (ergo) éretlen prófétáktól.
Mire észbe kaptunk, már kezdődhetett is a visszarendeződés: hurcolkodás a kápolnába, majd részben tovább, vissza a
plébániára. Az ünneplésre alaposan fel kell készülni, hogy
minél teljesebben részt
vehessünk benne, de
hozzátartozik a hétköznapokba való visszatérés is: minden kerüljön
vissza a helyére, mert a
rendezettség is Istenhez
vezet, és nem utolsósorban célszerű, hogy jövőre mindent megtaláljunk a helyén, amire
szükségünk van. Az
örökkévalóságban már
nem nekünk kell rendezkednünk, „aktívkodnunk”: ha földi
sátrunk leomlik, Isten készít számunkra örök otthont a
mennyben, amelyet nem emberi kéz épített (vö. 2Kor 5, 1),
hiszen szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem
fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik (1Kor 2, 9).
A Bárány ugyanis, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő
vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet (Jel 7, 17), sőt: boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál, mert felövezi
magát, asztalhoz ülteti őket, és megy, hogy kiszolgálja őket
(Lk 12, 37).
Addig sem szabad sosem kétségbe esnünk: bármilyen hideg, bármilyen szélvihar tombolhat odakint, ha Isten Szeretete lángol bennünk, ahogy Szent Margitban lobogott, akkor
nem veszünk el.
dr. Molnár Gábor
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Számvetés a 2021. évről
A keresztény ember a történelmet üdvösségtörténetként értelmezi, amelyben Isten kibontakoztatja a tervét. Ez
igaz egy plébánia életére is, ahol hívő emberek vallásos
életük jelentős részét élik: Ahová templomba járnak, ahol
lehetőség nyílik számukra, hogy örömeikben és gondjaikban osztozzanak egymással. Az év végi összegzés általában fontos eseményeket, adatokat közöl, de ezek mögött
emberi arcok és cselekedetek vannak, amelyeket kegyelmi
szálak fűznek össze.
Ha az elmúlt évre visszatekintünk és az eredményeket
mutató számokat nézzük, olyan jelenségeket is felfedezhetünk, melyek jelzik, hogy sok mindenben sikerült előre
lépnünk, de maradt is feladat számunkra.
A plébániánkon zajló legfontosabb esemény az volt,
hogy öt év után újra képviselőtestületet választottak az
újlaki hívek. A választáson 177-en szavaztak és több mint
1000 szavazatot adtak le. A megválasztott teljes jogú tagok száma 15, a póttagoké 5. A közösségi munka 5 csoportban történik. A megválasztott vezetők:
- Elnök: Beran Ferenc dr. plébános, helyettese Horváth
Márton káplán
- Alelnök: Harmat Péter dr., helyettese Molnár Gábor dr.
- Jegyző: Jüling Erika
- Gazdasági Bizottság: elnök: Beran Ferenc dr., tagjai:
Harmat Péter dr., Molnár Kálmán dr., Molnár Gábor dr.,
Hecsei Nikoletta.
- Munkacsoportok: Evangélizációs munkacsoport (Büki
Balázs), Liturgikus munkacsoport (Molnár Gábor dr.),
Karitász munkacsoport (Molnár Kálmán dr.), Információs
munkacsoport (Havasiné Zentai Edit) és műszaki csoport
(Kiss Márton).
Lelki és szellemi szempontból értékelve a plébánia
életét, elmondhatjuk, hogy a vírusjárvány ellenére folytattuk a korábban elkezdett munkát. Tovább tevékenykedett
az „Újjáépítve” csoport, amely a képviselőtestület tanácsadó csoportja. A plébánia honlapján keresztül híreket
adunk a plébánia életéről. 1996. szeptemberétől kezdve
minden hónapban megjelenik az „Újlaki Hangok” újságunk, Szaszovszky József dr. és felesége, Andrea, valamint Havasi Edit áldozatos munkája nyomán. A szentmiséket minden nap közvetítjük. Horváth Márton káplán atya
sokat gyóntat és foglalkozik a fiatalokkal. A liturgia elmélyítése érdekében sokat tesz Tóth Miklós Zsolt kántor, Török Andrea karnagy a Sarlós Boldogasszony Kórussal és a
Gitáros kórus, amelynek vezetője Lasetzky Krisztina.

A plébánia életében nagyon fontos szerepet játszanak a
közösségek. Plébániánkon egy korábbi felmérés szerint
21 csoport tevékenykedik. Ezek közül néhány:
- Újjáépítve (Molnár Kálmán dr.)
- Páros Csütörtök (Smaraglay Zoltán dr.)
- Páratlan Csütörtök (Kiss Márton és Soós Anna)
- Újlaki Dúdoló (Udvary Orsolya)
- Nyugdíjasklub (dr. Kerek Imréné Judit)
- Nyári napközi (Szöllősi Luca)
- Fény Közösség (Végh Zoltán)
- korábbi ifjúsági közösségek csoportjai (Szedrek, Hangyák, Szotyik)
- Rózsafüzér Társulat (Portikné Katalin és Tasnádi
Gyöngyi dr.)
A közösségi élet egyik legfontosabb eseménye, hogy
ebben az évben a cserkészek (Rónyai Kitty vezetésével) is
otthonra találtak plébániánkon, lelki vezetőjük Horváth
Márton káplán atya.
További kiemelkedő események voltak: Családi tábor
Városlődön és a Balaton partján, nyári napközis tábor a
plébánián, ifjúsági közösség táborozása a Balatonnál, a
cserkészek táborozása a Zempléni hegységben.
Felújított templomunk mindig szép díszítéséről az oltárdíszítők gondoskodnak Szakolczai Judit vezetésével,
Szabó Marika pedig azon munkálkodik, hogy a liturgikus
ruhák, terítők tiszták legyenek.
A lelki bevezetés után nézzük a számokat:
Szentségi élet
Egy plébánia életét legjobban a szentségi élet mutatja,
mert jelzi, hogy milyen a kegyelmi háttér, amiből a plébánia erőt merít. Az adatok azt mutatják, hogy a járvány csillapodását követően a templomok megnyitásával a szentségi élet újraéledt Újlakon.
- keresztelések száma: 56
- elsőáldozók száma: 11
- bérmálkozók száma: 17
- házasságkötések száma: 19
- temetések száma: 67
Saját anyagi források:
A lelki élet után szólnunk kell az anyagi helyzetről is,
hiszen az anyagi eszközök segítik a lelki-szellemi élet gazdagodását. A legfontosabb adatok azt mutatják, hogy a
lelki élethez ezt a háttérforrást is biztosították a hívek.
folytatás az 5. oldalon
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folytatás a 4. oldalról

A plébánia ún. saját bevételei kereken 27,6 millió forintot tettek ki. Ehhez járult a Sarlós Boldogasszony Alapítvány 2,3 millió forintnyi bevétele, a II. kerületi önkormányzat 2 millió, valamint a III. kerület 400.000 forintos
támogatása.
A kiadási oldalon jelentős tételt képeznek a személyi
kiadások (közel 11 millió forint), a templom és a plébánia
működési költségei (3,8 millió forint, benne a közüzemi
számláktól a virágozás költségéig különféle kiadások), a
közösségi ház tetejének cseréje (5 millió forint), a margitszigeti harang javítása (1,3 millió forint), a táborok támogatása (1,2 millió forint) és még számos egyéb költség kamerák beszerzésétől a papi szolidaritási alapba való befizetésig.
Plébániánk munkatársai a 2021. évben:
Végvári Péterné Éva irodavezető, Nagy Margit könyvelő,
Tóth Miklós Zsolt kántor, Török Andrea kórusvezető, Jónás Tünde takarító, Beliczay Anna és Nagyné Orsolya iskolai hitoktatók
Az év végi számvetés alkalmat ad a köszönetnyilvánításra és hálánk kifejezésére is. Adjunk hálát azért,
hogy az Úr ebben az évben is jelen volt az életünkben.
Vele együtt örülhettünk és Vele együtt vívtuk meg harcainkat önmagunkkal és világunkkal. Eközben egyre
jobban felismerhettük keresztény hivatásunkból fakadó
feladatainkat is. Kérjük az Urat, maradjon velünk az új
esztendőben is, hogy küldetésünket még jobban teljesíteni tudjuk.
Ferenc atya

Ökumené
Az ökumenikus imahét
megtartását a járvány idén
is megnehezítette. Az óbudai reformátusok testületileg nem is vettek részt
benne – egyénileg azonban
volt közülük, aki eljött az
újlaki imára.
Az evangélikus lelkész az imahét folyamán betegedett
meg. A nehézségek ellenére éppen Újlakon elég sokan
összejöttünk, ahol Vígh Bence metodista lelkész tartott ihletett tanítást, Tóth Miklós Zsolt kántorunk pedig felekezetközi énekválogatással szolgálta a keresztény összhangot.
Sz. J.

2022. február

Keresztény szófejtés
akolitus
szavunkon mindnyájan érezzük, hogy nem egészen a
miénk, még az Idegen szavak és kifejezések szótára
(Bp. 1978) sem tartalmazza. Az utóbbi néhány évtizedben azonban elterjedt a magyar egyházi nyelvhasználatban, sokszor a lektor (lat. lector) párjaként.
Csak míg ez utóbbi szó ’olvasó, felolvasó’ jelentésben sokak számára ismerős és érthető, az akolitus-ról
már nem állíthatjuk ugyanezt.
A szó eredetét keresve a görög 
(= akolutheō) igéhez kell visszanyúlnunk, melynek
jelentése: ’kísérek, követek’, származéka pedig az
ς (= akoluthosz), mely ’kisérő, követő’ értelemben főnévként és melléknévként is használatos.
Főnévként némi jelentésbővüléssel lehet ’szolga’
vagy ’tanítvány’, melléknévként pedig ’hasonló, hozzáillő’ jelentése is.
A görög szóból az átvétel szokásos módja szerint
acolitus lett a latinban, abból pedig akolitus (a kiejtés
szerint: akolítus) a magyarban. Jelentését, használatát
tekintve pedig egyházi műszóvá vált, és jelentette az
egyházi rend hajdani hét fokozata közül a negyediket,
az exorcista és a szubdiakónus között.
„A 20. században VI. Pál pápa eltörölte az ostiarius [’kapus’] és az exorcista [’ördögűző’] intézményét […], a lektorátust és az akolitátust pedig liturgikus szolgálatoknak minősítette, amelyek nincsenek
fenntartva a szolgálati papságra készülők számára (az
egyházi rendhez való tartozás tehát immár a diakonátussal kezdődik); eltörölte ugyanakkor az akolitátus
és a diakonátus közé eső [szubdiakónusi] fokozatot is,
meghagyva, hogy az akolitust, a helyi püspöki karok
döntése alapján, nevezhetik szubdiakónusnak is.” (in:
Bojtor Attila: Az akolitus és lektori szolgálatok történeti fejlődése)
Az akolitus feladatairól nem sokat mond Az egyházi törvénykönyv. Lehet a szentáldozás rendkívüli
kiszolgáltatója – ezért sokan egyszerűen világi áldoztatónak gondolják az akolitust. Lehet továbbá a szentségkitétel rendkívüli végzője. Mielőtt valakinek a diakonátust feladják, meg kell kapnia az akolitátust, éspedig legalább hat hónappal előbb. Akolitusi szolgálatra világi férfiak vehetők fel, mondja a 230. kánon,
nők tehát nem – és ez így volt érvényes 2021 januárjáig. Ekkor Ferenc pápa lehetővé tette nők számára is
a lektori és akolitusi szolgálatot. Amelyek VI. Pál
rendelkezése szerint már nem minősülnek a papság
„előszobájának”.
Szaszovszky József
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Plébániánk rendszeres programjai

2022. február

Hírek
A felekezetközi Őrtüzek Imádság Háza 12 hetes imádságot hirdet a magyar nemzetért, Magyarország megtéréséért január
9. és április 3. között, az imádságba bármikor be lehet kapcsolódni. Nagy szüksége van hazánknak erre, amikor a választások,
a politika, a koronavírus-járvány és az oltások kapcsán családokon belül, barátok között is árkok keletkeznek.

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800,
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnapján és
18-án 1600

Február 2-án, szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
az esti szentmisén gyertyaszentelés és gyertyás körmenetet lesz.

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 vesperás 1730, minden hónap 27-én Szent Margit vesperás 1730.
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21én a 1800 órai szentmisét (vasárnap a 9-es misét).
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel
minden hónap első szombatján a 1800 órai misét.
Rózsafüzér: február 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 17001745-ig a Szent Margit teremben.
Nyugdíjasklub: február 1-jén és 15-én 10 órakor
a Szent Margit teremben.
Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyerekeknek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 órakor a Szent Margit teremben.

Február 3-án, csütörtökön, Szent Balázs püspök és vértanú emlékünnepén Balázs-áldásban részesülhetünk a reggeli és az
esti misén is, mely utóbbin a zenei szolgálatot a Sarlós Boldogasszony Kórus végzi. Aki ezen a napon nem tud részt venni
szentmisén, a vasárnapi szentmisék után is kaphat Balázs-áldást.
A képviselőtestület február 8-án, kedden 19 órai kezdettel ülésezik, fő téma a 2021. évi számadás és a 2022. évi költségvetés.
1%: Arra buzdítjuk a híveket, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásánál annak első 1%-át az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványnak, második 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel (függetlenül attól, hogy van-e ténylegesen fizetendő adójuk).
Az 1%-os nyilatkozatokat az alábbiak szerint kell kitölteni:
1. A kedvezményezett adószáma: 18083440-1-41, A kedvezményezett neve: Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány
2. A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház
Plébániánk neve jottányit változott, új név: Budapest-Újlaki
Sarlós Boldogasszony Plébánia, rövid név: Újlaki Plébánia.

Énekelj az Úrnak!
Templomunk Gitáros kórusa szeretettel vár minden 10 évesnél idősebb, énekelni szeretőt soraiba. Kéthetente vasárnap szolgál a kórus a 9-es szentmisén, előtte ½ 8-tól próba a Szent Margit
hittanteremben.
Jelentkezni lehet a las.kriszta8@gmail.com e-mail címen
Lasetzky Krisztinánál.

Családi események
A keresztség szentségében részesültek:
január 2: Kemény Flóra, január 9: Kovács Bíbor
Erzsébet, január 23: Garai Nándor János
Halottaink:
Lazsányi László György (67), Holánné Bögös
Gabriella (56), Lakó Sándorné Éva (91), Lakó
Sándor (92), Farkas Gábor (66)

Énekelj az Úrnak
új éneket!
Énekelj az Úrnak
egész föld!
Énekelj az Úrnak,
áldjad nagy Nevét!
Hirdesd napról-napra
az Ő dicsőségét!
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