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Nagyböjti programok 

Keresztút: nagyböjti időben minden 

pénteken 17.30-kor a templomban, 

április 2-án 3 órától a Kiscelli kereszt-

úton, mely után meglátogatjuk a Do-

berdó úti Szent Vér kápolnát. 

Templomi nagytakarítás: április 2-

án 9 órától. 

Nyitott templom és szentségimádás: 
április 3-án a délelőtti és az esti mise 

között nyitva lesz templomunk. 16.30-

tól csendes szentségimádás, 17.30-tól 

vesperás. 

Zsolozsma: kedden és pénteken 7 

órakor laudes, vasárnap 17.30-kor 

vesperás. 

Lelki délután: április 9-én 14 órától a 

Szent István teremben. 

Nagyheti-húsvéti  

szertartások: 

Április 10., VIRÁGVASÁRNAP 

Barkaszentelés minden szentmisén, 

templomi körmenet a 10.30-kor kez-

dődő szentmisén. 

Április 14., NAGYCSÜTÖRTÖK 

Reggel 7-től 8.30-ig gyóntatás. 18 

órakor kezdődik a szentmise az 

utolsó vacsora emlékére, lábmosás 

szertartással. Utána virrasztás a 

templomban 21 óráig. 

Április 15., NAGYPÉNTEK 

Szigorú böjti nap. Reggel 7-től 8.30-

ig gyóntatás. 17.30-kor keresztút, 

utána 18 órakor nagypénteki szertartás.  

Április 16., NAGYSZOMBAT 

Reggel 7-től 8.30-ig gyóntatás. Az 

esti szertartásig a szentsír látogatása. 

20 órakor a húsvéti vigília szertartása. 

A feltámadási körmenet kb. 22 óra-

kor kezdődik. 

Április 17., HÚSVÉTVASÁRNAP 

A 9 órás szentmise után ételszentelés, 

10.30-kor énekes ünnepi mise.  

Április 18., HÚSVÉTHÉTFŐ 

Vasárnapi miserend: 9, 10.30, 18 óra 

Békét a Földön 
Háborús világban élünk. Látjuk, hogy a világ másképpen akarja adni szá-

munkra a békét, mint ahogy azt Jézus teszi. Jézus ugyanis a saját békéjét 

ajándékozza számunkra: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom 

nektek” (Jn 16,27). A világ vezetői általában az igazságosságra hivatkoznak, 

ami mögött nagyon sokszor az ő „igazságuk”, vagyis pontosabban az érdekük 

húzódik meg. Keserű tapasztalataink alapján tudjuk, hogy vitás kérdésekben 

mindenki tud valamilyen igazságra vagy értékre hivatkozni. Gyakran megfe-

ledkezünk arról, hogy a bűntől eltorzult látásunk miatt ezt a rendet, melyet 

Isten teremtett és tart fenn, nem látjuk világosan. A torzult látásmódból követ-

kező téves elvekre való hivatkozásnak az lesz a következménye, hogy ártatlan 

emberek halnak meg vagy válnak özveggyé, árvává. És ettől a torzult látás-

módtól az áteredő bűntől való sebzettségünk és a világban jelenlevő „struktu-

rális” bűn miatt mi sem vagyunk teljesen mentesek.  

Ezért alapigazságként kimondhatjuk, hogy a háború a béke kudarca és „a 

háború mindig az emberiség veresége” (ETTK 497). Amikor hozzákezdünk 

a kudarc okainak megszűntetéséhez, akkor döbbenünk rá, hogy a békétlensé-

gért mi is felelősek vagyunk, mert Isten szeretetével nem tudjuk feloldani a 

bennünk lévő ellenszenvet és haragot a másik vagy mások iránt. Önmagukkal 

és a világgal való küzdelmeink során azt is felfedezhetjük, hogy a pusztító erők 

mögött a Gonosszal állunk szemben, amely létéből fakadóan „szétszór”, meg-

osztottságot hoz létre. Az Egyház vezetői, Szent Péter utóda és az egyházme-

gyék püspökei, ezeket a jelenségeket felismerve most közösen imádkoznak a 

békéért és erre buzdítják Krisztus követőit is. Szépen fejezi ki ezt az üzenetet 

XXIII. János pápa 1963 húsvétján kiadott Pacem in terris kezdetű encikliká-

jának egyik zárógondolata: „a békét, amelyet az isteni Megváltó hozott né-

künk, hő imában kérjük tőle. Törüljön le az emberek lelkéről mindent, ami ezt 

a békét beszennyezhetné, mindenkit alakítson át az igazság, az igazságosság 

és a szeretet tanúivá” (PT 171).  

Babits Mihály: 
Húsvét előtt  

(részlet) 

Ó béke! béke!  

legyen béke már 

Legyen vége már! 

Aki halott, megbocsát, 

ragyog az ég sátra,  

Testvérek, ha tul leszünk, 

sohse nézünk hátra! 

Újlaki Hangok 

Ferenc atya 

Ki a bünös, ne kérdjük, 

ültessünk virágot, 

szeressük és megértsük 

az egész világot: 

egyik rész a munkára, 

másik temetésre: 

adjon Isten bort, buzát, 

bort a feledésre! 
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Búcsú 
dr. Portik Jánosnétól 

Katikám! 

Milyen ke-

gyetlen az é-

let! Egy-két 

éve, hogy 

minden hó-

napban el-

vittem Ne-

ked az Újlaki Hangokat, és most 

ebben az újságban emlékezem 

Rád. Ismeretségünk akkor kezdő-

dött, amikor férjem, Zsolt biblia-

óráira kezdtél járni. Régen volt. 

Vannak emberek, akikkel 

megismerkedésünk első percé-

ben érzem, hogy úgy tudunk be-

szélgetni, mintha évek óta is-

mernénk egymást. Te is ilyen 

voltál nekem. Később éreztem, 

hogy barátoddá fogadtál, és ezt 

most is köszönöm. Találkoztunk 

a templomban, a piacon, újlaki 

programokon, aztán egyre gyak-

rabban átszaladtam hozzád, 

mert már nem nagyon mentél ki 

az utcára, és szinte szemben lak-

tunk. Igazi ajándékok voltak 

ezek az együttlétek. Egész lé-

nyedből valami megmagyaráz-

hatatlan békés kedvesség áradt. 

Megmagyarázhatatlan? Nem. 

Olyan ember kedvessége volt 

az, aki igyekezett a Jóisten köze-

lében élni. Utoljára akkor talál-

koztunk, amikor a 101. születés-

napodon köszöntöttelek. Finom 

vaníliás kiflit sütöttél, és egy kis 

pohár tokajival koccintottunk. 

Nem tudom, mikor fogok me-

gint vaníliás kiflit enni, de bizto-

san Te fogsz róla eszembe jutni. 

Hiszem, hogy már a Jóisten 

közelében vagy, Ő adja meg Ne-

ked életed jutalmát, az örök bol-

dogságot! Szeretettel emlékezve 

imádkozom Érted 
 

 

Portik Jánosné temetése április 

5-én 11.15-kor lesz a Farkasréti 

temetőben. Lelkiüdvéért Újla-

kon aznap este 6 órakor mutat be 

szentmisét Ferenc atya.

                                   Keresztény szófejtés 
farizeus 

szavunk, mint annyi más, a Szentírásból kiindulva vált világszerte ismertté, bár is-

merhetnénk történeti forrásból is: a zsidók történetét megíró Josephus Flavius nem-

csak használja a szót, hanem önmagára is vonatkoztatja, mivel maga is farizeus volt. 

Mint megtérése előtt Szent Pál is. 

A farizeus szót a héber parussim, azt pedig az arám perissaia szóból származtat-

ják. Eredeti jelentés ’elkülönített’ volt, és mint ilyen, ’kiválasztott’ is, talán mert 

szigorú és aprólékos törvénytiszteletük elkülönítette őket az „alacsony” tömegtől. 

Az evangéliumok görög szövegében a ς (phariszaiosz), a latinban pedig a 

pharisaeus szóalak szerepel (általában többes számban).  

Jézus a farizeusokat elmarasztaló nagy beszédében (Mt 24,23–36) nyolcszor kiált 

fel: „Jaj nektek, írástudók és képmutató farizeusok” (Vae vobis, scribae et pharisaei 

hypocritae), és bizonyára ennek hatására tevődött át a hypocrita szó ’képmutató’ 

jelentése a farizeusra is. Magyar nyelvünkbe már ezzel a fő jelentéssel került át a 

szó kisebb hangtani változtatásokkal: a két magánhangzó közti sz maga is zöngésült, 

a szóvégi -usz pedig – mint számtalan más esetben is, talán észak-olasz hatásra – -

us-ra módosult.  

Van/volt szavunknak egy múlandó, de szótárakban rögzített metaforikus jelen-

tése: „forró kávé rummal és tejszínhabbal” („heißer Kaffee mit Rum und 

geschlagener Sahne”). 

A jelentés eredetéről anekdotikus történet szól. Eszerint valahol Észak-Európá-

ban Peter Georg Johanssen földműves sokadik gyerekét keresztelte Gustav Bleyer 

lelkész, aki nagy ellenzője volt az alkoholfogyasztásnak. Az ünneplők viszont alko-

holra áhítoztak, ezért a házigazda habos kávéba rejtve szolgálta fel a rumot. Látva a 

hangulat emelkedését a lelkész rájött annak okára, és felkiáltott: Ó, te farizeus! (For-

rás: internet, Fejér Megyei Hírlap 1974, 142. lap) 
 

A képviselőtestület üléséről 

Március 8-án tanácskozott a képviselőtestület, első napirendi pontként a mene-

kültek megsegítéséről. Megtudtuk, hogy Erdő Péter bíboros úr válságstábot hozott 

létre egyházmegyénkben, melynek feladata koordinálni a munkát: tájékoztatják a 

plébániákat az aktuális helyzetről, az adakozás lehetőségeiről és az országos kari-

tásszal együttműködve juttatják el az adományokat a rászorulókhoz. A plébániai ka-

ritász csoport már előző héten ülésezett a plébániai szintű segítség megszervezésére. 

Plébániánk cserkészei is felajánlották segítségüket főleg az adományok rakodásá-

hoz. Templomunkban már március 6-tól lehetőség van a tartós élelmiszer és pipere-

cikk adományok leadására, ezeket osztályozzák és csomagolják a karitász-munka-

társak, és eljuttatják az egyházmegye kijelölt raktárába. 

Ezután a 2023-as szinódusra való felkészülésről számolt be Ferenc atya. Febru-

árban két ülést is tartottunk a kiküldött szinódusi kérdőív megtárgyalására, a kiala-

kult véleményeket Ferenc atya továbbította az érsekségre, ahol megkezdődött a be-

érkezett válaszok feldolgozása. Már visszajelzést is kaptunk, a beérkezett igények 

alapján több képzést is indítana az egyházmegye, ezek közül plébániánk a család-

csoport vezetői és ifjúsági vezetői képzésben érdekelt. 

Végül a nagyböjti és húsvéti előkészületről tárgyalt a testület. Megbeszéltük a 

templomi nagytakarítás, a Kiscelli keresztút és a nagyheti szertartások időpontjait 

(ld. első oldalon). Döntés született arról, hogy idén a húsvéti lelki felkészülést egy 

délután keretében tudjuk megtartani, az elmélkedésekre Ferenc atya Andrásfalvy Já-

nos szalézi tartományfőnököt és Mohos Gábor Esztergom-budapesti segédpüspököt 

kérte fel. A lelki délutánon gyónási lehetőség is lesz. 

Az ülés végén Ferenc atya vezetésével elimádkozott a testület egy tized rózsafü-

zért az igazságosságon alapuló békéért. 

   

Szaszovszky József 

H.Z.E. 

Balthazár Kati 
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Menekülőket fogadunk 
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának munkatársai és önkéntesei a Keleti pá-

lyaudvaron működő adományponton várták – újabban pedig a Budapesti Olimpiai Központban várják – az ukrajnai 

háború elől menekülőket. Plébániánk egyik önkéntese személyes élményei alapján beszámolt tapasztalatairól. 

A Karitász központi raktárába érkeznek a plébániák, 

szervezetek és magánemberek adományai. Ezeket önkén-

tesek fajtánként csoportosítják, rendezetten tárolják. Ez-

után az igényeknek megfelelően kerülnek az egyes ado-

mánypontokra, így a Keleti pályaudvaron működő Szent 

Erzsébet Karitász adománypontra is. 

A pályaudvar Thököly út felőli oldalán lévő váróterem-

ben a Katolikus Karitász foga-

dóállomásán kívül további öt 

segítő szervezet is jelen van. 

Megnyugtató látni, hogy a kü-

lönböző felekezeteket képvi-

selő szervezetek teljes harmó-

niában, egymást is kiegé-

szítve, egy cél érdekében tevé-

kenykednek. Céljuk, hogy se-

gítsenek olyan kétségbeesett 

embereken, akik hazájukat, 

családtagjaikat, otthonukat, egész életükben munkával 

megszerzett javaikat hátrahagyva, félve kénytelenek elme-

nekülni a háború elől. A szerencsésebbeket barátok, isme-

rősök várják, de szép számmal akadnak olyanok is, akik 

minden fogódzkodó nélkül érkeznek.   

Az ideérkezők főleg anyák és gyermekeik, idős nők és 

férfiak. Hosszú, kimerítő út után reménykedve szállnak le 

a vonatról. A szerető gazdikkal gyakran kutyus és cica is 

menekül. A segélypontokon ásványvizet, üdítőt, szendvi-

cset, édességeket, gyümölcsöket és mindenféle higiéniai 

termékeket tudunk adni. Emellett van takaró, gyermekjá-

ték, babakocsi, gyermekruha, állateledel. A legfontosabb 

mégis a lelki segítség, annak jelzése, hogy itt biztonságban 

lehetnek. 

A szállásnélkülieknek a katasztrófavédelem munkatár-

sai segítenek. Az egész országban befogadó helyek van-

nak, ezek összehangolása az ő feladatuk. Külön buszokkal 

történik a szállítás. A BKK azok számára, akik egyik pá-

lyaudvarról a másikra vagy a repülőtérre szeretnének 

utazni, folyamatosan ingázó csuklós buszokat indít.  

A hírekből, híradókból is ismert helyzetjelentés után 

néhány személyes élmény:  

– Egy asztmás ukrajnai menekültnek elfogyott az inhalá-

ciós gyógyszere, a 24 órában működő egészségügyi se-

gélyponton azonnal megkaptuk ingyen. Nagyon jó érzés 

volt… 

– Egy magyar nemzetiségű anyuka hat gyermekével ér-

kezett. Amikor mindkét karon ülő gyermeknek babakocsit 

tudtunk adni, nem akarta elhinni, hogy megtarthatja. 

– Amikor az idős hölgynek, aki már órák óta szorongatta 

kötött ruhácskában tartott pici kutyusát, állateledelt vit-

tem, elsírta magát. Ilyenkor nehéz nem ugyanazt tenni, de 

nem szabad. Ezért elé tartottam azt a papírt, amelyre ukrán 

nyelven rányomtattam, hogy szeretettel adjuk, és minden 

jóra fordul. Megölelt. 

– Amikor egy 10 év körüli kisfiú nem hitte el, hogy az 

övé lehet a Rubik-kocka, a 

zsebébe tettem, hogy meg-

értse.  

–  Egy kárpátaljai kamaszfiú-

val sokáig beszélgettem, mire 

talán elhitte, hogy egyszer 

vége lesz, és hazamennek.  

–  Egy önkéntes szerveződésű 

Facebook-csoport üzemelteti 

azt a gyermeksarkot a pálya-

udvaron, amelyet szinte min-

den híradóban látni. Csodát művelnek, mindig van több 

asszony, aki egész nap rajzol a gyermekekkel. Szerintük a 

kicsik minden nyelven tudnak. Több összecsukható kis-

ágy, játszósátor, rengeteg plüssállat és mindenféle egyéb 

játék van a rögtönzött játszószobában. Hála Istennek, azt 

hiszem, az 5 év alatti gyermekek nem nagyon értik, mi tör-

ténik, de a nagyobbak igen. Most azon gondolkodom, ho-

gyan lehetne nekik további kisméretű stresszoldó játéko-

kat találni, mint amilyen a Rubik-kocka. 

– Egész nap érkeznek magánemberektől adományok. 

Egy női csoport 1400 db szendvicset hozott, külön csoma-

golva és feliratozva: laktózmentes, gluténmentes, vegán. 

Megkérdeztem, honnan jöttek. Egy Baja melletti falu-

ból… Hány kéz, mennyi munka, milyen elszántság kell 

ehhez! Isten áldása legyen rajtuk. 

– Megismerkedtem egy férfival, aki megkérdezte, segít-

het-e. Los Angelesből jött haza, mondta: „Több nyelven 

beszélek, gondoltam, itt szükség lesz rám". Van! 

– Szükség volt egy kisállat-hordozóra. A máltaiaknál ta-

láltam, odaadták, adjam, akinek kell. Ugyanígy ad az is, 

aki polcokat állított fel rengeteg gyermekruhával. 

– Befejezésül még egy vidám eset. Elénk állt egy kisfiú, 

elkiáltotta magát: Cola van? Cola nem volt! Pirultunk. 

Nem telt el három perc, és belépett valaki néhány rekesz 

Coca-Colával. A standunkon mindenki elképedve nézte. 

Mindig tudtam, humora van az Úristennek! 

Így történik ez, ül az ember a fotelben, a képeket látva 

sír, de érzi, hogy nem ülhet ott tétlenül. Ma már sokkal 

kevesebbet sírok… Holnap is megyek!  KZ 
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Isten lábnyoma Angyalföldön – és Újlakon is… 
Köszönet az  újlaki  híveknek és elismerés karitász csoportunk munkatársainak.  

Tudósítás az újlaki  adományok továbbításáról  

Az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére 

indult Híd Kárpátaljáért segélyprogram keretében templo-

munk két középső mellékoltáránál folyamatosan gyűlnek 

a hívek adományai, melyeket az egyházmegyei Szent Er-

zsébet Karitász Központ gyűjtőpontjairól továbbítanak a 

rászorultakhoz. 

Élelmiszer, ruhanemű, piperecikkek. A gyűjtés folya-

matos, amíg a szükség tart… 

Az újlaki hívek adományainak első szállítmánya már-

cius 17-én érkezett meg Angyalföldre, a Szent László ut-

cai karitász raktárba, és továbbításra vár a következő is. 

Az adományokat saját gépkocsijával a gyűjtőpontra 

szállító testvérünk elmondta, hogy az újlaki plébánia kari-

tász csoportjának munkatársai a szállítmányt olyan szak-

szerűen készítették elő, hogy attól „a karitász központban 

dolgozóknak is leesett az álla”. 

Fontos ugyanis jól segíteni. Nem csupán technikai 

részletkérdés az összegyűlt adományok fajtánkénti cso-

portosítása, hogy áttekinthető és könnyen kezelhető le-

gyen a küldemény, ne kelljen keresgélni benne, amire 

szükség van. Be is kell csomagolni, hogy minden tiszta 

maradjon, és ne sérüljön, ne menjen tönkre semmi a szál-

lítás és a raktározás közben. A csoportosítás és a csoma-

golás a továbbítás előkészítését is jelenti. Így lehet többet 

és jobban elhelyezni az adományokból a gépkocsi cso-

magterében. Mindezek hiányában a karitász gyűjtőponton 

kell az ömlesztve beérkezett adományokat szétválogatni, 

ami akadályozza célzott és gyors továbbításukat a rászo-

rulókhoz. 

Ezt tudja a mi karitász-közösségünk, és ezért szól a 

Szent Erzsébet Karitász Központ gyűjtőpontjáról érkezett 

elismerés annak a négy újlaki karitász-munkatársnak, akik 

a szállítást előkészítették. 

Adományaink a Szent László utcai gyűjtőpontra érkez-

nek. Különleges hely ez. Egy négyemeletes angyalföldi 

bérház üvegtetővel befedett udvara. A múlt század elején 

kápolnát alakítottak ki benne a környéken élő hívek. Ott 

tartották a szentmiséket, mielőtt a Béke téri Szent László 

templom felépült. Ferenc atya is megemlékezik róla Isten 

lábnyomai Angyalföldön című könyvében. A helyi köz-

nyelvben „papháznak” nevezett épületet és a kápolnát sem 

kímélte a történelem. 
 

A kápolna egykori kialakítását mutatja ez a hajdani fel-

vétel, a következő képen pedig mai állapotában látjuk a 

helyszínt. Most karitász raktár. A megkopott és sérült fa-

lak között a segítőkész lelkek adományainak őreként hir-

deti Isten dicsőségét.                           D.A. 

Templomunkban márciusban három héten keresztül 

folyt a karitász-adományok intenzív gyűjtése. Az első két 

hétben az ukrajnai menekültek javára, a harmadikban a kö-

zöttünk élő szegények számára (is) adakoztunk. Elsősor-

ban sok-sok élelmiszer, egészségügyi cikk, gyermekruha 

és takaró gyűlt össze, bőven volt mit szortírozni, csoma-

golni, szállítani karitász-munkatársainknak. Munkájuk 

még lapunk zártakor sem ért véget…              Sz. J. 

.
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A miseközvetítésekről
Múlt 

Majdnem napra pontosan két éve 

kezdődtek a miseközvetítések, eleinte 

felvételről, aztán 2020 májusától élő-

ben is. A teljes lezárások alatt, amikor 

nem volt nyilvános szentmise, 2020-

ban átlagosan naponta 50, 2021-ben 

már 100 néző kattintott a szentmise-

felvételekre. 

2021 nyarán, a-

mikor megszűn-

tek a korlátozá-

sok, maradt a 

közel 100-as né-

zőszám, 2021 

őszén-telén pe-

dig napi 150-

200 volt a be-

kapcsolódók 

száma. A szá-

mok növekedé-

sének két oka 

lehet: egyrészt a technológia elterjedt 

az idősek, betegek körében, másrészt 

a közvetítés híre eljutott a plébánia te-

rületén kívül élőkhöz is, olyannyira, 

hogy Ferenc atyához még olaszországi 

magyar bekapcsolódók hálás visszajel-

zése is eljutott.  
 

Jelen 

Mind Ferenc atya, mind a kép-

viselőtestület nagy része úgy látta, 

hogy a közvetítéseknek folytatód-

nia kellene, egyrészt a beteg és 

öreg hívek miatt, másrészt a pré-

dikációk evangelizációs üzenete 

miatt. Így komoly technikai fej-

lesztésről született döntés, 

és pályázati hozzájárulás 

(III. kerületi önkormány-

zat) segítségével beszer-

zünk két professzionális 

minőségű kamerát és egy, a 

közvetítést segítő erős szá-

mítógépet. Az egyik új ka-

mera már felszerelésre és 

beüzemelésre is került, a 

másik felszerelése folya-

matban van. Az első pad-

tömb előtt eddig működő – 

és sok esetben (pl. eskü-

vők) zavaró – kamera és kábelren-

geteg felszámolásra került. A köz-

vetítések kép- és hangminősége 

javult és rendszeressé vált, úgy 

hogy a Bonum TV hétköznapon-

ként délben leadja az aznap reg-

geli újlaki misét. 
 

Jövő 

Erdő Péter bíboros úr március 4-i kör-

levele, mely a járvány miatti korlátozá-

sok feloldását rendeli el, határozottan 

buzdítja a híveket, hogy mindenki, aki-

nek egészsége megengedi, újra szemé-

lyesen vegyen részt a szentmisén. A köz-

vetítések folytatása tehát semmiképpen 

nem akarja azt sugallni, hogy az „online 

mise” egyenértékű a misén való szemé-

lyes jelenléttel. A hétköznapi misék ese-

tében – mivel itt nincs szó kötelező 

szentmisén való részvételről – a közvetí-

tésbe való belekapcsolódás segíthet az 

egyházi év időszakainak és ünnepeinek 

követésében, illetve a prédikációk segít-

ségével a napi evangélium üzenetének 

befogadásában. Sok helyen nincs már 

hétköznap reggeli szentmise, még Buda-

pesten sem, így aki szeretne, de nem tud 

eljutni misére, annak is segíthet a reggeli 

közvetítésbe való belekapcsolódás. A 

vasárnapi misék esetében viszont első-

sorban a betegek, öregek, illetve a kis-

gyerekes szülők a közvetítés „célcso-

portjai”. Mindenki más viszont a misén 

hallottakat idézheti fel, mélyítheti el, ha 

a közvetítésbe is belenéz, belehallgat.

Nagyböjti betlehemezés

Március 22-ről 23-ra virradó éjszakán filmforgatás volt 

templomunkban. Az M1 már karácsonyra készül, és egy 

pár perces betlehemezős jelenetet forgatott nálunk. Az 

első képben a sekrestyében a kis betlehemünk volt felál-

lítva és az előtt egy anyuka öltöztette föl kislányát Mária 

szerepére. Aztán a sekrestye bejárata előtt feltűnt az egész 

betlehemezős gyerekcsapat beöltözve és bevonult a temp-

lomba. A harmadik jelenetben a kivilágított oltár előtt ke-

rült sor a betlehemes játékra szalmabálákkal, jászollal, já-

tékállatokkal, pásztorokkal, üstökös-csillaggal, háromki-

rályokkal. Az utolsó jelenetben pedig egy karácsony reg-

geli szentmise hangulatos képei villantak fel, ahogy a gye-

rekek és felnőttek összegyűlnek az ünnep reggelén. 

A filmesek délután 4-kor kezdtek el gyülekezni. 4-5 te-

herautóról a munkások villámgyorsan lepakolták a szük-

séges kellékeket. A Szent Margit terem lett a sminkszoba, 

ott készítették fel mind a gyerekeket, mind a felnőtt sta-

tisztákat. A Szent István terem volt a statiszták gyülekező-

helye, a Szent Erzsébet terem átalakult étkezőhellyé, a 

templom oldalában lévő kis kápolna pedig az öltözőhelyi-

ség szerepét látta el. 

A világosítók mind a sekrestyét, mind a templomot tel-

jesen „átépítették”. Fénycsövek, mesterséges napok (ún. 

jupiterlámpák) kerültek számos helyre, még a sekrestye 

ablaka elé is. A berendezők bizonyos dolgok (székek, ve-

títő tévék, nagyböjti oltárkép stb.) eltávolítását kérték ill. 

végezték el. Utána következett a karácsonyi betlehemezős 

hangulat létrehozása: műfenyők, szalmabálák, plüssálla-

tok a templomban, betlehemi csillag a tévék helyén. Dró-

tok, madzagok, ragasztószalagok, ollók, csavarhúzók min-

denhol… Még egy ködkészítő gépet is beállítottak. 

A harmadik csapatot a kameramannok alkották. A fő-

bejáraton keresztül tolták be a kamerakocsikat mindenféle 

felszereléssel. Maguk a kamerák már kis méretűek, elfér-

nek az operatőr vállán. A rendező már a kész díszletek és 

a felsorakozó színészek (főleg gyerekek) közé érkezett 

meg. Ekkor felgyorsultak az események, mindenki tette a 

dolgát, beállítás, csapó, felvétel – ez a rész hasonlított leg-

inkább klasszikus emlékeinkhez.  

Hajnali 2-3 körül kezdtek levonulni először a szerep-

lők, majd szervezett rendben a többiek, végül a díszletesek 

lebontottak és elcsomagoltak mindent, visszarendezték a 

templomot. Reggel ½ 6-ra már csak néhány szalma-törek 

és rendezetlen szék árulkodott arról, hogy itt az éjszaka 

valami történt, a ½ 7-es mise annak rendje és módja szerint 

pontosan elkezdődött…   

Büki Balázs 
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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, 

kedden, szerdán, csütörtökön: 1600-tól 1800 óráig. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden 

hónap első szombatján az esti misék után 1930-ig.  

Zsolozsma: pénteken laudes 700 (nagyböjtben 

kedden is), vasárnap vesperás 1730, minden hó-

nap 27-én Szent Margit vesperás 1730. 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-

én a 1800 órai szentmisét (vasárnap esetén a 9-es 

misét). 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel 

minden hónap első szombatján a 1800 órai misét. 

Rózsafüzér: április 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: április 4-én és 19-én 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: 

március 27-én Jurák Hanna Szófia. 

Halottaink: 

Juhász Sándor (70), Perlaki József 

(91), Várhegyi Andor Ferenc (80).

                                          Hírek 
 

A február 28-i plébániai hírlevélben egy rászoruló számára szem-

üveget kértünk. Nem sokkal később az egyik reggeli mise előtt 

kettőt is találtunk egy széken a Szent Erzsébet mozaikjánál. Ezúttal 

továbbítjuk az ismeretlen adományozónak Lajos köszönetét, aki 

mindkét szemüveget jól tudja használni. 
 

Március 7-én és 13-án Újlakról szólt a déli harangszó a Kossuth 

Rádió műsorában. A harangszó előtt rövid ismertetőt is hallhattunk 

harangunkról. 
 

Vasárnaponként a két délelőtti mise között az oldalkápolnában mű-

ködő könyvtárban megtekinthetők az Eucharisztikus Kongresz-

szus alkalmából megjelent legfontosabb könyvek. 
 

A pénteki keresztúti imádságok vezetését a két atya mellet a kö-

vetkező közösségek vállalták: Fény közösség, a „Dúdoló” anyukái, 

Információs munkacsoport, Kergebirkák közössége, Újjáépítő cso-

port és a Képviselőtestület. 
 

Befejeződött a Doberdó úti Szent Vér-kápolna felújítása. Az 

Óbuda-hegyvidéki Szentháromság-plébániához tartozó műemlék 

épületet koncelebrált szentmise keretében áldotta meg Mohos Gá-

bor Esztergom-budapesti segédpüspök március 25-én, Gyümölcs-

oltó Boldogasszony ünnepén. 
 

 

Kitüntetés 

2022. március 17-én a nemzeti ünnep alkalmából Fejér Zoltán 

György fotóművész, fotótechnika-történeti szakíró – és újlaki 

hívő – a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A 

díjat a miniszterelnök előterjesztése alapján a köztársasági elnök 

adományozta és Palkovics László miniszter adta át a kitüntetett-

nek. Szeretettel gratulálunk!  
 
 

Választás 

2022. április 3-án országgyűlési képviselőket választunk, és a 

népszavazási kérdésekre válaszolva véleményt mondhatunk 

gyermekeink szexuális nevelésére vonatkozó jogszabályokról. 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása: 

„Ne feledjék tehát az állampolgá-

rok, hogy a közjó érdekében jo-

guk és egyben kötelességük a sza-

vazás szabad lehetőségével élni. 

Az Egyház pedig elismerésre és 

tiszteletre méltónak tartja azok 

munkáját, akik embertársaik szolgálatában az állam javának 

szentelik magukat és vállalják e tisztség terheit.” (GS 75) 
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