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Égi édesanyánk tiszteletére május hónapban minden hétköznap az esti
szentmise előtt ¾ 6-tól együtt imádkozzuk a lorettói litániát.

Gárdonyi Géza:

Esti harangszó
(részlet)
Szép májusvégi estén egyedül
ülök a kertben. S nézem, mint merül
az égi nap a földi kék homályba,
a hegyek ibolyaszín fátyolába.
A völgyben lenn már feketül az árnyék.
Elcsöndesül az emberlakta tájék.
Csillag ragyog a Mátra tetején,
A távolból harangszó száll felém:
Üdvözlégy Mária!
Móra Ferenc:

Anyámnak
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon,
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.
Május 1: Anyák napja

Szeretettel köszöntjük az
édesanyákat!

2022. május

Hivatások vasárnapjára

„Ajándék és titok”
Az utóbbi időben sokat beszélünk arról, hogy hányatott korunk egyik jellemzője a hivatások számának csökkenése. Ez a megállapítás nemcsak a papi
és szerzetesi hivatásokra jellemző, hanem általában minden hivatásra. Néhány
évtizeddel ezelőtt, ha egy gyermeket megkérdeztek, hogy „mi akarsz lenni, ha
majd nagy leszel”, válaszolt is rá. A gyerek válasza nem volt átgondolt, nem
számolt az adottságaival és a lehetőségeivel, inkább lelkesedés volt benne.
Ezért akart filmrendezővé, élsportolóvá vagy színésznővé válni. Az is gyakran
előfordult, hogy a gyermek szülei foglalkozását akarta folytatni, de ebben a
vágyban is inkább a szülei iránt érzett tisztelet és lelkesedés mutatkozott meg.
A gyermek látta, hogyan veszi kezébe apja a gyalut, hogyan metszi a fákat,
vagy édesanyja hogyan füröszti a kistestvéreit. A papi hivatás forrásánál is
legtöbbször egy-egy papi személyiség állt, aki szeretetével, másokért végzett
fáradozásával vágyat ébresztett a gyerekben. Ennek a hátterében természetesen ott volt a gyermek hite, amely arra bátorította, hogy küldetését Isten segítségével teljesíteni tudja.
A hivatások számának csökkenése is elősorban a lelkesedés és a hit hiányával magyarázható. Ha valaki nem fedezi
fel a hivatás szépségét, és nem hisz abban, hogy az Isten segítségével el is érhető számára, nem valószínű, hogy rá
meri tenni az életét. Ez a gondolat kapcsolódik a hivatások vasárnapjának
evangéliumi üzenetéhez. Jézus azt tanítja, hogy a jó pásztor „ismeri juhait”,
és a juhok hallgatnak a szavára (Jn
10,27). Ez a kölcsönös ismeret mint hitbeli tapasztalat indítja a választottat arra,
hogy mindenét otthagyva kövesse a
pásztort.
Hogyan lehet ebben a nehéz korban,
amikor a lelkesedés és a hitbeli tapasztalat hiányzik, hivatást kelteni? Elsősorban hitet kell ébreszteni a fiatalokban. Valóban igaz, hogy a hit és a hivatás
Isten ajándéka, azonban a hívást fel kell ismerni és el kell fogadni. Ehhez pedig
gyakran segítségre van szükség. Szent II. János Pál pápa pappászentelésének
ötvenedik évfordulójára egy kis könyvet írt „Ajándék és titok” címmel. Ebben
pápaként tanúságot tesz arról, hogy hivatásának ébresztésénél milyen fontos
szerepet játszottak egyszerű hívő emberek jelzései. Leírja például, hogy amikor fiatalemberként egy kőfejtőben dolgozott, az egyik munkásember, a robbantómester megjegyezte: „Karol, neked papnak kell lenned” (15. lap). Ez
a kőfejtő munkás valószínűleg nem csak imádkozni látta őt, hanem azt is láthatta, hogy az egyszerűbb munkát is örömmel végzi. Ebben az örömmel és
lelkesedéssel végzett munkában látta a robbantómester annak fedezetét, hogy
Karol magáról az Öröm Forrásáról és az örömhírről is tanúságot tud majd
tenni.
Ferenc atya
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Húsvétot ünnepeltünk
A két kihagyott vírusos év után felfokozott
várakozással készültünk a keresztények legnagyobb ünnepére. Kezdődött ez már a templom
nagytakarításával (amiről húsvéti számunkban
már beszámoltunk), majd a nagyhéten a virágvásárlással folytatódott, a hívek e célú adakozásának köszönhetően sok és sokféle nemes
virág került beszerzésre, hogy majd a szent sírt
és az oltárokat díszítse. Szakolczai Jutka vezetésével nagycsütörtökön elkészült a szent sír a
Szent Anna oltárnál, majd nagyszombaton fejezték be az oltárdíszítők a terítőcseréket és az
oltárra kerülő virágvázák megalkotását.
A szent három nap liturgiájára az asszisztencia és a ministránsok felkészítését szokás
szerint Molnár Gábor végezte. Örömmel vettük, hogy a nagypénteki és nagyszombati szertartásokon már kisministránsok is részt vettek,
lelkesen vették ki a részüket a szolgálatból.
Nagycsütörtökön a lábmosás szertartásánál
Ferenc atya egy hétéves kislány lábát is megmosta, amiről előző nap vették le a gipszet. A
mise után késő estig imádságos virrasztást tartottunk. Nagypénteken a keresztúti imádságot
a képviselőtestület vezette. A szertartáson
megrendítő volt a kereszthódolat. Nagyszombaton egész nap a szent sír mellett volt alkalom
imádkozni. Este a vigília szertartása a templomon kívül a tűzszenteléssel kezdődött, a templomi bevonuláskor csak a gyertyák világítottak. Majd felhangzott az exultet Tóth Miklós
Zsolt zengő hangján. A hét olvasmány felolvasásánál új felolvasók is szolgáltak, majd az
újra megszólaló csengők hangja jelezte, hogy:
Feltámadt Krisztus! Ezen a szentmisén részesült négy házasságra készülő testvérünk a beavató szentségekben. A húsvéti öröm nem maradt meg a templom falain belül, az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztust körmenetben
vittük az utcára.
A szent három nap szertartásaiba, Büki Balázs jóvoltából, a kórházban, vagy otthonukban levő hívők is bekapcsolódhattak.
Köszönjük mindenkinek, aki segített
szebbé tenni húsvéti ünnepünket, elsősorban
Ferenc atya és Márton atya szolgálatát, a híveknek pedig a nagyszámú részvételt! Húsvéti
örömünket őrizzük szívünkben és mutatkozzék meg tetteinkben is!
H.Z.E.
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Keresztény szófejtés
apostol
szavunk, mint annyi másik, a nemzetközi keresztény szókincs része,
vö. ol. apostolo, ném. Apostel, ang. apostle etc. Természetesen ez a
szó is a görögből (az Újszövetség nyelvéből) ered, konkrétan az
 (=aposztellō) ’elküldök’ igéből; ennek származéka az
’elküldött, követ, utas’ értelmű ς (=aposztolosz) szó (főnévvé vált melléknévi igenév). Latinosan apostolus.
Ahhoz képest, hogy milyen gyakran szerepelnek az evangéliumok
leírásában apostolok – különösen a két híres testvérpár –, maga az apostol elnevezés nem sűrűn fordul elő. János evangéliumában egyszer sem,
Máténál és Márknál pedig egyszer-egyszer (Mt 10,2; Mk 6,30).
Vagy – Márknál talán kétszer. Az apostolok kiválasztását ugyanis
mindhárom szinoptikus leírja; Máténál csakis itt, Lukácsnál először
itt szerepel az apostol szó. Márknál pedig? A kéziratok és nyomukban
a szövegkiadások ingadozást mutatnak az apostol használatát illetőleg.
A magyar fordításból (SZIT, 1987) idézzük Lukácsot: „Amikor
megvirradt, odahívta magához tanítványait és kiválasztott közülük tizenkettőt, s elnevezte őket apostoloknak” (Lk 6,13). Hasonló a szöveg
Márknál – csakhogy csupán a mondat első fele biztosan eredeti, a második fele betoldás is lehet, feltehetőleg Lukács evangéliuma nyomán:
„Tizenkettőt választott ki, akiket apostoloknak nevezett” (Mk 3,14). –
Ami lényeges: Lukács (és Márk) szerint a tizenkét kiválasztott tanítvány magától Jézustól kapta elnevezését.
Az evangéliumokban megnevezett 12
apostolon kívül csak egészen kevesen érdemelték ki ezt a címet. Elsőként a Judás helyébe megválasztott Mátyás apostol. Apostolinak tartották Szent Barnabás hittérítő munkásságát is – az Apostolok Cselekedetei a
’régi’ apostolok mellett egy helyütt Szent
Pállal együtt Barnabást is apostolnak nevezi
(ApCsel 14,14).
Pál pedig, aki az ’apostolok legkisebbikéTemplomunk Péter
apostol szobra
nek’ (minimus apostolorum, 1Kor 15,9)
mondja magát (tehát minden szerénység mellett is apostolnak), „a
nemzetek apostolává”, hitünk fő terjesztőjévé vált. A középkorra ő lett
„az” apostol – ha Aquinói Szent Tamás „az Apostol”-ról beszél, Pált
érti rajta. („A Filozófus”-on pedig Arisztotelészt.)
Átvitt értelemben azokra is rá-ragasztjuk az ’apostol’ címet, akik
kitűntek a keresztény hit terjesztésében egy adott vidéken, egy-egy
nép körében. Így lehet pl. Szent Bonifác a németek, Szent Patrik Írország apostola.
Még tágabb értelemben apostolnak nevezzük azt a személyt, aki
buzgón és lelkesen küzd valamely nemes ügyért, valamely eszme elterjesztéséért. Ilyen értelemben beszélhetünk pl. a szabadság vagy a
béke, a magyar nyelv vagy a nemzeti színjátszás apostoláról.
Szaszovszky József
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Május
M á j us , t e
v ir ág b a
bor ul t v i lá g!
S zí n po m p á s
p ir os ak ,
s ár g ák , l i lák !
T á n t e v ag y
n ék e m mo st
a z u tol só,
v ég ső p ar t
v ár r e á m
a z a t úl só.
De add i g:
Hull a s s ad r á m
a v ir á g n ak
s zé p s zir m á t,
ill a t áv a l
t edd s zí v e m e t
bold og g á!

Vágyak
Kac a g v a s zal ad n i
v ir ág h í m e s m e ző n ,
p at a k p ar to n ül ni
n a p sü tö tt e kö vö n,
t av a s zi é g al a t t
I st e n n el b e s z é l ni ,
ka t ic a bog ar at
r öpt e tv e b e c é z ni ,
n y ár i zá por u t á n,
föld s za g ú p ár á b a n
föl s a l á s ét ál n i
lel k e m n ek p ár j á v al .

A fenti versek szerzőjéhez, Wass
Máriához, annakidején Kovács
Gábor atya vitte az Oltáriszentséget és hozta el verseit szerkesztőségünknek.
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Megszépülő újlaki szentek
Az örökkévalóságba költözött szentek természetesen már éppen elég „szépek”, na de a földi másuk! Földi másuk ugyanis Újlakon ritkán készült évszázadokkal dacoló nemes anyagból, gyakrabban fából, olykor fém vázzal, gipsz kiegészítéssel. És
ha ehhez még hozzávesszük, hogy nagy ünnepek
előtt és után nem egy szobrunkat hagyományosan
költöztetni szoktuk, nem csoda, hogy már jónéhány sérülést elszenvedtek.
Dvorszky László templomunk jobb első negyedében szokott ülni, nem csoda, hogy Szent
Sebestyén és Szent Rókus sérülései bántották elsősorban a szemét. Ferenc atyával egyeztetve elvitte a szobrokat; a sérült részeket eltávolította,
hársfából újra faragta, a hiányokat kiegészítette.
Pótolta Sebestyén nyilait, Rókus új kart kapott a
sérült, új botot az elveszett helyett.
A lourdes-i barlang Bernadettje gipszből készült francia gyártmány. Egyik sérülését annak köszönhette, hogy gondozója
mindig gyertyát helyezett kezébe, akkor is, ha az mérete miatt éppen nem fért
bele. A szobrot javítani is gipszből kellett, de ez már műanyag emulzióval megerősített gipsz; a változó méretű viaszgyertyákat
pedig fából faragott fix gyertya váltotta fel.
A Szent József oltáron a tabernákulum szorult
leginkább felújításra. A munka során megállapítható volt, hogy alapja fenyőfából készült, a kiegészítő részek pedig hársfából… Ennek megfelelően kellett javítani is.
Következő feladatnak Laci a Szent Anna oltár
Piètáját szemelte ki. Törött részeket, vizes sérüléseket kell rajta kijavítani. Dunaiszky Lőrinc jó
kétszáz éves szobra templomunk talán legbecsesebb műalkotása, javítása szakemberek közös
munkája lesz.
Tatarozandó szobrok persze templomunk másik felében is akadnak. Szent Péter jelképesen nagyon fontos, tényszerűen azonban törött fejű kulcsot szorongat kezében.
Alexandriai Szent Katalinnak a középső ujja csonka… Jól felfogott érdekünkből
is kívánjuk, hogy Dvorszkyék tettereje továbbra is kitartson.
Mert Laci sokszor nem egyedül dolgozik. Ő maga eredetileg tervezőmérnök,
felesége, Farkas Éva pedig üvegtervező művész. Sokszor együtt dolgoznak, besegítenek egymásnak. Újlak esetében Éva segít a pótlandó részek megtervezésében, a szobrok festésében, aranyozásában. Ezúton is nagyon szépen köszönjük
mindkettőjüknek önzetlen munkájukat, szentjeink szépítését.
Szaszovszky József
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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, vasárnap vesperás 1730, minden hónap 27-én Szent Margit vesperás 1730.
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21én a 1800 órai szentmisét (vasárnap esetén a 9-es
misét).
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel
minden hónap első szombatján a 1800 órai misét.
Rózsafüzér: május keddi napjain 1715-től 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 órakor.

Hírek
Képviselőtestületi ülés lesz május 31-én 19 órakor a tanácsteremben.
A templomkaput díszítő kis rozetták közül az egyiket pótolni
kellett, az eredeti mintájára Hermann János faragta ki az újat.
Köszönjük munkáját!
1%: Kérjük a híveket, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásánál annak első 1%-át az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványnak, második 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel.
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

Jöjj, Szentlélek Úristen!
Idén felelevenítjük azt a régi újlaki szokást,
hogy – mint egykor az apostolok Máriával
imádkozva együtt várták a Szentlélek eljövetelét – Jézus mennybemenetele után minden este a szentmise után kb. 15 perces pünkösdváró imádságot tartunk. Ezúton is várjuk a közösségek jelentkezését, akik egyegy estét vállalva vezetik a közös imádságot. Jelentkezni lehet a jelentkezes@ujlakitemplom.hu email címen, vagy vasárnapokon az információs irodában.

Családi események
A keresztség szentségében részesültek:

Ministránsfoglalkozás: minden hétfőn 1700-től
1745-ig a Szent Margit teremben.

Április 3: Munteán Míra, április 16: Kössl Zsuzsanna Helga, Vörös Anna Anita, Iring Péter Ákos,
Pászti István, április 17: Fekete-Waldron Alexandra Anna

Nyugdíjasklub: május 3-án, 17-én és 31-én 10
órakor a Szent Margit teremben.

Elsőáldozásban részesültek:

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyerekeknek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 órakor a Szent Margit teremben.

Április 16: Kössl Zsuzsanna Helga, Vörös Anna Anita, Iring Péter Ákos, Pászti István, Szénási Szonja Zsuzsanna, Varga Tamás
és Farkas Tamás
A bérmálás szentségében részesültek:
Április 16: Kössl Zsuzsanna Helga, Vörös Anna Anita, Iring Péter Ákos és Pászti István
Házasságot kötöttek:
Április 30: Büki Benedek és Abonyi Flóra
Halottaink:
Répássy Lászlóné Margit (103), Varga Bertalanné Mária (102),
dr. Széll Gábor (63), Megyesi Imréné Julianna (94)
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