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Pünkösd

Szent Ágoston:
Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt akarjam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, mindig azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, hűséggel megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek Isten,
hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

Kovács Gábor atya:
Jöjj, Szentlélek,
látogasd meg a földet!
Isten pünkösdi tüze,
szállj szívünkbe!
Jöjj el, isteni Szépség,
mosolyod töltse be életünket!
Jöjj el, szeretet esője,
virágoztasd föl az embert!
Jöjj, Teremtő Lélek,
alkosd újjá bensőnket!
Szentlélek, élő hitet önts belénk,
és tégy bennünket
a reménység családjává!
Amen

„Add a mennyből érzenünk fényességed sugarát.”
Pünkösd a Szentlélek kiáradásnak, az Egyház születésének ünnepe,
amely állandó lelki megújulásra indít minket. A Szentírás tanúsága szerint
ötven nappal húsvét után a Szentlélek tüzes lángnyelvek formájában megjelent, és az addig visszahúzódó, rejtekben élő apostolok belső gátlásaikon
fölülkerekedve, közösséget alkotva, még nyelvi korlátaikon is túllépve hirdetni kezdték az evangéliumot. Csoda történt. Belső csoda, amely látványos
külső csodában is megjelent a világ előtt. A külső csoda az Egyház születése
és terjedése. Az Egyház mint Isten népe átlépte a földrajzi korlátokat és terjedni kezdett. Ahogyan az Úr mondta: „Menjetek el az egész világra, és
hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15). Az Egyház terjedése nem tizenkét egyszerű
ember erőfeszítésének eredménye
volt, hanem a Lélek műve.
Mi az üzenet számunkra? Az
utóbbi időben annak ellenére, hogy
globalizálódó világban élünk, az emberek egyre jobban távolodnak egymástól. Lehet ezt persze részben a
járvánnyal és a háborúval magyarázni. De ezek az események is éppen
azt mutatják, hogy nagyobb baj van
annál, mint hogy egy vírus elszabadult, vagy az igazságtalan és feldolgozatlan történelmi múlt miatt népek állnak szemben egymással. Ezek hátterében az Istentől való eltávolodás áll, amely más egyéb jelek mellett így
is megmutatkozik. Az igazi orvoslás az lehet, hogy legyőzve a bennünk levő
széthúzó és pusztító erőket megnyílunk a Szentlélek előtt, befogadjuk és
engedjük, hogy Ő alakítsa életünket.
Ne feledjük: pünkösd a Szentlélek kiáradásnak ünnepe. A Szentlélek kiáradt, de be kell fogadni Őt a szívünkbe. Ezért fontos az egyéni és a közösségi ima. Az Apostolok cselekedetei leírása szerint pünkösd napján „mindnyájan együtt voltak” és imádkoztak. Ekkor áradt ki a Szentlélek, és „szólásra nyitotta ajkukat” (ApCsel 2,4). Szent Péter apostol is ekkor állt elő és
mondta el beszédét. A körülöttünk levő világot akkor tudjuk megszólítani,
sebeit gyógyítani, ha közösen imádkozunk, és engedjük, hogy a Lélek ereje
indítson minket arra, hogy szavakkal és tettekkel Isten közösséget teremtő
erejét közvetítsük. Ezt kérjük pünkösdi énekünkben is: „Jöjj, Szentlélek
Istenünk. Add a mennyből érzenünk fényességed sugarát. Jöjj, szegények
atyja te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át.”
Ferenc atya
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Virágom, virágom
Templomunk virágdíszítésére korszakonként mindig sok figyelmet fordítottak
az újlakiak. Aki belép a templomba, természetesnek veszi az oltárokon, a szentély
különböző pontjain, a lourdes-i kápolnában és a szentek „lábainál” díszelgő virágokat. A szép virágkompozíciók jópár
dolgos kéz munkájáról tanúskodnak, akik
hétről hétre gondozzák a rájuk bízott oltár
díszítését.

Szakolczai Judit, a templomdíszítés irányítója június 18-án, szombaton du. fél 3kor a közösségi házban beavatja az érdeklődőket a különböző virágdíszek készítésébe. Várjuk azok jelentkezését, akik a továbbiakban rendszeresen vagy esetenként
bekapcsolódnának a templomdíszítés munkájába, de azokat is szívesen látjuk, akik
csak szeretnének egy szép virágtálat készíteni ezen alkalommal otthonukba. Jelentkezni vasárnap az információs szolgálatnál,
vagy a jelentkezes@ujlakitemplom.hu
email-címen lehet. Az előzetes jelentkezés azért fontos, mert létszámtól függően
szerezzük be a virágokat. Kérjük, hogy
akinek kertje van, kerti virágot és zöldet is
hozzon magával. Szükség lesz még kerti
ollóra vagy konyhai ollóra és kis késre is.
Az elkészült kompozíciót mindenki hazaviheti, vagy szeretteinek ajándékozhatja.
a Szent Anna oltár díszítője
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Keresztény szófejtés
démon
szavunk szintén a görög eredetű vallási szakszavak számát szaporítja. A
szó eredeti görög alakja  (=daimōn), latin alakja daemon (ejtsd:
dēmon), ol. demonio, ang. demon stb. A szó hangzása tehát nem sokat változott az évszázadok során, a jelentése már nagyobb mértékben módosult.
Úgy tetszik, a szó az ógörög köznyelvben természetfölötti lények értéksemleges, sőt, sokszor pozitív megjelölésére szolgált, érdemes elsorolni a
Soltész–Szinyei szótár által megadott jelentéseket: „isten, istennő; istenség; jó istenség; védszellem; rosz[!] szellem, ördög; sors, szerencse, szerencsétlenség, halál”. Jórészt ugyanezeket a jelentéseket közli németül a
Menge-Güthling-féle szótár, mely külön jelzi, hogy az „ördög” jelentés
’újszövetségi’.
Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy a szó a görög nyelvű zsidó-keresztény szövegekben rendszerint negatív jelentésű már az Ószövetség korában is. Egyiküknek tulajdonnevét is megtaláljuk Tóbiás könyvében:
Azmodeus volt az a „gonosz szellem” (SZIT- bibliafordítás), aki Sára hét
férjét megölte a nászájszakán.
Ezt az Asmodeust (latinosan) a Vulgata daemonium-nak nevezi. Itt érdemes visszatérni a görög nyelvhez, mely melléknévképzőt is ragasztott a
’démon’-hoz: a  (=daimonion) a melléknév semlegesnemű
alakja, értelme: ’démoni (valami)’.
A Szentírás görög szövegében daimōn és daimonion (a latinban pedig
daemon és daemonium) váltakozva, lényegében azonos értelemben szerepel. A magyar fordításokban ezeknek a démon mellett az ördög vagy gonosz szellem vagy gonosz lélek szinonimák felelnek meg.
A szinoptikus evangéliumok is néven neveznek egy démont, egy fődémont: Beelzebul (Mk 3, Lk 11). Ő az ’ördögök fejedelme’ (princeps
daemoniorum), akire valószínűleg egy pogány bálvány nevét alkalmazta
Jézus.
Költői nyelvhasználatban a démon szó metaforikusan ’szenvedély’ értelemben is szerepelhet. Ilyenképpen beszélhetünk (de legalábbis passzívan: olvashatunk) ’a rombolás, az irigység, a féltékenység démoná’-ról.
Frivolnak mondható szóhasználatunk pedig jól ismeri a „szőke démon”
frázist…
Szaszovszky József

„Meghívtál, hogy vízre lépjek”
Karizmák Ünnepe 2022. június 6.
Plébániánk idén újra képviselteti magát a hagyományos pünkösdi templomkerti találkozón Máriaremetén. Az esemény vezérfonala a hivatás lesz,
körbejárva a házasság, a szerzetesség, a papság témáját. A tőlünk megszokott programok: plébániánk életét bemutató fotókiállítás, alkotóház, társasjáték klub, baba-mama sarok. Ezek mellett a minden évben nagy sikert
arató zsíroskenyeres agapéval készülünk. A lelkes szervező csapat a régi,
de szívesen látunk sorainkban bátor jelentkezőket, hogy akár az előkészületek, akár a helyszíni programok során segítő kezet nyújtsanak. Jelentkezni a jelentkezes@ujlakitemplom.hu email-címen lehet. A záróprogram
mint minden évben a 15:00-kor kezdődő, Erdő Péter bíboros által celebrált
szentmise lesz. További információk az esemény honlapján érhetőek el:
kim.katolikus.net
Hecsei Niki
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Elsőáldozás
Még tavaly novemberre hirdettem meg a
felkészülés kezdetét a közelgő Szentháromság-

Pitypang utcaiban, megint más a Szent Angéla
vagy a szalézi iskolában tanul.

vasárnapi elsőáldozásra. Akkor éppen drasz-

Hat fiú és négy lány várja az ünnepet. A fiúk

tikusan növekedett a koronavírus okozta fer-

közül négyen elkezdtek ministrálni is. Mindegyik

tőzések száma, ezért kétségeim voltak, hogy el

jelölt lelkesen, figyelmesen készül az Úrral való

fog-e indulni akár csak egy kis csoport is. Hát

találkozásra, olyan figyelemmel, ami engem is

csoport nem is alakult, de egyetlen gyermekkel,

többször megfontolásra, pontosításra késztetett

Kézdy Bendivel, mégis elkezd-

mondandómban. Foglaljuk

tünk készülődni. Idővel aztán

imáinkba a leendő újlaki

csatlakozott Bendi barátja is,

elsőáldozókat:

Smaraglay Gergő, majd még

Kapussy Kamilla Veronika

néhány gyermek. De igazán

Kézdy Bendegúz

akkor duplázódott meg a lét-

Porcsin Lara

szám, amikor a járványgörbe

Pájer Anna

elkezdett

Pájer László

zuhanni.

Mostanra

megtízszereződött az induló lét-

Sándor Miksa

szám, ami nekem minden szem-

Sata Nándor

pontból nagy öröm, akkor is, ha

Smaraglay Gergő

elsősorban nem a számokban

Szabó Villő Róza

látunk értéket. Szép színes kis

Tüske János

csoport lett végül, mert van, aki

Márton atya

a rózsadombi iskolában, más a

Köszöntés
Jó Pásztor vasárnapján köszöntöttük Ferenc atyát 71. születésnapja alkalmából. Hálát adtunk
az Úrnak, hogy immár 14. éve
az újlakiak jó pásztora. A délelőtti két szentmise között a plébániaudvaron gyülekezőket a
gitáros énekkar húsvéti énekkel
várta. Harmat Péter alelnök köszöntője után a kórus vezetésével közösen elénekeltük az
ároni áldást. Isten éltesse sokáig
Ferenc atyát!
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KergeBirkák
A tavaly bérmálkozott fiatalok az elmúlt nyár
végén egy nyárzáró kerti mulatságon úgy döntöttek,
szeretnének együtt maradni, és hetente találkozni a
plébánián. Elhatározásuk megmaradt, szinte minden
kedden el tudnak jönni, illetve havonta egyszer
péntek este jönnek, amikor nem kell másnapra
tanulni és korán kelni. Pedig a sok tanulnivaló
mellett más közösségekben is jelen vannak
vezetőként, szervezőként (őrsvezetők a cserkészeknél, animátorok a szalézieknél, – van olyan

Csillagászat

is, aki mindkettőben tevékenykedik). Sikerült
változatosan megélni ezeket a találkozásokat: voltak
hitéleti beszélgetések, tematikus és szórakoztató
filmek, játék, zenés-táncos est, csillagászat, templomtorony-látogatás.

Évzáró,

nyárindító

prog-

ramként pedig egy bécsi kirándulás van tervbe véve
június végére.

Márton atya

Napközis tábor
Idén június 20-tól július 1-jéig minden hétköznap 8tól 16 óráig ismét lesz napközis tábor a 4 éven felüli
gyermekek számára sok játékkal, énekléssel, kézműves foglalkozással. Hozzájárulási díj: 10.000
Ft/hét. A tábori részvételhez előzetes jelentkezés és
előleg befizetése szükséges, melyet a napközi honlapján lehet megtenni. Van lehetőség támogatói hozzájárulási díj fizetésére, melyből a rászoruló családok
terheit igyekszünk mérsékelni. A napközi honlapja:
ujlaki-napkozistabor.mozello.hu.
További kérdésekkel pedig forduljanak bizalommal a táborvezetőhöz!
Szöllősi Küne
Telefonszám: 06 20/2835 592
Email cím: szollosikune@gmail.com

Látkép a toronyból

Újlaki Hangok
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Nepomuki Szent János szobra
…a múlt hónapban, néhány nappal a szent május 16-i
emléknapja előtt került a helyére templomunkban.
Nepomuki Szent János 1340 körül született a csehországi Pomukban, 1380-ban szentelték pappá, 1389-től
prágai érseki helynök. Az egyház jogainak védelme (és különösen is a
gyónási titok megtartása miatt a királynét érintő ügyben) IV. Vencel király megkínoztatta és a Moldva vizébe fojttatta. A prágai Szent Vitusszékesegyházban temették el. Már
kortársai is Krisztus vértanújaként
tisztelték. XIII. Ince pápa 1721-ben
boldoggá, XIII. Benedek pápa 1729ben szentté avatta. A népi vallásosság
jelentős alakja, aki a hívek számára
elsősorban a papság misztériumát, a
gyónás szentségét dicsőíti meg. Nepomuki Szent János áldozópap és
vértanú szobrai, amelyek ujját az ajkára tévő, vagy kezében keresztet
tartó papot ábrázolnak – esetenként
kis angyal(ok) kíséretében –, az egész
ország területén megtalálhatók. Főleg hidak mellett, vizek szélén állnak,
házak homlokzati fülkéiben is láthatók, tipikus elemei a magyar és általában a közép-európai
települések arculatának. A gyóntató papoknak s mindazoknak a patrónusa, akik méltatlan rágalmak miatt szenvednek, akiknek hivatali titkot
kell megőrizniük. Védelmező
az árvizekkel szemben is, védőszentje a vízzel kapcsolatos foglalkozású embereknek: molnároknak, dereglyéseknek, hídvámosoknak, de azoknak is, akik a
kölcsönös bizalom és párbeszéd
segítségével akarják boldogabbá
tenni az emberiséget.
A szentnek az Újlaki Sarlós Boldogasszony templomban található szobra eredetileg az ő tiszteletére állított
mellékoltáron állt (a szószék közelében). Később ezt az
oltárt átalakították, jelenleg Jézus Szíve tiszteletének van

szentelve, ahogyan azt az ott álló szobor is mutatja. Az
eredeti dedikációra utal viszont az oltár-menza előlapjának a helyén maradt dekorációja, amely Nepomuki Szent
János nevének betűiből van összeállítva.
Az újlaki hívek közül még sokan
emlékszünk rá, hogy a Nepomukiszobor ezután a főbejárat melletti
gyóntatószék tetején állt, utalva a
szent vértanúságának a gyónáshoz
fűződő kapcsolatára. Hosszú évtizedek után elsősorban (vagyon)biztonsági okokból került az előteret lezáró
rácson belülre, majd egy idő után az
Immakuláta oltár mellett, a padlón
állva kapott helyet. Ember-, sőt gyermekközeli helyzetében aztán nem
mindig tudta megtartani a kezében a
keresztet, és egyébként is, a szobor
magasabbra emelése, talapzatra helyezése mindenképpen indokolt volt.
A történeti formát idéző, ugyanakkor mai megfogalmazású talapzat
az újlaki hívek összefogásából készült el. Az arra felállított szobor az
Immakuláta oltárnak a főoltár felőli
oldalán talált – remélhetőleg végleges – helyére. Az oltárt díszítő szobrok közül Szent Péter lett a „szomszédja”: akinek a kezében az oldás és kötés hatalmát jelképező kulcsok, Ferenc plébános atya találó megállapítása szerint, éppen a szentgyónás szentje felé
mutatnak…
A talapzaton szereplő kereszt
csillagai arra a hagyományra
utalnak, amely szerint, amikor
Nepomuki Szent János elmerült,
öt csillag bukkant fel a vízből. A
név alatt látható hullámvonalak
értelemszerűen a Moldva folyót
idézik. A fából készült talapzatot e sorok szerzőjének tervei alapján Kiss László asztalosmester készítette el
(ahogy korábban templomunk szembe-miséző oltárát és
az ambót is).
Fejérdy Tamás

„Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az Egyház jogait élete árán is védelmezze.
Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid
sorába jussunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Ámen.”

Újlaki Hangok
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Plébániánk rendszeres programjai

Hírek
Anyák napján, május 1-jén a 9-es szentmisét követően a gyermekek
egy-egy szál tulipánnal köszöntötték jelenlévő édesanyjukat, nagymamájukat. A megható ünneplést kántorunk szép éneke kísérte.

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

Június 4-e, szombat a trianoni békediktátum évfordulója. Délután
4 órakor együtt imádkozunk a templomban a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért.

Iroda: (1023 Bp., Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
hétfőn és pénteken: 1000-től 1200 óráig,
kedden, szerdán, csütörtökön: 1600-tól 1800 óráig,
július-augusztus hónapban hétfőn-kedden zárva.
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: június 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 órakor.
Nyugdíjasklub: június 14-én 10 órakor a Szent
Margit teremben.
Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyerekeknek és kísérőjüknek június 2-án, 9-én és 16án 10 órakor a Szent Margit teremben.

Mennybemenetel vasárnapja után pünkösd vigíliáig a Szentlélek eljövetelét váró imádságot tartunk minden este, hétfőtől péntekig a
szentmisék után, szombaton a szentmise előtt, melyek időtartama kb.
15 perc. Hétfőn az információs munkacsoport, kedden a képviselőtestület, szerdán a Dúdoló anyukái és a gitáros énekkar, csütörtökön a
nyugdíjasklub, pénteken a Fény közösség, szombaton pedig Márton
atya vezette-vezeti az imádságot.
Az „Irodalom éjszakája” programot június 1–2–3-án rendezik a
Margitszigeten. Ez alkalomból színművészek olvasnak fel részleteket
kortárs világirodalmi alkotásokból félórás váltásokban este 19 és 23
óra között. A felolvasások egyik helyszíne a Szent Mihály kápolna. A
rendezvényekre a belépés ingyenes.
Június 6-án, pünkösdhétfőn a Boldogságos Szűz Máriát mint az
Egyház anyját ünnepeljük. Templomunkban szentmise 9 órakor lesz.
Június 12-én, Szentháromság vasárnapján a 9 órás szentmisén lesz az
elsőáldozás. Ez a nap egyben templomunk felszentelésének ünnepe
is. A fél 11-es szentmisét latin nyelven mutatja be Ferenc atya, és ekkor kerül sor az Újlakért emlékérem átadására is.
Június 19-én, vasárnap lesz Úrnapja. A körmenetet a 9-es szentmiséhez kapcsolódóan tartjuk a szokásos útvonalon (Szépvölgyi út,
Ürömi út, Zsigmond tér, Bécsi út). A fél 11-es szentmise ezért kb. 11
órakor kezdődik.
Idén is lesz családos tábor július 8-tól 10-ig! Helyszín: Bakony,
Városlőd: www.iglauerpark.hu. Jelentkezni a plébánia honlapjáról
elérhető űrlap kitöltésével lehet. További információ:
anita.indra@gmail.com.
Templomunk búcsúnapja július 2-án, szombaton lesz. Az ünneplés nagy része vasárnapra kerül, a nagymise fél 11-kor kezdődik. A
templomkertben ismét lesz bográcsozás, és közösségi programok.

Családi események

Minden forrásom
belőled fakad
(Zsolt 87,7)

A keresztség szentségében részesültek: május 1-jén
Szénai Máté Gergő, május 8-án Klippel Melinda és
Asztalos Olivér, május 15-én Kató Petra, Gárdonyi
Bálint és Farkas Nimród Kálmán, május 16-án Szabó
Liliána Amália, május 18-án Szalay Edvárd, május 29-én Zotter
Ádám, Szakács Márton Vince és Kelemen Liza
Házasságot kötöttek: május 7-én Szemes Attila és Kis Dóra Diána
Halottaink: Perlaky Józsefné Magdolna (92), Köck Etelka (82)
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