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Búcsú Újlakon a
templomkertben is
Hihetetlen, hogy megint eltelt egy
év, és újra itt van plébániánk "nevenapja", Sarlós Boldogasszony ünnepe,
az újlaki búcsú. A búcsú – egyházi jellegén túl – nekem kicsit az egész éves
munka végét, a nyaralás és a pihenés
kezdetét jelzi. A gyerekek számára az
iskola után a plébániai napközi is befejeződik, jöhetnek a táborok, jöhet a
családi nyaralás. Mi felnőttek is búcsút
mondhatunk az egész éves fáradalmaknak. Kimehetünk a zöldbe, mehetünk
falura, fürdőre, Balatonra.
De a nyaralás előtt utoljára még
egyszer együtt lehet a plébánia közössége. Nemcsak liturgián, hanem kötetlen programon is találkozhatnak a
templomba járók, a közösségek tagjai.
Olyan emberek jöhetnek össze és beszélgethetnek, akik a templom padjaiból látásból ismerik egymást, de még
sose váltottak szót egymással. A gyerekek számára pedig ez az együttlét az
újlaki napközi élményszerű lezárása.
Idén is szeretettel várjuk az időseket
és fiatalokat, a családokat és az egyedülállókat. Természetesen várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen
megvendégelik egy-egy bográcsnyi
lecsóval a többi ünneplőt. Szükséges
felszerelést és élelmiszer-alapanyagot
biztosítunk. Azt is ígérjük, hogy senki
sem marad szomjas a búcsú alatt. A
lényeg, hogy mindenki jöjjön el és
hozza magával szeretteit, valamint hitét és jókedvét!
Molnár Kálmán, Újraépítő csoport
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Nyár kezdetén
Nyár kezdetén a keresztény embert több gondolat is elmélkedésre indíthatja. Egyrészt gondolhat arra, hogy miként tudja kipihenni az elmúlt
nehéz hónapok fáradalmait. Másrészt tervezi a jövőt: hogyan akarja céljait
megvalósítani? Egy plébánia életében ezek a célkitűzések elsősorban a
közösségi élet elmélyítésére, gazdagítására vonatkoznak. Hogyan lehet a
járvány okozta sebeket gyógyítani? Hogyan lehet a járvány miatt elbizonytalanodott, a templomtól elmaradozó híveket újra megszólítani? Végül: hogyan lehet felkészülni az előttünk
álló, talán még nehezebb időszakra, amikor eddig biztos anyagi körülmények között élő családok vagy idősek élete bizonytalanná válhat?
Egy plébániai búcsú, egy napközis tábor vagy egy családos kirándulás jó lehetőséget biztosíthat arra, hogy ezekről a
kérdésekről őszintén beszélgessünk. Ehhez jó alapot adhat az a munka, melyet a
szinodális előkészület keretén belül már
korábban megbeszéltünk. A II. Vatikáni
Zsinat tanítása szerint az Egyház Jézus
Krisztus által alapított és a Szentlélek által
vezetett közösség. A szinodalitás szó pedig az úton való együtt járást jelenti. Ezen az úton együtt haladnak a plébánia közösségén belül a papok és a világiak, az idősek és a fiatalok, a tehetősebbek és a szegényebbek. Nagyon fontos, hogy egymásra figyelve, egymást segítve, ha kell, egymást támogatva járjunk az úton. Ezek a nyári öszszejövetelek nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy egymás életét jobban
megismerjük. Például úgy, hogy meghallgatjuk egymást. Nem mi akarunk
először megszólalni, hanem engedjük a másikat szóhoz jutni. Corona Bamberg ezt a hallható szeretet beszédének nevezi. Persze, ha szükséges, akkor
anyagi módon is segíteni kell egymást. De ennek is feltétele a nyitott szív,
a jó szó, a bíztató tekintet. Ha jó tetteinket a Szentlélek indítására tesszük,
akkor ez egyszerre fog örömet jelenti nekünk, és annak, aki azt elfogadja,
hiszen mindketten Isten örök szeretetének forrásából táplálkozunk.
Elkezdődött a nyár. A plébániák életében Isten a Szentlélek által most is
kezünkbe adja azokat a lehetőséget, eszközöket, amelyek segítségével közösségeinket még jobban alakítani tudjuk. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel.
Bízzunk abban, hogy egyéni, plébániai életünk megújulhat, és értékeiben
elbizonytalanodó, bicegve ballagó világunk járásán is segíteni tudunk.
Ferenc atya
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Köszönjük, Jutka!
Örömmel olvastam az újlaki híradásokban, hogy június 18-án délután virágkötésre lesz lehetőség a plébánián.
Nem dicsekedhetek különösebb kézügyességgel, ezért izgatottan és kicsit
bátortalanul mentem el a kívánt felszereléssel (kiskés, olló). A Szent István
teremben gyülekeztünk, ahol összetolt
asztalok és rajtuk mindenféle színes és
zöld kerti „termékek” vártak bennünket. Szakolczai Jutka mosolygott az
asztal végén, és úgy éreztem, visszarepültem a régi iskolai gyakorlati órákba.
Jutka mindenkinek előkészített oázist
adott (senki ne sivatagi pihenőhelyre
gondoljon, ez virágkötészeti alapeszköz), és mosolyogva, személyes emlékek felidézése közben bevezetett minket a virágkötészet rejtelmeibe. Megmutatta az alapfogásokat, vigyázta
kezdő lépéseinket, de szabad kezet kaptunk. Az igen egyszerű, de szebbnél
szebb levelekből, virágokból, száraz
ágakból csodás kompozíciók születtek.
Ahány, annyiféle. Ha valamelyik kellék
elfogyott, fölszaladtunk a plébánia kertjébe némi pótlásért. A praktikák mellett
azt is megtanultuk, hogy a legegyszerűbb, tekintetre alig méltó kis növényekből, virágokból milyen gyönyörűséget lehet varázsolni.

Köszönjük Jutka, hogy időt, figyelmet szántál ránk, és elindítottál egy
úton, ahol szépet lehet létrehozni. Hogy
nekem mi sikerült, azt nem kis büszkeséggel meg is mutatom.
Balthazár Katalin
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Búcsú Mándli Antalné Marikától
(1941-2022)
Mándliné Marika azóta tartozott az újlaki közösséghez, hogy nem sokkal a második világháborút követően
Székesfehérvárról a Mátyás hegynél, az egykori trinitárius kolostoregyüttes szomszédságában található kis
házba költöztek, ahol hárman éltek együtt: korábban
Mária és szülei, majd Mária férjével és édesanyjával. Tanúi voltak a környék jelentős átalakulásának, lakóépületekkel, új családokkal való benépesülésének. A régebbi
hegyi szomszédok és templomi hívőtársak után az újak
is megismerhették és megszerethették őket.
Marika nénivel egyik legrégebbi újlaki testvérünk távozott el közülünk, aki
úgy szolgálta a közösséget, templomunkat, hogy nem törekedett ismertségre és
elismertségre, sem semmiféle vezető szerepre, hanem igyekezett mindig a háttérben maradni. Jellemző módon a szentmiséken is valamelyik hátsó padban keresett helyet magának, de ha valamilyen feladatot kellett teljesíteni, akkor azt az
elsők között vállalta – vagy éppen ő volt az, akinek kezdeményezőként szeme
volt rá, hogy valamit meg kellene oldani.
Marika március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján született, s talán
ez is hozzájárult Szűz Mária iránti szeretetéhez. Az Égi Édesanyánk tiszteletére
szentelt újlaki Sarlós Boldogasszony templomhoz, az újlaki plébániához való tartozását sokféleképpen, de elsősorban különféle szolgálatokat teljesítve fejezte ki.
Tette mindezt eleinte a főiskolai munkahelyén végzett munkája mellett, majd
már nyugdíjasként is. Egyebek között az ő „háttérmunkájának” (szelíd, de határozott sürgetésének, a szövegek leírásának és gondozásának) köszönhető, hogy
a dr. Bády Ferenc apát-plébános válogatott cikkeit, meditációit tartalmazó Az
örök ádvent felé című kötet elkészült (megjelent 1984-ben az Ecclesia Kiadónál).
Onnan is ismerhettük őt, hogy sokszor a plébániai irodában teljesített szolgálatot
– rendszerszerűen vagy éppen helyettesítőként beugorva –, vagy onnan, hogy
kerti dolgokban, növények ápolásában, takarításban stb. láttuk szorgoskodni.
Közreműködött utazásra, zarándoklatra készülők ellátásában, és minden másban,
ahol és amiben csak lehetett.
De nemcsak templomunkban és környékén vállalt szolgálatot, hanem hosszú
éveken, évtizedeken keresztül a kórházban fekvő betegek testi és lelki gondozásában is. A kórházi szolgálatban állandó kísérője, munkatársa volt Müller
György atyának, de gyakorta egyedül is látogatta és gondozta az arra rászoruló
fekvőbetegeket. Tette ezt elsősorban a (Szent) Margit kórházban, s talán ezért is
alakult úgy később, hogy ezt a tevékenységet a szalézi atyákkal – Pál atyával,
József atyával – együttműködve folytatta, egyebek között segítve abban, hogy
amikor már lehetett, a kórházban kialakított kápolnában vehessenek részt szentmisén a betegek. Lassan két évtizede, hogy férje halálával Marika egyedül maradt, de továbbra is végezte a vállalt szolgálatokat, ameddig csak erejéből tellett.
Legutóbb aztán a covid járvány az ő életét is megnehezítette, különösen is a
templomi közösséggel való kapcsolat hiánya. Aggodalommal töltötte el, hogy
hogyan is fogja tudni megoldani egyedül az élete vitelét, ha erői még jobban
megfogyatkoznak. Bár folyamatosan – hősiesen, időnként szívszorító öniróniával – küzdött képességeinek romlásával, mégis váratlanul ért mindenkit, amikor
utcai rosszullét miatt kórházba került – s most már tudjuk, hogy hiába vártuk (a
csodát), hogy visszatér közénk. Az utolsó hetekben pedig éppen a Szent Margit
kórházban ápolták, ott, ahol korábban annyi jót tett az arra rászoruló betegekkel… Már jó ideje készült arra, hogy az Örök Hazában találkozzék Teremtőjével,
és szeretteivel is. Kérjük a Mennyei Atyát, hogy Sarlós Boldogasszony közbenjárására teljesítse be Marika vágyát, reménységét, adjon neki örök nyugodalmat
– az örök világosság fényeskedjék Neki!
Fejérdy Tamás
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Bemutatkozik az Újlakért emlékérem 2022. évi kitüntetettje:

Szabó Zoltánné Marika
Egyszer régen, még 2001-ben már bemutatkoztunk
szeretett férjemmel együtt az Újlaki Hangok-ban. Azóta sajnos megözvegyültem,
de az újlaki egyházközséghez való kötődésem csak egyre erősebb lett.
1941-ben születtem Hejőkeresztúr
községben, és „háborús” gyermek lévén
gyermekkoromban igen sok időt töltöttem szülőfalumban, anyai nagymamám
szárnyi alatt. A hitet így otthonról hoztam, áldott nagymamám szavait szívembe
vésve: „Gyermekem, ne csak a bajban keresd az Istent!”
Újlakhoz 1965 óta tartozunk. Előtte a
tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templomba jártunk, és 1964-ben ott kötöttünk szentségi házasságot.
1978-ban Szent Rita közbenjárására Isten ajándékaként
megszületett András fiúnk, aki már itt, Újlakon nőtt fel
Müller György atya neveltjeként, kisközösségben.

Itt kötött házasságot is 2005-ben ugyancsak György atya
neveltjével, Orsolyával, aki most a kismamáknak és babáiknak vezeti hetenként a
Dúdoló-t a plébánián. Istennek hála három
unokám van.
Évekig kedves szolgálat volt számunkra, férjemmel együtt, a szigeti Szent
Margit-napokon vállalt egyhetes ügyelet,
majd besegítettem a szomszédunkban lakó
Sárosi Marikának a liturgikus terítők és a
templomi ruhák mosásába, vasalásába. Sajnos Marika korán eltávozott körünkből, és
én vállaltam tovább ezt a feladatot. Szívesen teszem – míg erőm engedi –, mivel a
vasalás csendes órái mindig jó alkalmak az imára.
Eddigi életem során mindig éreztem Isten gondoskodó
szeretetét. Gondjaimon mindig átsegített a hit ereje. Imáimban mindig arra kérem Jézust, maradjon velünk – mindannyiunkkal!

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe

Kápolnánk búcsúja elé
„Legrégibb kápolnája Újlaknak a »Tomaschütz«féle. Így hívják még a múlt század nyolcvanas éveiben is
Schütz Tamás nevű
polgár után, ki a plébánia irattárában talált jegyzet állítása
szerint 1705-ben alapította Szűz Mária
tiszteletére. Ezen ősi,
kis szentély helyén áll
a mai Segítő-Máriakápolna az Ürömi
utca végében. A régi
épület ugyanis idők folyamán annyira megrongálódott,
hogy
1854-ben teljesen újat
kellett a
helyébe
emelni”, olvasható az
1926-ban kiadott újlaki évkönyv 49. lapján. A szerző,
Szokolay Antal plébános fogalmazásából is kiolvasható
egy kis bizonytalanság. ami érthető is, hiszen 1705-ben
ajánlotta fel Janoschitz Mátyás is a mai plébániaépület

helyén volt telkét templomépítés céljára – hihető-e, hogy
egyszerre két újlaki hívő is egyházi épület emelését kezdeményezte volna,
közel egymáshoz?
Abban a háborús
időben? Vagy éppen
azért?
Így vagy úgy – a
kis kápolna az idők
során fokozatosan
tönkrement és használhatatlanná vált,
mint
olvashatjuk.
1854-ben gyakorlatilag új kápolna
épült, új tervek alapján, melyeket a mai
napig sikerült megőrizni.
Ezt a kápolnát, a Schönthal Gasse és a Neue Welt találkozásánál, szentelte fel Fauser Antal újlaki plébános
1854. július 16-án, a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, Mariahilf elnevezéssel.
Szaszovszky József
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Közbenjárás
„és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az
igaz ember könyörgése… (Jak 5, 16b)
2003-ban egy homokkomáromi lelkigyakorlaton született meg a gondolat
Kenyéri Veronika (Mákvirágok közösség) fejében, hogy rendszeresen imádkoznunk kellene plébániánk híveinek
szándékaira. A javaslat lelkes követőkre
akadt, akik ezt az ügyet szintén fontosnak gondolták, és elindult az azóta is
tartó közbenjáró imádság.
A templom leghátsó padján, az újságok közelében található egy kis zöld doboz „imaszándék” felirattal – abban
gyűlnek hétről hétre a kis cédulákra írt
kívánságok/vágyak. Van, aki a nagyszüleiért kér imát, van, aki a családi békéért, van, aki sikeres vizsgáért, más leendő házastársáért. Gyógyulásért, munkahelyért, születendő kisbabáért, elhunytakért, a hazáért és még sok egyébért kérnek tőlünk imádságot, Istentől pedig kegyelmet.

Időnként érkezik visszajelzés is, teljesült-e, amit kértek, s ha igen, nekünk
megköszönik a szolgálatunkat, Istennek
pedig hálát adnak érte. Olykor gyerekrajzokat kapunk ajándékba. 
Hálás ez a feladat; nagyon megtisztelő és megrendítő is az a bizalom,
amellyel gondolataikat, szándékaikat –
akár névvel is – ránk bízzák a kedves
testvérek. Igyekszünk ezt a bizalmat
megszolgálni. és továbbra is szeretettel
közbenjárni értük.

Jüling Erika
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Emlékezzünk régiekről… Hetvenöt évvel ezelőtt egyházközségünk
vezetősége az alábbi felhívást tette közzé:

Újlaki Hangok

Képviselőtestületi ülés
Május 31-én a kezdő imádság után elsőként a plébániai alkalmazottak fizetésének az infláció mértéke szerinti (10 %-os) emeléséről tájékoztatta a tagokat Ferenc
atya. Egyúttal arról is, hogy folyamatos inflációkövetéssel kívánjuk megőrizni a fizetések értékét. Végvári Péterné Éva irodai munkatársunk napi munkaideje 4 óráról 6 órára nőtt.
Második napirendi pontként az (akkor még) előttünk
álló főbb ünnepek időpontjait pontosítottuk, és megbeszéltük a teendőket ezekkel kapcsolatban, felelősöket is
megjelölve. Ami ezek közül még hátravan: a templombúcsút július 3-án tartjuk – 10 órától 15 óráig tart majd
a program a templomkertben és a plébánián. Főzőverseny, „mini riportok”, gyermekprogramok, kerekasztalbeszélgetés, közösségek találkozása, kvízjátékok, ének
és zene színesítik a napot.
Ugyanezen a napon az esti szentmisét az aranymisés Vargha Miklós Péter atya mutatja be, akinek újlaki lelkészi működésére sokan szeretettel emlékszünk vissza.
Az Ürömi utcai Kármelhegyi Boldogasszony kápolnában szentmise lesz július 17-én, vasárnap 16 órakor a kápolna búcsúja alkalmából.
Az újlaki nyár programjai között elsőként a napközis táborra kerül(t) sor, június 20-a hétfőtől július
1-je péntekig, a hagyományoknak megfelelően 4 éves
kornál idősebb gyermekek számára, Szöllősi Küne
vezetésével.
Idén is lesz családos tábor, a helyszín Városlőd,
szervezője Indra Anita. Időpontja: július 8. péntek –
július 10. vasárnap.
Műszaki témában: örömmel vettük tudomásul, hogy
a harang megjavult és megint élvezhetjük a hangját. Javítása során fény derült egyéb problémákra is a toronyban, ezek megoldása folyamatban van.
A kripta lejáratához korlátot fogunk elhelyezni, remélhetőleg ez a templombúcsú napjáig megtörténik. Az
ereszcsatorna felújítására a II. kerülettől kaptunk támogatást. A templomban a kamerák felszerelése és a hálózatfejlesztés hosszabb folyamat lesz; már elkezdődött.
A távlati tervek között szerepel a templomkert mögötti elhanyagolt terület (régen kovácsműhely és kert)
közparkká tétele az önkormányzatok segítségével. Ez
emelné Újlak mint településrész színvonalát, és a
templom környéke is rendezetté válhatna. Talán a
folyton visszatérő hajléktalan-probléma megoldásához is hozzásegítené a kerületet (időszakos nyitvatartású, őrzött park…).
A képviselőtestületi ülést közös imádság és papi áldás zárta.
Jüling Erika
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Elsőáldozás 2022
Nagy öröm plébániánk életében, hogy június 12-én, Szentháromság vasárnapján a reggel kilenc órakor kezdődő szentmise keretében végre járványügyi korlátozásoktól mentesen,
felszabadultan kerülhetett sor gyermekeink elsőáldozására.
Hat fiú és négy lány várta nagy izgalommal az első találkozást
Krisztussal. Ez a találkozás mindig kiemelt ünnep egész plébániai közösségünk számára is, hiszen az elsőáldozással erősödik a gyermekek Krisztushoz és a plébániai közösséghez
való tartozása.
Szülőként fantasztikus élmény megélni, ahogy a korábban
még a padok között szaladgáló kisgyermekek kezdenek felnőni és kezdik maguk is megtapasztalni Krisztus közelségét,
szeretetét, gondoskodását az életükben. Mindig megható, amikor láthatjuk, hogy gyermekeink cseperednek és fontos eseményekhez, pillanatokhoz érnek az életükben, életünkben. Szülőként legfontosabb feladatunk, hogy feltétel nélkül szeressük
gyermekeinket, közvetítsük feléjük Krisztus feltétlen szeretetét és átadjuk nekik a hitet. Ezért is különleges öröm szülőként
átélni az elsőáldozás pillanatait és tapasztalni, ahogy Isten
hívja őket és egyengeti az útjukat.
Az elsőáldozás a gyermekek számára is felejthetetlen élmény volt, amit örökre magukkal visznek. Hosszú készülődés
és várakozás előzte meg, ami egy különleges és csodálatos időszak. Márton atya már novemberben megkezdte az első gyermekek lelki felkészítését, amit egészen az ünnepi pillanatig szeretettel és odafigyeléssel folytatott és a gyermekek is nagy lelkesedéssel vettek részt benne. Ahogy közeledett az elsőáldozás
időpontja, a gyermekek egyre izgatottabbak lettek. Egyrészt hatalmas várakozás volt bennük, másrészt izgultak is egy kicsit.
Izgultak az első gyónás miatt, izgultak amiatt is, hogy jól sikerüljön elvégezniük a szentmisén a rájuk bízott kisebb-nagyobb
feladatokat, és emellett nagyon várták a találkozást Krisztussal.
Természetesen volt bennük büszkeség is, hogy ők már olyan nagyok, hogy szentáldozásban részesülhetnek.
Márton atya az elsőáldozás előtti napon beszélgetős jellegű
szentgyónást tartott a gyermekeknek, kiválóan oldotta kisebb
felszültségüket és úgy éreztem, hogy az első szentgyónás élménye mindenkinek örömöt és felszabadultságot hozott. A vasárnapi szentmise pedig egészen felemelő volt, valódi találkozás Krisztussal, a gyermekek csak úgy sugároztak a büszkeségtől és a boldogságtól. Hálásan köszönjük Márton atyának,
amiért mindvégig lelkes szeretettel segítette és vezette gyermekeinket az elsőáldozáshoz vezető úton. Szintén nagyon köszönjük Jüling Erikának, Szakolczai Juditnak, Rigó Rékának
és a gitáros kórusnak, hogy segítettek még ünnepélyesebbé és
maradandóbbá tenni az elsőáldozás pillanatait. Köszönjük a
Szentlélek kitartó munkálkodását gyermekeink lelkében és
szüntelenül imádkozzunk azért, hogy továbbra is egyengesse
életüket és megmaradjanak Krisztusban.
Smaraglay Gábor
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Pünkösdváró ima
Ahogy egykor az apostolok Máriával, Jézus anyjával együtt imádkozva várták a Szentlélek eljövetelét, mi is Mennybemenetel vasárnapja után, május
30-tól június 4-ig közös imádsággal hívtuk, vártuk a
Szentlélek kiáradását. Hétfőtől péntekig az esti szentmisék után imádkoztunk együtt, szombaton,
pünkösd vigíliáján pedig az esti szentmise
előtt. Naponta másik
csoport, másik közösség
vezette az imát, amelyen részt vettek a templomban jelen lévő hívek, mások meg a plébánia YouTube csatornáján adott közvetítésbe kapcsolódtak be (e lehetőségért nagy köszönet Büki Balázsnak!). Az első alkalommal (május 30. hétfő) az információs munkacsoport imái szóltak, Koncz Ádám
gyönyörű éneklésével; másnap a képviselőtestület
tagjai olvasták az imákat, elmélkedéseket, könyörgéseket, ez alkalommal Tóth Miklós Zsolt orgonás-énekes közreműködésével. Június első napján a „Dúdoló”, azaz anyukák és kicsi gyermekeik csoportja és

a gitáros énekkar emelte fel pünkösdváró szíveinket. A gyermekek után a „valamivel idősebbek”, vagyis a nyugdíjas csoport vezette az áhítatot – nem kevésbé felemelően, ezúttal
Tóth Miklós Zsolt és Kerek Jutka éneklésével. Pénteken a –
sokak által talán kevésbé ismert – Fény közösség „mutatkozott be”, gitáros-énekes
közreműködése jelentett
megint újabb megközelítést, segítette a várakozófelkészülésünket. A pünkösdi vigília szombatján
Márton atya vezetésével
hangzott el a Szentlélek
litánia, melyet követett az
ünnep vigília szentmiséje.
Egy-egy ilyen ima-alkalom önmagában is megérinti a résztvevőket, de így, sorozatban még inkább jelentett valódi felkészülést. Köszönet illeti az egykori újlaki hagyomány felelevenítését kezdeményező Havasi Editet, és mindazokat, akik hozzájárultak a megvalósításhoz. A pünkösdi Szentlélek-kiáradást
egészen biztosan még jobban be tudtuk fogadni ilyen előkészület után! Kérjük és reméljük, hogy ennek a hatását egészen a
következő pünkösdig érezhessük, élvezhessük!

Trianoni megemlékezés
Június 4-én templomunkban megemlékeztünk a trianoni békediktátumról.
Ez alkalommal a szentélyben felállítottuk 1928-ban készült templomi zászlónkat, melynek hímzése Mária oltalmát kéri. Az imádságos megemlékezést
Harmat Péter, képviselőtestületünk alelnöke, egyben a Történelmi Vitézi
Rend Buda törzsszékének vitézi hadnagya vezette. Újlaki híveken kívül a
vitézi rend tagjai közül is többen jelen voltak. Az énekeket kántorunk, Tóth
Miklós Zsolt vezetésével énekeltük.
A Himnusz eléneklése és a magyar hiszekegy elimádkozása után Ferenc
atya felidézte a trianoni döntés utáni napok fájdalmas-imádságos lelkületét
a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1920-as könyörgő imájával. Következő
énekünkkel Szent István király pártfogását kértük, majd Szaszovszky József
tolmácsolásában elhangzott Ábrányi Emil 1901-ben írt Él a magyar c. verse,
melynek aktualitásáról Harmat Péter beszélt. Ezt követte énekes fohászunk:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe!
Közeledett az óra, a békediktátum aláírásának ideje. Nemzeti színű virágdísszel és Boldogasszony anyánkhoz fohászkodó énekünkkel kivonultunk a
templom falán levő Hősök táblájához, ahol elhelyeztük virágainkat. A fél
ötkor megszólaló harangokat megrendülve hallgattuk. Megemlékezésünket a
székely himnusz és a Szózat eléneklésével fejeztük be.
H.Z.E.

Fejérdy Tamás
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Irodalom Éjszakája a margitszigeti Szent Mihály kápolnában
Az Irodalom Éjszakája a EUNIC Hungary, a Magyarországon működő európai kulturális intézetek hálózatának
legnagyobb közös rendezvénye. 25 ország 25 szerzőjének
művei voltak három napon át hallhatóak színészek előadásában a Margitszigeten. A „szigetek” témához kapcsolódó
irodalmi szövegeken túl az Irodalom Éjszakája hagyománya
szerint a felolvasások helyszínei is fokozzák a felfedezés
örömét: a fesztivál idejére hol csónakház, hol strand, esetünkben pedig egy kápolna alakul át kulturális
térré. Idén a művek a Vígszínház művészeinek
tolmácsolásában hangzottak el. „Az olvasás
magányos műfaj, óhatatlanul elszigetel, de a
felolvasás – akár a színház – közösségi élmény.
A hallgató-néző és a felolvasó-előadó közös és
megismételhetetlen élménye. Ilyen közös utazás lesz ez a három este Litvániától Finnországig, Bulgáriától Portugáliáig, országok, történelmi korszakok, emberi sorsok, hangulatok,
ízek és illatok között” – írta Rudolf Péter az esemény bemutató füzetének előszavában. Minden helyszínen minden művet este 7 és 11 között nyolcszor olvasott fel a színész, fél
órás időközönként. A szünetekben pedig a közönség kicserélődött, mindenki tovább sétált egy további helyszínre.
Kápolnánkban az első napon Borbiczki Ferenc olvasta
fel a finn Ulla-Lena Lundbergtől a Jég című novellát, a má-

Pünkösdhétfőn Máriaremetén tartották immár hagyományosan a Karizmák ünnepét, amelyen – szintén hagyományosan – plébániánk is képviseltette magát.

sodik napon Majsai-Nyilas Tünde adott elő egy egybefüggő
részletet Terézia Mora magyar származású német írónő A
szörnyeteg című regényéből, az utolsó napon pedig Wunderlich József ismertette meg velünk az ukrán Oreszta
Oszijcsuk Barackfa könyvesbolt című írását.
Amikor a szervezők megkeresték Ferenc atyát, hogy lehetne-e kápolnánk az egyik felolvasási helyszín, ő megengedte, két feltétellel, egyrészt hogy előre megismerhesse az
előadandó műveket, másrészt hogy a templom
szent légköre garantálható legyen. Tőlem azt
kérte Ferenc atya, legyek jelen a program teljes
időtartama alatt és „felügyeljek” a rendre. A
végeredmény az lett, hogy egyrészt az irodalmi
művek magas színvonalúak és ha nem is vallásosak, de emberi értelemben érték-közvetítők
voltak, a szereplők és a hallgatóság pedig minden tekintetben méltóan voltak jelen a kápolna
falai között. Mindhárom szervező-csapattal
(finnek, németek és ukránok, ez utóbbiak valójában kárpátaljai magyarok voltak), jó volt a kapcsolat, nem kevésbé a
színészekkel és a technikai személyzettel. Jó megtapasztalás volt házigazdája lenni egy ilyen világi rendezvénynek.
Ha nem is egyházi, de – saját nézőpontom szerint – missziós
szolgálatnak voltam részese.
Büki Balázs

Úrnapján a szokásos útvonalon tartottuk meg a körmenetet. Kivittük az utcára az Oltáriszentségben jelenlévő
Jézus Krisztust, tanúságot tettünk hitünkről.
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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):
július-augusztus hónapban hétfőn-kedden
zárva, szerdán, csütörtökön: 1600-tól 1800
óráig, pénteken: 1000-től 1200 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
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.

2022. július

Hírek
Templomunk búcsúnapja július 2-án, szombaton lesz. Az ünneplés nagy része vasárnapra kerül, a nagymise fél 11-kor kezdődik, melyen a Sarlós Boldogasszony kórus szolgál. Az esti 6
órás szentmisén lesz egykori káplánunk, Vargha Miklós Péter
aranymiséje.
Az Ürömi úti kápolna búcsúja július 17-én, vasárnap lesz, az
ünnepi szentmise du. 4 órakor kezdődik.
Július 25-én lesz a negyedik évfordulója, hogy András atya az
örökkévalóságba költözött. Ezen a napon a reggeli fél 7-es
szentmisén imádkozunk lelkiüdvéért.
Egésznapos egyházmegyei szentségimádás
volt templomunkban június 18-án reggel 7
órától. 17 órakor pedig – főpásztorunk felhívására – belekapcsolódtunk a világméretű
szentségimádásba. Akik jelen voltak, átérezhették Prohászka püspök úr gondolatát:
Az Oltáriszentség a Táborhegy, ahol Krisztus elváltozott színében, arca ragyog a szent
ostyában, szíve izzik irántunk való szeretetében.

Rózsafüzér: július keddi napjain 1730-tól a
templomban.

Családi események

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között.

A keresztség szentségében részesültek:

Bibliaóra minden hétfőn 1900 órakor a Szent
Margit teremben.

Június 5-én Domonkos Kinga Orsolya, június 19-én
Runtág Jázmin Anna

Sarlós Boldogasszony Kórus: július-augusztus hónapban nyári szünet.
Nyugdíjasklub: július-augusztus hónapban
nyári szünet.
Dúdoló: július-augusztus hónapban nyári szünet.

Elsőáldozáshoz járultak:
Június 12-én Kapussy Kamilla Veronika, Kézdy Bendegúz, Pájer
Anna, Pájer László, Porcsin Lara, Sándor Miksa, Sata Nándor,
Smaraglay Gergő, Szabó Villő Róza, Tüske János
Házasságot kötöttek:

Ha hibákat keresel,
használd a tükröt,
ne a távcsövet!

Június 4-én Holbok Tamás és Fűrész Timea, június 25-én Rostási
Sándor és Simon Ildikó, Ableda Márton és László Mária
Halottaink:
Bauer Ferencné Magdolna (91), Baki László (67), Nagy László
(75), Czéh Anna (92), Hőgye Emil (70), Mándli Antalné Mária
(81)
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