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Hordozzuk szívünkben a békét!
Szent István király ünnepén gyakran hivatkozunk a nagy
király Intelmeire, melyeket fiának, Imre hercegnek írt. Az Intelmek minden történelmi korszakra vonatkozó bölcsességeket
tartalmaznak, amelyek egyikét-másikát olykor nagyon is időszerűnek érezzük. Mivel háborús időket élünk, különösen fontos az, amit a király a béke fontosságáról ír gyermeke számára.
Első királyunk tapasztalatból tudhatta, hogy uralkodás közben milyen nehéz megőrizni a szív békéjét. Apja, Géza fejedelem halála után a királyi trón megszerzéséért Koppánnyal
kellett harcolnia (997), királysága alatt pedig háborúznia kellett a hatalomra törő főurakkal. Látnia kellett, hogy a magyarok egy része lélekben nem lett még keresztény, sőt, támadásokat indítanak az „új hit” ellen, hiszen még később is ilyen
felkelés oltotta ki Szent Gellért püspök életét (1046). István
érezhette, hogy ezek a szervezett támadások a király személye
és a kereszténység ellen is irányultak. Népe megosztottságát
tapasztalva erőt meríthetett Jézus szavaiból, aki előre jelezte,
hogy a tanítása „tüzet gyújt a földön” (vö. Lk 12,49-53).
Mégis, éppen az evangélium tanításából biztosan tudta,
hogy Jézus a béke hirdetője volt. Ő sokszor így köszöntette
apostolait: Békesség veletek. Az Ő békéjének forrása Istenből
fakad, és nem emberi fáradozás eredménye. „Az én békémet
adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja” (Jn 14,27).
Ezzel jelzi, hogy az igazi békét nem úgy teremti meg, hogy

legyőzi ellenfeleit, hanem hogy elfogadtatja velük eszméit,
lelki-szellemi értékeit. Ezek a lelki-szellemi értékek István
király két szigorú törvénykönyvében is megmutatkoznak.
Megállapíthatjuk azonban, hogy „Törvényei szelídebbek,
mint más országokéi. Többször is enyhébben bünteti a szegényeket, kezdetben enyhébb büntetést alkalmaz, nevelő célzattal hozta normáit.” (Zlinszky János, Előszó a Szent István intelmei és törvényei című könyvhöz)
Mai világunkban sok a békétlenség. Ferenc pápa szerint
folyik a harmadik világháború. A békétlenség végső oka pedig mindig ugyanaz: A Gonosz által gerjesztett hatalomvágy
és dicsőségvágy és a testnek a kísértése ma is arra csábítja az
egyes embereket és csoportokat, hogy próbáljanak uralkodni
mások felett. Ez a csábítás mindig vét az igazságosság ellen,
torzulásokat hoz létre, melyek ellenséges indulatokat ébresztenek az emberek szívében. Ezért úgy tűnhet sokak számára,
hogy a békére való törekvés kilátástalan és eredménytelen
küzdelem. Jézus tanítása szerint az igazságtalanságok és háborúk okozta gyűlölet hullámait a szívünkben tudjuk megtörni. Az evangélium tanításán elmélkedve, Isten szeretetének fényében, sötét kísértéseinket felismerve és szívünket
mint egy ablakot a fénysugarak előtt alázatosan megnyitva
megkapjuk Jézus békéjét, hogy annak hordozóivá és továbbadóivá váljunk.
Ferenc atya

Beszámoló az újlaki napközis táborról
A 2022-es újlaki napközis tábor június utolsó két hetében
került megrendezésre, helyszíne természetesen a plébánia
volt. A két hét folyamán összesen
98 gyermek jött el a táborba, koordinálásukban és felügyeletükben
körülbelül 20 kamasz és fiatal felnőtt működött közre. Az első héten
külsős programként ellátogattunk a
Tropicariumba, ahol különleges állatokat nézhettek meg, ráját simogathattak és egy rövid vetélkedőn is
részt vehettek a gyerekek. A második héten falat mászni
mentünk az óbudai Spider Clubba. Itt a kisebbek egy könynyített, matracokkal kipárnázott helyiségben gyakorolhatták

azt, amit a nagyobbak a biztosított pályákon csináltak. Ebben
az évben sem maradt el a méta, mint a sok pingpongozás és
csocsó sem. Kézműves foglalkozásokon készíthettek gyurmamedált, szitakötőt, méhecskét, ezenkívül az egész
tábor alatt kedvükre színezhettek és
fonhattak a gyerekek. Az egyik kedvenc program idén is a vízipisztolycsata volt, mely a nagy melegben hűsítőként is szolgált.
A két hét alatt kicsik és nagyok
egyaránt sok mindent tanultak egymástól. Hálásak vagyunk,
hogy a nyárindító tábor által minden évben sok élménnyel és
tapasztalattal gazdagodhatunk!
Szöllösi Küne és Aszalós Blanka

Az újlaki plébánia nevében hálás köszönetet mondok Künének, Blankának és segítőiknek a 2022. évi plébániai nyári
napközi megszervezéséért és lebonyolításáért. A gyerekek változatos programokon vehettek részt, jól érezték magukat. Nagy létszámuk is mutatja, milyen jelentős segítség ez a tábor a szülőknek, a családoknak.
Ferenc atya
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Családos tábor
Idén már harmadik alkalommal került megrendezésre az újlaki családos tábor, helyszíne ismét a városlődi Iglauer Park volt. Mottó énekünknek a Rejts most el című dalt választottuk, mert a téma, amelyről
mi, felnőttek beszélgettünk (amíg a pesztrák, Hajni,
Hanna és Milos vigyáztak gyermekeinkre), a közösség
mint védőháló volt.
A táborban az újlaki plébániáról 11 család vett részt,
két család koronavírus miatt sajnos nem tudott eljönni.
Nagyon örülünk, hogy öt új család csatlakozott közösségünkhöz, ami megerősít minket abban, hogy van igény
erre a programra. A 48 résztvevő több mint fele (25 fő)
gyermek volt.
A háromnapos tábort a veszprémi Séd-patak völgyében piknikkel
kezdtük egy tematikus, szépen felújított játszótéren. Itt egy régi hagyományt újjáélesztve batyus ebédet szerveztünk: a házi fasírtból, csereszendvicsből, sokféle gyümölcsből és süteményből jutott mindenkinek.
Ismerkedős játékkal vontuk be az új családokat a társaságba.
A három nap során kirándultunk, métáztunk, sokat imádkoztunk és
énekeltünk az erre az alkalomra készített énekeskönyvből. Foci, kosárlabda, kézműveskedés,
csúszdázás, társasjátékozás közben a gyerekek gyorsan megtalálták a közös hangot,
amiben a gyermekvigyázóknak is nagy szerepe volt. Ilyen harmonikus környezetben, a
bakonyi erdőben arra is
jutott idő, hogy a szülők számára lelki feltöltődést jelentő közösségi beszélgetések keretében elmélkedjünk.
Vasárnap kora reggel a teljes csapat részt
vett a szentmisén a városlődi Szent Mihálytemplomban. Ezután kvízjátékkal készültünk, amelyen végül mindenki nyert. A tárgynyeremény a gyermekek számára az erre az alkalomra készített, emblémával ellátott kulacs volt, aminek mind nagyon
örültek. Ebéddel, fényképezkedéssel, közös elköszönéssel zárult vasárnap a tábor.
Közösségünket a vidámság, nyitottság, befogadó és szeretetteljes
légkör, valamint az egymásra figyelés jellemezte. Ezúton is köszönjük
az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány támogatását.
A három nap gyorsan eltelt, már most várjuk a jövő évi tábort!
Indráné Oláh Anita és Indra Dániel
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Keresztény szófejtés
esperes
szavunk eredete nehezebben magyarázható a
szokásosnál. Talán azért is, mert a fogalom
jelölésére a latinban több megnevezés is
használatos. Az Egyházi törvénykönyv 553.
kánonja szerint: „Az esperes, aki dékán,
archipresbiter vagy más nevet is viselhet, az
a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak.”
Latinul: Vicarius foraneus, qui etiam decanus
vel archipresbiter vel alio nomine vocatur…
[A vicarius foraneus, akit decanus-nak vagy
archipresbiter-nek vagy egyéb néven neveznek…] A felsorolt nevek közül az utolsó jöhet csak szóba mint esperes szavunk őse – és
a görög ς [arkhi-preszbüterosz] származéka. A görög szó eredeti jelentése ’fő-öregebb’, és nyilván rangjelző
szóként szolgált.
A preszbüterosz latin közvetítéssel számos európai nyelvbe átkerült ’pap’ jelentésben: olaszul prete, franciául prêtre, németül
Priester stb. Az arciprete tehát ’főpap’, azaz
’papi elöljáró’. Velence környékén használatos változata (Tótfalusi I. szerint) az argiprest
(ejtsd: arzsipreszt), amiből a magyar szó már
kellő valószínűséggel eredeztethető (akár ha
délszláv közvetítéssel is). Az északolasz szóból kiindulva: az r kiesett, a zs zöngétlenedett
a rákövetkező zöngétlen p miatt, miután kimaradt kettejük közül a magánhangzó, mivel
jobban kellett magánhangzó a rákövetkező
pr-torlódás feloldására. Kialakult a magánhangzók harmóniája is, mindez a könnyebb
kiejthetőség kedvéért.
A szóvégi t viszont sokáig megmaradt,
még a 18. századból is van példánk az esperest alanyesetre. Aztán lekopott a t, mint pl. a
tulipánt végéről is, akár azért, mert tárgyragnak érezték, akár megintcsak a könnyebb kiejtés végett.
Az igazsághoz tartozik, hogy szavunk
eredete körül elég nagy a bizonytalanság.
Feltételeznek német (Czuczor–Fogarasi)
vagy cseh (Magyar Etymológiai Szótár) származtatást is, de ezek legalább szintén a görögre mennek vissza; akadnak azonban olyan
magyarázók is, akik belső nyelvi fejlődést tételeznek fel, és a szó elejében ős, a végében
peres szavunkat vélik felfedezni. Az Etymológiai Szótár még perzsa eredeztetésről is
tud, igaz, el nem fogadva azt.
Túl a szómagyarázaton szeretnénk emlékeztetni rá, hogy plébánosunk, Beran Ferenc
atya maga is esperes, az óbudai espereskerület vezetője.
Szaszovszky József
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Aranymise
Vargha Péter atya akkor volt Újlakon káplán, amikor
gyerekeink kicsik voltak. Közülük hármat is tanított hittanra. Kettőt elsőáldozásra készített föl. Egyszer eljött
hozzánk családlátogatásra. A beszélgetésből máig megmaradt mondatai: „Csak a döglött hal úszik az árral”, és
„Az igazság nem népszavazás kérdése”.
Egyik gyerekünk nagyon eleven volt, és a kicsik hittanján úgy is viselkedett. Aggódva kérdeztem a szülők
értekezletén, mit mond róla Péter atya. Széles mosollyal

mondta: „Az Évike aranyos.” Később a nagyobbakat elvitte zarándoklatra Márianosztrára többször is. Amikor a
legkisebb gyerek beteg volt, imádkozott érte. Az egész
család szerette; amikor megtudtuk, hogy elmegy, még sírás is volt itthon.
Beszédei egyszerűek, érthetőek voltak. Kedves és
mosolygós volt. Jó volt hallgatni újra az aranymiséjén.

Egy újlaki család

Három emlék Vargha Péter atyáról
1. Újlaki káplánként Péter atya fogadott a gyóntatószékben. Akkoriban, négy évtizeddel ezelőtt, éppen lakásfelújításban voltunk. Nehezen ment, nem az én műfajom.
Nagyon elkeserített, amikor
a fűtőtest mögött egyszer
csak leomlott a vakolat. Talán éppen az erre való reakcióimat mentem meggyónni.
Péter atya türelmesen meghallgatott, és ennyit mondott: „Menjek fel segíteni?”
2. Tokodi plébánosként hívei
segélyadományaival érkezett Újlakra 1989 karácsonyán. Ki kísérné el őt közülünk Erdélybe a 32 csomaggal, kérdezte. Ketten jelentkeztünk. Feleségem ellenezte volna vállalásomat („háromgyerekes apa”!), de 16 éves lányunk leintette:
„Ugyan, Anyu!”

Az út zökkenőmentes zajlott le. Péter atya fő gondja is
csak az volt: Hogy fogunk Tövisen átszállni az egyik vonatról a másikra a menetrend által előírt kettő perc alatt
a 32 csomaggal? De a Gondviselés ezt is megoldotta.
3. Rezső téri plébánosként
(Magyarok
Nagyasszonya
templom) búcsúztató misét
mondott Péter atya. Kedves
barátnőnket búcsúztatta, így
mi is ott voltunk. Egy pap sokat temet, sokat búcsúztat –
bizonyos rutinra, megszokásra számítottam. De csak a
pap első szenvedélyes szaváig, első könnyéig. Bánattal és sugárzó szeretettel szólt a
halottról, aki – számunkra ez ekkor derült ki – régi kedves
ismerőse volt.
Sz. J.

Hasonlóan megható szertartáson az újlaki aranymisén vehettünk részt búcsúünnepünk estéjén. Katartikus élmény
volt számunkra, ahogy ő a közösség előtt – hozzánk hasonló gyarló emberként – nyílt imában vallott arról, hogyan
vezette őt a Szentlélek és kísérte őt a segítő Szűzanya egész életén át. Isten áldjon, Péter atya!
Sz. A.

Templombúcsúnk
Templomunk búcsúünnepén, július 3-án ½ 11-kor mutatta be Ferenc atya az
ünnepi szentmisét, melyet a zenészekkel kibővült Sarlós Boldogasszony Kórus
szolgálata tett még ünnepélyesebbé.
Eközben a 9 órás szentmisén résztvevők a templomkertben már hozzáláttak a
lecsófőzéshez. A kisgyermekesek pedig játszóprogramon vehettek részt.
Délben közösen fogyasztottuk el a finomra főtt ebédet. Utána a spontán beszélgetések mellett Ferenc atya és több plébániai vezető plébániánk életének egyegy fontos szegmenséről beszélt.
Köszönjük a híveknek a nagyszámú részvételt, és nagy köszönet az Újraépítő
csoportnak a szervezésért és előkészítésért!
H.Z.E.
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Plébániánk rendszeres programjai

Hírek

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

Az újlaki plébániával szomszédos Szent Vér kápolna a kiscelli parkerdőben található, nemrég újították fel. Búcsúnapja
július 1.; ez alkalommal Molnár István atya szentmisét mutatott be, a résztvevők keresztutat jártak, rózsafüzért és litániát
imádkoztak.

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.

Nyíri Tamás professzor úr születésének 102., halálának 28.
évfordulója alkalmából augusztus 7-én, vasárnap a 9 órai
szentmisén emlékezünk rá, hálát adunk tanításáért, újlaki szolgálatáért.

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.
Rózsafüzér: augusztus keddi napjain 1730-tól
a templomban.
Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között.
Bibliaóra minden hétfőn 1900 órakor a Szent
Margit teremben.
Sarlós Boldogasszony Kórus: július-augusztus hónapban nyári szünet.
Nyugdíjasklub: július-augusztus hónapban
nyári szünet.
Dúdoló: július-augusztus hónapban nyári szünet.

Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja. Ezen a napon a
szentmise látogatás kötelező, de nem munkaszüneti nap. Ezért e
nap miserendje: 6.30, 9 és 18 óra.

Nagyboldogasszony napján lenne 80 éves Tarjányi Béla
professzor. Születése évfordulóján 17 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért a Bibliatársulat Teréz körúti kápolnájában.
Augusztus 20., Szent István király napja nemzeti ünnepünk,
szentmisén részt venni azonban nem kötelező. Templomunkban
9 és 18 órai kezdettel lesz szentmise. Szeretettel ajánljuk híveinknek a Bazilikában 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a
Szent Jobb körmenettel.

A plébániánk területén található irgalmasrendi Szent István
kápolna búcsúnapja augusztus 20-a. Ezen a napon 9 órakor
lesz szentmise.

Családi események
A keresztség szentségében részesültek: július 8-án
Magyar Dénes Márk, július 10-én Nagy-Galambosi Olivér, július 16-án Nagy Zsombor János, július 24-én Le Nepvou de Carford Isabelle Zita
Házasságot kötöttek: július 23-án Dr. Takács Gergely és dr. Kiss
Bernadett

A béke egy mosollyal
kezdődik.
Teréz anya
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