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Mindszenty gyalogos zarándoklat

Plébániánk kis létszámú, ám igen lelkes csoportja vett 

részt szeptember 17-én, szombaton a jubileumi Mind-

szenty zarándoklaton. A 75 évvel ezelőtti zarándoklat in-

dulási helyszínén volt a gyülekezés, a városmajori plébá-

nia mögötti parkban. Innen vonult a menet, az eredeti út-

vonalon végigjárva a mintegy 14 kilométeres utat.  

A gyülekezőnél kis csoportunknak „Újlaki Sarlós Bol-

dogasszony Plébánia” feliratú táblája mögé beálltak más-

honnan érkező hívek is, így a 8 órai indulásra egész népes 

csapat jött össze. Öröm volt 

látni a nagyszámú fiatalt, akiket 

Mindszenty bíboros atya mottó-

jával hívtak a zarándoklatra: 

„Isten FIATAL, Övé a JÖVŐ.”  

Az indulást követően az 

Itinerárium (úti imádság) közös 

elmondása után rákanyarodtunk 

a Városmajor utcára. A zarán-

doklatot Mohos Gábor püspök 

és Forgács Alajos kanonok-plé-

bános vezette. A hömpölygő, 

rendezetten vonuló tömeg rá-

kezdett a rózsafüzér imádkozá-

sára. A tizedeket három közis-

mert lelkiatya imádkozta, akik 20-20 perces elmélkedé-

seikkel tették még emelkedettebbé az utat. Dr. Cserháti 

Ferenc „Lelkipásztor itthon és külföldön egész életében” 

című elmélkedését követően plébánosunk, dr. Beran Fe-

renc „Közös vonások Mindszenty és Wyszynski bíborosok 

küzdelmeiben” című előadását hallgathattuk. Harmadik-

ként dr. Török Csaba esztergomi plébániai kormányzó 

beszélt „A tiszteletreméltó bíboros”-ról. Az elmélkedé-

sek közötti énekeket Sapszon Ferenc karnagy vezette. A 

Szent János kórháznál rátértünk a Szilágyi Erzsébet fa-

sorra, majd a Hűvösvölgyi úton meneteltünk tovább. Jól 

szervezett vonulásunkat fiatal biciklisták segítették, és a 

vonulásunk alatti teljes hangosítást is kitűnően megoldot-

ták a szervezők. Az eredeti zarándoklat útvonalának 

megfelelően a Nagykovácsi útra térve a Nagyrétnél leka-

nyarodtunk Máriaremete felé. A Náncsi néni vendéglőjé-

nél az Ördögárok utcába fordultunk, ami már a kegytemp-

lomhoz vezetett. Megérkezve a fősétányon vonultunk be a 

helyszínre. A közel 4 órás utat időre teljesítve elfoglaltuk 

helyünket a külső oltár előtt, ahol déli 12 órakor dr. Erdő 

Péter bíboros, prímás, érsek vezetésével koncelebrált 

szentmisét a papság.  

Az érsek úr és a papság az Isten, hazánkért énekre vo-

nult be. Szentbeszédében a bíboros úr kiemelte Mind-

szenty érseki kinevezésekor 

mondott ünnepi székfoglalójá-

nak fő gondolatát: „…Akarok jó 

Pásztor lenni, aki, ha kell, életét 

adja juhaiért, egyházáért, hazá-

jáért.” Ez a gondolat aztán 

egész életét végigkísérte. A 

szentáldozás előtt latinul éne-

keltük a Sanctus-t, majd az Ag-

nus Dei-t. Jóleső volt, hogy kis 

zarándokcsoportunk plébáno-

sunknál áldozhatott. A szent-

mise zárásaként elénekeltük a 

pápai és a magyar himnuszt, 

majd a papság a Boldogasszony 

anyánk énekére vonult ki.  

A szentmisét követően bíboros atya a templomban fel-

szentelte az egy éves múzeumi felújításon átesett Mária 

kegyképet. A kiszorult hívek hangosítással követhették a 

ceremóniát. Ezt követően sem ért véget az ünnepi prog-

ram: a karnagy és csodálatos ének- és zenekara örömkon-

certet adott a templomkerti oltárnál az ottmaradó hívek-

nek. Ezt követően megnézhettük a templom főoltáránál ki-

állított és újraszentelt kegyképet, illetve kerekasztal-be-

szélgetésre is lehetőség adódott. 

Az Úr igencsak kegyes volt hozzánk, mert végig jó idő-

ben tehettük meg az utat. Igaz, a szentmise alatt ülni már 

igencsak hűvös volt, de mégiscsak szárazon, és főként: 

testben és lélekben gazdagodva térhettünk haza erről a fel-

emelő eseményről.  

Újlaki Hangok 

Nagy János Nándor 
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Képviselőtestületi ülés szeptemberben 

Legutóbbi ülésünket szeptember 6-án tartottuk. Ezen szó 

esett az előttünk álló szellemi és lelki programokról, építke-

zésről és felújításról, valamint néhány egyéb, felmerülő kér-

désről. 

Tervezzük, hogy a margitszigeti Szent Mihály kápolná-

ban havi egy alkalommal lehetőséget adunk az Eucharist 

Együttesnek dicsőítő koncert megtartására, amit online is le-

hetne követni. Az előkészületek és a koncert alatt a gondnoki 

teendőket vállaljuk. 

A plébániánkon működő cserkészcsapat élén változás 

történt, mostantól Németh Benedek a parancsnok, aki előd-

jével együtt jelen volt ülésünkön. Elmondta, hogy szeretné-

nek jobban bekapcsolódni a plébániai életbe, s hogy az őrs-

vezető-képzés lelki, szellemi nevelés részében számítanának 

a papok, esetleg képviselőtestületi tagok szerepvállalására. 

Az iskolakezdés kapcsán Márton atya a tervekről beszélt: 

elsőáldozás a már hagyományosnak számító időpontban, 

Szentháromság vasárnapján várható; a bérmálás pünkösd 

környékén lesz. Mindkettőre lehet jelentkezni, a felkészítést 

ő fogja tartani a plébánián. – A hittankönyvek megérkeztek 

az iskolákba. 

Szóba került kiemelten fontos lelki programként a szept-

ember 17-i Mindszenty-zarándoklat és a XVI. Ars Sacra 

Fesztivál szeptember 17. és 25. között. Ennek keretében na-

gyon sok programból választhatunk. Pl. közös zarándoklat a 

Kiscelli Múzeumba, Fejérdy Tamás szervezésében; vala-

mint Várnai Péter atya festményeinek kiállítása az oldalká-

polnában. 

A műszaki csoport megbeszélésén elhatározták a káplán-

lakás fűtésének korszerűsítését, a közösségi ház ereszcsator-

nájának cseréjét, a bejárati kaputelefonok cseréjét, a torony-

óra alkatrészeinek felújítását. 

Szó esett még arról, hogy – a megemelkedett rezsiárakra 

tekintettel – a közösségi ház használatáért kérjünk pénzt ez-

után, de Ferenc atya döntsön az egyes esetekben. A háziren-

det aktualizálás után kifüggesztjük, és kérünk mindenkit, aki 

a termeket, helyiségeket használja, hogy rendben, tisztán 

hagyja maga után azokat. Ezt időnként ellenőrizni fogjuk. 

Tervezzük félállású karbantartó alkalmazását, a munka-

köre kialakulóban van. 

Megkeressük a lehetőségét, hogyan lehetne a templom-

kert és sekrestye oldalában szinte életvitelszerűen élőket tá-

vol tartanunk, ehhez igénybe kívánjuk venni a törvényadta 

kereteket is. 

                Keresztény szófejtés 
gyertya 

szavunk a magyarság pogány korára megy vissza, előz-

ményeit (párhuzamait) török nyelvekből mutatták ki. 

Származtatják a csuvas śurta (= gyertya) vagy az altáji 

yarta (= halászatnál használt fáklya) szóból, melyek 

egy ’fénylik’ jelentésű ige rokonságába tartoznak. A 

magyarban az alapalak *jarta vagy *jirta lehetett. A j 

hangot más szavak elején is ejthetjük gy-nek (vö. 

jer/gyere, jön/gyön), a t pedig ty-vé lágyult (vö. lat. 

carta / magy. kártya). Az első magánhangzó elhasonu-

lása (a>e) sem rendkívüli, bár fordítottja, a hasonulás 

gyakoribb.  

Érdekes, hogy míg a szavunk által jelölt dolog hasz-

nálata szűkült, szavunk jelentése – metaforikusan – bő-

vült. Az alapjelentést a másfél évszázada összeállított 

Czuczor–Fogarasi szótárból idézzük: „Szoros 

ért[elemben] egyenes, jobbára egyforma vastagságu és 

hengerded alakú, s hosszukás világító szer viaszból 

vagy fagyjuból”. Ami az átvitt értelmű használat szem-

pontjából fontos: egyenes, hosszúkás, és tegyük hozzá: 

magasba emelkedő; gyertyát csinálunk tehát, ha lábun-

kat az ég felé emelve tarkónkra és könyökünkre tá-

maszkodunk, gyertyát rúgunk, ha a labdát lábunkkal 

szinte függőlegesen fölfelé irányítjuk. 

Ami a jelölt dolog használatát illeti, néhány száz év-

vel ezelőtt még gyertyával világított a világ. (Meg per-

sze fáklyával, mécsessel, tüzet rakva…) Természete-

sen a templom is. Feljegyzések szerint még penitenci-

aként is kiszabták, hogy a bűnös gyertyát adományoz-

zon a templomnak. Lehetősége szerint olcsóbbat fagy-

gyúból vagy drágát viaszból. 

A gyertya – éspedig a viaszgyertya – használata mára 

nagyjából a templomra szorult vissza. És már ott sem 

azért használjuk, hogy jobban lássunk: „… már az óke-

resztény korban Krisztus jelképe: a gyertya viasza em-

beri természetére, fénye istenségére … emlékeztet”, írja 

a Magyar Katolikus Lexikon. 

Engedtessék meg, hogy egy személyes vonatkozást 

is hozzáfűzzek a témához. Nagyapám nagyapja a csa-

ládi hagyomány szerint gyertyaöntéssel és szappanfő-

zéssel kereste kenyerét a Malom utcában (ahol ma a 

Ferenc körút forgalma dübörög). „Szaszovszky Jo-

sephus smigmator”, jegyezték be 1833-ban Házasság 

levelébe – a foglalkozás megjelölése mindenesetre in-

kább a második tevékenységre utal. 

  

Szaszovszky József Jüling Erika 
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Újlaki fiatalok  

nyári élményei 

1. A tanév végéhez közeledve a Kerge-

birkák hittanos csoporttal úgy döntöttünk, 

hogy az évet egy többnapos kirándulással 

zárjuk. Úticélunk az osztrák főváros, Bécs 

volt. Egy júniusi reggelen kisbuszba száll-

tunk, és meg sem álltunk a Pázmány Péter 

által alapított Pázmáneum kollégiumig, 

ahol a szállásunk volt. Utunk során meg-

ismertük a várost és a helyi ételeket. Jár-

tunk a Stephansdomban és a schönbrunni 

kastélyparkban, sőt még a Kunsthisto-

risches Museumban is. Kalandokban és 

élményekben gazdagon térhettünk haza 

Budapestre. 

2. A nyár végén a Nemzetközi Minist-

ránsszövetség (CIM) találkozót hirdetett 

Fatimában, erre a találkozóra volt alkal-

mam kijutni az Esztergom-Budapesti Fő-

egyházmegye kontingensének tagjaként 

az újlaki plébánia képviseletében. Au-

gusztus negyedik hetében érkezett meg a 

csapat repülőgéppel Lisszabonba, majd 

innen busszal Fatimába. A megnyitót kö-

vetően lehetőségünk volt részt venni az 

esti rózsafüzéren, majd az azt követő 

gyertyás körmeneten, ami óriási lelki él-

ményt jelentett. (Ez a rózsafüzér és kör-

menet minden este van, így ha ide látogat 

az ember, mindenképpen lehet és érdemes 

részt venni rajta) Másnap a bragai püspök 

előadását hallgattuk meg Fatima csodájá-

ról és a Mária-tiszteletről, majd rövid vá-

rosnézésre indultunk.  

Az ezt követő napokban katekézisen 

vettünk részt a pannonhalmi delegációval 

kiegészülve. Velük, valamint a román csa-

pattal érkezett külhoni magyarokkal 

együtt mi voltunk a legnagyobb létszám-

ban képviselt nemzet. Jártunk a nazaréi 

strandon, ministrálhattunk a vasárnapi mi-

sén. A találkozó végén még volt másfél 

napunk a repülőgépünk indulásáig, ezt az 

ország fővárosában látnivalókkal és ka-

landokkal gazdagodva töltöttük. 

Mi vagyunk az Indra család       Újlaki családok 

Idén 15 éves házassági évfor-

dulót ünneplő, 4 gyermekes csa-

lád vagyunk a Mátyáshegyről.  

Dani a környéken nőtt fel, szü-

lei az újlaki templomban házasod-

tak, őt Müller György atya ke-

resztelte. Anita egy Duna-parti 

kis faluból, Kisapostagról szár-

mazik. A helység Dunaújváros és 

Dunaföldvár között félúton fek-

szik.  

Megismerkedésünkkor köz-

gazdász diplomával egy nagy 

nemzetközi vállalatnál dolgoz-

tunk, Anita könyvelőként, Dani 

pedig turizmus és sport üzleti tanácsadóként. Egy céges rendezvény so-

rán Dani karaoke éneklése Anita szívét megdobbantotta és ezt követően 

egy éven belül már az esküvőt is megtartottuk. Ekkor még a Zöldmáli 

úton laktunk és a Városmajorba jártunk a gyermekek ’kismiséjére’, 

majd kinőve a lakást, a közelben, a Mátyáshegyen találtunk új ottho-

nunkra 2019 nyarán.  

Gyermekeink Sára (12), Péter (11), Júlia (8) és Liza (2). Őket még 

Dani nagybátyja, Matolcsy Kálmán atya keresztelte, Julcsi jövő évben 

lesz elsőáldozó már itt, Újlakon. A nagyok a Pitypang Utcai Általános 

Iskolába járnak, nagy örömünkre mind kitűnő tanulók. Sári a Vasas 

Óbuda csapatában röplabdázik, Peti az UFC labdarúgó klubban focizik 

és zeneiskolában tanul gitározni, Julcsi idén kezdett el zongorázni.  

A költözést követően, még épp a koronavírus járvány betörése előtt 

kezdtünk el az újlaki templomba járni, ahol nyitott, befogadó közösségre 

leltünk. Nagycsaládosként kedves volt számunkra, hogy a gyerekek he-

lye a misén elöl van.  

A járvány okozta bezártságot családunk boldogan élte meg, hiszen 

legkisebb gyermekünk, Lizi pár héttel az első lezárások előtt született, 

így sok időt tölthettünk együtt, családi körben. A ’nyitást’ követően újra 

személyesen tudtunk templomba járni, és köszönhetően a plébánián mű-

ködő közösségeknek, Anita aktív résztvevője lett Lizivel a Dúdoló al-

kalmaknak, Dani csatlakozott a gitáros kórushoz, közösen pedig a Pá-

ratlan csütörtök fiatal családosok csoportjába járunk.  

Számunkra mindig is vonzó volt a cserkészek világa, így külön öröm, 

hogy a plébánia befogadta a 400 sz. Szent Péter és Pál cserkészcsapatot, 

és gyermekeink rögtön bekapcsolódhattak a cserkészek kalandos prog-

ramjaiba, a tanév végeztével pedig az újlaki napközis táborban találtak 

új barátokat maguknak.  

Az újlaki családos tábornak tavaly még csak lelkes részvevői, idén 

már főszervezői voltunk, és már megkezdtük a jövő évi tábor előkészí-

tését is.  

Hálásak vagyunk, hogy szerető közösségre leltünk Újlakon, és ennek 

egész családunk részese lehet.Schäffer László 
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A magyarországi történelmi emlékhelyek közé – a Szent Lászlóhoz 

köthető zsinat helyszíneként – ez év júliusában felkerült a szabolcsi föld-

vár és templom is. Közép-Európa egyik legjobb állapotban fennmaradt 

10. századi földvára, amely az államalapítás idején a kialakuló vármegye 

rendszerben területi központ volt, támadások esetén a környék lakosságá-

nak védelméül szolgált. A közvetlen szomszédságában álló templom a 

11. században épülhetett, az Alföld egyik legrégibb, ma is álló, középkori 

eredetű (a reformáció óta a református felekezet birtokában lévő) műem-

léke. Eredetileg Szűz Mária tiszteletére szentelték, ahogyan arról a temp-

lom mellett elhelyezett tábla is tanúskodik. Többször átépítették, az egyes 

periódusokat nagyrészt láthatóvá is tette az 1970-es években elvégzett 

műemléki helyreállítás. Mégsem csupán a hely kétségtelenül meglévő 

műemléki, fizikai-környezeti értékei miatt fontos ez az együttes, hanem 

úgy is, mint egy kiemelkedő jelentőségű történelmi esemény helyszíne. 

Kilencszázharminc éve, egészen pontosan 1092. május 20-án Szent 

László király bizonyíthatóan itt tartott egyházi zsinatot és törvényhozó 

gyűlést. Ez a zsinat alkotta meg a korai magyar állam történetének egyik 

legfontosabb jogi szabályait, l. László király 1092. évi törvénykönyvét. E 

törvények sajátossága, hogy nem csak egyházi rendelkezései voltak, ha-

nem világi vonatkozásai is, amelyek a mindennapi életet szabályozták, a 

kor társadalmi, egyházi viszonyainak egyik legfontosabb jogforrásaként.  

Ennek a Szent László első törvénykönyveként ismert (de valószínűleg a 

neki tulajdonított három közül a legkésőbbi) dokumentumnak az összesen 

42 cikkelye 51 pontban mintegy száz rendelkezést tartalmaz. Főbb szabá-

lyozási területei: rendelkezik a papi házasságról – VII. Gergely pápának 

a papi cölibátust kötelezővé tévő 1074-es rendelkezését követve; a ma-

gyar egyházszervezet megerősítéséről, az egyházi hierarchia rögzítéséről; 

az ünnepekről (mivel a vasárnapok és az ünnepnapok méltósággal való 

megtartása az állam és az egyház együttes érdeke) – előírva például a 

szentek ünnepe előestjének kötelező megtartását; a pogány szokások el-

len bevezetett szabályokról (a temetkezési szokásokat is beleértve) és a 

zsidókról; az egyházi vagyon védelméről; a házasságról és a nemi er-

kölcsről. Szerepelnek a törvénykönyvben a végrehajtására, a követendő 

eljárásra vonatkozó előírások, és – meglehetősen szigorú – szankciók is. 

A büntetések és a kártérítési kötelezettségek mellett jelentős szerepet kap 

a vezeklés is. Az erkölcsi vétségek megítélésében a püspök számára biz-

tosítja a (tág keretek közötti) mérlegelés és büntetéskiszabás lehetőségét. 

A szabolcsi zsinat helyszínén járva elgondolkodhatunk a sok évszáza-

dos magyar történelem egyik fontos eseményének a nekünk is szóló üze-

netén, s hálát adhatunk Szent László királyunk hitéért, a kereszténységet 

szolgáló következetességéért, s imádkozhatunk azért, hogy ma is az Is-

tenhez vezető út határozza meg a magyarság jövőjét. 

(Felhasznált irodalom: dr. Sipos László: Szabolcs városában szent zsinat 

tartatott. Örökségünk könyvkiadó, 2021) 

 

Az Újlak Caritas Alapítvány 30 év-

nyi működés után 2022 nyarán befejezte 

tevékenységét. Az elvégzett munkáról, a 

szerzett tapasztalatokról Udvardy 

László, a szervezet egyik alapítója – és 

mondhatjuk: lelke – húsz oldalas Elem-

zés-ben számolt be. Ebben nem csupán 

adatokat, hanem szociális, pszichológiai 

megfigyeléseket is bőségesen találha-

tunk. És láthatjuk: a Laci és társai által 

végzett munkát csak átéléssel lehet vé-

gezni. 

A szervezet jogilag a plébániától 

függetlenül működött, állandó vagy al-

kalmi munkatársai azonban jórészt – de 

nem csak! – újlaki hívek voltak, és a fel-

számolás után megmaradt készpénz is a 

plébánia pénztárába került. A három év-

tized alatt összesen 47,5 millió forintra 

rúgó bevétel egyébként főleg pályáza-

tokból és támogatói adományokból, va-

lamint 1%-os megajánlásokból gyűlt 

össze. A kiadási oldalon elsősorban élel-

miszer és gyógyszer, tovább pénzbeli 

segély (közüzemi számlák!) és szállítási 

költség szerepel (ami közel sem jelenti a 

teljes benzinfogyasztást). 

Az Alapítvány elsősorban a Bécsi út 

18. sz. alatti „telephelyén” végezte mun-

káját, meglehetősen ínséges körülmé-

nyek között. Hétfő esténként volt itt or-

vosi ellátás (ebben a három évtized alatt 

négy orvos vett részt), főttétel-osztás (az 

ételt mintegy 10 család/háziasszony 

rendszeresen, másik 10 alkalmanként 

főzte, a napok és a fogyasztók becsült 

számának szorzata 28.000 esetet jelent), 

és az adakozók jóvoltából sok ruhane-

műt, háztartási eszközt és egyéb haszná-

lati dolgot is sikerült kiosztani.   

A század első évtizedében számos 

estén pékárut osztottunk a Kolosy téri 

pék jóvoltából a Batthyány téren. 

Megszűnt egy alapítvány… Szabolcsi zsinat –  

Szent László 1092. évi törvénykönyve 

Fejérdy Tamás folytatás az 5. oldalon 
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Udvardy Laci Elemzés-e hétvégekről és 

alkalmanként 30–50 „kuncsaftról” be-

szél – e sorok írója másképp emlékszik: 

az időszak nagy részében hetente hat 

este történt a szállítás, és egyszer meg-

számoltam a sorban állókat: 120-an 

voltak. 

Az Alapítvány az Élelmiszerbank 

közvetítésével áruházakból elhozhatott 

aznap lejáró szavatosságú élelmiszert, 

összesen sok tonnányit. Ezt elsősorban 

többgyermekes családok kapták meg, de 

jutott belőle a Jó Pásztor nővérek anya-

otthonának is. 2012 és 2016 között öt al-

kalommal vettek részt a munkatársak 

áruházakban szervezett karácsonyi gyűj-

tőakciókban, az adományokból az újlaki 

plébánia szeretetcsomagjaiba is került. 

A Caritas 11 esetben közmunkára 

ítélt személyt is foglalkoztatott (mint 

időnként maga a plébánia is teszi). Ezek 

többsége aktívan részt vett a karitatív te-

vékenységben.  

Udvardy beszámolója ezután szociá-

lis és lélektani megfigyeléseket tesz, 

esettanulmányokat közöl. Bemutatja a 

hajléktalanná válás tipikus lépcsőfokait 

és a hajléktalanság típusait. A szövegből 

sugárzik az emberszeretet, ugyanakkor 

a hivatalok bírálata is. A szerző úgy 

gondolja, hogy a közmunka kötelezővé 

tétele csökkentené a nehézségeket, me-

lyekből jónéhányat megoldott az Újlak 

Caritas Alapítvány. Udvardy Laci sora-

iból azonban némi keserűség is kiolvas-

ható: „Sokáig elmélkedtem Böjte Csaba 

azon intelmén, hogy ki kell belőlük sze-

retni a jót. Nekem nem sikerült, pedig a 

mai napig sem viselkednek tiszteletlenül 

velem.” 

Kedves Laci, mi pedig a legnagyobb 

tisztelettel viseltetünk irántad. Megkö-

szönjük, amit a szegényeknek a nevünk-

ben is tettél, és hogy többünket be-be-

vontál áldásos tevékenységedbe. 

 

Egész napos szentségimádás 
Most már mennem 

kell. „Jöjjön el a Te orszá-

god”, ezzel a fohásszal fe-

jeztem be. A templomban 

igazi csönd vette körül az 

Oltáriszentség előtt ülő-

ket, térdeplőket. Ekkor az 

utca felől beszédzaj, sőt 

gyermekhangocska szű-

rődött be. Mi ez a rendet-

lenség? – indult el ben-

nem az intézkedési reflex, 

a padsorban elöl ülő Ber-

nadette azonban hátrané-

zett és mosolygott. Mind-

egy, elindultam kifele, ám 

szembe találkoztam hét 

asszonnyal, kisgyermekeikkel, kezükben párnákkal. Orsi kezében gitár is. 

Hát persze, csütörtök van, 10 óra, ez a Dúdoló ideje minden héten. A 

Szent Margit teremben szoktak lenni, de most, az egész napos szentség-

imádásra átjöttek a 

templomba. A pad-

sorok között előre 

mentek, leteleped-

tek egy nagy taka-

róra és a párnákra. 

Cipő le, ahogy 

máskor is zajlik a 

baba-mama foglal-

kozás. Most mindenki előre néz, anyák térdelnek, gyerekek is a várakozás 

állapotában. Orsi kezdi mutatni, hogy tegyék össze a kezeiket. Ez két éves 

korban még nem is olyan könnyű. Csönd van, majd megszólal a gitár és 

elkezdődik a dicsőítés. Az ének tiszta és szép, betölti a templomot. Ilyen-

kor az ember nem bír elmenni, mert valami lenyűgöző történik. 

A gyermekeket és édesanyjukat együtt látva az Oltáriszentséggel, el-

önt a remény bizonyossága, hogy a fohász teljesül, Isten országa kezd 

kibontakozni, és a pokol kapui soha nem fognak diadalmaskodni rajta. 

Nekem, idős embernek ez az újabb hálaadás pillanata. És most már elme-

hetek, miközben Simeon imája tör elő bennem:  
 

Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben,  

hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt. 

Őt adtad számunkra csodájára minden népnek, 

hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. 
 

                Harmat Péter  

2022. szeptember 22.  

Sz. J. 

folytatás a 4. oldalról 
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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 min-

den hónap első szombatján az esti misék után 

1930-ig.  

Zsolozsma: pénteken laudes 700, vasárnap ves-

perás 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: október hétköznapjain (hétfőtől 

péntekig) 1730-tól a templomban.  

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 

Bibliaóra minden hétfőn 1900 órakor a Szent 

Margit teremben. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái hétfőn és 

csütörtökön 1900 órakor kezdődnek a Szent Ist-

ván teremben.  

Nyugdíjasklub: október 4-én és 18-án 10 órakor 

a Szent Margit teremben. 

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyere-

keknek és kísérőjüknek szeptember 8-tól minden 

csütörtökön 10 órakor a Szent Margit teremben.  
 

  Családi események 

                                            Hírek 

A plébániánkhoz kötődő cserkészcsapat szeptember 29-én kirándu-

lásra készült. Előtte a 9-es szentmisén vettek részt, jó volt látni az első 

három padban a cserkész-egyenruhás fiatalokat. A szentmise után 

Márton atya áldásával indultak el útjukra. 

A margitszigeti Szent Mihály kápolna búcsúja alkalmából október 2-

án, vasárnap 16 órakor ünnepi szentmise lesz a kápolnában.  

Október a Szűzanya hónapja, ezért minden hétköznap közösen imád-

kozzuk a rózsafüzért templomunkban este fél 6 órai kezdettel. Szom-

batonként litánia, vasárnaponként pedig zsolozsma előzi meg az esti 

szentmisét.  
 

 

 

Szeptember 24-én az Ars Sacra keretében Fejérdy Tamás templomun-

kat mutatta be az érdeklődőknek, akik ezután Schervitz Mátyás budai 

barokk festő kiállítását tekintették meg a Kiscelli Múzeumban. A ki-

állítás két kurátora tartott vezetést: Farbaky Péter a helyszínt, Korhecz 

Papp Zsuzsanna mint a téma legjobb ismerője pedig a festő munkás-

ságát mutatta be a nagylétszámú közönségnek. 

 

Kiállítás Újlakon 

Az Ars Sacra fesztivál programjaihoz kapcsolódva Várnai Péter atya 

templomokról készült festményeiből rendeztünk kiállítást az oldalká-

polnában. A kiállítás teltházas megnyitójára szeptember 18-án a  

fél 11-es szentmise után került sor, melyen maga a festő is részt vett. 

Ezen a napon és a következő vasárnapon tekinthette meg Újlak népe 

a sok ismerős és ismeretlen templom képmását, de nem találtuk a szá-

munkra legkedvesebbet, saját templomunk képét. Péter atya oldotta 

meg a rejtélyt: az Újlaki templom festménye a fehérvári kiállításon 

szerepel, de megígérte, hogyha visszakerül hozzá a kép, az újlakiak-

nak is lesz módjuk megnézni.  
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