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Dicsőítő sziget 

Az Eucharist együttes (mely a Gável testvé-

rek és a Testvérek együttes „jogutódja”) 2022 

nyarán szervezte meg először a Dicsőítő sziget 

fesztivált a Szentendrei szigeti Szigetmonosto-

ron. A visszajelzések és a tapasztalatok alapján 

tervezik, hogy 2023 nyarán is folytatják a ren-

dezvényt. De hogy ne csak évente egyszer talál-

kozzanak a részvevők, hanem év közben is egy-

ben maradjon a „csapat”, olyan helyet kerestek, 

ahol év közben is összejöhetnek. Az összejöve-

tel-sorozat mottója a Zsidókhoz írt levél egyik 

sora (6,19): Ez a remény lelkünknek mintegy 

biztos és erős horgonya, amely behatol a szen-

tély függönye mögé. Horgonyozni pedig kikö-

tőben kell, kikötő pedig víz mellett van, például 

egy szigeten. 

Szigetet kerestek közelebb Budapesthez és a 

szigeten olyan helyet, amely a dicsőítés kikötő-

jévé válhat, így jutott eszükbe a margitszigeti 

Szent Mihály kápolna. Ferenc atyát megke-

resve, ill. a képviselőtestület véleményét meg-

hallgatva kérésükre igenlő választ kaptak, így 

az első zenés áhítatra október 11-én került sor. 

Az összejövetelt élőben közvetítette egy techni-

kus csapat, utólag itt lehet megtekinteni: 

https://youtu.be/RufBapXV2IM. A következő 

áhítat, melyen még akár személyesen is részt 

vehetünk, november 8-án, kedden este 6 órakor 

lesz, szintén a margitszigeti kápolnánkban. 
 

 

 

                    Búcsú 
 

Mindenszentek és Halottak napja ünnepéhez kap-

csolódva csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek ja-

vára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, 

– aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel te-

metőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az 

elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető), 

– aki november 2-án, halottak napján, valamint 

az azt megelőző és követő vasárnap templomot 

vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Mi-

atyánkot és Hiszekegyet elimádkozik. (Búcsúk 

kézikönyve, Búcsúengedélyek, 29.1.§.) 

A teljes búcsú elnyerésének feltétele még a 

szentgyónás (8 napon belül) és a szentáldozás. 

                      „Hiszem a szentek egyességét” 

Mindenszentek ünnepe és halottak napja szinte elválaszthatatlanul ösz-

szefonódik gondolkodásunkban. Amikor az egyik eseményről beszélünk, 

akkor mindig a másikra is emlékezünk, pedig a két ünnep nem egyidőben 

született. Az Egyház az összes szenteket együtt 835 óta ünnepli, amikor 

IV. Gergely pápa azt hivatalosan elrendelte. Előtte a IV. századtól kezdve 

a vértanúkat és nem a szentek összességét ünnepelték egy napon. A halot-

tak napját 998 óta üljük meg, amelyet Szent Odiló, a clunyi bencés kolostor 

apátja vezetett be. Ő volt az is, aki a halottak napját a mindenszentek ün-

nepe (november 1.) utáni napra, november 2-ára helyezte. Hogyan fonódik 

lényegileg össze ez a két ünnep? – kérdezhetjük. 

Radó Polikárp az Egyházi év című könyvében már rámutat a kettő el-

választhatatlan egységére, sőt arra is, hogy gondolatainkat, Isten misztéri-

umainak szemlélését a két egymás mellett levő ünnep még jobban segíti. 

Ezt írja: „Így lett teljessé a földet a másvilággal egybefonó hármas egység 

ünneplése, a küzdő, a szenvedő és a győzelmes szentek összefogása, a hi-

szekegyben vallott »szentek egyessége«.” (166. lap) A küzdő egyház, 

vagyis a földön élők egyháza tagjainak lehetősége van arra, hogy a kegye-

lemben gazdagodjanak és másokat gazdagítsanak; a szenvedő egyház tag-

jai a tisztitótűzben válnak képessé arra, hogy az üdvösséget befogadják; s 

végül a győzelmes egyházat azok alkotják, akiket az Egyház szentté ava-

tott. Isten misztériumának a szemlélése rávilágit, hogy milyen elválasztha-

tatlan kapcsolat van az egy, szent és katolikus Egyház tagjai között. Mi, a 

küzdő Egyház, mindenszentek ünnepén kérhetjük a szentek közbenjárását 

önmagunkért és szeretteinkért, halottak napján pedig imádságainkkal se-

gíthetjük a szenvedő egyház tagjait.  

Ennek ismeretében tudjuk értelmezni helyesen a halot-

takért végzett búcsúk jelentőségét is. Sokszor előfordulhat 

életünkben, hogy már nem tudjuk viszonozni azt a sok jót, 

amit a korábban már eltávozottaktól kaptunk. Sok esetben 

a történelmi távlat is szükséges ahhoz, hogy szavaikat, tet-

teiket megértsük. Egy-egy szó, amely akkor fájdalmat je-

lentett, a jelenben kapja meg mélyebb értelmét és hálát fa-

kaszt szívünkben. Az Egyház lehetőséget ad arra, hogy tisz-

tulni vágyó szívvel, világosabb látással temetőt látogatva 

imádkozzunk értük, az Úr előtt tanúskodjunk jóságukról. Miközben ezt 

tesszük, tapasztalni fogjuk, hogy a mi sebeink is gyógyulnak. Ez a tapasz-

talat egybecseng az egyházi tanítással. A tanítás szerint ugyanis a keresz-

tény ember a bűn ideig tartó büntetését – aminek elengedéséért a búcsút 

kérjük – kegyelemként fogja fel, ami jócselekedetekre és imádságra in-

dítja, hogy „levetkőzze a régi embert és felöltse az új embert” (KEK 1473). 

Mindenszentek és halottak napjának ünnepkörében nekünk is lehetősé-

günk van rá, hogy halottainkat segítsük és ezáltal mi is kegyelmekben gaz-

dagodjunk.  

Újlaki Hangok 

Ferenc atya 

Büki Balázs 

https://youtu.be/RufBapXV2IM
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Rózsafüzérrel a békéért a budai Várban 

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén az újlaki Sarlós Boldogasszony 

plébánia híveinek kis csoportjával csatlakoztunk a budai Várban este fél héttől kez-

dődött gyertyás rózsafüzér-körmenethez. Azokat hívták erre az eseményre a szerve-

zők (az Emmánuel Közösség, a Szeretetláng Mozgalom, a Szociális Testvérek Tár-

sasága és további egyházi közösségek), „akik szívükben hordozzák hazánk, Európa 

és a világ békéjét és védelmét”.  

Ezen a napon, ebből az alkalomból hogy indulhattunk volna máshonnan, mint a 

budavári Nagyboldogasszony templom mellől, Szent István királyunk szobrától? 

Áldott szép este volt, 

az Emmánuel Közös-

ség zenekara dicsőítő 

dalokkal várta a gyü-

lekezőket, hozzájá-

rulva ahhoz, hogy is-

merősökből és isme-

retlenekből, „kicsik-

ből és nagyokból” 

egyetlen imádkozó 

közösség legyen be-

lőlünk erre az estére. 

Az „Úrral való egység imájának” (Szeretetláng) közös elmondása után indult 

el az Erdő Péter bíboros, érsek atyánk vezette gyertyás rózsafüzér-körmenet. A 

békéért. A budai Várban. Közben pedig mi mást imádkozhattunk volna, mint a 

Rózsafüzért – októberben, a Rózsafüzér Királynőjének ünnepét követő napon? 

Az örvendetes titkok hangzottak el a budai Vár utcáin, és visszhangoztak va-

lamennyiünk szívében. Ami eközben látható volt, az az, hogy az egyes tizedek 

végén – a fatimai Ave Maria refrénjét énekelve – mindannyian a magasba emeltük 

a gyertyákat és mécseseket. Bár ennél is „felemelőbb” volt, mégis láthatatlan ma-

radt, hogy ugyanakkor, Boldogasszony Anyánkkal együtt imádkozva, s az egy-

mást követő titkokban Krisztusra tekintve: a szívünket is felemeltük a Mennyei 

Atyához, gyermeki bizalommal kérve a békét. 

Nem számoltuk, hogy mennyien, hány százan lehettünk, mert – akárhányan is 

voltunk – egy szív, egy lélek voltunk a Várnegyed utcáit járó körmenetben, amely 

a Rózsafüzér végére visszatért a kiindulási pontjához, a Nagyboldogasszony temp-

lomhoz. Befejezésként Főpásztorunk a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását 

kérte népünk, Európa és az egész világ békéjéért, megáldotta a jelenlévőket, majd 

a Halászbástya felől megáldotta a várost és az egész országot is.  

Búcsúzóul Fábry Kornél atya arra kért bennünket, hogy továbbra is imádkoz-

zuk a rózsafüzért Európa és a világ békéjéért, mindaddig, amíg véget nem ér a 

háború. Jelezte, hogy a békért való közös imádkozás következő állomásaként nov-

ember 5-én, Szent Imre herceg liturgikus emléknapján a budapesti Szent István-

bazilikában az esti szentmise után rózsafüzér-imádságra várják a híveket. 

A Boldogasszony Anyánk, majd a magyar Himnusz eléneklésével búcsúztunk 

el a helytől és egymástól, de velünk maradt a közös ima béketeremtő erejének a 

hite, ígérete. 

 Keresztény szófejtés 
refektórium 

szavunk esetében kérdéses, 

hogy egyáltalán a magunkénak 

mondhatjuk-e, de ha így, ma-

gyar helyesírás szerint írjuk le, 

akkor talán a mienk is. Jelen-

tése a középkor óta: kolostori 

ebédlő. 

A szó végződése, az -orium 

már az ókori latinban valamely 

cselekvés végzésének a helyét 

jelölte: laboratorium ahol dolgo-

zunk, scriptorium ahol írunk, 

dormitorium ahol alszunk. És re-

fectorium ahol eszünk? Szó sze-

rint nem, értelem szerint igen. 

Szavunk eredetét keresve a 

facere igéig kell visszamennünk, 

melynek jelentése: ’csinál’. Ige-

kötővel bővítve kapjuk a reficere 

alakot, ennek jelentése: ’újra- v. 

visszacsinál’.  

Avagy a Magyar Katolikus 

Lexikon szerint: ’megújít, fel-

frissít’. Érthető ez a jelentés-

módosulás, ha belegondolunk, 

minek az újracsinálására hasz-

nálták a refectorium szót: a 

szerzetesek saját testének. Evés 

által újraalkotjuk, megújítjuk 

testünket. És ennek az újracsi-

nálásnak a színhelye az ebédlő. 

Amit kolostorban refektórium-

nak hívnak. 

A teljesség kedvéért jegyez-

zük meg, hogy a refectorius, -a, 

-um melléknevet már a régi ró-

maiak is használták ’üdítő’ érte-

lemben (Finály). A refectus szó 

jelentése ’táplálás, eledel’ volt 

(Pápai Páriz), a refectio-é pedig 

’felüdülés’ (Györkösy) az ókor-

ban. Valamennyi szótár tanúsítja 

tehát a latin ’újracsinál’ szó je-

lentésbővülését, melyet későbbi 

keresztény időkben jelentésszű-

külés követett. 

  
Szaszovszky József Fejérdy Tamás 
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A közösségi ház  

használatáról 

Plébániánk közösségi házát (a 

korábbi hittantermeket) használata 

során fűteni és világítani kell. En-

nek energiadíját most már lényege-

sen magasabb egységáron kell kifi-

zetnünk, így azt kérjük, hogy ha va-

laki családi vagy egyéb saját szer-

vezésű rendezvény céljából kívánja 

igénybe venni a közösségi házat, 

szíveskedjék támogatni felmerülő 

költségeinket. Ennek javasolt ösz-

szege egyszeri alkalomra, maxi-

mum 3 óra időtartamra tízezer fo-

rint, amit kérünk az időpont lefog-

lalásakor a plébániai irodán ren-

dezni. Ebben az árban nemcsak az 

egyik terem, hanem a konyhai pult 

és konyhai felszereléseink haszná-

lata is benne van, legyen az akár az 

előtérben (fent), akár a Szent István 

terem esetében az oldal-kiszögelés-

ben (lent). Ez a költségtérítési díj az 

úgynevezett „piaci árnál” lényege-

sen olcsóbb, hiszen mi nem tudunk 

és nem is kívánunk professzionális 

kiszolgálást biztosítani, hanem 

költségeink megtérítését kérjük a 

használóktól. Kérjük továbbá, hogy 

a használó az igénybe vett konyhai 

eszközöket elmosogatva és a termet 

kitakarítva hagyja maga után.  

Közösségi házunkba mindenkit 

szeretettel várunk, korántsem az 

amúgy is továbbfizetendő „bevé-

tel”, hanem az ismerkedés, barátko-

zás, közösségépítés reményében. 

Mi vagyunk az Udvary család           Újlaki családok 

Talán arcról már is-

merősek lehetünk, hi-

szen ősidők óta Újlakra 

járunk szentmisére, de 

szívesen mesélünk ma-

gunkról. 

Mindketten Újlak 

közelében nőttünk fel, 

pár perc sétára a temp-

lomtól, csak épp ellen-

kező irányban. Renge-

teg szálon kapcsoló-

dunk a plébániához, pályafutásunk a napközis táborban kezdődött, ahol – mit 

sem tudva egymásról – minden évben együtt indítottuk a nyári szünidőt. 

Gergő sokáig ministrált a szentmiséken, és a Napraforgók (Szotyik) közösség 

aktív tagja már 22 éve, Betti a gitáros kórusban énekelt, és a NemHalak kö-

zösségbe tartozott, ami sajnos egy ideje megszűnt. 

Bár sokaknak kellemetlen volt a 4-6-os villamosvonal felújítása 2006-ban, 

mi szívesen emlékszünk rá vissza, hiszen ennek köszönhetően kezdtünk el 

reggelente egy járművel iskolába járni, és egyre jobban összefonódni. 😊 Pár 

évig vezettük a Szedrek közösségét, ami hatalmas élmény volt számunkra. És 

nagyon örültünk, hogy csatlakozhattunk a Páros csütörtökhöz, ami kezdetben 

együtt járó párokból állt, mára viszont már házasok alkotják. Nagy áldás, hogy 

kéthetente tudunk találkozni, és időt szánni párkapcsolatainkra. 

Gergő villamosmérnök, Betti pedig óvodapedagógus diplomát szerzett, 

mindkettőnknek sikerült elhelyezkednie saját szakmájában. 2013 áprilisában 

házasodtunk össze, ez az esemény is Újlakhoz kötődik. 2015-ben megszületett 

első gyermekünk, Boróka, 2017-ben pedig a kisfiunk, Nándi. Amikor elkezd-

tük kinőni óbudai panellakásunkat, építkezésbe fogtunk (bár korábban meg-

beszéltük, hogy soha nem fogunk ilyet tenni…), és 2020 márciusában beköl-

tözhettünk budakalászi otthonunkba. Harmadik gyermekünk, Panni már ide 

született 2020 májusában, a covid időszakában.  

Az elmúlt 2-3 év sok változást hozott nekünk, ismerkedünk a kertesház és 

a kert szépségeivel és nehézségeivel, a budakalászi és békásmegyeri élettel. 

Boróka szeptemberben megkezdte az első osztályt a Szent József katolikus 

iskolában, Nándi pedig nagycsoportos a Szent Péter és Pál szalézi óvodában. 

Betti jelenleg még otthon van Pannival, közben aromaterápiát tanul és dúla-

képzésre jár. Gergő a munkája mellett sok energiát fektet a ház körüli teen-

dőkbe. Egy éve tagjai lettünk a Családok Jézusban Közösségnek, ami nem-

csak a házasságunknak, hanem Istennel való kapcsolatunknak is jót tesz. 

Újlakra folyamatosan visszajárunk. Többször is részt vettünk a családos 

táborban (az ideiből éppen kimaradtunk a covid miatt), idén mi fogjuk össze 

a Páros csütörtök szervezését, és a 9-es misék alatti kishittan is szívügyünk. 

Pár éve már a gyerekeink járnak a napközis táborba, és megható látni, hogy 

ugyanolyan jól érzik ott magukat, mint mi annak idején. 

Hálásak vagyunk, hogy az újlaki közösség tagjai lehetünk!

Harmat Péter 
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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 

vesperás 1730, minden hónap 27-én Szent Mar-

git 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: november keddi napjain 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 

István teremben. Szeretettel várják új tagok je-

lentkezését is. 

Nyugdíjasklub: november 8-án és 22-én 10 

órakor a Szent Margit teremben. 

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyere-

keknek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 

órakor a Szent Margit teremben.  

                                            Hírek 

Mindenszentek ünnepe (november 1.) kötelező ünnep. Szent-

mise-hallgatási kötelezettségünknek eleget tehetünk október 31-én 

a 18 órakor kezdődő előesti misén, valamint az ünnep napján 9, 

10.30, és 18 órakor kezdődő szentmiséken. Mindenszentek napján 

az esti szentmisét, melyen a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgál, 

hagyományosan az elhunyt újlaki papokért és hívekért ajánljuk fel. 

A szentmise előtt 17.30-tól együtt imádkozzuk a Mindenszentek 

litániáját. A szentmise után, Halottak napjának előestéje lévén, a 

húsvéti gyertya fényénél imádkozunk elhunytjaink lelki üdvéért. 
 

Halottak napján, november 2-án az esti szentmise után lucernári-

umot tartunk templomunk kriptájában.  
 

Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, november 19-én 17 

órától szentségimádás lesz templomunkban, közben imádságokkal. 
 

Advent első vasárnapja idén november 27-én lesz. Előtte való 

szombaton du. 3 órától adventi koszorúkötés lesz a Szent Erzsébet 

teremben. Hozzávalókat a helyszínen tudunk vásárolni. A további 

adventi programokat a november 27-én megjelenő decemberi szá-

munkban közöljük. 

 

 

                         Családi események 

A keresztség szentségében részesültek:  

október 2-án Rizmayer Anna, 9-én Zoltán Leó Ri-

chárd, Fischer Artúr, Béky Málna és Tálas Léna 

Anna, 23-án Smaraglay Borsa, 30-án Mindák Máté 

Pál 

Házasságot kötöttek:  

október 1-jén Sadecky Jakab és Rabatin Pálma Zsófia, 15-én Far-

kas Tamás és Kössl Helga, 21-én Mukics Dániel és Császár Anna 

Halottaink: 

Horváth Jánosné Klára (77), Dr. Scharang Jánosné Ilona (93), 

Számely Kornélné Margit (88) és Reisinger Frigyesné Mária (82) 
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Ha kísértés gyötör, gyakran kérj tanácsot; 

a kísértésben lévővel pedig ne bánj keményen, 

hanem vigasztalással támogasd, 

amint kívánnád magadnak is.  

(Kempis Tamás, I. könyv 13.) 

 


