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Adventi és karácsonyi  

programok 
 

RORATE SZENTMISÉK 

Minden hétköznap reggel ½ 7-kor a templomban  

online közvetítéssel. 
 

ZSOLOZSMA 

Kedden és pénteken 7 órakor laudes, vasárnap 17.30-

kor vesperás. 
 

LELKI DÉLUTÁN 
Az adventi felkészülésünket segítő lelki délután de-

cember 3-án 15 órakor kezdődik. Az elmélkedést  

Dr. Laurinyecz Mihály, a PPKE professzora tartja „Az 
idők jelei” címmel. 

 

SZENT KENET 
A szent kenet közös templomi felvételére december 

11-én, advent 3. vasárnapján lesz lehetőség a ½ 11-kor 

kezdődő szentmisén. Jelentkezni vasárnaponként az 

információs irodában, hétköznaponként a plébániai 

irodában lehet. 
 

LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA 

December 23-án a ½ 7-es szentmisén a lelki adoptálást 

vállalóknak közös hálaadó imádság. 
 

IDŐSEK ÉS NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSO-

NYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA 
A megajándékozottakkal való előzetes egyeztetés sze-

rint szállítják ki a csomagokat advent 3. vasárnapjától 

kezdődően.  
 

KARÁCSONYI HANGVERSENY 

December 17-én 19 órakor lesz a Sarlós Boldogasz-

szony kórus karácsonyi koncertje. 
 

KARÁCSONYI ÁHÍTAT ÉS PÁSZTORJÁTÉK 

December 24-én délután ½ 3-kor ünnepre hangoló áhí-

tat minden korosztálynak, utána pásztorjáték. 
 

KARÁCSONYI MISEREND 
December 24-én éjfélkor, 25-én és 26-án 9 órakor,  

½ 11-kor, és este 6 órakor. 
 

SZENT CSALÁD ÜNNEPE 

December 30-án, pénteken a jubiláns családok ünnep-

lése az este 6 órai szentmisén. Várjuk az öttel osztható 

sorszámú házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 

jelentkezését vasárnaponként az információs irodában, 

vagy a jelentkezes@ujlakitemplom.hu e-mail címen. 
 

ÉVVÉGI HÁLAADÁS 

December 31-én este 6 órakor hálaadás az elmúlt évért 

plébánosi beszámolóval. 

    Örök ádvent a hétköznapokban 

Az ádventi idő kezdetén érdemes elgondolkodnunk azon, 

mit jelent ez a kegyelmi időszak az életünkben. Ez az elmél-

kedés, töprengés azért jogos, mert az evangélium tanítása sze-

rint állandóan készen kell állnunk az Úr eljövetére, hiszen 

„nem ismerjük sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13). Az egy-

ház azonban mégis fontosnak tartja, hogy évről évre, egy 

meghatározott időszakban felszítsa a lelkekben az Istenre való 

várakozás vágyát. Ez az ősi hagyomány részben az emberi lé-

lek természetével magyarázható. Az embernek ugyanis alap-

vető igénye, hogy életének – vagy az emberiség életének – 

egy-egy fontos eseményét újra élje. Fontos, hogy ne csak újra 

gondolja, hanem újra is élje. Így például egy pap életében fon-

tos, hogy hivatásának történetét újra gondolja, fontosabb ese-

ményeinek örömét újra átélje. Ugyanígy egy házasságnak is 

lehetnek olyan szakaszai, 

amelyek meghatározóak 

kapcsolatuk, családjuk éle-

tében. Fontos, hogy eze-

ket az időket újra gondol-

ják és annak öröméből 

újra részesüljenek. 

Az anyaszentegyház 

ebből az emberi tapaszta-

latból kiindulva az 5. szá-

zadban bevezette az egy-

házi évet, és azóta is min-

den évben újra éli az üd-

vösségtörténet legfonto-

sabb eseményeit, ádventtől egészen Krisztus Király vasárnap-

jáig. Bár az üdvösségtörténet nagy eseményei a múltban tör-

téntek és korhoz kötöttek, mégis minden év ádventje más jel-

legű. Az ember ugyanis az egyes történelmi korokban vagy 

élethelyzetekben másképpen éli meg a várakozást. A mai há-

borús időkben arra vágyunk, hogy Jézus úgy szülessék meg 

lelkünkben, hogy békéjével ajándékozzon meg minket, ahogy 

azon a betlehemi éjszakán a pásztorokat is megajándékozta. 

Lukács evangélista leírása szerint az angyalok így énekeltek: 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a 

jóakaratú embereknek” (Lk 2,14).  

Újlaki Hangok 

Ferenc atya 

mailto:jelentkezes@ujlakitemplom.hu
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Szaszovszky József 

 

Böjte atya és a két Mária 

November 12-én a Mária Rádió által szervezett, a Nor-

mafától Máriaremetéig tartó zarándoklatot ezúttal Böjte 

atya részvételével a békéért ajánlottuk fel. Érdekes volt újra 

látni, megtapasztalni Böjte atya személyes jelenlétét annyi 

év után újra. Hiszen anno az egyetemi rádió számára jó pár 

évvel ezelőtt Győrben a dévai árvák javára szervezett Sze-

retet Napokon már volt alkalmam személyesen interjút ké-

szíteni vele.  

A zarándokút első részén menetelve időnként csendben, 

időnként máriás énekeket énekelve lopva figyeltem az atyát, 

várva a kedvező pillanatra, amikor megszólíthatom. De in-

kább csak néztem. Csendben. Ahogy fáradtan bár, de lanka-

datlanul jön, meg nem állva zarándokol. Arcán látszottak az 

évek nyomai, a megterhelés, ugyanakkor az őszi erdő lomb-

jai között mégis érzékelhető volt az a fiatalossága és fénye, 

ami szeretetet ébreszt az emberben.  

Ez a ragyogás a makkosmáriai Fogolykiváltó Boldog-

asszony templomban csúcsosodott ki. Amikor is a fáradt arc 

eltűnt, átszellemültté vált, és valami hihetetlen fény és béke 

áradt szét a kis templomban. Bár meglehetősen nagy lét-

számú volt a zarándoklat, mégis a csendnek egy új dimen-

zióját tárta fel a lelki jelenlét mélységének egységbe ková-

csoló ereje, és döbbenetes folyamatokat fakasztott a jelenlé-

vők lelkében. A sajátomról biztosan beszámolhatok. Miköz-

ben katonákból szentekké lett példaképekről beszélt, mint 

Szent Márton vagy Szent Ignác, Csaba atya megemlített egy 

sokak számára kevésbé ismert párhuzamot. A női példaké-

pek és evangéliumi alakok közül kiemelte, hogy Csíksom-

lyón a Babba Mária, a Boldogasszony szobra mellett köz-

vetlenül van egy Mária Magdolnát ábrázoló szobor is. Ezzel 

a párhuzammal is a Jóisten szelíd, elfogadó szeretetét szem-

léltette. Azt, hogy nem feltétlenül emberi léptékkel megkö-

zelíthetetlen ideálok elérése a feltétele Isten szeretetének, 

vagy akár csak annak, hogy önmagunkat elfogadhassuk, ha-

nem esendő emberi életutak, éppen a törékenységünk, töre-

dékességünk, hiányaink, gyarlóságunk is válhat meghí-

vássá, a tévedéseinkből is válhat meghívás az Isten felé ve-

zető úton. Az átalakulás útján. S igazából nem tudom, hogy 

annak a Krisztusban való egységből áradó csendnek a bé-

kéje, emelkedettsége, vagy a Böjte atya által közvetített égi 

kegyelem és szeretet kiáradásának ereje fakasztott könnye-

ket belőlem abban a pár szent percben, de eszembe jutott az 

atya egyik könyve, melyet édesanyámtól kaptam: Örökké 

tartó szeretet.  

Azt hiszem, sokan megtapasztalhattuk, hogy Böjte atya, 

aki a magyarság kollektív sorsát egyéni életútja során is át-

élte, olyan lelki példakép lett, az egész ország számára kö-

vetendő példaként, aki a vele esett sérelmeket, mint erről 

egy „Az én bosszúm…” című cikkben vall, úgy „torolta 

meg”, hogy nagyon sokaknak jó atyja lett. Köszönjük a pél-

damutatást. 

                     Keresztény szófejtés 

laudes 

szavunk is az egyház nemzetközileg használt szavai közé 

tartozik. A szóvégi ’s’ betűt ejtjük csak ’magyarosan’ (nem sz-

nek, hanem s-nek), bár állítólag ennek is megvolt előzménye 

a Velence környéki latin-olasz nyelvjárásban ezer évvel ez-

előtt.  

A szó többes számú, a latin laus, azaz ’dicséret’ többes 

száma, jelentése tehát ’dicséretek’, és a zsolozsma reggeli di-

csérő imaóráját jelöljük vele. Érdekes, hogy ugyanígy hangzik 

egy igealak is, a laudare, vagyis ’dicsérni, dicsőíteni’ ige 

egyes szám második személyű alakja a kötőmód jelen idejé-

ben, ebben az értelemben tehát szavunk jelentése ’dicsérj, di-

csőíts’.   

Ez az ige különböző alakban és különböző egyházi szöve-

gekben sokak számára ismerős lehet. „Lauda, Sion, Sal-

vatorem”, kezdődik Aquinói Szent Tamás híres úrnapi éneke: 

„Dicsérd, Sion, a Megváltót”; a közkeletű katolikus köszön-

tésben pedig az ige szenvedő alakját használjuk: „Laudetur 

Jesus Christus!” 

Itt jegyezzük meg, hogy advent keddi és pénteki napjain 

közösen imádkozzuk a laudest körülbelül 20 percben a reggeli 

szentmise után. A fénymásolt szövegek segítségével bárki 

könnyen bekapcsolódhat az imába. 

 

A templomdíszítés nehézségeiről  

A jövő évben a templom virágdíszítését nagyon megnehe-

zíti a Szent László utcai virágpiac megszűnése. Ezentúl csak 

virágüzletekben tudunk majd vásárolni, ami nagyon megdrá-

gítja a már amúgy is magas árú virágok beszerzését. A gazda-

sági helyzet fokozatos romlása miatt a mellékoltárokon már 

többnyire csak szobanövények vannak. A szentélyt is vissza-

fogottabban tudjuk díszíteni. Cserepes virágokkal is kísérlete-

zünk, de ezek sem tartanak sokáig és nem is mindig mutatósak. 

Húsvéttól október végéig az orchidea nagyon dekoratív, de a 

teleltetéshez és a húsvétra időzített újra virágoztatáshoz segítséget 

kérünk. Szívesen adnánk önként jelentkezőknek néhány cserép 

orchideát, hogy vigyék haza magukhoz, hogy majd a húsvéti dí-

szítéshez szépen virágozva visszakapjuk őket. 

Az esküvőknél a továbbiakban a pad díszítését családi, ba-

ráti segítséggel kell megoldani, segíteni akkor tudunk, ha a vi-

rágok beszerzéséről a család gondoskodik. 

A plébánia életében a virágozás apróság. Ferenc atya soha 

nem szólt bele a virágvásárlásba, tudta, hogy takarékosan vá-

sárolunk. De most dupla árért fele annyi virágot tudunk venni, 

ami az ésszerűség határát súrolja. Másrészt viszont tanulság: a 

mostani nehéz helyzetben ne a külsőségekre, hanem a lelki-

ekre helyezzük a hangsúlyt. 

Templomunk virágdíszítése 24 év óta nagyon a szívemhez 

nőtt, sok örömet szerzett. Nekem fáj a legjobban, hogy ez a 

szép feladat a külső körülmények miatt egyre visszafogottabbá 

válik. 
  

Szakolczai Imréné Judit Szarvas Hajnalka 
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Csatornajavítások  

a plébánián 

A csapadékos évszakot várva és 

készülve a jövő nyári, bizonyára nagy 

létszámot megmozgató programokra, 

elkerülhetetlenné vált a közösségi épü-

let csapadékvíz elvezető rendszerének 

felülvizsgálata és javítása. Sajnos az 

első szemrevételezések után azonnal 

kiderült, hogy az épület bádog eresz-

rendszere több helyen kilyukadt, de-

formálódott az idők folyamán, így 

nincs mit tenni, ki kell azt cserélni. 

A kivitelezési munkákat még a tél 

beállta előtt kellett elvégezni. Mobil 

állványzat segítségével az épület teljes 

körvonalában a meglévő függő-eresz-

csatornát elbontottuk és új, horgany-

zott csatornára cseréltük ki. Ugyanez 

történt a csapadékvíz elvezetését biz-

tosító lefolyókkal is az épület mindkét 

oldalán. Ugyanakkor a teljes rendszer 

kulcsa és örök hibaforrása a nyitott 

szín alatti elvezető csatornaszakasz és 

tisztitóaknák állapota. A nagy vízter-

helések alkalmával rendszeres volt a 

szivárgás, számos alkalommal el-

árasztva a pincelejárót. Ezen a szaka-

szon föltártuk az adott csatornát, és 

rögtön megleltük a hiba forrását: a régi 

azbesztcement cső körkörösen elre-

pedt. A szín alatti csatornaszakasz a 

hátsó kertben lévő tisztítóaknától a 

plébánia udvarán lévő aknáig át lett 

építve, a mai kor elvárásainak megfe-

lelő anyagokkal és technológiával. 

Megfelelő lejtéssel, homokágyba 160 

mm átmérőjű PVC-csövet fektettünk 

le, az iránytöréseknél, illetve a majdani 

további felújítás csatlakozási pontján 

új, üvegszálerősítésű poliészter akná-

kat építettünk, valamint az öntvény 

fedlapokat is kicseréltük. A javításokat 

a II. kerületi Önkormányzat kétmillió 

forinttal támogatta, amiért ezúttal is 

hálás köszönetet mondunk. 

Az ilyen jellegű munkák persze so-

sem érnek véget, minden munka előre-

vetíti a következőt, esetünkben a plébá-

nia udvarát keresztülszelő régi, elavult 

csatorna felújítását!

           A képviselőtestület november 22-i üléséről 

Legutóbbi képviselőtestületi ülésünkön megbeszéltük az adventi programo-

kat, beszéltünk a plébánia evangelizációs lehetőségeiről, a szükséges műszaki 

felújítási feladatokról, valamint az energiaválság hatásairól és a plébánia pénz-

ügyeiről. 

Először adventi programjainkat beszéltük meg, melyek a címlapon olvasha-

tók. Majd következtek a munkacsoportok beszámolói. 

Megtartotta első ülését az evangelizációs csoport, amelynek vezetője Büki 

Balázs. A plébánia belső és külső evangelizációs lehetőségeit vették számba, ezt 

januárban folytatják. 

Havasiné Zentai Edit, az információs csoport vezetője beszámolt a csoport 

munkájáról, sikerekről és nehézségekről. Felvetődött újra egy, az adventi prog-

ramokat tartalmazó szórólap elkészítése és terjesztése. Hangsúlyozta, mennyire 

fontos betartani az Újlaki Hangokban megjelenő írások beküldésének határidejét 

– hiszen azután a szerkesztéshez és a nyomtatáshoz is időre van szükség, hogy 

kellő időben és megfelelő minőségben jelenjen meg a plébánia újságja. Felme-

rült a könyvtárhasználat népszerűsítése és a kellő feltételek (pl. választható 

könyvek listájához való hozzáférés) biztosításának szükségessége. 

Kiss Márton mint a műszaki csoport vezetője elmondta: elvégezték a kazán 

javítását, amely a káplán lakás fűtését biztosítja; az ereszcsatorna javítása Szöl-

lősi Szabolcs vezetésével megtörtént, ahogy az Ürömi utcai kápolna környeze-

tében a burkolatok javítása is; hátra van még a toronyóra javítása, a galambok 

távoltartásának megoldása a toronyban – ezt a III. kerülettől pályázaton kapott 

pénz felhasználásával kívánjuk megoldani. A kaputelefonok cseréje indokolttá 

vált, az ajánlatkérésnél tartunk. A jelenlegi energiaárak miatt át kell gondolnunk 

a takarékoskodás lehetőségeit: pl. a fűtés korszerűsítését, racionalizálását a 

templomban. 

 

Klári meghalt 

Nem valószínű, hogy ismertétek. Igaz, egy időben, még a covid előtt gyakran 

megfordult az újlaki templomban, sőt, feladatot is kért és vállalt. Kilencvenhez 

közeledő hívőtársunkat látogatta a karitasz nevében. Ez neki magának is javára 

szolgált, hiszen ő is egyedül élt. Egy soklakásos toronyházban a hegyen.   

Pedig vágyott az emberek közé. Többször eljött az újlaki búcsúra, és mindig 

lelkesen beszélt róla. Szeretett volna tartozni valakikhez, de nem mert, nem akart 

elköteleződni. Bátrabban kellett volna hívnunk őt a liturgikus eseményekre is.  

Mert, látva társtalanságát, kirándulni többször elhívtuk. Szívesen csatlako-

zott hozzánk. Nemrégiben azonban váratlanul elutasító volt a telefonban, 

egészségi és lelki panaszokra hivatkozott. Van ennivalója a hűtőszekrényben, 

mondta, a lakásból nem szeretne kimozdulni. 

Nyugtalanok voltunk miatta, próbáltuk telefonon keresni.  Mikor már majd-

nem egy hete hiába próbálkoztunk, elindultunk hozzá. Fény szűrődött ki, bejutni 

nem lehetett. Riasztottuk az emelet többi lakóját, akik nemigen tudtak róla sem-

mit. De vállalták, hogy kihívják a rendőrséget. 

Klári halott volt. Meghalt egyedül, magányosan, lelki és testi segítség nélkül. 

Napokig nem keresték, és mi sem eléggé. Reméljük, hogy már nagyon jó helyen 

van, de Istennek ajándékát, ezt a földi életet nem így kellett volna befejeznie.  

Bizonyára sokan hallottak hasonló esetekről, mi magunk is. De közreműkö-

dőként még megrázóbbnak érzi az ember az esetet. És megfogadja: jobban oda 

fogok figyelni embertársaimra, jobban fogok törődni ismerőseimmel. Krisztus 

szeretete sürget minket. Caritas Christi urget nos!  
Szöllősi Szabolcs 

Jüling Erika 

Sz.J. és Sz.A. 
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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 (adventben kedden is) 

laudes 700, vasárnap vesperás 1730, minden hó-

nap 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: keddi napokon 1730-tól a temp-

lomban.  

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.  

Nyugdíjasklub: december 6-án és 20-án 10 

órakor a Szent Margit teremben. 

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyere-

keknek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 

órakor a Szent Margit teremben.  

 
 

Régi bölcsesség 
 

„Melior tutiorque est certa pax, quam sperata 

victoria.” 

(Jobb és biztonságosabb a biztos béke, mint a 

reménybeli győzelem.) 

         Titus Livius 

                                            Hírek 

„Szent Erzsébet kenyerét” osztottuk Szent Erzsébetre emlékezve 

templomunkban az ünnepet követő vasárnap a szentmisék végén. 

Ugyanezen vasárnapon a perselygyűjtés a Katolikus Karitász ja-

vára történt. Ezúton is köszönjük a híveknek nagylelkű adományu-

kat, az összegyűlt 330.000 forintot, melyet továbbítottunk a köz-

ponti karitásznak. 

November 26-án, szombaton, advent első vasárnapjának előestéjén 

templomunkba látogatott a 120 éves, Magyar Örökség Díjas  

Kodály Zoltán Férfikar. Közreműködtek az esti 6 órás szentmi-

sén és utána egy rövid koncertet adtak Magyar Advent – Békesség-

óhajtás címmel, Tóth Miklós Zsolt karnagy vezénylésével. 

Idén karácsonykor is készülünk idős, nagycsaládos és rászo-

ruló testvéreink megajándékozására. Kérjük, hogy a karácsonyi 

ajándékcsomagok kézbesítői advent 3. vasárnapján, december11-

én vegyék át a csomagokat a plébánia közösségi épületében a 9 órai 

mise előtti vagy utáni fél órában. Más időpont egyeztetése is lehet-

séges, mint ahogy másoknak is lehet jelentkezni a csomagolók vagy 

a kézbesítők csapatába Szaszovszky Józsefnél (szaszov@t-online.hu 

vagy 3-677-459). 

Karácsonyi pásztorjáték: Szeretettel várjuk azokat a gyermeke-

ket, akik szívesen részt vennének a plébánia pásztorjátékában. Pró-

bák: főleg vasárnaponként 10-től 12-ig a gyerekmise után. Előadás: 

december 24-én du. 3 órakor. Első próba: november 27-én. Jelent-

kezni lehet: Schäffer Margitnál (schaffergreti@gmail.com) 

Aki az önkéntes egyházi hozzájárulását banki átutalással sze-

retné rendezni, megteheti ezt plébániánknak az OTP Banknál ve-

zetett Budapest-Újlak SB Plébánia, OTP 11702036-20546803 

számú számlájára történő befizetéssel. Kérjük, adja meg a közle-

ményben a lakcímét. 

 

 

                         Családi események 

A keresztség szentségében részesültek:  

november 6-án Lohin Levente, 13-án Karcub Ádám 

Zalán 

Házasságot kötöttek:  

november 12-én Marosi Bence és Buday Zsófia 

Halottaink: 

Barka Ernőné Ágnes (78), Minczér Józsefné Anasztázia (89), 

Gyarmati Klára
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