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Az emeritus pápa olyan gazdag szellemi örökséget ha-
gyott ránk, amelyről nehéz teljességre törekvő képet adni. Ez 
az utókor feladata lesz. Így csupán néhány olyan gondolatot 
emelek ki műveiből, amelyek rám lelkipásztorként és er-
kölcsteológusként nagy hatással voltak. 

Az első könyv, amely Joseph Ratzinger munkái közül a 
kezembe került, a Bécsben 1976-ban, majd 1984-ben kiadott, 
A keresztény hit című műve volt, melyet korábban, közvetle-
nül a II. vatikáni zsinat után írt (1967), a tübingeni egyetem 
nyári szemeszterén tartott előadásai alap-
ján. A szövegből érződik, hogy alapve-
tően egyetért a zsinat törekvésével, az ag-
giornamentóval (ami szó szerint ’a mai 
naphoz igazodást’, az Egyház megújítá-
sának szándékát jelenti), mert a világ el-
távolodott az Egyháztól, de tart attól is, 
hogy az Egyház a világ igényeit követve, 
azt kiszolgálva elhagyja örök értékeit. A 
könyvét olvasó teológusoknak azt javasolja, hogy ne a rész-
letekkel foglalkozzanak, hanem az emberi lét legfontosabb 
kérdéseire adjanak választ. Az egész forog kockán, minden 
vagy semmi – jelenti ki. Ezért merjünk őszintén szembenézni 
kételyeinkkel, amelyek törékeny emberlétünkből fakadnak, 
olyanok, mint a szenvedés próbatétele, mert hitünk pontosan 
ezekre a kérdésekre ad választ.  Lisieux-i Szent Terézt említi 
példaként. aki azért áll közel hozzánk, mert betegsége alatt 
átélte a hitetlenség kísértését. S épp ez a belső küzdelem mé-
lyítette el a hitét, és vitte még közelebb Jézus keresztjének 
üzenetéhez. A könyvet pappászentelésem előtt, az ateista 
diktatúra idején kezdtem olvasni, és úgy éreztem, hogy őt kö-
vetve hatással lehetek a közömbös és az Egyházzal szembe-
forduló emberekre is.  

Később, már pápaként kiadott írásai közül a Caritas in 
veritate kezdetű enciklika tette rám a legnagyobb hatást. Eb-
ben a műben rávilágított a szeretet és az igazságosság szoros, 
elválaszthatatlan kapcsolatára. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a két erényt nem lehet szembefordítani, és nem lehet 
kijátszani egymás ellen. Nem lehet azt mondani, hogy vagy 
szigorúan igazságosak vagyunk, vagy pedig nagyvonalúan 
felülemelkedünk az értékeket védő törvényeken, és azzal se-
gítjük a másik embert. Ellenkezőleg, éppen a szeretetnek kell 
indítania bennünket arra, hogy igazságosak legyünk, hogy 
megadjuk mindazt, ami a másik embernek jár. A szeretet így 
elsősorban nem érzelmet jelent, hanem jóakaratot, amely a 

másik javát, üdvösségét kívánja. A pápa az enciklikában a 
következőképp fogalmaz: Igazság nélkül a szeretet szenti-
mentalizmusba süpped, üres foglalattá válik. Sajnos, korunk-
ban az emberek a szeretet érzelmi oldalát emelik ki, erre épí-
tik kapcsolataikat, ezért azok könnyen elbizonytalanodnak és 
összeomlanak. 

Végül még arra a rövid részre hivatkozom, amely plébá-
nosként jelentett sokat számomra. Az ezredforduló éveiben 
válság rázta meg a világot, ami sok emberben reménytelen-

séget váltott ki. Benedek pápa ekkor adta 
ki a Spe salvi kezdetű enciklikáját. A Zsi-
dókhoz írt levélben a hitre vonatkozó ta-
nítást sokszor így fordították az egyes 
nemzeti nyelvekre: A hit szilárdan állni 
abban, amit remélünk, meggyőződve 
lenni arról, amit nem látunk (Zsid 11,1). 
Az enciklika elején, ahol a pápa erre a fél-
reérthető fordításra hívja fel a figyelmet, 

megadja a szöveg mélyebb értelmét, a remény tapasztalati 
gyökereire utalva. Ugyanis amit a meggyőződés szóval fordí-
tottak, az a görögben nem szubjektív tapasztalatot, hanem in-
kább bizonyítékot vagy igazolást jelent (néhány magyar ki-
adás is ezt használja), ami azt fejezi ki, hogy jelen tapaszta-
latainkban már benne van a jövő: A jövő létezik, megváltoz-
tatja a jelent, így jövendő dolgok belépnek a jelenbe. Aquinói 
Szent Tamás is hasonló módon értelmezi a szöveget, amikor 
azt tanítja, hogy a hit maradandó készség, amely által meg-
kezdődik bennünk az örök élet (Spe salvi 7). Ez a magyarázat 
azért nagy jelentőségű, mert a hitet nem szabad vak ráha-
gyatkozásnak tekinteni Isten kegyelmére. Életünket áthatja, 
átszövi a kegyelem, s ha az ember érzékeny szívvel él, képes 
felfedezni annak erejét. Az Istenbe vetett remény erejét igen 
sokszor éppen a mélypontokon tapasztalhatjuk meg, ezért ír 
Pilinszky János is a mélypont ünnepéről. Ez a belső, tapasz-
talatra épülő meggyőződés állít talpra, emel fel minket, sőt 
ad erőt ahhoz, hogy erről tanúságot tegyünk. 

XVI. Benedek pápa élete és munkássága bizonysága an-
nak, hogy ő vállalta az őszinte szembenézést korunk nehézsé-
geivel. Ha kellett, szembefordult a világ ellenszelével is, amely 
az Egyházon belül is éreztette hatását. Tanítását a mély hitéből 
származó remény táplálta. Ezért mutat példát azok számára, 
akik az igazság útján kívánnak járni, és felelősséget éreznek 
azokért, akiket az Úr rájuk bízott, és mindazokért, akik nyitot-
tak az Igazság megismerésére.  

Újlaki Hangok 
XVI. Benedek pápa üzenete 

Ferenc atya 
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Schwabenberg–Neustift találkozó 

avagy disznótor volt Újlakon 

Január utolsó szombatján szokatlan esemény zajlott 
plébániánkon: egy néhai sertés torát ülték a vállalkozó 
kedvű újlaki hívek. Az állat két darabra elfelezve érkezett, 
de persze így se igen tudtunk volna mit kezdeni vele. Is-
merve szerény képességeinket már jó előre biztosítottuk a 
szaktudást: a svábhegyi Szent László plébániáról hívtunk 
egy markos férfiakból és ügyes gyerekekből álló profi 
disznó-feldolgozó csapatot, amely évtizedes tapasztalattal 
– és kellő felszereltséggel – bír ezen a téren. 

Készült kocsonya és sült oldalas és velő tojással, orja-
leves és toroskáposzta, sok-sok méternyi kolbász és hurka 
– egyáltalán minden, ami egy néhai sertésből készülhet. A 
dolgos kezek nagy részét vendégeink adták, de a „háziak-
nak” is jutott feladat. Ez jó néhány háziasszony számára 
otthoni süteménysütéssel kezdődött, hús, hagyma és egyéb 
zöldség aprításával folytatódott. Jórészt szabadban tartóz-
kodva örülhettünk az évszakhoz képest barátságos időjá-
rásnak, de a hideg elviselésében többféle szíverősítő is se-
gített. Nálam a Kézdy-féle forraltbor vitte el a pálmát a 
többi finom ital előtt… 

Megmutattuk vendégeinknek templomunkat belülről 
is, röviden vázolva annak történetét, beszélve közös sváb 
gyökereinkről – melyek ma már ritkán vérszerintiek, in-
kább lelkiek. A hagyományok ápolásában újdonsült bará-
taink alighanem előttünk járnak. 

Egy ilyen rendezvény természetesen nemcsak a „kül-
kapcsolatokra” van jó hatással. Újlakiak újlakiakkal is talál-
koznak, a közös tevékenység, a beszélgetés és a koccintás 
kapcsolatokat sző, közösséget épít. Köszönjük testvéreink-
nek, hogy aktivitásukkal élménnyé tették egymásnak ezt a 
napot, külön is köszönjük képviselőtestületünk alelnöké-
nek, Harmat Péternek és feleségének, Katinak, hogy életre 
hívták ezt a kapcsolatot, hogy felvállalták és sikerre vitték 
az esemény megszervezését és lebonyolítását.

              Keresztény szófejtés 

lecke 

szavunk hallatán először legtöbben talán az iskolában fel-
adott házi feladatra gondolunk, mások a nyelvkönyv egy-
egy fejezetére. De gondolhatunk kioktatásra, korholásra, 
azaz olyan leckére, mellyel megleckéztetnek valakit; gon-
dolhatunk egy kellemetlen élményre, tapasztalatra is, ami 
jó lecke volt valakinek, és tanulságot meríthet belőle. 
Érezhető azonban, hogy ez a sokféle jelentés – melyből az 
értelmező szótár nyolcat különböztet meg –, összefügg, és 
a tanuláshoz kötődik. Aminek legfőbb eszköze az olvasás. 

Az ’olvasni’ ige a latinban: legere. Ennek egyik (ún. 
supinum-) töve a lect-, amiből a lector (=lektor), de akár a 
francia lecture (=lektűr) szó is származik. (A szó jelentése 
a franciában ’olvasás, olvasmány’, a magyarban már csak 
annak egy fajtája: ’szórakoztató, könnyed szépirodalmi 
mű’.) Ennek a lect-tőnek származéka a latinban a lectio 
(ejtsd: lekció)* főnév is, alapjelentése azonos a francia 
származékéval: ’olvasás, olvasmány’. 

A szó a szentmise gyakorlatában szűkített jelentést ka-
pott, az aznapra rendelt újszövetségi – de nem evangéliumi 
– szövegrész felolvasását, majd magát az adott szöveget is 
jelentette/jelenti: (szent)lecke. A mise szentírási részeit, 
köztük a szentleckét (-ck-!) a lekcionáriumok (latinosan 
írva lectionarium, ejtsd: -kc-!) tartalmazzák. 

A szó hangalakjának fejlődése miatt is érdemes idézni 
a másfélszáz évvel ezelőtti Czuczor–Fogarasi szótárt: 
„LECZKE, fn. tt. leczkét. A latin lectio-ból a c (vagyis k) 
és t (cz) átvetésével alakult szó. A debreczeni legendás-
könyvben, valamint néhutt a nép szájában ma is az erede-
tihez hívebben: lekcze; jelent általán oktató eléadást, külö-
nösen oskolai felolvasást, valamint azon kiszabott tantár-
gyat, melyet a tanuló növendék bizonyos idő alatt megta-
nulni köteles.” 

Megjegyezzük, hogy a mássalhangzók felcserélése, az 
ún. hangátvetés [metastasis] inkább a ragozás során lép 
föl: teher tárgyesete terhet és többes száma terhek, hasonló 
a helyzet kehely szavunknál. Pontosabban: a ragozott alak-
ban lévő tő [=gyök] az eredeti: terh- és kelyh- [vö. ném. 
Kelch], és az egyes szám alanyeset alakja a későbbi fejle-
mény. 

A szó végi magánhangzó-változásra (io>e) nehezebb 
magyarázatot találni. A szakirodalom idézi a középfelné-
met lecce, lecze, valamint a bajor-osztrák letzgen szavakat 
(a magyaréval azonos jelentésben), és ezek valóban hat-
hattak a lecke végződésére, csakhogy akkor előbb maguk 
szolgálnak magyarázatra. 

 

*A t betű ejtése a lector szóban [t], i+magánhangzó előtt 
azonban [c]. 
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                                    A Kiss családról röviden                       Újlaki családok

Újlak számunkra az egymásra találást, a közösséget és a 
család szentségének szeretetélményét jelenti. 

Mi már felnőtt fejjel találtuk meg egymást 2013-ban. 
Esküvőnket még a zugligeti Szent Család templomban tar-
tottuk 2015-ben. A gondviselés úgy rendelte, hogy Bíró 
László püspök atya adott össze minket. Később közös éle-
tünk kezdő lépéseinek lett Újlak a helyszíne, ahol Ferenc 
atya bátorítására egy csoportot is 
létrehoztunk Páratlan Csütörtök 
néven, mely egyike a jelenleg is a 
plébánián működő fiatal házas 
közösségeknek. 

Idővel sikerült egyre jobban 
megismerkednünk az újlaki hí-
vekkel, és nagy boldogságunkra 
mára már mi is bátran valljuk ma-
gunkat újlakiaknak. A plébánia, a 
közösség, a hívek szeretete meg-
ajándékozta családunkat azzal a hovatartozás-érzéssel, 
mely Krisztus Egyházához fűz bennünket. 

Gyermekeink már ebbe az állapotba születhettek bele. 
Domonkos 6, Borcsi 2 éves. Mindkettőjük Újlakon kapta a 
keresztséget. 

A gyermeknevelés és a munka világának kihívásai 
közepette igyekszünk plébániánk közösségének vérke-
ringésébe is bekapcsolódni. Feleségem, Anna, amikor te-
heti, segít a vasárnapi 9-órás mise „kishittan” foglalko-
zásaiban. 

Jómagam anyósommal, Bernadette-tel 2016-óta vagyok 
a plébánia képviselőtestületének tagja. A műszaki munka-

csoportot vezetem. Építészként 
tapasztalataimmal próbálom a 
plébánián a feladatokat sikeresen 
megoldani. Feleségem ebben is 
támogat, hiszen ő építőmérnök, 
így „valódi cinkosom”.  

Mindezek mellett Annával 
együtt a Páratlan Csütörtök cso-
port vezetését örömmel végezzük 
Ferenc atya lelki irányításával. 

Az Úr valóban nem engedi, 
hogy elszakadjunk tőle. Ezt Újlakon napról napra megta-
pasztalja az ember. Köszönjük, hogy otthonra találhattunk 
itt, a Kolosy téren. 

 

Szent Margit ünnepe – és a háttérmunka
A hagyomány szerint a január 18-ához legközelebb eső 

vasárnapon Erdő Péter bíboros, prímás érsek szentmisét 
mutat be Szent Margit tiszteletére a margitszigeti romoknál. 
Így történt ez idén is. 

Amibe kevesebben gondolnak bele: E mögött az ünnep 
mögött komoly szervezőmunka rejlik, amit az újlaki plébá-
nia önkéntesei Ferenc atya vezetésével hajtanak végre. Áll-
jon most itt egy kis bepillantás a kulisszák mögé. 

Az ünnep vasárnapja előtti kedden a szervezők megbe-
szélést tartanak. A forgatókönyv és a feladatlista szeren-
csére nagyjából összeállt a korábbi évek tapasztalatai alap-
ján, de mindig van új szempont, amivel bővülnek a tenni-
valók. Viszont ha nincs zimankós, havas, jeges idő, akkor a 
hókotrás és jégtelenítés feladata elesik. 

Három plusz egy csapat végzi a szervezés és a rendezés 
munkáját. Az első csapat liturgikus segítőkből áll, ők szom-
baton este összekészítik az összes liturgikus kelléket, oltárte-
rítőt, kelyheket és mindent, ami a főpapi liturgiához szüksé-
ges. A második csapat már szombaton délután – még vilá-
gosban – terepszemlét tart a helyszínen. Szükséges ez, mivel 
a romok közterületen vannak, így kamasz gyerekektől a ku-
tyasétáltatókig, sportolóktól a kisgyerekes kirándulókig so-
kan megfordulnak erre, és bizony nem mindenki viszi magá-
val a szemetet. Az időjárás is nyomot hagy a romokon, így 
szükséges egy alapos takarítás, szemétszedés, tereprendezés 
az ünnep előestéjén. A harmadik csapat vasárnap reggel 
kezdi a munkát, az összekészített eszközöket és tárgyakat 
kiviszik a Szent Mihály kápolnához, mert ez a bázisa a 
szervezőknek és a közreműködőknek. Innen kezdődik meg 
a romoknál már felállított oltár berendezése és a szükséges 

kordonok felállítása, hogy a ministránsoknak és az énekkar-
nak, valamint a díszvendégeknek legyen hely az oltár köze-
lében. Több lovagrend is tiszteletét teszi az ünnepen, az ő fel-
készülésük, átöltözésük is a kápolna sekrestyéjében történik. 

A bíboros atya mindig pontosan érkezik, ekkorra mind 
az asszisztencia, mind a kórus, mind a lovagrendek készen 
állnak, és kezdődhet az ünnepi szentmise. Főpásztorunk az 
engesztelő és békítő királylány-apácának a jelenben egyre 
aktuálisabb példáját állította elénk idei beszédében: „Érez-
zük át hazánk, Egyházunk és az emberiség helyzetét! En-
geszteljünk és imádkozzunk, de cselekvő szeretettel is te-
gyünk tanúságot hitünkről. Isten nem hagyja magára népét! 
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk!” 

A mise végeztével a papság elvonul, a lovagok pedig 
díszőrséget állnak a kitett Szent Margit-ereklyék előtt. A 
szervezők kezdik visszaállítani az eredeti állapotot; még 
egy jó óráig eltart, mire minden segédeszköz visszakerül az 
autókba, majd a plébániára. 

A hagyományhoz tartozik újabban, hogy a Cursillo 
mozgalom önkéntesei forralt bort készítenek a mise után a 
kápolna felé sétáló hívek részére.   

És a plusz egy csapat? Az pedig itt szolgál a plébánián, 
ugyanis a bíboros atyát és kíséretét Ferenc atya vendégül 
látja ilyenkor egy díszebédre. A konyhában segédkezők és 
a felszolgálók többsége ezért nem is tud részt venni a szigeti 
ünnepen, ők az ebéd elkészítésével és méltó felszolgálásá-
val tesznek hozzá az ünnepléshez. Mind a szigeti, mind a 
plébániai testvérek szolgálata tehát nélkülözhetetlen, ki-ki 
a maga módján járul hozzá Szent Margit tiszteletének fenn-
maradásához és tovább éléséhez. 
  

Kiss Márton 

Büki Balázs 
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Plébánosi beszámoló a 2022-es évről 
A 2022. év egyik lefontosabb feladata a szinódusra 

való előkészület volt, ami csoportokban történt, és aminek 
eredményét összegezve átadtuk az érsekségnek. Fontosnak 
tartjuk, hogy az Egyház figyelembe vegye a „sensus fidei 
fidelium”-ot vagyis a világi hívek hitérzékét.  

Az előző évben megválasztott képviselőtestület foly-
tatta megkezdett munkáját.  
A legfontosabb tisztségviselők: Elnök: Beran Ferenc plébá-
nos, helyettese Horváth Márton káplán. Alelnök: Harmat 
Péter dr., helyettese Molnár Gábor dr., Jegyző: Jüling Erika. 
Gazdasági Bizottság: elnök: Beran Ferenc dr., alelnök: Har-
mat Péter dr., Molnár Kálmán dr., Hecsei Nikoletta, Mun-
kácsi Péter.  
Munkacsoportok: evangelizációs munkacsoport (Büki Ba-
lázs), liturgikus munkacsoport (Molnár Gábor dr.), kari-
tász munkacsoport (Beran Ferenc dr.), információs mun-
kacsoport (Havasiné Zentai Edit) és műszaki csoport (Kiss 
Márton).  

Lelki és szellemi szempontból nagy jelentősége van 
annak, hogy a reggeli szentmisék élőben követhetők You 
Tube-on. Fontos az is, hogy a plébánia hírtovábbító e-mail 
rendszerén keresztül hetente kétszer új híreket adunk a plé-
bánia életéről. Horváth Márton káplán atya sokat gyóntat és 
foglalkozik a fiatalokkal. A liturgia elmélyítése érdekében 
sokat tesz Tóth Miklós Zsolt kántor, a gitáros kórus, amely-
nek vezetője Lasetzky Krisztina, valamint a Sarlós Boldog-
asszony Kórus Török Andrea karnaggyal az élén. 

A plébánia életében nagyon fontos szerepet játszanak a 
közösségek. Plébániákon egy korábbi felmérés szerint 21 
csoport tevékenykedik. Ezek közül néhány: a Páros Csütör-
tök (Udvary Gergely és felesége, Bettina) és a Páratlan Csü-
törtök (Kiss Márton és felesége, Anna) csoport, az Újlaki 
Dúdoló (Udvary-Szabó Orsolya), a Rózsafüzér Társulat 
(Tasnádi Gyöngyi dr.), a Kergebirkák ifjúsági csoport (Hor-
váth Márton atya), a Nyugdíjas Klub (dr. Kerek Imréné Ju-
dit), ), a Fény karizmatikus közösség (Végh Zoltán), Az Új-
jáépítve csoport (Molnár Kálmán dr.), a nyári napközit szer-
vezők csoportja (Szöllösi Küne). És vannak a régebben ala-
kult ifjúsági közösségek: Szedrek, Hangyák, Szotyik. A kö-
zösségi élet egyik legfontosabb eseménye, hogy ebben az év-
ben a cserkészek is otthonra találtak plébániánkon (Németh 
Benedek), akiknek lelki vezetője Horváth Márton atya.  

A közösségi élet kiemelkedő eseményei voltak: Családi 
tábor Városlődön, nyári napközis tábor a plébánián, ifjúsági 
közösségek táborozásai. 

Nagyon szép templomunk ad helyet a lelki életnek. Kö-
szönetet mondunk a virágozóknak és vezetőjüknek, Szakolc-
zai Juditnak, valamint Szabó Zoltánné Máriának, aki arról 
gondoskodik, hogy a liturgikus ruhák tiszták legyenek. 

Szentségi élet 
Egy plébánia működését legjobban a szentségi élet mu-

tatja, mert jelzi, hogy milyen a kegyelmi háttér, amiből a 
plébánia erőt merít. Az adatok azt mutatják, hogy a covid 
járvány után az élet újra megelevenedett Újlakon.

KERESZTELÉSEK száma 53 
Örvendetes, hogy ez meghaladja a temetések számát (49). 
ELSŐÁLDOZÓK száma 17  
Márton atya az elsőáldozókkal a vasárnapi diákmisék után 
foglalkozik. Ez azt is lehetővé teszi a családok számára, 
hogy jobban megismerjék egymást. 
BÉRMÁLKOZÓK száma: 4 
A bérmálkozók mind felnőtt korban megkereszteltek vol-
tak, mivel idén nem volt közös bérmálkozás.   
HÁZASSÁGKÖTÉSEK száma 21 
A járvány után növekszik ez a szám, de a nálunk házasságot 
kötők között sajnos kevés az újlaki. A felújított közösségi 
ház és a margitszigeti kápolna nagy vonzerővel bír. 
TEMETÉSEK száma 49 
Sajnos a temetettek közül csak kevesen részesültek a bete-
gek kenetében. 

Fontosabb anyagi források 
A lelki, kegyelmi élet után szólunk plébániánk anyagi 

helyzetéről is, hiszen az anyagi eszközök segítik a lelki, 
szellemi élet gazdagodását. Az adatok azt mutatják, hogy a 
lelki élethez ezt a forrást is biztosították a hívek.  
ÖNKÉNTES EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS: 6.782.900 Ft 
Az elmúlt években az összeg folyamatosan növekszik, ami 
jelzi, hogy a hívek felelősséget éreznek a plébánia életéért. 
PERSELYBEVÉTEL: 14.029.500 Ft 
A jelentősen megnövekedett bevétel jelzi, hogy az energia-
válság miatt a hívek nagyobb anyagi terhet is vállalnak a 
templom és a plébánia fenntartása (világítás, fűtés stb.) ér-
dekében. 
ADOMÁNYOK: 1.367.000 Ft 
Ebből a Nepomuki Szent János szobor alapzatára: 500.000 
Ft, filmforgatás alkalmával: 350.000 Ft  
Plébániánk ALAPÍTVÁNYÁNAK éves bevétele : 1.783.500 Ft 
Ebből pályázaton kapott hangszerek: 500.000 Ft 
JÖVEDELEMADÓ 1%: 674.660 Ft 

Fontosabb kiadások  
TÁBOROK: (ifjúsági, napközis, hittanos, családi tábor): 
2.157.096 Ft 
A plébánia az elmúlt évben a korábbinak közel kétszeresét 
költötte táboroztatásra, aminek célja a közösségi élet gaz-
dagítása volt.  
Ebből a plébánia hozzájárulása: 1.672.605 Ft, az alapítvány 
hozzájárulása: 484.490 Ft 
KÖZÖSSÉGI KIADÁSOK: 579.060 Ft  
KÖZÜZEMI DÍJAK:  
A templom évi villanyfűtése: 1.633.180 Ft 
A plébánia évi villany- és gázfűtése: 2.686.2017 Ft 
A közüzemi díjak jelentősen megnövekedtek, különösen a 
templom áramfogyasztása, ami 2021 decemberében 
118.155 Ft, 2022 decemberében pedig 621.845 Ft volt. Ez 
idén várhatóan tovább növekszik. Nagyon szépen köszön-
jük, hogy a megnövekedett perselybevételből ezt az össze-
get fedezni tudjuk!!! 

  

folytatás az 5. oldalon 
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PAPI SZOLIDARITÁSI ALAP: 1.658.000 Ft 
Az egyházmegye jelentősen megnövelte a nehezebb 
helyzetben levő plébániák támogatásának összegét. 
Örömet jelent számunkra, hogy bevételeinkből máso-
kat támogathatunk. 

Felújítások:  
- Esőcsatorna: 2.379.609 Ft, ebből II. kerületi pályá-
zat: 2.000.000 Ft   
- Gázkazán felújítása: 1.464.280 Ft 
Támogatások az önkormányzatok részéről 
- II. Kerületi Önkormányzat: 2.000.000 Ft a közösségi 
csatorna rendszerének felújítására.  
- III. Kerületi Önkormányzat: 200.000 Ft a templom-
torony tisztítására. 

A beszámolót összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy lelkiekben és munkában gazdag év áll mögöt-
tünk, amiért valóban hálát kell adnunk Istennek és 
mindazoknak, akik Isten kegyelméből részesülve ezt 
lehetővé tették: alkalmazottainknak. 

- Köszönetet mondunk Végvári Péterné Éva iroda-
vezetőnek, Nagy Margit könyvelőnek, Tóth Miklós 
Zsolt kántor úrnak, Jónás Tünde takarítónak és Török 
Andrea kórusvezetőnek  

- Köszönetet mondunk az iskolai hitoktatóknak, 
Beliczay Annának és Nagyné Orsolyának, valamint 
plébániai segítőiknek. 

- Köszönetet mondunk a tisztségviselőknek, a kép-
viselőtestület tagjainak, különösképpen Harmat Péter 
alelnöknek és helyettesének, Molnár Gábornak, a cso-
portvezetőknek: Büki Balázsnak, az evangelizációs 
csoport vezetőjének a szentmisék közvetítéséért; Ha-
vasiné Zentai Editnek, az információs csoport vezető-
jének az információs irodában és a sekrestyében vég-
zett segítségért; az ifjúsági énekkar vezetőjének, 
Lasetzky Krisztinának, valamint a ministránsok veze-
tőinek: Rihmer Patriknak és Schäffer Lászlónak. Nagy 
öröm számunkra, hogy ministránsaink között már 
nemcsak idősebbek, hanem fiatalabbak is vannak. Is-
ten bőséges áldását kérjük életükre, munkájukra.  

- Az építészeti munkák elvégzéséért köszönetet 
mondunk Kiss Márton csoportvezetőnek és Szöllősi 
Szabolcs műszaki felelősnek. 

- Köszönetet mondunk az Újlaki Hangok szerkesz-
téséért Szaszovszky Józsefnek és feleségének, Andreá-
nak, valamint Havasiné Zentai Editnek. 

Adjunk hálát azért, hogy ebben az évben is az Úr 
kegyelme segítette plébániánk életét. Közösen ünne-
pelhettük az Eucharisztiát, amibe közvetítés révén so-
kan távolról is belekapcsolódhattak. Köszönet azok-
nak, akik ezt naponta lehetővé teszik! Kérjük a Min-
denhatót, hogy maradjon velünk az új esztendőben is, 
hogy küldetésünket közösen teljesíteni tudjuk.  

 

 Jubiláns házaspárokat köszöntöttünk 
Szent Család ünnepén, december 30-án, januári számunk lap-

zártája után a hagyományoknak megfelelően ünnepeltük plébá-
niánk jubiláns házaspárjait, vagyis akik házassági évfordulójá-
nak sorszáma öttel osztható. Már advent elején hirdettük, hogy 
jelentkezzenek a jubiláns párok, de az anyakönyvezésből kiin-
dulva személyes meghívással is éltünk. Így végül is tíz házaspár 
vett részt az értük felajánlott esti szentmisén. A prédikáció után 
a Márton atya által előkészített hálaadó imádságot olvasták fel a 
párok, majd megújították házassági ígéretüket, a mise végén pe-
dig ünnepélyes áldásban részesültek. 

Az ünneplés a Szent István teremben folytatódott. A jubilán-
sok házassági évfordulójuk számának növekvő sorrendjében vet-
ték át oklevelüket, és lehetőséget kaptak, hogy valamilyen érde-
kes történetet meséljenek magukról. Voltak, akik több száz éves 
újlaki családi kötődésüket mesélték el, mások megismerkedésük 
történetét, amely gyakran valamilyen kórusban kezdődött. De 
volt olyan házaspár, melynek tagjai közös ismerősük temetésén 
találtak egymásra. Megtudtuk, hogyan lehet 60 évet békében le-
élni egymással. Az egyik humoros történet a jelenlevők osztatlan 
tetszésére talált, ezért olvasóinkkal is megosztjuk: 

Férj és feleség hatvan éve voltak házasok. Mindent megosz-
tottak egymással – egyetlen titkuk volt egymás előtt: A feleség 
tartott egy cipősdobozt a szekrény tetején. Az volt a kérése, hogy 
a férj ne nyissa ki, és ne is kérdezősködjék. A férj tiszteletben 
tartotta felesége kérését és nem is foglalkozott a dobozzal.  

Egy nap az asszony nagyon beteg lett, és az orvos egy idő 
múlva már azt mondta: nem fog felépülni. Halála előtt az asz-
szony arra kérte férjét, hozza oda a dobozt. Kinyitották, és két 
horgolt baba meg nagyon sok pénz potyogott ki belőle. A feleség 
elmondta, hogy házasságkötésükkor nagymamája a lelkére kö-
tötte: „A jó házasság titka, hogy ne veszekedjetek. Ha bármikor 
mérges leszel, maradj csendben és horgolj egy babát…” 

A férj elérzékenyült a meghatottságtól, hiszen csupán két 
baba volt a dobozban, ezek szerint tehát hatvan év alatt felesége 
csupán kétszer volt mérges rá. Nem értette azonban: „Édesem, 
de mi ez a rengeteg pénz?” „Hja ez? Ez az a pénz, amit a horgolt 
babák eladásával kerestem.” 

De nem a 60. évfordulójukat ünneplőkkel ért véget a sor, volt 
egy házaspár, akik 65 éve házasodtak össze, azóta élnek béké-
ben, szeretetben egyre gyarapodó családjuk körében. És ha eh-
hez hozzászámoljuk a 6 évig tartó udvarlási időszakot, akkor 
igazi csúcsdöntőnek számítanak. 

Végezetül álljon itt a házaspárok névsora, akik ezen a jóhan-
gulatú, meghitt ünnepen részt tudtak venni: dr. Kovács Lőrinc 
Balázs és dr. Prém Edina (5), Lindner Konrád és dr. Poór Viktó-
ria (10), Indra Dániel és Oláh Anita (15), Hermány Iván és dr. 
Tóth Edina (45), Hermann János és Szente Ilona (55), Kozek 
Adolf és Török Aranka (55), dr. Környey Tamás és Kemény 
Márta (55), Udvardy László és Kis Edit (55), dr. Vörös Gábor és 
Tömör Csilla (60), dr. Weingart Ferenc és Henter Ilona (65). 

  

Ferenc atya 

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-ig, kedden, 
szerdán, csütörtökön 1600-tól 1800 -ig. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és min-
den hónap első szombatján az esti misék után 
1930-ig.  

Zsolozsma: pénteken (nagyböjtben kedden is) 
laudes 700, vasárnap vesperás 1730, minden hó-
nap 27-én Szent Margit vesperás 1730. 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 
21-én a 18 órai szentmisét (vasárnap esetén a 
9-es misét). 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel 
minden hónap első szombatján a 18 órai szent-
misét. 

Rózsafüzér: keddi napokon 1730-tól a temp-
lomban.  

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 

Bibliaóra minden hétfőn 19 órakor a Szent 
Margit teremben. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái hétfőn 
és csütörtökön 19 órakor kezdődnek a Szent 
István teremben.  

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyere-
keknek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 
órakor a Szent Margit teremben.  
 

 

Felhívás 
Plébániánk egyik híve kérdezi: Tud-e valaki 

annak a tollal készített Szent Család képnek 

hollétéről, amely még az 1960-as, 1970-es 

években járt körbe a családoknál szálláskere-

séskor? A képet az ő egyik rokona rajzolta. 

                                             Hírek 

Február 2., csütörtök: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk 
templomi bemutatásának ünnepe. Az esti 6 órás szentmisén 
gyertyás körmenetet tartunk. 

Február 3., péntek: Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. 
Ezen a napon és az ezt követő vasárnap a szentmisék végén „Ba-
lázs-áldást” kaphatunk. 

A képviselőtestület február 7-én, kedden 19 órától ülésezik a ta-
nácsteremben. 

Február 22: Hamvazószerda, a nagyböjti időszak kezdete, szi-
gorú böjti nap. Ennek értelmében a 18 és 60 év közöttiek csak 
háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak jól. 14 év felett 
hústilalom érvényes, akárcsak nagyböjt összes pénteki napján. 
Ezen a napon és az ezt követő vasárnap a szentmisék végén ham-
vazás lesz. 

Nagyböjt pénteki napjain keresztutat járunk este ½ 6-kor a 
templomban. Várjuk a közösségek jelentkezését az imádság veze-
tésére vasárnaponként az információs irodában. 
 

 

Ökumenikus imahét 

Az ökumenikus imahéten esperesi kerületünkben miden hétköznap 
(január 16-20.) más-más templomban találkoztak a keresztény-ke-
resztyén testvérek. Hétfőn az evangélikus templomban Ferenc 
atya, kedden az óbudai Szentháromság templomban Csaholczai 
László református lelkész, szerdán az óbudai Szent Péter és Pál 
templomban Vígh Bence metodista lelkész, csütörtökön az óbudai 
metodista templomban Tercsi Zoltán rk. pap, pénteken pedig a mi 
templomunkban Jakab Béla evangélikus lelkész vezette a közös 
imát. Az újlaki hívek a más templomokban tartott imaórákon vi-
szonylag kevesen (2-5 fő) vettek részt, míg templomunkban a 
mintegy 50 résztvevőnek a fele volt újlaki. 
 

 

           Családi események 

A keresztség szentségében részesült:  
január 29-én Farkas Gréta és Szlobogyán Kíra 

Halottaink: 
Solti Lászlóné Klára (88), Szigeti Sándorné Teréz (99), Szederké-
nyi Ferencné Matild (84), Domby Sándorné Eleonóra (101), 
Gwizdalewicz Stanislaw Swietoslawné Ágnes (86) 
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