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Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben. 
 
…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben. 
 
…És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben. 

Juhász Gyula 
Karácsony felé 

Várakozás 
 

Olyan jó valakire, vagy valamire várakozni ebben a 
rohanó világban. Most itt van a kellő idő. A várakozás visz-
szafogja az embert. Megállj-t parancsol. Az adventi várako-
zás, a sötét ég hajnali pirkadása, a rorate misék arra intenek, 
hogy érdemes várni, ha sokszor nehéz is.  A Szűzanya is 
várakozott méhe gyümölcsének, Jézusnak megszületésére.  
„Mária mindazok anyja, akik újjászületnek az élet-
re”(II.János Pál). Mária a JÓ HÍRT várta. Nagy volt a hite, 
fénnyel teli. Nem csetlő-botló, mint a miénk. Nem hírekre, 
TV-re, újságokra, különféle reklámokra alapozott. Neki 
elég volt az angyal szava, hogy kimondja a „legyen”-t.
 Bennünk is meg kell születnie Jézusnak, különben 
hiába született volna meg Betlehemben. Áldott, aki az Úr 
nevében jön. Állandó Úrjövetben vagyunk. Az anyaszent-
egyház, mint jó édesanya segít ebben a várakozásban. A jó 
készületben cselekvésre van szükség. Cselekvő szeretetre. 
Hiába az ima, önmegtagadás, ajándékok vásárlása, ha nem 
tudom szeretni a felebarátot, testvért, ellenséget, hajlékta-
lant. Jézus iránti szeretetből kell ezt megtenni. Mert széthú-
zó, irgalmatlan, szeretetlen ez a világ. Mindenkiben meg-
látni a jót, segíteni annak, aki rászorul, vigasztalni a szomo-
rút.  Nem panaszkodni. A várakozásban úgy időt szánni a 
szeretetre, ahogyan Mária tette. Odafigyelő, gyengéd, ön-
zetlen szeretettel. A tiszta, szerető, Istentől elgondolt érték-
rendben szép karácsonyunk lesz. Eljön az Úr, „benne re-
ménykedünk, vigadjunk és örüljünk. 2 8Iz, 25).  

Keglevich Lászlóné

Adventi programnaptár
• Roráte szentmisék minden hétköznap 1/2 7-től 
• Laudes -reggeli dicséret- kedden és pénteken 7 órától 
• Vesperás -esti imaóra- vasárnapokon kívül: dec.25, 

26. és jan.1. 
• A rorate misék péntekenként gitárosak, szombati na-

pokon - az elmúlt évek szokása szerint -ún. gregorián 
misék lesznek (magyarul), a többi napokon népéne-
kesek. 

• Sokéves hagyomány szerint idén is Szállást keres a 
Szent Család. Jelentkezés Dienes Mónikánál 

Dec.1. 
Koszorúkészítés du. 1/2 4 órától a hittantermekben 

Dec.8. 
Plébániai lelki nap 9-17 óra között a Szent Erzsébet 
hittanteremben 

Dec.9. 
Szentkenet közös templomi felvétele a 1/2 11-es mi-
sén 

Dec.20. 
Lelki örökbefogadás ünnepélyes lezárása az esti 
szentmise után. Karácsonyi hangverseny az esti 
szentségimádás után 
Kóruskoncert dec. 20. 19:00 (lelki örökbefoga-
dás lezárása után 

Dec.22. 
Karácsonyi színdarab 1/2 5-től a Szent István hittan-
teremben 

Dec.24. 
Szentmise éjfélkor (esti mise nem lesz!) 

Dec.30. 
Szent Család vasárnapja -a jubiláló házaspárokat kül-

 önösen várjuk 
Dec.31. 

Az esti Szentmisén hálaadás az elmúlt évért 

 A Lucának híres napja / A napot rövidre szabja!



Újlaki Hangok 2 2007. december 

Székesfehérvári kirándulás 
 
Megvallom őszintén, nem nagy lelkesedéssel indultam neki 
szombat reggel a Székesfehérvári túrának. De művelődni 
mindig kell alapon, elindultam. A templom előtt már ott ált 
a busz. Hatalmas, két emeletes sárga busz. Oldalán a fel-
irat: Magyar karate válogatott. Ez némi derültséget keltett 
bennem, mert sajnos a buszon csak elvétve fordultak elő fi-
atalok. (Bár a hirdetésben külön kiemelték hogy fiatalokat 
várnak.) Én pedig elképzeltem ahogy leszállunk erről a 
buszról Székesfehérváron.... A gondolat felvidított és már 
nem bántam hogy eljöttem. A busz végül is majdnem tele 
lett mire elindultunk. Először a Prohászka Ottokár temp-
lomba mentünk ahol a püspök atya tartott misét nekünk. 
Utána ő vezetett körbe minket. Jártunk a püspöki palotában 
ahol érdekes történeteket hallhattunk az egyházmegye régi 
püspökeiről. Majd megvendégeltek minket a díszteremben 
ahova évente csak 1x-2x mennek be. Szóval nagy megtisz-
teltetés volt ez számunkra. Megnéztük a székesegyházat is 

ahol rövid ismertetőt hallhattunk a templomban lévő ké-
pekről, szobrokról. Utunk befejezéseként a Szent Imre kiál-
lítást néztük meg. Szerintem abszolút színvonalasra sikerült. 
Nyomon követhettük, hogy milyen korban hogyan ábrázol-
ták Szent Imre alakját, hogy az országban és környékén hol 
találhatók alkotások a szentről, és hogy kiknek a társaságá-
ban szokás ábrázolni. A kiállítás végén a koronázási palást 
másolatát is megnézhettük. Ráadásként megtekinthettük a 
Prohászka Ottokár kiállítást is. Mikor mindenki végzett a 
busz indult is velünk haza. Már 3-4 körül itthon voltunk. 
Tehát a kirándulás igazán nem volt hosszú, de annál tartal-
masabb volt. Nem bántam meg hogy elmentem. Rengeteg 
új dolgot tudtam meg és sok szépet láttam. Úgyhogy érde-
mes volt. Köszönöm szépen a szervezőknek hogy meg-
ajándékoztak ezzel az élménnyel, és szerintem bátran állít-
hatom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. 
Köszönünk mindent, és legközelebb jó lenne ha még töb-
ben lennénk. 

Lasetzky Krisztina 

Egy elfogult kritikus beszámolója 
 

Idei Szent Erzsébet napi jótékonysági estünk több 
szempontból is rendhagyó módon alakult. Régebbi szerve-
zőink hiányában Anikóval próbáltunk minden tőlünk telhe-
tőt megtenni az ügy érdekében, de be kell vallanom, fiatal-
jaink már szinte kirázzák a kisujjukból a teendőket, így 
mondhatni ők szerveztek minket.  
 Nagy örömünkre elegendő szereplő jelentkezett. A 
konferanszié szerepét Munkácsi Anna és Smaraglay Zoli 
vállalták el. Idén először fellépett egy nem újlaki kötődésű 
ének és zenekar. Nevük Amor Sanctus (Szent szeretet). 
2004-ben alakultak a kelenföldi Szent Gellért plébánián. 
Vezetőjük Pinczinger József, énektanár zeneszerző. Reper-
toárjukat a gregorián és a középkori zene mellett az együt-
tes vezetőjének a zsoltárok és a középkori himnusz költé-
szet által ihletett szerzeményei alkotják. Kb. 20 perces 
gyönyörű műsorukat, áldozatos fáradozásukat ezúton is 
szeretnénk megköszönni. Máskor is szívesen látnánk új-
lakon. 
 Ifjúsági közösségeink szép számban képviseltették 
magukat. A napraforgók három leánytagjából alakult Csi-
csóka együttes (Udvari Orsi, Unger Anna, Zámolyi Eszter) 
népdalokat énekeltek. Tehetséges előadásuk nem először 
bűvölt el. A Mákvirágok szintén három fővel léptek fel 
(Udvary Anna, Ivicsics Matyi, Molnár Gábor) egy Monthy 
Phyton jelenettel, címe Vámhivatal. Megszoktuk már tőlük, 
hogy kedvelik az angol abszurd humort, most sem kellett 
csalódnunk. Pukkadoztunk a nevetéstől, melyben nem kis 
szerepe volt a szereplők színészi tehetségének. Az Alma-
kukacok Arany János Családi kör című versét mutogatták 
el. A NemHalak két műsorszámmal is jeleskedtek. A Pi-

roska és a Farkast adták elő egy újabb „családi” felfogás-
ban, valamint Tahi Tóth László színészkedési kézikönyvé-
ből a Hogyan gratuláljunk ? című fejezetet vitték színre. Ki 
gondolná, hogy van köztük olyan, aki nem a színészi pályát 
célozta meg? Jüling Erikától Fekete István egy novelláját 
hallhattuk. Gitáros énekkarunk a tőlük megszokott módon 
nagyon szépen, nagyon szépet énekeltek. Lehet, hogy túl-
ságosan el vagyunk már kényeztetve? Gracza Krisztina és 
zenetanára játszottak néhány gyönyörű darabot. Igaz az én 
egyik kedvenc hangszerem a cselló, de biztosan voltak még 
rajtam kívül mások is akik ámulva hallgatták. Külön kö-
szönjük a tanárnőnek, hogy feláldozta szombat estéjét és 
játszott nekünk Ipsy-vel. „Versmondó lányaink” hárman is 
voltak. Meghatóan szép verset szavalt Király Olívia (Hor-
váth-Varga Sándor:Amit az élettől akarok). Kovács Betti az 
itt elhangzott költeménnyel ( Szabó Lőrinc:Megoldás) az 
iskolai versmondó versenyen II. helyezést ért el, azt hiszem, 
jól megérdemelten. Legfiatalabb fellépőnk Kovács Lilla I. 
oszt. tanuló volt (Szabó Lőrinc: Esik a hó).Lelkesedése és 
bátorsága követendő példa kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. Azt est koronája a Sarlós Boldogasszony Kórus fel-
lépése volt, Tóth Miklós Zsolt karnagyunk vezetésével, 
akik ismét tudtak újat mutatni nekünk, és még a közönséget 
is megénekeltették. Köszönjük csodás előadásukat.  
 Akik ott voltak, nagyon jól érezték magukat, és 
nagylelkűen adakoztak rászoruló hívőtársaink megajándé-
kozására: nyolcvanegyezer forintot gyűjtöttek össze. Azt 
estről készült felvétel digitalizálása folyamatban van, amint 
megvásárolható, a hirdetésekben közöljük. 
 

Kovácsné Mink Márta
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Újlaki közösségek   Szotyik 
 

Sok közösség bemutatkozott már az Újlaki hangok-
ban. Nem is egyszer. Mert hátha valaki olyan olvassa, aki 
eddig nem hallott rólunk. Remélem, hogy most is lesz ilyen 
- új ember, aki rövid bemutatkozónkkal közelebb kerülhet 
Újlak közösségéhez. 

Mi 2000-ben alakultunk meg - azt hiszem. Ha egyál-
talán  ilyen dátumot pontosan meg lehet határozni. Egy kö-
zösséget mindig alakítani kell, hogy tényleg közösség le-
gyen. Az biztos, hogy akkor volt az első táborunk. Mert 
volt „nulladik” is, ahol először találkozott ilyen formában 
néhány mostani közösségtag, de ott még nem fogalmazó-
dott meg a közösség igényének gondolata. Azt hiszem, sőt 
tudom, hogy nagyon sok köszönettel tartozunk vezetőink-
nek: Orsinak, és Gergőnek. Ők már megházasodtak, már 
mi vezetjük magunkat, de valahogy még ma is hozzájuk 
fordulunk gondjainkkal. ☺ 

Nevünk nem született meg könnyen. Előtte már 
legalább egy éve megvolt a közösségünk. Az biztos, hogy 
sokat gondolkodtunk rajta. Végül Napraforgók lettünk, ami 
hamar átváltozott Szotyolákká,  Szotyivá… 
Minden évben táboroztunk, volt állótábor, vándortúra, bi-
ciklizés, és mindig egy adott téma. Ezeket nem mondanám 
most el. Aki járt a városmisszió kiállításán a plébánián, lát-
hatott fényképeket, jelvényeket, és hangfelvételt is hallgat-
hatott. Ezek hiányában most nehezebb képet adni rólunk, 
de a plébánián, miséken élőben láthatnak minket. Néhá-
nyunk aktív tagja a gitáros kórusnak, a fiúk ministrálnak, és 
ott vagyunk a napközis táborban, kirándulásokon. Igyek-
szünk itt lenni akkor is, amikor segíteni kell. Inkább úgy 
írom, hogy: próbálunk ezeknek megfelelni. Mert gyakran 
van valami, ami eltereli az ember figyelmét a közösségről, 
vagy éppen csak nincs ideje. De mindig akad szerencsére 
lelkes ember, aki noszogatja a többieket. 

Lassan már mindenki egyetemista lesz, két szotyi 
idén érettségizik. Lesz belőlünk fizikus, testnevelő tanár, 
jogász, gyógypedagógus, gépész, szerkesztő, villamosmér-
nök, és még ki tudja mi ☺... 

Néhány szotyi éppen az elmúlt hetekben kezdett egy 
új kisközit kialakítani. Beszélgettünk róla, hogy ki miért 
szeretné, és érzi szükségesnek azt, hogy mi is indítsunk egy 
közösséget. Nem volt nehéz felelni erre, mert ez nem kér-
dés számunkra. Tudjuk, hogy milyen egy jó közösség. Tö-
kéletes nincsen. (De ha lenne, és belépnék, már nem lenne 
az. (ismerjük a viccet :)). Nagyon jó barátokra találni, akik 
akkor is ott vannak, ha az iskolában, egyetemen, vagy ott-
hon baj van. Mindig lehet rájuk számítani. És ha vannak is 
néha nehezebb időszakok, tudjuk, hogy egyben - a legfon-
tosabban – egyet szeretnénk: Istent bevinni az életünkbe.  

Ezt egymáson keresztül könnyebb. Mindenkitől mást 
kaphatok itt: Krisztitől a határozott kijelentéseket, irány-
adást, és házias gondolkodást, segítőkészséget. Marcitól a 
felderítő vicceket, kreatív ötleteket, Csuportól a színes 
programokat, és lelkesedést, Árontól az okos ötleteket, és 
segítséget bármiről is legyen szó - beszélgetésről, vagy egy 
kis fizikáról. ☺ Izának az ajándékokat, amikkel rendületle-
nül mindenkit megajándékoz, és figyelmességet mindenki 
felé. Joenak az erős hitét, csendes munkáit, és szervezéseit. 
Eszternek dalait, és törekvéseit a felfrissítő programokhoz, 
Mártonnak a személyes történeteket, és azt, hogy amikor el 
tud jönni, akkor olyan, mintha mindig itt lett volna. Évinek 
az elgondolkodtató kérdéseit, és kritikáit. Zolinak a plébá-
niai szervezőmunkáját, lelkesedését, mély beszélgetéseit. 
Nyuszinak pedig őszinte válaszait, nevetéseit, véleményeit. 

Jó kis közösség ez. Szeretettel várunk mindenkit, aki 
szeretne ide tartozni.  
 

Munkácsi Anna 
 

 
Csiki-Szász Évi 
Jónás Izabella 
Lasetzky Kriszina 
Lasetzky Márton 
Munkácsi Anna  
Nagy Áron 
Nyulasi András (Nyuszi) 
Rácz Márton 
Smaraglay Zoltán 
Udvary Gergely (Joe) 
Unger Anna (Csupor) 
Zámolyi Eszter 
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Miserend: 
hétfő, csütörtök és szom-
bat: 1800 

kedd, szerda, péntek: 630 

elsőpénteken :1800 is 
vasárnap: 900, 1030, 1800 

 

Gyóntatás: szentmisék előtt vagy után,  
és minden csütörtökön este ¾ 7-½ 8-ig. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és 
minden hónap első szombatján a szent-
misék után.  

Zsolozsma: kedd, péntek 700; vasárnap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hó-
nap 21-i szentmisét. 

Imaest: minden hónap harmadik hétfőjén a 
szentmise után, kb. 1830-kor. 

 
Gitáros misék a hónapban 11-én és 25-én a 900 szentmisén. 
 
 

2.V. Advent 1. vasárnapja  
3.H. Xavéri szent Ferenc 
4.K. Szent Borbála 
6.Cs. Szent Miklós 
8.Szo. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 
9.V. Advent 2. vasárnapja 
 A perselypénzt templomunk további felújítására fordítjuk.  
13.Cs. Szent Lúcia - „Luca napja” 
14.P. Keresztes Szent János 
16.V. Advent 3. vasárnapja 
21.P. Téli napforduló, a csillagászati tél kezdete 
23.V. Advent 4. vasárnapja 
25.K. Karácsony: Jézus Krisztus születése 
26.Sze. Szent István vértanú 
27.Cs. Szent János apostol 
28.P. Aprószentek 
30.V. Szent Család 

Egyházközségünk rendszeres programjai: 
Iroda:(Bécsi út 32. : 335–3573): hétfőn és pénteken 1000 – 1200, kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800. 
Karitász: (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900 Könyvtár (bejárat a plébánia udvaráról): vasárnap 900 – 1030. 
Tea délelőtt minden hónap második vasárnapján a 900 mise után, a Szent Erzsébet teremben. 
Nyugdíjas klub: minden kedden 10 órakor a Szent Erzsébet teremben  
Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 1900 - 2100 a Szt. István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

Családi események 
Megszületett: 
November 7-én Antus 
Balázs és Fejérdy 
Zsófia harmadik gyer-
meke, Rita Júlia, aki Fejérdy Tamás és 
Rózsa kilencedik unokája. 
 
A keresztség szentségében részesült: 
november 4-én Haracsek Attila 
 

Halottaink:  
 
Berán Józsefné (78) 

Csaniga Rudolfné (95), 
Ferenczi Árpád (85), 
Gerenday Endréné (94), 
Dr. Horányi Róbert (78), 
Kovács Lászlóné (77) 
Nonn Károlyné (88), 
Szennik György (84). 

Hírek, hirdetések 
 
• Ministráns versenyt hirdetünk advent kezdetétől vízkeresztig, a rorate 
szentmisék dupla pontot érnek. A legszorgalmasabb ministránsok jutalomban 
részesülnek. 
• A második isteni személy megtestesülésének ajándéka címmel tart elő-
adást Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm professzor úr december 19-én, szerda es-
te 7 órakor a Szent Erzsébet hittanteremben. 
• Advent 4. vasárnapján, -december 23-án-, és karácsony napján,      
-december 25-én- 1/2 11 helyett 10 órakor lesz szentmise, ezeket a szentmi-
séket a Katolikus Rádió élő adásban közvetíti.. 
•  
 
Lapunk továbbra is ingyenes, hogy mindenki számára elérhető legyen. A 
nyomdaköltség napjainkban eléri az 50 Ft-ot. Egyéni lehetőségeikhez mérten 
kérjük, támogassák a lapot az újságperselyen keresztül. Köszönjük! 
 

 
Újlaki Hangok az Újlaki Katolikus Egyházközség lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 
1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős kiadó: Spányi András, szerkesztés: Zsombory Edit & Gábor / ujlakihangok@freemail.hu lap-
zárta: november 29. 
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