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A Család éve 

 
A Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia az elmúlt 

évben meghirdette a „Család 

évét”. Ennek legfőbb oka az, 

hogy korunkban a családi élet 

válságot él át. Az elmúlt húsz év 

alatt a házasságkötések száma a 

felére csökkent, a válások 

megkétszereződtek és a 

házastársak nem vállalnak 

gyermeket. Az Egyház pedig, 

Jézus evangéliumának 

üzenetéből merítve hirdeti, hogy 

a család Isten rendeléséből való 

természetes közösség, amely élő 

„sejtként” a társadalomban 

elsődleges fontossággal bír.  

Plébániánk életében is meghatározó jelentősséggel 

rendelkeznek a családok. Ők adják tovább a hitet a 

fiataloknak és bennük ébrednek a hivatások. Ennek 

fontosságát jelzi, hogy minden évben, Szent Család 

vasárnapján együtt köszöntjük a jubiláló házaspárjainkat. 

Ez az év jó lehetőséget ad számunkra, hogy a családról 

való tanítást újragondoljuk, és ezáltal az egyházi és a 

társadalmi életünk megújuljon. Ennek elősegítéséül most 

az Egyház társadalmi tanításának kompendiumából és a 

Család évét meghirdető körlevélből közlünk egy-egy 

részletet.  

Ferenc atya 

 

Az Egyház a Biblia üzenetének fényében a 

családot az első természetes közösségnek, sajátos 

eredendő jogok alanyának tekinti, és a közösségi élet 

középpontjába állítja. A családot „alárendelt, 

másodlagos szerepre kárhoztatni, megfosztani attól a 

pozíciójától, amelyre a társadalomban rendeltetett: ez 

az egész társadalom valódi növekedésének súlyos 

akadályozását jelenti”. A családnak ugyanis – amely a 

házastársi élet- és szeretetközösségből születik, e 

közösség pedig egy férfi és egy nő házasságán alapul– 

sajátos és eredendő társadalmi dimenziója van, 

annyiban, hogy a család a személyek közötti 

kapcsolatok elsőrendű helye, a társadalom életadó 

alapsejtje: isteni intézmény, mely, mint valamennyi 

társadalmi szerveződés prototípusa, a személy életének 

alapját alkotja. (Egyház 

társadalmi tanításának 

kompendiuma 211) 

 

„Társadalmaink irányvesztésének 

világos jele a népesség fogyása. 

Hazánk lakossága az idén 

tízmillió alá csökkent. Pedig a 

család egészséges működése 

egyben a társadalom 

egészségének is fokmérője. 

Európában mindenki elismeri, 

hogy súlyos népesedési probléma 

alakult ki. A keresztény ember azt 

is feladatának érzi, hogy a 

megoldást keresse, mégpedig 

abból a biztos hitből kiindulva, hogy Isten szeret minket, 

hogy neki terve van velünk. Ezt a tervét pedig Jézus 

Krisztusban nyilatkoztatta ki. 

A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a 

család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való 

közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha 

egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten 

legvonzóbb természetes képét jeleníti meg az emberi 

társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség 

kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és 

nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran 

hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. 

Mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk az életre! A mai 

városi, de egyre inkább a vidéki élet is úgy szerveződik, 

hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az 

anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellően. A 

gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és 

félelmet hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a 

családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését 

és szolidaritását. Az ő támogatásuk nem pusztán szociális 

kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, létének 

vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet ára 

megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az 

életét nem vásárolhatja meg: végül is minden vagyona 

kevésnek bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: „Az élet ára túl 

magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké 

éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt 49,9-10).”  

(MKPK körlevele 3) 

                       

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  



ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk 2 2011. február 

 

  
 
 

Az „Dicsőséges olvasó” negyedik titka: „Aki téged, Szent Szűz, a Mennybe felvett” 
„Ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Mily nagyot művelt velem, Ő, a hatalmas és a szent” (Lk. 1, 

48-49) 

 

A dicsőséges szentolvasó utolsó két titka mintha 

eltérne az összes olvasó összes többi titkától: mintha 

ezekben más lenne a „főszereplő”, mint a többiben, 

mintha itt aztán tényleg Szűz Mária kerülne 

középpontba. És tényleg, Ő az, akinek a 

mennybevételét említjük… csakhogy! az igazi 

hangsúlyos „szerep” ez esetben is Jézusé, tehát: Istené. 

Isten az, aki cselekszik, Ő az aki a Szűzanyát testestül-

lelkestül a Mennybe, azaz saját magához emeli, veszi 

fel. Égi Édesanyánknak felvételét a Mennybe 

alighanem valamennyien méltónak és igazságosnak 

tartjuk, és emiatt nem is nagyon szoktunk 

elgondolkozni azon, hogy ez milyen csodálatosan 

kapcsolódik a mi üdvösségünket is megszerző 

megváltás művéhez, a megváltó Krisztushoz. Már az is 

határtalan öröm és vigasztalás számunkra, hogy a 

feltámadott Isten-embert követve, pontosabban az ő 

erejéből a csak emberi természettel bíró Szűzanya is a 

mennybe emeltetett – és ezt nekünk is szóló 

megerősítésnek érezzük, akkor is, ha „számításba 

vettük” az Ő szeplőtelen fogantatását, az eredeti bűntől 

való mentességét. Amelynek a „szükségességét” is 

érteni véljük, mármint azt, hogy ez kellett ahhoz, hogy 

a tiszta és bűntelen Szűz Mária által jöhessen el közénk, 

emberi alakját és természetét rajta keresztül kapja meg 

a végtelen Isten, a második Isteni Személy. 

Nekünk, embereknek, mint az idő lineáris 

folyamatában élő-létező teremtményeknek azért mégis 

„nehezen áll össze a kép”, és aligha tudjuk elgondolni, 

hogy Isten számára az idő helyett a számunkra 

elképzelhetetlen teljes egyidejűség és végtelen 

időtlenség egyszerre lehetséges. Csak sejthetjük, hogy a 

Szűzanya szeplőtelen fogantatása is valahogyan 

egyszerre lehet a megváltásnak az Ő esetében való 

„elővételezése” és ugyanakkor „előzménye” annak, 

hogy a megváltás a mi emberi, időben megvalósuló 

történelmünkben megtörténhessen. Szűz Mária 

mennybevétele az üdvtörténet folyamatában 

ténylegesen Krisztus Urunk kereszthalála és 

feltámadása után következik. Az örök időben – idő-

nélküliségben – bizonyára a mennybevétellel együtt 

van, benne van a szeplőtelen fogantatás és Mária IGEN-

je, mint megváltásunkhoz az emberi közreműködés 

csodálatos bekapcsolása… Csak ámulhatunk azon a 

végtelen gyöngédségen és szereteten, amellyel Istenünk 

Szűz Mária személyén keresztül belevonja az embert 

üdvözítő tervének megvalósításába. Szűz Mária 

mennybevételében éppen ennek az isteni magához-

emelésnek egyfajta kiteljesedésére ismerhetünk rá. 

Istenszülő Édesanyját az Isteni Fiú emeli magához – az 

Istenhez! – a Mennybe, ahol éppen őáltala, a Megváltó 

Krisztus által immár otthon van az Atyai Házban az 

emberi természet is… Krisztus az, aki megnyitotta az 

utat – Ő maga az Út! – hogy az ember visszatérhessen a 

teremtésben neki szánt, de engedetlensége folytán 

elvesztett meghíváshoz: az istengyermekségre szóló, 

örök életet, örök boldogságot jelentő meghíváshoz. 

Szűzanyánk felvételét a Mennybe – és ez az 

érdemeinek a nagyságát nem vonja kétségbe, mégis: 

éppúgy Krisztus megváltó művének beteljesítése „tette 

lehetővé”, mint minden más emberét – kezdve a 

szenteken és befejezve rajtunk, reménykedőkön. 

Az pedig, hogy Szűz Mária – pontosan nem 

tudjuk miként – rögtön testével együtt vétetett fel a 

Mennybe, jelezheti számunkra azt a mégiscsak meglévő 

különbséget, amit az eredeti bűn nélkül való 

mentessége jelentett. De nem is az a fontos, hogy olyan 

dolgokat, részleteket próbáljunk megfejteni, megérteni, 

vagy, ami még rosszabb lenne: kitalálni, amelyek 

értelmünket és ismereteinket biztosan meghaladják, 

hiszen mindez már az isteni végtelenség mennyei 

dimenzióiba tartozik – hanem arra kell figyelnünk, 

hogy át tudjuk érezni, át tudjuk élni a Szűzanyánk 

mennybevételén keresztül reánk is sugárzó, kiáradó 

Isteni szeretetet. A mennybe felvett Szűzanya nem azért 

jelenik meg a történelem folyamán gyermekeinek, 

nekünk, embereknek, hogy mutassa, hogy megdicsőült 

testében mennyire hasonló lett a feltámadott 

Krisztushoz, bár már ez is igen szép és vigasztaló, 

megerősítő üzenet lenne számunkra, akik hittel valljuk 

a test feltámadását, hiszünk az Atya házában reánk váró 

örök életben. Sokkal inkább arra kell gondolnunk, hogy 

Szűzanyánk a mennybe felvettségét ugyanúgy akarja 

valamennyiünk javára fordítani, közvetítőként és 

közbenjáróként, ahogyan azt a kánai menyegzőn az 

ottaniak javára tette.  

A Szűz Mária mennybevételében egyszerre és 

elválaszthatatlanul megnyilvánuló fiúi és Isteni 

szeretetnek a tüze a mi szívünket is átizzítja! Azt is 

láthatjuk ebben, hogy az isteni Szeretetnek mennyire 

„természete” az, hogy kiáradjon és magával ragadjon – 

Magához ragadjon. Követnünk kell tehát Szűzanyánk 

példáját, azt, ahogyan feltétel és okoskodás nélkül 

engedte hatni az isteni Szeretetnek ezt az isteni 

vonzását, erejét, egész életében. Ha így teszünk, 

remélhetjük, hogy a mi mégoly tökéletlenre sikeredett 

ráhagyatkozásunkat is kiteljesíti Isten végtelen irgalma 

és szeretete és majdan magához emel az Atyai Házba. 

Égi Édesanyánk ne várjon minket hiába! 

Fejérdy Tamás 
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Édesapáknak, a család évében 
 

A II. Vatikáni zsinat Dei Verbum dogmatikus 

konstitúciója imígyen kezdődik: „Istennek a maga 

jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy 

kinyilatkoztatja, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, 

mely szerint az embereknek Jézus Krisztus a megtestesült 

ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az 

isteni természet részesei lesznek.” Tehát: Jézus Krisztus 

által a Szentlélekben az Atyához!  

A Szentháromságban Egy Isten, emberi ésszel 

felfoghatatlan, mégis olyannyira áhított szeretetkapcsolatát, 

ha nem is teljes valójában (a lehulló morzsákkal is 

betelvén) megtapasztalhatjuk többek között a házasság 

szentségében, melynek egyik gyümölcse a gyermek. 

Hangsúlyozom: egyik gyümölcse, a szeretetkapcsolat 

következménye, Isten ajándéka, de nem a lényegi alapja.  

Férj és feleség életcélja kell legyen, hogy ketten – 

de hármasban –  törekedjenek szentségi életközösségre, 

melynek evilági közös útjuk befejeztével, kéz a kézben 

vonulhatnak be Isten országába. Az ilyen házasságban 

felcseperedő és „emberré” váló gyermekek, szüleiket 

körülölelő kegyelmi erőtérből táplálkoznak. Úgymond 

egészséges lelkűek lesznek. Az ilyen (sajnos nagyon ritka) 

családban a szülőknek sem lesz szüksége különféle 

pedagógiai módszerekre, nevelési rafinériákra, egyszerűen 

teszik, amit tenniük kell.  

A világunkban fellelhető nevelési problémák, a 

válaszul adott pedagógiák szükségessége világosan mutatja, 

hogy valami azért még sincs teljesen rendben a 

családokban, és ennek következményeként 

társadalmunkban sem. De az talán még pontosabb, ha 

megfordítjuk a tézist és kijelentjük: a társadalmat rossz 

irányba terelni kívánó erők mindent megtesznek azért, hogy 

a családot, mint alapvető építősejtet tönkretegyék, 

szétverjék, mert a „beteg” családban, vagy család nélkül, 

szerető közösség nélkül szocializálódó embert, saját 

ösztöneit kihasználva, őt magát manipulálva lehet 

irányítani, akár akaratán kívül is. Úgy válik egy fogyasztói 

társadalom részévé, hogy valójában észre sem veszi, él 

napról napra, keresi ösztönei állandó kielégülését, nincs 

igazi életcélja, távlati tervei maximum anyagi jólétéről, 

egzisztenciális érvényesüléséről szólnak. A házasság 

elavult intézmény számára, mely valamikor talán jó 

lehetett, de mára már csak egy hagyomány, melyet esetleg 

templomban is meg lehet kötni, mert úgy talán „szebb”, a 

gyermek pedig költségvetési tényező, ha megengedhetjük 

magunknak akkor jöhet egy, talán még kettő is belefér.  

Elevenen él bennem a kép mikor kedvesem négy 

lányunk után a fiúnkat várta és a játszótéren egy anyuka 

megkérdezte tőle, hogy mit dogozik a férjed, mert ti 

biztosan nagyon jómódúak lehettek, ha ennyi gyereketek 

van és a következővel vagy TERHES. Már a szóhasználat 

is árulkodó. Nem azt mondja, hogy babát vársz, vagy 

esetleg áldott állapotban vagy, hanem mindez teher, újabb 

nehézség, amely ha már jött hát mit csináljunk, osztunk-

szorzunk, és ha nem tudjuk vállalni, legfeljebb elvetetjük.  

Vajon milyen lehet az a férj, aki ezt a fényűzést, hogy 

sokan vannak megengedheti magának és családjának? 

Mennyit kereshet? Micsoda luxus! Öt gyerek! Na, de ilyet! 

Azt hiszem büszkén mondhatom, hogy én nagyon sokat 

keresek! Igaz keveset találok, mégis olykor-olykor könnybe 

lábadt szemmel csodálkozom rá arra a végtelen 

gazdagságra, mely Isten kegyelméből körülvesz. Honnan 

ered ez az elszántság, bátorság, honnan kapja a keresztény 

férfi azt az erkölcsi pluszt, a kitartást, mely egy ekkora 

család felelős irányításához, nem csak eltartásához kell. Hol 

tanulta? Kitől látta e példát? 

Az édesanyák rendkívüli feladata, a családon belüli 

szerepe – „a szív papsága” – nagyon helyes módon kerül 

előtérbe, de ne feledjük, hogy így a család még csonka 

marad. Azok a támadások, melyek ma igyekeznek 

keresztényteleníteni a társadalmat, egyre sürgetőbben vetik 

fel az apák szerepét, kik nemcsak eltartói, hanem lelki 

pajzsai, védelmezői, jó pásztorai kell, hogy legyenek 

övéiknek. Tudatosan kéne nevelni már a kisfiúkat is, 

milyen az igazi, keresztény férfiideál, aki igyekszik 

magában hordozni, és továbbadni a sarkalatos erényeket, 

mint a keresztény okosság, az igazságosság, a lelki 

bátorság, a mértéktartás és a helyes alázat erényét. Ez pedig 

az apák feladata! 

A keresztény pszichológia által bizonyított tény, 

hogy a hívő ember atya-képének kialakulásában jelentős 

szerepe van édesapjának. Jung megfigyelései kimutatták, 

hogy minden helytelen Istenkép, hitbéli elutasítás gyökereit 

megkapirgálva az Atya-kép torzulásaira, helytelen 

értelmezésére, sérülésére lelünk rá. Az édesapa viselkedése, 

természete, mentalitása az Atya-kép eredője. Ha az apa 

túlságosan kemény, szigorú, akkor a gyermekben a bűntető 

Isten képe fog kialakulni, mely könnyen vezethet 

elutasításhoz. Ha következetlen a döntéseiben, ha mást 

mond, mint amit mutat, komolytalanná válik, kit nem 

érdemes követni. Ha viszont igazságos, szerető bíróként 

tesz rendet a család ügyeiben, a gyerekekben is az irgalmas, 

gondviselő Atya képe alakulhat ki. Ha az apa foglalkozik 

övéivel, figyel rájuk, szeretettel terelgeti őket, akkor az én 

érdemtelen személyemre is odafigyelő jó pásztor képe 

alakulhat ki, de ha apa nincs (lelki jelenlét hiányáról van 

most szó) akkor Isten se biztos, hogy van…  

Keresztény körökben az anyai hivatás elismertsége 

általában töretlen, még most is, mikor a nőknek is 

dolgozniuk kell a megélhetésért. De hogyan érhetjük el, 

hogy a keresztény férjek többsége a munkáját ne célnak, 

karrierje beteljesedése lehetőségének lássa, hanem 

eszköznek, melyet a családja, egyháza és hazája érdekében 

használ. Munkája a lélek javára is váljék, ne csak az 

anyagiak hajhászása legyen. Mert világunk minden eszközt 

bevet a családok szétzúzása érdekében, tehát segítenünk 

kell a férfiaknak, hogy helyt állhassanak. 

Mit tegyünk? Imádkozzunk! Szól a 

legkézenfekvőbb válasz. Igen! De mit, mikor, és hogyan, 

kihez?  Mert a tapasztalatlan, de jó akaratú, és a cél 

érdekében küzdeni vágyó férfiúi lélek is szakértő 
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irányításra, pásztori segítségre vár, még ha nem is szívesen 

vallja be ezt környezetének.  

Az édesapák védőszentje és legfőbb pártfogója 

Szent József, a Boldogságos Szent Szűz tisztaságos 

jegyese. Újlaknak is szüksége lenne egy Szent József körre, 

ahol a hívő fiúk, pelyhedző állú legénykék, meglett férfiak, 

apák és nagyapák rendszeresen összejöhetnének, hogy 

közös imádsággal, beszélgetésekkel, tapasztalatátadással, 

előadások és közös családi programok szervezésével 

erősíthessék egymást és önmagukat az apai-, atyai hivatás 

minél tökéletesebb betöltésének érdekében. 

„Szent József, Mária legtisztább jegyese, Jézus legméltóbb 

nevelőapja, legkedvesebb pártfogóm, ma újból eléd járulok 

tiszteletem és gyermeki bizalmam tanúbizonyságával. Áldd 

meg őszinte szándékomat: neked akarok szolgálni, és 

valahányszor erre alkalmam nyílik, új tisztelőket szerezni. 

Remélem, hogy fölöttem és minden tisztelőd fölött ma is 

jóságosan őrködsz, megoltalmazol a bűntől, és 

segítségünkre sietsz az élet minden viszontagságában, 

különösképpen halálunk óráján. Eszközöld ki számomra 

Jézusnál, a te fogadott Fiadnál, azt a különös kegyelmet, 

amelyet olyannyira kívánok:………………… (nevezd meg 

ezt a különös kegyelmet). 

Jóságos Istenem! Te nekem Szent Józsefet szószólóul és 

oltalmazóul adtad. Fogadd ezért őszinte köszönetemet, és  

 

 

 

méltatlanságom ellenére remélem, hogy Te az ő nevének 

dicsőségéért imámat meghallgatod. Ámen” 

 

 

Tóth Miklós Zsolt 
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„A közmunkatanács szabályozási terve bevonta körébe a budai partot is egész hosszában, kezdve a jövő év elejére elkészülő nagy 

margitszigeti hidtól egészen le a Csepel-szigetig. Nehány év leforgása után a budai Dunapart közmondásos elhagyatott és 

elhanyagolt állapotának már csak hire leend fönn (...).” 

A királyi várkert és a budai Duna-part átalakítása Vasárnapi Ujság, 1874. január 18., 38. oldal 

 

Újlaki emlékek nyomában (XVI.) 

 
Városrészünket története során nem egyszer súlyos természeti csapások érték. Különösen az árvizek okoztak több 

alkalommal is komoly katasztrófát, mert a török hódoltság után újjátelepült Újlak mélyebben fekvő, árvízveszélyes 

területen helyezkedett el. 

A XVIII. század végi (1775-ös és 1779-es) jeges árvizek után felvetődött a védőtöltések megépítése, ám ezt akkor a 

megfelelő vízelvezetés hiánya akadályozta. A folyam mindkét partján még a XIX. század első felében is szabadon kiömlő 

árkok, szennyvízcsatornák voltak. Magas vízálláskor a Duna ezeken keresztül elárasztotta az alacsonyabb fekvésű 

utcákat, és a házak pincéit. Az 1775. évi jeges ár után Pesten több helyütt megerősített védőgátakat emeltek (pl. a „váci 

nagytöltés” a mai Nyugati tér és Lehel tér között), de Budán 

ilyen építkezések nem történtek. [www.fcsm.hu] 

» Reitter Ferenc 1860-as években készült pest-budai 

árvíztérképén a fehér foltok a Duna kiöntésének területét 

jelölik. « 

Az 1838. évi árvíz után a Duna szabályozásának kérdése 

egyre sürgetőbbé vált. Először a hajórakodásra alkalmas 

rakpartok kiépítése kezdődött meg az 1860-as évek elején, a 

pesti oldalon. Később az 1871 – 1875-ös években a budai 

oldalon épült kétszintű függőleges rakpart a Margit híd –Pálffy 

tér [ma Bem tér], valamint a Vitéz utca és Fátyol utca között 

(összesen 2,1 km hosszon). A kivitelezés évtizedes késedelme 

azonban végzetes következményekkel járt. 

Az 1876. február 18-áról 19-ére virradó éjjel – az osztrák 

területről érkező árhullám hatására – Budapest alatt a Duna 

vízszintje rohamosan emelkedni kezdett, február 23-án estére 

18 láb 7 hüvelyknyi (587 cm) magasra áradt. A vészről – mely a következő két nap alatt érte el tetőpontját –, így 

tudósított a Vasárnapi Ujság 1876. február 27-i száma: 

"Buda mélyebben fekvő részei: az országut s a viziváros igen sok utczája a folyam árja ellen csak részben vannak 

védve az uj rakpart által, melynek alsó részét szintén még szerdán [február 23-án] este borította el a Duna, nagy 

jégtömböket halmozva föl a part mentén. A hol az uj kőpart véget ér, körülbelől a Luiza-gőzmalommal szemben, a part 

alig emelkedik ki egy lábnyival az árból. (...) a viz további emelkedése esetén Buda e részébe elkerülhetlen a kiáradás. 

Buda-Ujlakon sokkal aggasztóbbá kezdett alakulni a helyzet. Az ár, mely már [csütörtök] reggeli öt órakor becsapott 

a nagyon alacsony parton át a főutcza mélyebb részeibe, napközben lassan, de szüntelenül emelkedett. Az ujlaki templom 

mellett levő iskolaépület megtelt menekültekkel. Aggastyánok, nők s gyermekek, jobbadára átázott s sárral teli 

fecskendezett ruhában melengették magukat a kemencze mellett. (...) Az önkéntes mentő társulat tagjai Holzspach úr 

parancsnoksága alatt nehéz munkát végeztek. Ladikjaikon egyre szállították a fenyegetett házakból a menekülőket Ujlak 

dombos részére." 

 

Az 1876. évi árvíz magasságra nézve a legnagyobbak 

közé tartozott, amelyek a Duna mentén addig voltak. 

Vízszintje elmaradt ugyan az 1838. évi árvízétől, de 

csaknem azonos volt az 1775. évivel. Az 1876. évi 

áradás azonban tartóssága miatt nagyon romboló 

hatású volt: az elöntött budaújlaki és óbudai házak 

még március első napjaiban is vízben álltak. 

Év Hónap Láb Hüvelyk 

1732 február 22’ - 

1744 márczius 22’ 6" 

1775 február 24’ 2" 

1809 ----- 21’ 6" 

1811 ----- 21’ 3" 

1838 márczius 29’ 4
3/4

" 

1876 február 24’ 1" 

    

Az akkori tudósító szavai napjainkban is megszívlelendőek: "Ezer meg ezer család szorgalmának gyümölcseit mosta 

el ezuttal is a kegyetlen folyam magasra dagadt vize, s szinte halljuk az ezerszeres jajkiáltást, mely az árral küzködők, a 

lakásuk romjait szemlélők s a házaikból jégviz idején kiüzöttek ajkairól majdnem az egész magyar Duna mentén segélyért 

esd. Ám ne feledkezzék meg széles ez országban róluk senki sem, a kinek csak egy fölösleges betevő falatja s egy 

félrerakott forintja van." 

Dr. Ráday Lóránt 
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Miserend: 

Újlaki plébániatemplom:  

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna: vasárnap 11
00

 

Szent István kápolna: hétköznapokon: 17
30

 

                                   vasárnap 9
00

 és 11
00 

Gyóntatás:  

hétfő, kedd, szerda: esti szentmise előtt  

               csütörtök: esti szentmise után 

                   péntek: 17.
 30

 - 18.
 30

 

                vasárnap: 10.
 00

 - 11.
 30

 

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden 

hónap első szombatján az esti szentmisék után ½ 

8–ig. 

Zsolozsma: péntek 7
00

; vasárnap 17
30 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az 

este 6
00 

(vasárnap a reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét. 

Minden hónap első hétfőjén, az esti szentmise után 

papokért imádkozunk a Szent Erzsébet hittan 

teremben. 

Plébániánk rendszeres programjai: 

Iroda (Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  

hétfőn és pénteken 10
00

 – 12
00

,  

kedden, szerdán és csütörtökön 16
00

 – 18
00

.  

Karitász: (Bécsi út 18.): hétfő 17
00

 – 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 – 10
30

 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 10
00

 órakor a 

                      Szent Erzsébet teremben. 

  2011. Február 

 
„Adj értelmet, hogy törvényedet vizsgáljam, és 

teljes szívemből megtartsam!” Zs 118,34 
 

2. Sze.       URUNK BEMUTATÁSA  

3. Cs.         Szent Balázs, Szent Anszgár–Oszkár 

4. P.           Szent Veronika, Szent Hrabanusz Maurusz,  

                   Korzini Szent András 

5. Szo         Szent Ágota 

6. V.           ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

                   Miki Szent Pál és Vértanútársai, Szent Dorottya 

8. K.          Emiliáni Szent Jeromos 

10. Cs        Szent Skolasztika 

11. P.         A lourdes–i Szűz Mária, Aniáni Szent Benedek  

13. V.        ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

14. H.        Szent Cirill és Metód 

16. Sze.     Szent Julianna 

17. Cs.       A szervita rend hét szent alapítója 

18. P.         Boldog Fra Angelico 

20. V.         ÉVKÖZI  7. VASÁRNAP  

21. H.        Damiáni Szent Péter 

22. K.        SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA 

23. Sze.     Szent Polikárp 

24. Cs.       SZENT MÁTYÁS APOSTOL 

28. V.        ÉVKÖZI  8. VASÁRNAP 

 

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 9
00

 órai szentmise után, a Szent Erzsébet teremben. 

Játszóház: minden csütörtökön 10-12 óráig a Szent István teremben (Felvilágosítás: Ordódy Klára 20/512-6605) 

Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 19
00 

–21
00 

a Szent István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
                                       

 

Kedves újlaki fiatalok, lélekben fiatalok, családok, közösségek! 

Szeretettel hívunk Benneteket idei farsangi mulatságunkra február 

19-én, szombaton délután 6 órától! 

A jelmezverseny az elmúlt évektől eltérően zajlik majd, ugyanis 

csoportos beöltözést hirdetünk meg!  

Csoportnak számít az 1-2 főnél nagyobb társaság, család, közösség, 

barátok... Nevezni több csoporttal is lehet! (Természetesen senki ne 

riadjon vissza, ha egyedül jönne. Mindenkit szeretettel várunk!) 

A mókával, kacagással, kisebb vetélkedőkkel, jelmezversennyel 

tarkított vigadalom kb. este 9 órától mindenki számára táncolási 

lehetőségeket is nyújt! 

Az est alatt folyamatosan működik majd bárpultunk! :)  
Egy-egy tálca süteményt viszont szívesen 

fogadunk! 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 
 

                                                   a Szervezők 

                
Családi események: 
 

 

A keresztség szentségében 

részesültek: 
 

Január 2:  

Kabarc Ábel,  

Foltyn Anna,  

Foltynné Szabó Ágnes,  

Szabó Zsuzsanna 
 

Halottaink: 

 
Pap Istvánné (99),  

Kiss Ferencné (68),  

Amtmann Árpád (57),  

Varga Mária (81) 
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