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XVI. Benedek pápa: 

Az új evangelizáció egyik útja a szentségi gyónás 
 

A pápa március 9-én, pénteken délben a VI. Pál 

teremben fogadta az Apostoli Penitenciária által szervezett 

kurzus 1300 résztvevőjét. Beszédében a Szentatya 

rámutatott a szentségi gyónás és az új evangelizáció között 

fennálló szoros kapcsolatra. A gyónás révén a bűnét 

megbánó vétkező új emberré válik. Csak az hirdetheti az 

evangéliumi újdonságot, aki hagyja, hogy mélyen 

megújuljon az isteni kegyelem révén. A szívek valódi 

megtérése minden megújulás mozgató ereje, amely 

evangelizáló erővé válik – fejtette ki XVI. Benedek pápa. 

Az új evangelizációban és a szentségi gyónásban ismét 

fel kell fedezni Krisztus arcát, amelyben Isten megmutatja 

nekünk együtt érző szívét. Korunkban, amikor a 

relativizmus megkérdőjelezi annak a lehetőségét is, hogy 

az oktatás az igazság ismeretébe, vagyis az Istennel való 

kapcsolatba való fokozatos bevezetés, a keresztények arra 

kaptak meghívást, hogy erőteljesen hirdessék a Jézus 

Krisztussal való találkozás lehetőségét. A gyónás szentsége 

segít ahhoz, hogy Istenre tekintsünk – szögezte le a pápa. 

Aki a gyónás szentségéhez járul, megtapasztalja 

magában a változás utáni vágyat. Az új evangelizáció 

egyik kiindulópontja a gyóntatószék – fejtette ki a 

Szentatya. A gyónás misztikus találkozás az ember 

Teremtője utáni kimeríthetetlen vágya és Isten 

Irgalmassága között, amely az egyetlen megfelelő válasz 

az ember végtelen utáni igényére. 

 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

 

 

Nehéz ügyekben Isten megsegít 
 

Nehemiás könyve, 2. fejezet 1-8. versek 

1 Niszán havában történt, Artaxerxész királynak huszadik 

esztendejében, hogy egyszer éppen bor volt előtte, s én 

fogtam a bort és odanyújtottam a királynak. Közben 

bágyadtnak tűnhettem fel előtte, 2 mert így szólt hozzám a 

király: »Miért olyan szomorú az arcod? Tudtommal nem 

vagy beteg. Ok nélkül azonban ez nincsen! Szívedet, nem 

tudom milyen, de valami bánat emésztheti.« Erre nagyon 

megijedtem, 3 és azt mondtam a királynak: »Örökké élj, ó 

király! Hogyne lenne szomorú az arcom, amikor a várost, 

atyáim sírhelyét lerombolták, kapuit pedig tűz emésztette 

meg.« 4 Erre így szólt a király: »Mi volna a kívánságod?« 

Én ekkor a menny Istenéhez fohászkodtam 5 és így szóltam 

a királyhoz: »Ha jónak látja a király és ha kegyben van 

előtted a te szolgád, küldj el engem Júdába, abba a 

városba, ahol atyáim sírja van, hogy újra felépíthessem 

azt.« 6 Erre azt kérdezte tőlem a király meg a királyné, aki 

mellette ült: »Mennyi időt venne igénybe utad, és mikor 

térnél vissza?« Amikor megmondtam neki az időt, 

beleegyezett és elbocsátott. 7 Majd így szóltam a királyhoz: 

»Ha jónak látja a király, adjon nekem írásokat a folyamon 

túli terület helytartóihoz, hogy adjanak kíséretet mellém, 

amíg Júdába nem érek, 8 valamint levelet Ászáfhoz, a 

királyi erdőség felügyelőjéhez: bocsásson rendelkezésemre 

fát, hogy gerendával láthassam el a templom várának 

kapuit, a városfalakat és a házat, amelybe be fogok lépni.« 

A király megadta, mivel Istenem jóságos keze volt rajtam. 

 

Nehemiás nagyot kockáztat, amikor kérésével a 

királyhoz fordul, mégpedig három okból is. Tudja, hogy 

távolléte hosszú lesz, tudja, hogy az a rang, pozíció, amit 

eddig ő töltött be nem maradhat üresen hosszabb ideig. A 

király ki fog nevezni új pohárnokot. Mi lesz, ha Nehemiás 

visszajön Jeruzsálemből? Visszakapja régi rangját? 

Legalábbis azt kell gondolnia, hogy nem valószínű. 

Könnyen lehet, hogy – mai szóhasználattal – nyugdíjba 

küldik. Éheznie vagy más módon nyomorognia nem kell, 

de fényes karrierjének valószínűleg vége. 

Van azonban egy másik, súlyosabb veszély. A királyi 

udvarban a „király arcát látni” nagy kitüntetés. Nehemiás 

szinte egész nap részesül ebben a kegyben. Most el akar 

menni, le akar mondani erről a kiváltságról. Könnyen 

lehet, hogy a király úgy megsértődik, hogy száműzi vagy 

akár ki is végezteti. Biztos, hogy az udvarban voltak 

olyanok, akik a pohárnoki állásra vágyódtak, ezek számára 

most kedvező alkalom nyílt.  

A harmadik veszély a legsúlyosabb. Nehemiás fel 

akarja építeni Jeruzsálem falait, új kapukat akar készíttetni. 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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A város a birodalom számára katonai szempontból fontos 

helyen fekszik. Jeruzsálemet többször is ostromolták, de az 

elfoglaláshoz több esztendő kellett, azt mondhatjuk, hogy 

amíg volt élelem a városban, addig nem tudták elfoglalni. 

Vajon ez a pohárnok miközben ősei sírjáról fecseg, nem 

egy lázadás katonai hátterét szervezi – gondolhatja a 

király, és az udvaroncok esetleg fel is hívhatják erre a 

király figyelmét. 

Nehemiás tehát joggal fél akkor, amikor kérését 

előterjeszti. Lám, nem következik be egyik rossz fordulat 

sem, bár azt nem tudjuk, hogy mikor tért vissza a 

birodalom fővárosába és visszakapta-e magas állását. 

Mondjuk úgy, hogy ez lehetett az ő személyes áldozata 

Jeruzsálemért. 

Kockázatot vállalni Istenért, Isten ügyéért. Nem 

könnyű. Kezdjük felülről! Hány politikusunk van, aki 

akkor is kiáll a keresztény értékek mellett, ha ezzel 

politikusi karrierjét kockáztatja? De ne menjünk ilyen 

messzire. Vállalom-e keresztény értékrendemet 

„világnézetileg semleges” társaságban? Mivel félek attól, 

hogy kinevetnek, bigottnak, fanatikusnak neveznek vagy 

tartanak – hát szépen meglapulok és magamban azt 

gondolom, hogy úgysem tudom megváltoztatni a 

gondolkodásukat. Eleve feladom és közben olyanokat 

gondolok, hogy majd az Úr megoldja, ha akarja. Csakhogy 

Isten nem így cselekszik: Isten rajtam és másokon 

keresztül hajtja végre terveit. Emlékezem Jónásra, aki 

szintén meg akart lapulni. Van úgy, hogy Isten elnézi a 

gyávaságot, van úgy, hogy beavatkozik.  

Vegyünk példát Nehemiásról, aki elindult azon az úton, 

amely eleinte is, később is veszélyes volt. Istenre bízta 

magát. 

Balthazár Zsolt 
Persepolis, a perzsa nagykirályok rezidenciájának rekonstrukciója 

 

 

A mi virágvasárnapunk 
 

Jézus bevonulásának emlékére az Egyház a 

virágvasárnapi nagymisén ma is pálmaágakat szentel. 

Mivel nálunk ezt nem lehet beszerezni, helyette a tavasz 

legkorábban nyíló fájának, a fűzfának ágait, a barkát 

szentelik meg; régebben virágos ágakat is megszenteltek, 

ezért nevezzük mi magyarok erről ezt a vasárnapot. A 

templomban először a barkaágak megszentelését végzi a 

pap. Utána Jézus bevonulásának emlékére körmenet van a 

templomban. A virágvasárnapi nagymisében először 

hal1juk a Passiót. Ez magyarul szenvedést jelent. Ezen a 

vasárnapon Szent Máté evangéliuma szerint olvassák a 

passiót. Amikor Jézus Krisztus halálát mondják el, 

megállnak, és csend van. Ekkor letérdelünk és így imádjuk 

az értünk meghalt Üdvözítőt. 

A Virágvasárnap nyitja meg azután az év legszentebb 

hetét, a nagyhetet. 

Radó Polikárp OSB 

 

 

A keresztre feszítés 
 

Testvéreim, sírunkból egy napon majd valamennyien 

föltámadunk, hogy Jézus Krisztust szemtől szembe lássuk. 

Látni fogjuk Őt, aki a kereszten függött, látni fogjuk szent 

sebeit, a szögek helyét kezén és lábán, a lándzsadöfést az 

oldalában. Akkor majd azok közé szeretnénk soroltatni, 

akik sírni és jajveszékelni, vagy akik örvendezni fognak? 

Ha Őt meglátva, akkor majd nem szeretnénk jajveszékelni, 

akkor most Rá gondolva kell megtennünk azt. Készüljünk 

föl a mi Istenünkkel való találkozásra, keressük Jelenlétét, 

mikor csak módunk van rá, próbáljuk meg magunk elé 

képzelni Őt a keresztfán, közeledjünk Hozzá, és 

könyörögve kérjük, hogy emelje ránk tekintetét, ahogy a 

jobb latorra, akivel együtt mondjuk mi is, hogy „Jézus, 

emlékezz meg rólam, mikor eljössz országodba!” [Lk 

23,42]. 

Ezt tegyétek hát hozzá, testvéreim, ahhoz a 

könyörgéshez, amellyel ezt a templomot majd elhagyjátok! 

Áldásom után mondjatok egy rövid fohászt! Képzeljétek 

magatok elé a kereszten függő Jézus Krisztust, és a jobb 

latorral együtt szólítsátok meg Őt: „Uram, emlékezzél meg 

rólam, mikor eljössz országodba!”. Vagyis „Emlékezzél 

meg rólam, Uram, irgalmasan, ne bűneimre emlékezzél, 

hanem a Saját Keresztedre, a Saját szenvedésedre; 

emlékezz arra, hogy értem, bűnösért is szenvedtél; 

emlékezzél meg rólam az utolsó napon, arról, hogy 

életemben osztoztam a Te szenvedésedben, ott szenvedve a 

saját keresztemen, a Te oldaladnál. Emlékezzél meg akkor 

majd rólam, és add, hogy most én emlékezhessek meg 

Rólad!” 

1842. március 25, John Henry Newman bíboros 



ÚÚjjllaakkii  hhaannggookk 3 2012. április 

 

Esperesi látogatás 
 

Március havában Varga Gábor esperes atya meglátogatta a plébániánkat, ellenőrizte az anyakönyveket, és átvette 

a legfontosabb statisztikai adatokat tartalmazó kérdőívet. Ez lehetőséget adott számunkra, hogy az elmúlt év 

legfontosabb adatait örömmel és kritikával újra átgondoljuk.  

 Örömet jelent, hogy a keresztelések száma idén is magas, 77 volt. Érdekes felfigyelni arra, hogy a 1 év 

alatti gyermekek keresztelése a felére csökkent: 28 (tavaly 55), az idősebbeké pedig a háromszorosára nőtt: 18 

(tavaly 6). Kétszeresére nőtt a katekumenek keresztelésre is: 10 (tavaly 5). Ez azt jelzi, hogy nagy gondot kell 

fordítani a felnőttek térítésre és az „Új evangelizációra”.  

 Emelkedett a házasságkötések száma, magas volt: 28. A jegyesek közül 5 fő nem volt megkeresztelve. 

 Az elsőáldozók száma 20 volt. 

 A Bérmálkozók száma: a felnőtt keresztséggel együtt 30-an (tavaly 42) részesültek a Szentlélek 

kiáradásában.  

 A kisegítések miatt lehetőségünk van arra, hogy a templomban napi két szentmisét tartsunk, s így a 

bemutatott szentmise áldozatok száma magas volt: 785. 

 Örvendetes, hogy sokan járultak szentáldozáshoz 34.100 fő. 

Vannak olyan tények is, amelyek lelkiismeretvizsgálatra indítanak minket: 

 Sajnos az elhunytak (71 fő) egy jelentős része nem részesült a betegek szentségében. A missziónak és a 

Karitász tevékenységnek nem csak a szegényekkel, hanem az idősekkel is törődnie kell. 

Ferenc atya 
 

 

Élelmiszert gyűjtöttünk 
Érzékelve az emberek gondjait, püspöki karunk, 

lényegében tehát a magyar egyház sorjában harmadszor 

hirdette meg a nagyböjti tartós-élelmiszer-gyűjtést. A 

gyűjtés a március 10/11-i hétvégén kezdődött és a 

következő hétvégén fejeződött be az ország katolikus 

templomaiban. 

Eladósított világunkban egyre nő a szükséget 

szenvedők száma, de szerencsére nem csökken ezzel 

párhuzamosan az adakozó kedv. Az újlaki hívek 

nagylelkű adományai azt mutatják, hogy nálunk a 

kereszténység nem csupán „írott malaszt”. A Szent 

Antal oltár elé kihelyezett kosarakba hétköznap is 

folyamatosan gyűlt az ennivaló, hétvégén pedig minden 

mise végére bőséggel megteltek a kosarak. 

Az adományok között nagy tételben alapvető és jól 

eltartható élelmiszerek szerepeltek: liszt, cukor, rizs, 

száraztészta, étolaj, konzerv. Akadnak persze ritkaságok 

is: egy csomag libazsír meg egy fél rúd szalámi, egy 

üveg almaecet vagy éppen egy darab szappan is. (Hát 

igen, van, akinél elkel…) Többeknek saját munkája is 

benne volt az adományban: házilag eltett lekvárt, 

befőttet, de még lecsót is hoztak. Összességében a 

mennyiség jóval több a tavalyelőttinél és csaknem 

azonos a tavalyival. Hogy az emelkedő tendenciákat 

emeljük ki: lisztből tavalyelőtt 74, tavaly 82, idén 100 

kilót gyűjtöttünk, pedig az ára nem éppen lefelé tendált. 

Étolajból először 29, másodszor 31, idén pedig 49 liter 

gyűlt össze, hasonló feltételek mellett… 

A mintegy hat mázsányi élelmiszert persze mozgatni 

is kellett: folyamatosan behordani a toronyszobába, 

időnként szétválogatni, végül leltárba venni. Köszönet a 

nemcsak adakozásra, de segítésre is kész közremű-

ködőknek, külön annak a három fiatalembernek, akik az 

egészet áthordták a plébániára. Az adományok további 

sorsáról igyekszünk a későbbiekben szintén beszámolni. 
 

Felhívás 
Ismeretes, hogy szorgos és jólelkű háziasszonyok 

hosszú évek óta meleg ételt készítenek hétfőnként az 

Újlak Karitasz Alapítvány gondozottainak. (Újabb 

csatlako-zóknak nagyon örülnénk.) Talán kevésbé 

köztudott, hogy egy vendéglő időnként nagyobb 

mennyiségű főtt ételt juttat a plébániának, melynek 

tárolására Ferenc atya már megfe-lelő hűtőt is 

beszerzett. Az ételek szétosztásához szeret-nénk olyan 

eldobható műanyag dobozokat összegyűjteni, 

melyekben az ebédet rendszeresen házhoz hozatók az 

ételt kapják. Kérjük, aki teheti, mosogassa el és adja le 

ezeket a dobozokat a plébánián vagy a karitaszban. 
 

Kerti munkálatok 
Március 24-ére kertgondozásra toboroztunk híveket. 

A siker mérsékelt volta annak tudható be, hogy ez a 

szombat munkanap volt – korábban viszont éppen a 

hosszú hétvége miatt nem akartunk közös munkát 

szervezni. Szerencsére a két nappal előbb ülésező 

képviselőtestületben visszhangra talált a kérés, különös 

tekintettel a templom mögötti kertben lévő építőanyag 

odébbrakására. Végül négyen itt végezték a munkát és 

teremtettek rendet, hárman pedig a plébániakertek 

növényzetét gondozták. Köszönet a testületi tagoknak, 

hogy aktivizálták magukat, és köszönet annak a 

hölgynek, aki a többieket képviselte. 

 

Szaszovszky József 
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Miserend: 
Újlaki plébániatemplom: 
hétköznapokon: 6

30
 és 18

00
 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna:  
minden hó első vasárnap 16

00
 

minden hó 18-án 16
00 

(kiv. január) 
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
, 

nagyböjtben kedd 7
00

 is 
Keresztút: 
Nagyböjt péntekein 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 
papokért imádkozunk az esti 
szentmise után a Szent Erzsébet 
hittanteremben. 
Plébániánk rendszeres 
programjai: 
Iroda  
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  
Hétfő, péntek 10

00
 – 12

00
,  

kedd, szerda, csütörtök  
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.  
Teadélelőtt: a hónap második 
vasárnapján a 9

00
 órai szentmise 

után, a Szent Erzsébet teremben. 
Kóruspróbák: kedden és 
csütörtökön 19

00 
–21

00 
a Szent 

István hittanteremben (Felhévízi u. 
2.)  Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk személyesen a próbákon, 
vagy orgonás misék után a kántor 
úrnál.  

Családi események márciusban: 

A keresztség szentségében részesültek: 

Március 11: Pék Barnabás Bence 

március 18: Remeczki-Hosszú Henriett 

március 25: Szabó Péter, Piróth Noémi 

 

Halottaink: 

Jószai Edit (83), Dr. Zoltán Ödön (55), Göncz József (76), 

Péter Józsefné (87) 
 

 

 

A Nagyhét programjai: 
 

- Április 1: VIRÁGVASÁRNAP 

A 9 órakor kezdődő szentmisén Passió, ahol a hívek éneklik a nép részeit. 

Barkaszentelés minden szentmisén. A templomi körmenet a fél 11-kor 

kezdődő szentmisén lesz, melyen templomunk kórusa énekel. 

 

- Április 5: NAGYCSÜTÖRTÖK 

Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este 6-kor kezdődik a szentmise az 

Utolsó vacsora emlékére, lábmosás szertartással. Közreműködik 

templomunk Sarlós Boldogasszony Kórusa. 

Utána virrasztás este 9-ig. 

 

- Április 6: NAGYPÉNTEK 

Szigorú böjti nap. Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este fél 6-kor 

keresztút, utána 6 órakor szertartás templomunk Sarlós Boldogasszony 

Kórusának szolgálatával. 

 

- Április 7: NAGYSZOMBAT 

Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás, az esti szertartásig a szentsír látogatása. 

Este 8-kor kezdődik a Húsvéti Vigília szertartása, mely után a 

feltámadási körmenet kb. este fél 10-kor kezdődik. 

 

- Április 8: HÚSVÉTVASÁRNAP 

A 9 órai szentmise után ételszentelés, fél 11-kor ünnepi szentmise 

templomunk Sarlós Boldogasszony Kórusának szolgálatával. 

Az esti 6 órakor kezdődő szentmisét Dr. Szuromi Anzelm O.Praem atya 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora celebrálja. 

 

- Április 9: HÚSVÉTHÉTFŐN vasárnapi miserend lesz. 

 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 
 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. 

Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32. 

Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános. Cikkeket, híreket az plebanos@ujlakitemplom.hu címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a. 
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