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Sarlós Boldogasszony Ünnepe
Újra itt van plébániánk búcsúja, Sarlós
Boldogasszony napja. Ilyenkor a hívő újlaki ember
megpróbálja az ünnep üzenetét új, eddig talán még nem
ismert szempontok szerint, mélységeiben átgondolni,
annak üzenetét életére alkalmazni. Egy ilyen új
szempont lehet a magyar megnevezés: „Sarlós
Boldogasszony”. Más népek az ünnepet egyszerűen
„Vizitációnak” vagyis „Látogatásnak” nevezik.
Valóban ez az utóbbi megnevezés utal az esemény
lényegére. Jézus születésekor Isten „meglátogatta”
népét, és ezt az örömhírt akarja megosztani Mária
Erzsébettel, amikor meglátogatja őt. Ennek a
látogatásnak az egyik szereplője Erzsébet méhében
Keresztelő János, aki a leírás szerint felismeri a
látogatás jelentőségét.
A magyar megnevezés a „Sarlós Boldogasszony”
egy új szempontot ad ehhez az ünnephez. Ennek

„Az isteni Szűzanya indul hosszú útra,
Szent Erzsébet rokonának látogatásra.
Siet drága terhével, isteni gyümölcsével,
Amerre megy, ahová lép, áldás derül fel,
Mert az égi jó Atya áldását osztogatja:
Gazdag termés, istenáldás virul nyomába.”
Milyen üzenete lehet ennek az örömhírnek a városi
ember számára? – kérdezheti valaki, hiszen a városlakó
a maga által létrehozott mesterséges környezetben él, és
búzatáblákat csak fényképeken vagy filmeken láthat?
Úgy érzem, hogy a megszentelt munka és bőséges
termés képe nemcsak a gabonára, hanem minden
emberi tevékenységre, és annak gyümölcsére
vonatkoztatható. Ha valaki hitével követi Mária és
gyermeke útját, az másképpen fogja végezni a napi
feladatát. Az Úr közelsége miatt, például, már nem érzi
magát állandó bizonytalanságban, nem fog félni a

lehetőségét az adja meg, hogy a hazánkban az aratás
általában július elején kezdődik. A földeken dolgozó
egyszerű emberek, miközben az ünnepre készültek arra
gondolhattak, hogy régen Mária útja is ilyen ringó
búzatáblák között vezethetett, és a méhében hordozott
Jézus jelenlétével megáldhatta a termést. Ezt
továbbelmélkedve gondolhattak arra is, hogy ha ők
hitben Mária útját követik, az ő munkájuk és termésük
is áldott lesz. Ez fontos volt nekik, hiszen számukra a jó
termés az élet bőségét jelentette. Ez a gondolat jelenik
meg az egyik ősi magyar énekben.

holnaptól, bízik abban, hogy aki a mezők liliomait
öltözteti, és az ég madarait jól tartja, őróla is
gondoskodni fog.
Mi keresztény emberek jogosan érezzük úgy, hogy
erre a hitből fakadó belső örömre van a legnagyobb
szükség ebben a mai válságos világban. Erre az örömre
készít fel minket templomunk búcsúja, Sarlós
Boldogasszony ünnepe. Próbáljunk ebből az örömből
meríteni, és ezt az örömöt magunkkal vinni, és
továbbadni azok számára, akik évek óta az öröm
szűkösségében ének, vagy talán már le is mondtak róla.
Ferenc atya
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Krisztus, a király
Pilátus erre megkérdezte: »Tehát király vagy te?«
János evangélium 18. fejezet 37. vers.
Ahhoz, hogy jobban megértsük Krisztus királyságát,
vissza kell mennünk abba az időbe, amikor a Szentírást
írták. Az akkori királyok ugyanis nem úgy voltak
királyok, mint a maiak, valódi feladataik voltak, valódi
hatalommal rendelkeztek. Ha egy egyiptomi fáraó
ábrázolását nézzük, a kezeiben két szimbolikus tárgyat
tart: egy pásztorbotot és egy korbácsot. A király
ugyanis népének pásztora volt, aki vezette, irányította a
népet és a vezetéshez hatalma is volt. Az ókor királyai a
nemzeti istenek leszármazottjai voltak, isteni tisztelet
illette meg őket úgy, mint nem is olyan régen még a
japán császárt is.
A zsidóság királyait nem illette meg az Istennek
kijáró tisztelet. Saul, Dávid, Salamon és utódai csak
elsők voltak a népből, nem hozhattak törvényeket, mert
ahhoz isteni jog kellett, de őrködniük kellett az isteni

törvény betartása fölött. Voltak alkalmas és alkalmatlan
utódai Dávidnak a trónon. Jézust több alkalommal is
Dávid fiának nevezi a nép, ez lényegileg királyi cím, de
amikor tényleges királlyá akarják tenni (a
kenyérszaporítás után) Jézus nem ad erre nekik
lehetőséget. Ő másképpen király: úgy király, ahogy a
pásztor a nyáj királya.
A sivatagos vidéken a nyáj követi a pásztort, mert a
pásztor tudja, hogy hol találnak a rábízottak ennivalót
és vizet. Amelyik elkóborol, az elvész. (Jézus, a
pásztorkirály ezt az elveszettet is meg akarja menteni,
ebben másképp viselkedik, mint a korabeli pásztorok.)
Királyi hatalmával nem él, eltűri a gúnyolódást, vállalja
a legnehezebb trónt, a keresztfát. Tanúságot tesz az
igazságról: bizonyítja, hogy van feltámadás és örök élet.
Ez az az örömhír, amelyet evangéliumnak nevezünk.
Balthazár Zsolt

Ferenc pápa találó hasonlatai
A Szentatya szereti képekkel, hasonlatokkal
illusztrálni
mondanivalóját.
A
Ferenc
pápa:
beszélgetések Jorge Bergoglióval című interjúkötetből
idézünk néhányat. Sergio Rubin és Francesca
Ambrogetti könyve eredetileg 2010-ben jelent meg A
jezsuita (El Jesuita) címmel.
A pap és a juhok szaga
A leendő pápa így fogalmazott: "Az az egyház,
amelyik
adminisztratív
kötelességek
végzésére
korlátozza magát, amikor
kicsiny nyáját gondozza,
hosszú távon megbetegszik.
Az a pásztor, aki elszigeteli
magát, nem igazi pásztora a
juhoknak, csupán 'fodrász', aki
bodorítja őket ahelyett, hogy
utánamenne a többinek." A
mai helyzetről azt mondta, épp
a
fordítottja
a
bibliai
példabeszédnek, amelyben a
pásztor
otthagyja
a
kilencvenkilenc juhot, hogy megkeresse az egy
elveszettet. "Ma egy van az akolban, és
kilencvenkilencet kell megkeresnünk." (Később,
pápaként arra biztatta a papokat, hogy "olyan pásztorok
legyenek, akik bírják a juhok szagát", amikor a hittől
távoli emberek közé viszik Krisztust.)

Életünk során meg kell érlelődnünk, mint a jó
bornak
A leendő pápa elmesélte, hogy egyszer a repülőtéren
meglátott egy sikeres, neves idős üzletembert, aki a
csomagjára
várt.
Fiatalokat
gyakran
látott
türelmetlenkedni ilyenkor, ám ez esetben meglepte,
hogy az idős férfi "dühöngeni kezdett, amiért késett a
csomagja." "Elszomorodtam, amikor láttam, hogy ez az
ember nem képes élvezni az öregkor bölcsességét.
Ahelyett, hogy a korral nemes borrá ért
volna, megsavanyodott, mint a rossz bor."
A gyerekek nevelése és elengedése
olyan, mint a sárkányröptetés
Gyerekkorában szeretett sárkányt
eregetni. "A sárkány olykor nyolcast
csinál és zuhanni kezd. Ezt úgy lehet
elkerülni, hogy az ember nem húzza meg a
zsinórt. A tapasztaltabbak ilyenkor azt
kiabálták: 'Ereszd meg, billeg!' Az ember
fejlődését is valahogy úgy kell kísérnünk,
mintha sárkányt röptetnénk: van, hogy
engednünk kell, mert 'billeg'. Vagyis időt
kell adnunk neki. Fontos, hogy a megfelelő pillanatban
korlátokat állítsunk, de vannak pillanatok, amikor
tudnunk kell másfelé nézni, mint a tékozló fiú apja, aki
engedi, hadd menjen a fia és tékozolja el a vagyonát,
hogy okuljon az esetből."
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Napközis tábor
Idén is, mint az elmúlt tizenhét évben, sikerült
megtartanunk a napközis tábort. Bár ebben az évben
megduplázódtak az akadályok és a nehézségek, azért a
szerető és gondoskodó jó Istennek, édesanyám
láthatatlan gondoskodásának és az összefogó segítő
kezeknek köszönhetően sikerült megvalósítani mindent
ugyan úgy. Az idei nyár kicsit csendesebb volt, ugyanis
a megszokott 45-50 gyerek helyett idén általában
„csak” 35-40 gyerekfordult meg nálunk egy nap
folyamán. Azért a tábor összlétszáma a 45-50 főt elérte
minden nap. Pályázatok útján idén is sikerült
gazdagítani a táborozók élményeit. Eljutottunk a
Skanzenba, illetve Pomáz környékén lovasíjászat
bemutatóra és a nyilazás alapjainak megismeréseire is
lehetőségünk nyílt.
Számomra az idei év egyik legnagyobb élményét a
segítők nyújtották. Felemelő érzés volt, hogy egyéb
munkahelyi kötelezettségeim miatt pár órára itt hagyott
tábor felelősségteljes kezekbe tudott kerülni azáltal,
hogy az évek során kisebb- nagyobb feladatot ellátó
egyetemisták idén teljes erőbedobással azon voltak,
hogy a gyermekek ne szenvedjenek hiányt semmiben.
Koordinálták
az
eseményeket,
játszottak,
fegyelmezetek, barátkoztak, vagyis tábort vezettek.
Zökkenőmentesen
működött
minden
pillanat.
Maximális elismerésem az övék, ugyanis nélkülük,
lehetetlen lett volna megoldanunk azt a problémát, hogy
Bettivel már mindketten dolgozunk az első héten még,
illetve közösségünkből is sokan már a munkahelyükön
teljesítik kötelességeiket, így nem tudnak, vagy csak
időlegesen tudnak részt venni a táborban.
S az egyetemisták lelkesedése még nem is a vége. A
tizenöt- tizennyolc évesek , akik már öt-hat évesen a
plébánia falai között töltötték a nyaruk első három
hetét, most jöttek és segítettek. Kéznél voltak mikor

kellettek és lendületet adtak a tábornak minden
pillanatban. Lehetett rájuk számítani a kötött
játékokban, az asztal terítésében, tisztításában. A
kötetlen játék idején mást se láttam mint, ahogy
játszanak a kisebbekkel, segítik őket és erőt nem
kímélve igyekeznek tartalmassá, boldoggá tenni
napjaikat. Azt hiszem az egyik legmeghatározóbb
élményem, hogy annak idején a legelevenebb gyerekek
egyike, most energiát nem kímélve rohan keresztülkasul a plébánia területén, nyomában nyolc öt és tíz év
közötti gyerekkel. S mikor megemlítem az üldöző
hadnak, hogy hagyják szegényt levegőhöz jutni, akkor
mindössze annyit válaszolt, hogy de hát ő azért jött,
hogy tudjanak kit kergetni, nyúzni. S szerencsére nem ő
az egyetlen. Azt hiszem ez maga a remény. Ebben
benne van a tábor lelke, az előnye, a varázsa. A négy
éves mindent feledve rohan tíz éves barátja után, a
lányok tíz perc után együtt játszanak, mintha mindig is
a legjobb barátok lettek volna, a kisfiúk lesik a
nagyobbak játékát, élvezettel játszanak egymással és a
nagyobbakkal is. Majd mikor vége a hivatalos
táboridőnek akkor a kamaszok összeverődnek,
beszélgetnek, ping-pongoznak, csocsóznak, vizipisztoly
csatáznak még vagy másfél órát. Barátságok szövődnek
kicsik és nagyok között egyaránt. Évről évre érkeznek
újabb és újabb gyerekek, valamint évről évre lesznek
gyerekekből segítők. Ez a körforgás és az édesanyám,
N.Anikó és Z. Péter által megteremtett szellemiség az
,ami fenntartotta ezt a tábort 17 évig. Remélem a
következő sokszor17 év is hasonlóan eseményekben
gazdag, élmény dús lesz. Hálás köszönet minden külső
segítségért mind a plébánia, a hívők és a szülők részéről
is egyaránt.

Telefonbeszélgetés a Jóistennel
Néhány jó tanács
1. Figyelj a helyes körzetszámra! Ne ess neki csak úgy a
telefonnak! Ne tárcsázz meggondolatlanul!
2. Ne add fel, ha foglalt, próbálkozz újra! De biztos, hogy jó
számot hívtál?
3. A Jóistennel való beszélgetés nem egyoldalú. Ne csak Te
beszélj, hagyjad Őt is szóhoz jutni. Hallgasd meg, mit
mondanak a vonal túlsó végén!
4. Ha megszakad a vonal, vizsgáld meg, nem Te magad
zavartad-e meg a kapcsolatot a gondolataidban.
5. Ne csak segélyhívószámon hívd a Jóistent!
6. Ne csak csúcsidőn kívül, azaz elsősorban vasárnap keresd a
Jóistent! Munkanapokon is szakíts időt egy-egy rövid
beszélgetésre!
7. Ne felejtsd el: a Jóisten ingyenes zöld számon érhető el. A számot a szívedben találod meg.

Lasetzky Krisztina
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Családi események júniusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Június 2-án: Katics Tamás és Domokos Máté
Június 9-én: Bognár Csenge Borbála
Június 25-én: Sata Nándor,

Elsőáldozásban részesült:
Deme Gábor
Örök hűséget esküdtek egymásnak:
Június 22: Orbán Zoltán és Bálint Katalin

Halottaink:
Egressy Józsefné (91), Gubacsy Gáborné (80), Lenkei Tibor (82)

Az Újlakért Emlékérem idei díjazottjai

dr. Fejérdy Tamás
a képviselőtestület világi elnöke

Lasetzky Frigyes
templomatya

Plébániánk programjai
Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnap 1600
minden hó 18-án 1600 (kiv. január)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 – 1830
vasárnap: 1000 – 1130
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8–ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az
este 600 (vasárnap a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
Minden hónap első keddjén papokért imádkozunk
az esti szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
Hétfő, péntek 1000 – 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 – 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: jelenleg nyári szünet van, érdeklődni
telefonon lehet: Török Andrea karnagy, 20/483-0149

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP
Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel.
A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál
vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.
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