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A jövő reményei
Az utóbbi időben mintha több szó esne a fiatalokról,
mint korábban. Egyre többen hangsúlyozzák, hogy a
fiatalokban a jövő reményét látják. Ennek a reménynek
adott hangot a Riói Ifjúsági Világtalálkozó, és az ezzel
egy időben, Pécsett megrendezett HungaRio találkozó
is. Van-e ezeknek a találkozóknak valami különleges
időszerűsége? – kérdezhetné valaki, vagy a régi
kérdéseket gondoljuk újra.
Az ifjúság előtérbe kerülésének, úgy érzem, az
időszerűségét a világban tapasztalható válság adja meg,
amiért elsősorban nem a fiatalok, hanem az idősebbek
felelősek. Nem csak arról van szó, hogy az idősebbek
gazdasági számításába hiba csúszott, hanem engedték,
hogy maga az ember, annak az értékrendje eltorzuljon.
Ezért mondja XVI. Benedek pápa, hogy az
ezredfordulóra maga az ember került válságba: az
emberek jelentős része a szabadságot nem Isten
ajándékának tekinti, hanem vívmánynak, amivel tetszés

szerint
válogathat
életmódok
között.
Ennek
következménye az is, hogy a korábban általánosan
elfogadott, az ember lényegéből kibontható erkölcsi
értékrend felborult. A mai fiatalok ezzel az
értékrendjében megzavarodott világgal találkoznak.
Nem véletlen, hogy lázadnak is ellene.
Mi jelenthet kitörési lehetőséget számukra? Érdemes
odafigyeli Ferenc pápa szavaira. Az egyik korábban
mondott beszédében erre hívta fel a fiatalok figyelmét:
„Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől!” Vagyis ne a
rossz tapasztatokból induljatok ki, amit a világban
láttok. Lehet, hogy a jóságatokkal visszaélnek, és a
gyengédséget gyengeségnek fogják fel. De ha bíztok
Lélek erejében, a bennetek ható kegyelem legyőzi a
rosszat.
Mi idősebbek ne csak kívülről figyeljük ezt a
küzdelmet, hanem jó példánkkal próbáljunk segíteni
nekik.
Ferenc atya

Ferenc pápa beszéde a fiatalokhoz
az Ifjúsági Világtalálkozón a riói Copacabana tengerparton
A Szentatya beszédében Assisi Szent Ferenc
történetéből indult ki: A feszület előtt hallotta Jézus
hangját, amint így szól hozzá: „Ferenc, menj és építsd
újjá házamat”. A fiatal Francesco serényen és
nagylelkűen válaszol az Úr meghívására: „Építsd újjá
házamat. De melyik házat?” Apránként tudatára ébred,
hogy nem kőművesként kell egy kőépületet felújítania,
hanem hozzá kell járulnia az Egyház életéhez; arról volt
szó, hogy az Egyház szolgálatába álljon, szeresse azt és
munkálkodjon azon, hogy az Egyházban egyre jobban
visszatükröződjön Krisztus arca.
A pápa feltette a kérdést: „akarjátok építeni az
Egyházat?”, és erőteljesen arra buzdította a fiatalokat,
hogy legyenek az Egyház építői: ne álljatok a sor
végére, legyetek a történelem főszereplői, építsetek egy
jobb világot, a testvérek, az igazságosság, a szeretet, a
béke, a testvériség, a szolidaritás világát! Szent Péter
azt tanítja, hogy élő kövek vagyunk, amelyek egy lelki
épületet alkotnak (vö. 1 Pét 2,5). És ezt a pódiumot
nézve, látjuk, hogy élő kövekből épült Egyház formája
van. Jézus Egyházában mi vagyunk az élő kövek és

Jézus azt kéri tőlünk, hogy építsük Egyházát:
mindnyájan élő kövek vagyunk, a szerkezet egy
darabja, és ha hiányzik ez a darab, és jön az eső, akkor
beázik a ház. Minden élő darabnak meg kell őriznie az
Egyház egységét és biztonságát és nem olyan kis
kápolnát kell építeni, amelybe csak egy kis csoport fér
be” – folytatta beszédében Ferenc pápa. Jézus azt kéri
tőlünk, hogy élő Egyháza legyen: olyan nagy, hogy be
tudja fogadni az egész emberiséget, legyen mindenki
otthona! Ezt mondja nekem, nektek, mindenkinek:
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet!”
Ma este ezt válaszoljuk neki: „Igen Uram, én is élő kő
akarok lenni; közösen akarjuk építeni Jézus Egyházát!
Krisztus Egyházának építője akarok lenni”.
A te fiatal szíved egy jobb világot akar építeni –
szólt a fiatalok millióihoz Ferenc pápa, majd így
folytatta: követte a híreket, amelyek arról számolnak be,
hogy sok fiatal a világ számos részén és Brazíliában is
az utcára mentek, hogy kifejezzék vágyukat egy
igazságosabb és testvéribb civilizáció után. Ezek a
fiatalok a változás főszereplői akarnak lenni. Kérlek, ne
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mondjátok azt, hogy mások a változás főszereplői! –
kiáltott fel a pápa. – Ti vagytok azok, akiknek jövőjük
van. A jövő rajtatok keresztül lép be a világba. Tőletek
is azt kérem, hogy legyetek ennek a változásnak a
főszereplői. Továbbra is küzdjétek le a fásultságot, és
kínáljatok fel keresztény választ a világban jelenlévő
társadalmi és politikai problémákra.
Kedves fiatalok, arra kérlek benneteket, hogy ne az
ablakból szemléljétek az életet. Hogy honnan kezdjük
el? Melyek azok a kritériumok, amelyek meghatározzák
egy igazságosabb társadalom építését? Emlékezzünk rá,
mint mondott Kalkuttai Teréz anya, amikor
megkérdezték tőle, hogy mit kell megváltoztatni az
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Egyházban: „Téged és engem!” Honnan kell elkezdeni
a változást? – „Tőled és tőlem!” – válaszolta Boldog
Teréz anya.
Kedves barátaim, ne feledjétek: ti vagytok a hit
mezeje! Krisztus atlétái vagytok! Egy szebb Egyház és
egy jobb világ építői vagytok. Emeljük fel tekintetünket
a Szűzanya felé. Ő segít nekünk, hogy kövessük Jézust,
példát ad nekünk Istennek mondott igenjéve: „Az Úr
szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid
szerint” (Lk 1,38). Mi is mondjuk Máriával együtt
Istennek: „Történjék velem szavaid szerint.” Így
legyen!
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Bérmálás Újlakon
Templomunk búcsúján, Sarlós Boldogasszony Ünnepén Dr. Székely János püspök atya a bérmálás szentségében
részesítette plébániánk 16 fiatalját.
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Bolhapiac, Grác, Dél-Szudán…
Bolhapiacot tartottak Grácban a Feltámadt
Krisztusról nevezett plébánián. Összehordtak a hívek
rengeteg holmit, pohárkészletet és sílécet, nyomtatót és
vázát, ruhát és kávéfőzőt, gyerekjátékot és
vasalódeszkát, és még sokáig sorolhatnánk, mi mindent.
Ára is volt mindennek, egy euró vagy kettő, de néha
még húsz is. Ahogy az már lenni szokott, sokkal több
gyűlt, mint amennyi fogyott. És ekkor jutott a
szervezők eszébe a baráti újlaki plébánia,
különösképpen annak karitasz-szervezete.
Miután meggyőztek róla, hogy
érdemes, július utolsó, forró hétvégéjén
megjártuk Grácot a káposztásmegyeri
karitasz vezetőjével, aki a szállítóeszközt
is biztosította. Osztrák barátaink szeretettel
fogadtak, stílszerűen az ottani karitasz
vezetője
szállásolt
el
bennünket
otthonában. Sok segítséget kaptunk a csomagolásban is;
a vasárnapi szentmisén külön köszöntöttek bennünket.
Jó néhány ismerőssel átélhettem a viszontlátás örömét.
Amit kaptunk, annak nagy része nem nincstelenek
szatyrába, hanem polgári háztartásba kívánkozik.
Szeretnénk ezért szegényeink javára mi is bolhapiacot
rendezni plébániánkon. Mivel ezekben a hetekben
sokan nyaralnak, bolhapiacunk tervezett időpontja
augusztus 24-25., a szentmisék előtt és után. Szeretettel
hívjuk kedves testvéreinket egy kis mazsolázgatásra a
változatos kínálatból, ami aztán mind saját maguknak,
mind a karitasznak javára válik.
*
Az igazsághoz tartozik, hogy volt ennek a gráci
bolhapiacnak egy szomorú előzménye: megürült a
plébánia. A hetvenes években épült templom első és

egyelőre egyetlen plébánosa, dr. Alfred Wallner a
közelmúltban nyugdíjba vonult, sajnos, utód nélkül.
Ennek következtében segítői, Angelika nővér és Sigrid
nővér is – tán vannak még Újlakon, akik emlékeznek
rájuk – eltávoztak a plébániáról, így a hirtelen tágassá
vált termek lehetőséget adtak nagymennyiségű
összegyűjtött holmi hosszasabb tárolására is.
A jelenlegi nyári szezonban csak vasárnap mutat be
szentmisét egy-egy „vendég” pap, az év
többi részében van hét közben is kétszer
mise – vagy éppen csak igeliturgia, ha pap
sehonnan sem tud jönni. Bizony, ínséges a
helyzet, és amikor papi hivatásokért
imádkozunk, gondoljunk gráci barátaink
gondjára is.
*
Szerencsére alkalmunk volt a szeretettevékenység egy különös példájával is megismerkedni a
stájer fővárosban. Maga a tevékenység Dél-Szudánban,
ebben a nemrég önállóvá vált államban zajlik. Ami
kevés ipar van a területen, azt a comboniánus
szerzetesek szervezik, Lominban asztalos és
fémfeldolgozó üzemet, valamint varrodát működtetnek.
A varroda vezetője gráci háziasszonyunk, Eva Hönle,
aki évente kétszer tíz hetet tölt ezen az Egyenlítő-közeli
vidéken. Húsz kuku asszonyt irányít szövésben,
textilfestésben és varrásban. Mint elmondta, a termékek
is rendre helyben, főleg a fővárosban, Jubában találnak
gazdára, de valamennyi Ausztriába is eljut a
színpompás kelmékből. Mi is láthattunk mustrát
belőlük, a háziasszonyunk által készített és magára
öltött szoknya formájában is.
Szaszovszky József

Romlik a keresztények helyzete Szudánban
Romlik a keresztények helyzete Szudánban, hívta fel
a figyelmet Fredrick Nzwili újságíró július 18-án a
Religion News honlapján olvasható egyik cikkében. A
többségében muzulmánok lakta országban a
keresztények iránt valóban egyre nagyobb az
ellenségeskedés, amióta a keresztény többségű DélSzudán 2011-ben függetlenné vált Szudántól.
A keresztény egyházak vezetői kivétel nélkül
megerősítik, hogy Szudánban egyre gyakoribbak a
letartóztatások, a vallási épületek elleni támadások,
illetve az iszlámra való erőszakos áttérítések is. A
külföldi misszionáriusokat is elkergették az országból.
„Sokan attól tartanak, hogy a kormány az iszlám
törvény ránk erőltetésével tulajdonképpen ki akarja
irtani a kereszténységet – nyilatkozta James Par Tap
tiszteletes, a szudáni presbiteriánus egyház vezetője. –

Számos keresztény vagyonát elkobozták, őket magukat
pedig az ország elhagyására kényszerítették. Még a
templomaikat is lefoglalták. Próbáltunk egyeztetni a
kérdésről a kormánnyal, de egyelőre nem jártunk
sikerrel.”
„A szabadságunkat olyan mértékben korlátozták,
hogy már a szabad ég alatti gyülekezésünk is
bűnténynek minősül – mondta el Barnaba Mathias, a
szudáni Krisztus Egyházának tagja. – Engedélyt kell
kérnünk hozzá, melyet azonban gyakran megtagadnak.
Márpedig mivel a gyerekeink az iskolákban nem
keresztény szellemű oktatásban részesülnek, valahol
időnként össze kell gyűlnünk, hogy a szükséges
ismereteket átadhassuk nekik.”
La Croix/Magyar Kurír
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Családi események júliusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Július 7: Kaposi Pál Patrik, Monks Lilla Zsófia, Monks Dóra Anna, Stadler József,
Július 14: G. Papp János,
Július 27: Ilija Zsombor
A bérmálás szentségében részesültek:
Andrejszki Dóra, Deme László, Hadnagy Zsombor Zsolt, Holbok Tamás, Jónás Csaba, Keglevich Sámuel,
Kovács Félix Soma, Lehóczky Éva Sára, Mravik Máté Olivér, Pazicski Tibor, Somfai Lilla Erzsébet,
Szendrő Olivér, Szentkúti Rita, Trejer Dorottya, Trejer István, Vajnai János Miklós.
Halottaink:
Molnár Ferencné (89), Nagy Károlyné (90), Nagy Viktor (67), Truppel Imre (84),
Makki Kristóf Béla (82)
Hirdetés: Augusztus 11-én a 9 órakor kezdődő szentmisét Dr. Nyíri Tamás professzor úr lelki üdvéért mutatjuk be
halálának 19. évfordulója alkalmából.

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
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