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Október, a rózsafüzér hónapja
Rózsafüzért imádkozni mindig lehet és mindig jó, de
az is nagyon jó, hogy minden évben van egy kitüntetett
hónap, amelyik felhívás arra, hogy egyénileg és
közösségekben mondjuk el. Szűzanyánk a Rózsafüzér
Királynője, Ő maga is buzdított és buzdít a rózsafüzér
imádkozására, így aztán abban egészen biztosak
lehetünk, hogy a rózsafüzér imáinkat nem Hozzá,
hanem Vele imádkozzuk. Az egymást követő
tizedekben
elhangzó
titkokban
megváltásunk
misztériumát szemlélhetjük, az Ige megtestesülését, a
Jézusban közénk jött és az Eukarisztiában
velünk maradó Isten Országát, Krisztus
kereszthalálát és dicsőséges feltámadását,
mennybemenetelét, a ránk váró örök
üdvösséget.
A rózsafüzérről, annak történetéről, a
rózsafüzér imádkozásáról sokan sok
mindent írtak már, amin nem kell
csodálkozni, hiszen egyrészt valóban kimeríthetetlen
kincsestár, másrészt: amilyen egyszerűnek látszik,
olyan nagy mélységeket és magasságokat rejt magában.
Nem is lehet vállalkozni arra, hogy itt és most
mindezekről szó essen, de ez talán nem is baj: sokkal
fontosabb, hogy valóban szívvel-lélekkel imádkozzuk,
mintsem hogy tudományos elemzések alapján „mindent
tudjunk” a rózsafüzérről. Elmondása közben érezhetünk
rá ennek az ima-formának az ízére, édességére,
szívünket felmelegítő szépségére, vigasztaló erejére.
Megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy a
rózsafüzér a gyermekek imája: mármint olyan
értelemben, ahogyan az Evangélium tanítja, hogy
mindannyiunknak olyanoknak kell lennünk, mint a
gyermekek, ha be akarunk jutni Isten országába; tehát
Isten gyermekeinek az imája, azaz valamennyiünkké.
Gyermekként egészen természetesen fordulunk
Édesanyánkhoz, és vele együtt mondjuk az imát. A
rózsafüzérben
a
gyermekek
kitartásával
és
lelkesedésével ismételjük ugyanazokat az imákat,
éppúgy meg nem unva azokat, mint ahogyan a gyerekek
sem unják soha az ismétlődő fordulatokat. Felnőtt
képességeink birtokában, mégis: a gyermekek soha nem
lankadó érdeklődésével, újabb és újabb felfedezéseket
teszünk a rózsafüzér titkokról elmélkedve. A rózsafüzér
egyszerre kötött ima és elmélkedési háttér. Ha

ráhagyjuk magunkat, meghatározott rendjével vezet,
visz bennünket ez az imafolyam. Elmerülhetünk benne,
hagyhatjuk magunkat sodorni általa, vagy éppen
„kiköthetünk” valamelyik Titok szigetén, amelyik
éppen annyira megérint bennünket, hogy szinte
észrevétlenül ottmaradunk, mert ott kell maradnunk
annak szemlélésében.
A rózsafüzér a hűség imája is, csodálatosan biztos
segítség, ha éppen fáradtságunk miatt, vagy más okból
nincs erőnk, ihletettségünk az imához. Egy tized
rózsafüzér felajánlása és – bocsánat – akár
bizony
kissé
gépiesre
sikerült
elimádkozása is felemelhet bennünket, hát
még azt, akiért vagy amiért felajánlottuk.
Közösségben
imádkozva
pedig
megtapasztalhatjuk
a
rózsafüzérimádkozásnak a közösséget egybetartó,
építő erejét. Mindegy, hogy házastársak
ketten, vagy egy egész templomi közösség imádkozza:
nem a létszám a fontos. Az együtt, hangosan mondott
rózsafüzér
imádságban
elsősorban
ugyan
Szűzanyánkhoz fordulva az ő Szent Fiára, a mi Urunkra
Istenünkre figyelünk, de közben egymásra is. Az ima
kötött
rendje,
a
felváltva
mondott
részek
egymásutánisága egységgé rendezi össze a rózsafüzért
imádkozókat, valamit megérezhetünk általa abból, hogy
milyen is az Egyházon, mint Krisztus misztikus testén
belüli összetartozás, milyen jó ennek az egyetlen
egységnek a részévé válni.
Rózsafüzért imádkozni: olyan, mint ajándékot
kibontani, ajándékkal élni, de ezt mindenkinek magának
kell megtennie. Aki nem szánja rá magát erre, annak
lehetnek fenntartásai, akár ellenérzései is a „monoton
ismétlődő” kötött imával szemben – de ezek mind
eltűnnek, ha rendszeres rózsafüzér imádkozóvá válunk.
A hét napjain egymást követően, az örvendetes, a
fájdalmas, a dicsőséges és a világosság rózsafüzérének
titkait imádkozva bekapcsolódunk az egész világot
átölelő imafolyamba, miközben az imára szentelt
időáldozatunkat többszörösen visszakapjuk életünk
minden területén. Október van. Imádkozzuk –
imádkozzuk újra, imádkozzuk együtt – a rózsafüzért.
Mindennap.
Fejérdy Tamás
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Ferenc pápa felajánló fohásza Máriához
A Cagliariban mondott szentmise végén a Szűzanya
kegyszobra előtt, amely az oltár mellett foglalt helyet, a
pápa mindenkit a Bonaria-i Miasszonyunk oltalmába
ajánlott:
„Hozzád fohászkodom ennek a városnak és ennek a
térségnek minden családjáért, a fiatalokért, az idősekért
és a betegekért; azokért, akik magányosak, akik
börtönben vannak; azokért, akik éheznek, a
munkanélküliekért; azokért, akik reményt vesztettek és
azokért, akiknek nincs hitük. Könyörgök hozzád a
kormányzókért és oktatókért is.
Legédesebb Anya, mutasd meg nekünk Jézust és

taníts meg bennünket arra, hogy mindig csak azt
tegyük, amit Ő mond nekünk”.
A vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt
Ferenc pápa köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki
részt vett látogatása megszervezésében. Végül
megjegyezte, hogy Szardínia földje szorosan fűződik
Máriához. Ezt a kapcsolatot kifejezik Mária iránti
tiszteletükben és kultúrájukban.
„Legyetek mindig valóban Mária és az Egyház
gyermekei, és mutassátok ezt meg életetekkel!” –
mondta végül Ferenc pápa.
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2013. 09. 23.)

Őrzőangyainkra emlékezünk
Talán az utóbbi évek váláságával magyarázható az a
jelenség is, hogy többet beszélünk a őrzőangyalainkról.
Az önfejűsége miatt tévútra, válságba jutott ember
mintha felfedezné, hogy segítségre van szüksége, és
Isten sokféle módon a segítségére siet. Ennek egyik
módja az, hogy őrzőangyalokat rendelt mellé. Mivel a
témával az utóbbi időben kevesebbet foglalkoztunk,
joggal tehetjük fel a kérdést: kik ők, és mit
köszönhetünk nekik?
Az Egyház azt tanítja, hogy Isten az élettelen
dolgokon, élőlényeken és az emberen kívül tisztán
szellemi lényeket is teremett. Továbbá azt is tanítja,
hogy ezek a tiszta szellemi lények nem függetlenek, sőt
értünk vannak: Segítenek, őriznek minket, és harcot
vívnak azokkal a gonosz erőkkel, amelyek
körülvesznek minket. SÍK SÁNDOR pap költő az Angyal
című versében az angyalokat jóságos „útitársnak”
„királyi testvérnek” hívja, akik megnyitják fülünket,
hogy a „mindenség zengő kórusát” be tudjuk fogadni.

A napi evangélium is nagyon szép képet mutat
róluk. Jézus arra tanít minket, hogy a „kicsiknek”
vagyis a gyengéknek, elesetteknek az őrzőangyali
„szüntelenül látják a Mennyei Atya arcát”. () Ami azt
jelenti, hogy bár itt a földi életben nincs védelmezőjük,
nincs kibe kapaszkodniuk, de az égi angyalok segítik
őket, és Isten is megkülönbözetett szeretettel viseli
gondjukat. Ez az evangélium lényegéből származik,
Jézus názáreti beszédében világosan elmondta, hogy a
szegényekhez jött, mert ők szorulnak leginkább
segítségre.
Mit üzen számunkra az ünnep? Minden ember
rászorul Isten segítségére, az is, aki erősnek próbálja
magát mutatni. Kérjük őrangyalaink segítségét, hogy
tegyék érzékennyé a szívünket, és mi is meghalljuk a
„mindenség kórusának” a hangját, hogy vigyék Isten elé
jó szándékainkat, hogy az Ő szeretetét még jobban be
tudjuk fogadni.
Ferenc atya

Beszélni könnyű
Mt 7,21-23
Nem mindenki, aki azt mondja nekem: `Uram,
Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki
megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan
mondják majd nekem azon a napon: `Uram, Uram!
Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben
űztünk démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok
csodát?' Akkor majd kijelentem nekik: `Sohasem
ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik gonoszságot
cselekedtetek!'
Jézus Hegyi beszédének végén hangzanak el ezek a
figyelmeztető szavak, majdnem kétezer évvel ezelőtt,
de nagyon el kell rajta gondolkoznunk. Prófétál,
démonokat űz, csodákat tesz és nem megy be a
mennyek országába. Pedig a mi szemünkben szentnek

látszik, mert hát mindezt Jézus nevében teszi. És mégis,
valami nagyon hiányzik, végzetesen hiányzik az
életéből. Ami hiányzik az a szeretet, Isten és a felebarát
szeretete. Nem azért teszi, amit tesz, mert szeret, hanem
azért, mert így feltűnik, így kitűnik.
A magunk mindennapi életében mi cselekedeteink
rugója? Miért teszem, amit teszek? Régi gondolat, de
aktualitását nem vesztette el: „Mindent Isten nagyobb
dicsőségére!” Ebben benne van az, hogy nem a
környezetem elismerésére vágyom, hogy nem a magam
dicsőségét fényesítgetem, hanem csendben, alázatosan
szeretem Istent és a felebarátomat. Nem szövegeléssel,
hanem tettekkel.
Balthazár Zsolt
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CD-n egy év termése
Az egykori fölművesek kalendáriumának egyik
legjelesebb napja szeptember 29., Szent Mihály napja, a
számadások, s egyben az új szegődtetések ideje.
Ilyenkor tudtak egyúttal faluhelyen rövid időre
megpihenni, s a jól végzett munka eredményének örülni
az emberek.
Szimbolikusnak is tekinthető hát, hogy éppen
szeptember végén jelent meg az egy esztendeje új
karnagy vezetése alatt működő Sarlós Boldogasszony
kórus búcsúnapi koncertjének CD-je, melynek kiadását
épp az újlaki hívek biztatására határozta el az énekes
közösség.
Az ízléses borítóba öltöztetett korong egyúttal egy
fáradságos, ám gyümölcsözően tevékeny időszak
mérlege. A Török Andrea karnagy keze alatt újjáépült
kórus - továbbéltetve a hagyományokat - a november 1jei, Mindenszentek napi nagymisén, az adventi
rorátékon, a nagypénteki passión, majd a
virágvasárnapi, húsvétvasárnapi és pünkösdvasárnapi
nagymisén adott énekes szolgálatot. Sokak ünnepét tette
meghittebbé karácsonyi ünnepi hangversenyük is. A
kórus sikerrel szerepelt április 26-án a második kerületi
egyházi kórusok hagyományos találkozóján, a Musica
Sacra Civitatison, s röviddel ezután a XXXVII. Bárdos
Lajos Zenei Hetek alkalmából rendezett pünkösdhétfői

kórustalálkozón
a
Ciszterci
Szent
Imre
Plébániatemplomban.
Időközben új kórushagyományok is teremtődtek a
régiek mellé: a hétfői hat órai misét követően például
immár rendszeresen elénekelik a Csángó Úrangyalát,
melybe bárki bekapcsolódhat.
A lelkes közösség bátran vállalta a megmérettetést
is, benevezve a Mária Rádió I. Kórusversenyére. Hogy
nehéznek találtattak, azt a mindkét kategóriában
kiérdemelt ezüst minősítésük és az Aranymiatyánkért
kapott különdíj tanúsítja.
A versenyen is bemutatott művek legjavát a
záróhangversenyen, „hazai pályán” is előadták
egyéb darabok társaságában.
Ennek teljes anyaga szerepel a korongon, azaz a
plébánia híveinek szélesebb közössége számára is
elérhetővé vált CD-formájában, mely 1500 Ft-os áron
kapható a plébánián.
Az ajándékozásra is jó szívvel ajánlható korong
megvásárlásával az egyházközség tagjai egyúttal
hozzájárulnak ahhoz is, hogy a kórus következő
templomi koncertjeit is zenészek közreműködése
tehesse még emlékezetesebbé.
Marschall Mónika

Egymillióan már kiálltak az emberi élet védelméért
Nagy pillanat Európa életében és történelmi siker
Magyarországon: Európában egymillió ember nevét és
aláírását adva kiállt egy közös érték, az emberi élet
védelme és tisztelete mellett. Magyarország a nemzeti
minimum több mint háromszorosát gyűjtötte össze.
Valamennyi alapvető emberi jog azon alapul, hogy
minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan értéket
képvisel, ezért az emberi életet már a fogantatásától
kezdve védelmezni és tisztelni kell – fogalmaz
Frivaldszky
Edit,
a
polgári
kezdeményezés
magyarországi képviselője.
Az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezés
azt a kérést fogalmazta meg az Európai Unió jogalkotói
felé, hogy az EU ne támogasson anyagilag megfogant

emberi életek, embriók elpusztításával járó kísérleteket.
Több, mint egymillió európai állampolgár fejezte ki
eddig egyetértését ezzel a gondolattal.
Magyarország a nemzeti minimum több mint
háromszorosát gyűjtötte össze, így az Egy Közülünk
messze a legsikeresebb Európai Polgári Kezdeményezés lett hazánkban az eddig indított kezdeményezések közül.
Az aláírásgyűjtés október végéig nyitva áll minden
uniós szavazópolgár előtt, minden magyar ember
részese lehet ennek a közös európai sikernek.
Az aláírás lehetőségeiről a www.egykozulunk.hu
oldal ad tájékoztatást.
(Magyar Kurír 2013. 09. 13.)

Szentírás vasárnapjára
E könyv, a könyvek Atyja
E könyvet a Lélek adja
Fényesedik minden lapja

E könyvben Isten testesült meg
Előbb szavakban, majd betűvé lett
Minden sora lelket éltet

Az Út van benne és az Élet
Az Igazság - a Mérleg
Téged is megmérnek
Medgyesi Sándorné
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Családi események szeptemberben:
A keresztség szentségében részesültek:
Szeptember 1-én: Bíró Hunor László és Bíró Panni Erzsébet
Szeptember 8-án: Lakatos Botond Zsombor
Szeptember 15-én: Máthé Emma és Sütő Máté
Szeptember 22-én: Dán-Farkas Medárd és Tapolcai Hanna Rita
Szeptember 29-én: Dán Luca, Rácz Edit Krisztina és Cser Márton
Házasságot kötöttek:
Szeptember 14-én: Sárfi Béla és Gerencsér Nikolett
Halottaink:
Szulovszky Jánosné (71), Buzás Árpád (84), Farkas Józsefné (65), Pintér István
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: hétfőn és csütörtökön 1900 –2100 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy
telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149

* Egy kis kirándulásra hívjuk a híveket október 12-ére. Találkozunk reggel fél 9-kor a 29-es busz
megállójában az újlaki templomnál, Hűvösvölgy irányában. A táv kb. 10 km, az útvonal: NagykovácsiNagyszénás- Zsíroshegy- Pilisszentiván. Útiköltség 6-700 forint (+ BKV-bérlet). Szaszovszky József, tel. 36-77-459
* Adatik tudtára mindenkinek jóelőre, hogy hagyományos jótékonysági (=Pozsgai-) estünket idén
november 9-én, szombaton este rendezzük meg a plébánián. Egyének és közösségek, ifjak és idősebbek fellépését
egyaránt szeretettel kérjük és várjuk. Jelentkezni lehet Szaszovszky Józsefnél, Lasetzky Krisztinánál vagy Kovács
Bettinánál.
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.

Újlaki Hangok 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.

