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Urunk bemutatása 
Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe 

 

A Szentírás üzenete szerint, Jézust 40 nappal a 

születése után a Boldogságos Szűz Mária és Szent 

József elvitték a Jeruzsálemi templomba, hogy 

bemutassák Istennek, hálát adjanak, és áldozatot 

mutassanak be érte. Az esemény szépségét a 

találkozások adják meg. A Mennyei Atya találkozik a 

Fiúval, az Apostoli Hitvallás képét használva a 

„Világosság a Világossággal”. 

Ezzel a történet nem zárul le, 

mert ebből a világosságból, vagy 

más szóval isteni szeretetből 

részesül két idős ember Simeon 

és Anna próféta asszony. A 

Szentírás utal arra, hogy Simeon 

ígéretet kapott, hogy addig nem 

hal meg, amíg nem találkozik az 

Üdvözítővel, Anna próféta 

asszony pedig nem hagyta el a 

templomot, imádkozott és 

böjtölt. Mindketten részesülnek 

az Atya és Fiú találkozásának 

öröméből.   
Az ünnepnek fontos üzenete 

van a hétköznapi életünkre is. Felvetődhet ugyanis 

bennünk a kérdés: A napi feladatainkat végezve, 

hogyan találkozhatunk Istennel, és mit tehetünk azért, 

hogy a kiáradó szeretet fénye a mi arcunkat is 

megfényesítse? A választ az agg Simeon és Anna 

próféta asszony példája adhatja meg. Ők azért 

találkozhattak a megszületett Üdvözítővel, és azért 

részesülhettek a szeretetében, 

mert állandó készületben éltek. A 

templomban voltak, imádkoztak 

és böjtöltek. Mi nagyon sokszor 

úgy várakozunk az Istennel való 

találkozásra, hogy nem tesszük 

meg ezeket az előkészületeket. 

Lelkileg érzéketlenek vagyunk, 

hiányzik belőlünk az elhatározás 

és a kitartás. Az ünnep mintha 

arra figyelmeztetne bennünket, 

hogy a szeretetet jelképező fény 

befogadásához meg kell nyitni a 

szívünket, és engednünk kell, 

hogy az áthassa életünket. 

Ferenc atya 

 

 

Engesztelés a bűnökért 
„Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (Mt 4,10) 

 

Az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt, hogy Dr. 

Erdő Péter bíboros úr plébániánkat Szent Margit 

csontereklyéjével ajándékozta meg. A kereszt alakú 

ereklyetartót és a szentről készített Feszty Masa által 

készített festményt, az ádventi triduum keretén belül 

Cserháti Ferenc segédpüspök áldotta meg. A 

templomunkban elhelyezett ereklye lehetőséget ad 

számunkra, hogy Szent Margit engesztelő életét 

újragondoljuk, életünkre alkalmazzuk. Ezért 

célszerűnek látszik, hogy minden hónap 27-én 

engesztelő szentmisét mutassunk be családjainkért és 

nemzetünkért. (A 27-ét azért választottuk, mert IV. Béla 

leánya 1242. január 27-én született). A szentmise előtt 

elénekeljük a Gömöry Kódex alapján írt, és Pázmány 

Péter rítusának dallamára készített vesperást. A 

szentmisét követően pedig az ereklye jelenlétében 

szentségimádást tartunk. 

Az első engesztelő szentmise január 27-én hétfőn 

este volt. Az elmélkedés témájául a 10 parancsolat első 

parancsa ellen elkövetett bűnökért való engesztelést 

választottuk. Az első parancs így szól: „Uradat, 

Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (Mt 4,10). Az 

elmélkedés először az engesztelés szó tartalmát 

magyarázta. Engesztelés azt jelenti, hogy önmagunk 

vagy mások bűnei által okozott sebeket, a Jézus 

Krisztus megváltása által kapott kegyelem segítségével 

gyógyítjuk. Szent Margit úgy engesztelte családja és 

nemzete bűnei által okozott sebeket, hogy Isten 

kegyelmének segítségével alázatosan szolgálta a 

környezetében élő szerzetesnővéreket. Ezzel példát 
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mutatott családja és nemzete számára. 

     Korunk egyik fájdalmas vonása az Istentől 

elfordulás, és a „földi istenek” vagyis az anyagi javak, 

az érvényesülés, a hatalom felé való irányulás. A 

történelem tapasztalata szerint az áteredő bűn által 

megsebzett ember mindig hajlott a rosszra, de Isten 

létének elfogadása, és a megváltás kegyelmébe vetett 

hit segítette lelki gyógyulását. A hitében 

bizonytalankodó, vagy hitetlen ember nehezebben 

gyógyul. A hívő ember engesztelésének egyik fontos 

feladata, hogy egész élete, és jó cselekedetei által a 

keresők figyelmét minden jóság forrása, Isten felé 

irányítsa. Úgy ahogy ezt Szent Margit tette: Isten 

kegyelmét kérve, és az Ő jóságára hivatkozva a 

környezetében levő emberek terheit viselve. Bízva 

abban, hogy társai arcába tekintve Isten szeretetének 

vonásait is felismerik.  

Ferenc atya 

 

 

Szabadság és rabság  
33. Zsoltár 12-15. versek 

 

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, 

az a nép, amelyet tulajdonául kiválasztott!  

Letekint az Úr az égből, mind látja az emberek fiait,  

hajlékából nézi a föld megannyi lakóját.  

Egytől-egyig ő alkotta szívüket, 

ismeri minden tettüket.” 

Mikor szabad az ember? Tényleg úgy volna, hogy 

az, aki kívül él a törvényen, az a szabad ember? Sokan 

ezt így hiszik. Pedig a szabadság nem korlátlan és nem 

is lehet korlátlan. Ott van mindjárt a másik ember 

szabadsága, amely (joggal) korlátozza az én 

szabadságomat. De mit kezdjek a törvényekkel, 

amelyeket Isten adott? Azok bizony korlátok 

számomra. 

Ezeket a korlátokat át lehet lépni, az embernek az 

Isten szabad akaratot adott, akkora szabadságot, hogy 

akár szembe is szállhat vele, megtagadhatja. Kilép az 

Isten barátságából, maga akarja eldönteni, mi a jó és mi 

a rossz. Amikor az autóval az úton megyek, enyém a 

kormány, a motort és a féket én uralom. De nem vagyok 

szabad, mert az út korlátoz. Elvethetem az utat, 

(„Nekem ne parancsoljon senki!), de akkor másféle 

törvények lépnek életbe. Az útról lerohanó autót 

másféle szabályok irányítják, mint az úton haladót. A 

szakadékba zuhanás közben is enyém a kormány, meg a 

fék, meg a gázpedál, de egészen más törvény lesz úrrá 

fölöttem: a gravitáció, amely fölött semmiféle 

hatalmam nincsen. Most már nem mondhatom, hogy 

akkor hagyom abba, amikor akarom (pl. alkohol, sex, 

kábítószer), nem én vagyok az úr.  

Isten bölcsen és az érdekemben adta a törvényt. Ha 

nem tetszik, jön a másik törvény, amit a Sötétség 

Fejedelme ad, mit ad, kényszerít rám. Az első, Isten 

törvénye hazavezet, hozzá. Ezt a szabadságot 

válasszuk! 

Balthazár Zsolt

 

 

Legyőzetve győz 
Mindszenty bíboros életáldozata 

 

Devictus vincit – Legyőzetve győz. A 70 éve, 1944. 

március 3-án veszprémi püspökké kinevezett 

zalaegerszegi apátplébános, Mindszenty József ezt 

választotta jelmondatául. Élete igazolta jelmondatát. 

Legyőzetett: mivel síkra szállt az üldözöttekért, alig 

néhány hónap elteltével már nyilas börtön foglya volt 

kispapjaival együtt. A börtönben szentelte pappá többek 

közt Kovács József atyát, aki hosszú ideig szolgált itt 

Újlakon.  

A háborús katasztrófában minden tekintetben 

kivérzett az ország. A magyar katolikus egyház 

prímása, Serédi bíboros érsek röviddel a háború vége 

előtt elhunyt. E válságos helyzetben alkalmas 

főpásztorra talált Mindszenty József személyében XII. 

Piusz pápa, így 1945-ben esztergomi érsekké nevezte 

ki, majd 1946-ban bíborossá kreálta. Ekkor mondta neki 

a Szentatya: „Te leszel az új bíborosok közül az első, 

akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett 

vértanúságot.” Újabb prófétikus kijelentés – hiszen a 

hit, az egyház és a nemzet szabadságáért végigküzdött 

három nehéz év elteltével 1948 Karácsonyán a Rákosi 

vezette kommunista diktatúra börtönébe került. 

Borzalmasan megkínozták, majd koncepciós perben 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték – éppen 65 

évvel ezelőtt, 1949. február 8-án. Ismét legyőzetett.  

1956-ban a forradalom és szabadságharc napjaiban 

kiszabadult. A szovjet hadsereg túlereje november 4-

étől kezdve néhány nap alatt eltiporta a szabadságot és 

visszaállította a kommunista diktatúrát, ezúttal Kádárral 

az élen. Mindszenty bíboros az USA budapesti 

nagykövetségén kért menedékjogot s lett 15 évre a 

Szabadság téri épület lakója. Bár főpásztorként 

egyáltalán nem tevékenykedhetett, mégis szálka volt a 

diktatúra szemében, hiszen jelenléte egyetlen szó nélkül 

is a szabadságra felhívó jel volt, amely a diktatúrát 

alapjaiban veszélyeztette. Így Kádár diplomatái hosszú 

éveken át próbálták elérni Mindszenty eltávolítását az 

érseki székből ill. az országból. Nehéz tárgyalások 
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végül oda vezettek, hogy 1971-ben Mindszenty bíboros 

Rómába, azután Bécsbe távozott, majd 40 évvel ezelőtt, 

1974. február 5-én – éppen perének 25. évfordulóján – 

VI. Pál pápa megüresedetté nyilvánította az esztergomi 

érseki széket. A magyarországi kommunista vezetés 

elégedetten dörzsölte a kezét: Mindszenty végleg 

legyőzetett.  

Devictus vincit – Legyőzetve győz. A diktatúrák 

összeomlottak, Mindszenty bíboros úr életáldozata 

azonban ma is élő üzenet, amely nekünk szól. 

Bennünket is Krisztus követésére, örömhírének 

hirdetésére, Egyháza mellett való hűséges kiállásra, 

engesztelésre és hazaszeretetre hív minden nehézség 

vagy akár üldöztetés közepette is, hiszen „nagyobb 

szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja 

barátaiért.” (Jn 15, 13) 

2014. február 8-án, szombaton este 7 órai kezdettel – 

elítélésének 65. évfordulóján – Mindszenty József 

életéről tartok előadást a plébánián, amelyre szeretettel 

várom az érdeklődőket. 

 

Koncz Ádám 
 

 

„Jézust hallgassuk, ne a hamis prófétákat!” 
 

A keresztény tud őrködni szíve felett, és meg tudja 

különböztetni, hogy mi származik Istentől és mi a hamis 

prófétáktól – fejtette ki Ferenc pápa homíliájában. 

Január 7-én Ferenc pápa a Szent Márta-házban 

bemutatott szentmisén ismételten leszögezte, hogy Jézus 

útja a szolgálat és az alázat útja. Ezt kell 

követnie minden kereszténynek. 

„Maradjatok az Úrban” – Ferenc pápa 

János apostol buzdításából indult ki 

homíliájában. Ez olyan életre szóló 

tanács, amelyet János szüntelenül 

hangoztat. Annak a kereszténynek, aki az 

Úrban akar maradni, tudnia kell, hogy mi 

történik saját szívében – ez az egyik 

magatartásforma, amelyet János apostol megjelöl. Ezért 

ne higgyünk minden léleknek, hanem tegyük őket 

próbára. Szükség van a jó és a rossz szellemek közötti 

megkülönböztetésre. 

Fel kell ismernünk, hogy a kérdéses dolog hatására 

az Úrral maradunk-e, vagy eltávolodunk tőle. 

Szívünkben mindig vannak vágyak, kívánságok, 

gondolatok. De fel kell tennünk a kérdést: ezek az Úrtól 

vannak-e, vagy vannak közöttük olyanok, amelyek 

eltávolítanak az Úrtól? János apostol ekkor arra buzdít 

bennünket, hogy tegyük próbára azt, amit gondolunk, és 

amit kívánunk. Ha ez az Úr vonalát követi, akkor jó, de 

ha nem… 

Tegyétek próbára, vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy 

megértsétek, valóban Istentől jönnek-e, mert sok hamis 

próféta lépett föl a világban (vö. 1 Jn 4,1). Próféták 

vagy próféciák, vagy javaslatok: Én ezt szeretném 

csinálni! De ez nem vezet el téged az Úrhoz, hanem 

eltávolít Tőle. Ezért szükséges, hogy éberek legyünk. A 

keresztény olyan férfi vagy olyan nő, aki tud éberen 

őrködni szívén. Nagyon sokszor szívünkben jönnek-

mennek a dolgok; egy kispiachoz hasonlít, mindent 

megtalálsz benne. De ez nem lehetséges! Ahhoz, hogy 

az Úrban maradjunk, különbséget kell tennünk: ez az 

Úrtól van, ez pedig nem. 

Mi tehát a kritériuma annak, hogy megértsük: ez a 

dolog Krisztustól vagy az antikrisztustól jön? Szent 

János gondolata világos, egyszerű: „Az Istentől való 

lélek erről ismerhető föl: minden lélek, amely vallja, 

hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Minden 

olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem 

Istentől való”. (Jn 4,2-3). Tehát az antikrisztus 

szelleme. Mit jelent azonban az, hogy elismerjük, hogy 

az Ige Testben jött el? Azt jelenti, hogy 

elismerjük Jézus Krisztus útját, 

elismerjük, hogy Ő, Isten létére 

lealacsonyodott, megalázta önmagát, 

egészen a kereszthalálig. 

Ez Jézus Krisztus útja: a 

lealacsonyodás, a teljes megaláztatás. Ha 

egy gondolat, egy vágy az alázatnak, a 

lealacsonyodásnak, a mások szolgálatának 

útjára visz, akkor Jézus útja. Ha azonban az önteltség, a 

hiúság, a gőg, egy elvont gondolat útjára visz, akkor 

nem Jézusé. Gondoljunk Jézus megkísértésére a 

pusztában: a sátánnak mind a három javaslata el akarta 

távolítani Jézust ettől az úttól, a szolgálat, az alázat, a 

megaláztatás, a szeretet útjáról. Azonban Jézus életével 

hajtott végre karitatív cselekedetet. A három kísértésre 

Jézus nemet mond: Nem, nem ez az én utam! 

A pápa ezután mindenkit arra szólított fel: 

gondolkozzon el arról, hogy mi megy végbe szívében. 

Mire gondolunk, mit érzünk, mit akarunk, mérlegeljük-

e a lelkeket. Tegyük fel magunknak a kérdést: 

mérlegelem-e, amit gondolok, amit akarok, amit 

kívánok – vagy mindent elfogadok? 

Gyakran a szívünk egy utca, ahol mindenki fel-alá 

jár. Vajon mindig azokat a dolgokat választom-e, 

amelyek Istentől jönnek? Tudom-e, hogy melyek azok, 

amelyek Istentől jönnek? Ismerem-e gondolataim, 

vágyaim megítélésének valódi kritériumait? 

Gondoljunk erre és ne feledjük, hogy a szempont az Ige 

Megtestesülése. Az Ige testben jött el: ez Jézus 

Krisztus! Jézus Krisztus emberré lett, Isten emberré lett, 

lealacsonyította magát, megalázta magát szeretetből, 

hogy mindnyájunkat szolgáljon. János apostol megadja 

nekünk a kegyelmet, hogy megismerjük, mi megy 

végbe szívünkben és a bölcsességet, hogy meg tudjuk 

különböztetni, mi az, ami Istentől származik és mi az, 

ami nem. 

(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2014. 01.) 
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Családi események januárban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Január 12-én: Mráz Nóra, Január 18-án: Csernyák Kamilla Olivia Margit 

 

 

Halottaink: 

Papp Tiborné (76), Szigethy Gyuláné (67), Halmos Iván 

 

 

Plébániánk rendszeres programjai 
 

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: pénteken 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 keddjén papokért imádkozunk 

az esti szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben.  

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: hétfőn és csütörtökön 19
00

 -21
00

 a Szent 

István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy 

telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149 

 

 

Hirdetések 
 

Minden hétfőn az esti szentmise után a kórus a Csángó Úrangyalát énekli. 

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. 

 

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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