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Figyeljünk az idősekre 
 

Talán nem véletlen, hogy hűvösebb, deresebb 

időben különleges figyelemmel fordulunk az idősek 

felé. Hiszen ősszel a természet is mintha elvesztené 

fiatalságát. A fák lombjai lehullnak, a rétek elvesztik 

üde zöld színüket, a napnak a sugarai fáradtabbnak 

látszanak. Találóan fogalmaz Arany János Toldi estéje 

című művében, amikor ezt írja: "Őszbe csavarodott a 

természet feje".   
Az ember, amikor idősebbeket lát eltűnődhet az idő 

múlásán, de ezzel együtt át kell éreznie az irántuk érzett 

felelősségét, kötelességeit is. Az emberi élet ugyanis - a 

természettől eltérő módon - nem újul meg minden 

tavasszal, hanem a földi élettől való eltávozás felé tart. 

S ez az út nem könnyű. Nem csak a közelgő búcsú teszi 

nehézzé, hanem az elmulasztott lehetőségek nyomasztó 

érzése, és növekvő betegségek száma is. Az  idősödő 

ember segítségre, támogatásra szorul. El kell 

mondanunk, hogy mit kaptunk tőlük, mit köszönhetünk 

nekik. El kell mondanunk, hogy a tőlük kapott szellemi, 

lelki értékeket, mint kincseket fogjuk hordani a 

szívünkben, és rájuk hivatkozva tovább fogjuk adni 

másoknak. Végül el kell mondanunk, hogy a 

legnehezebb pillanatokban sem fogjuk elengedni a 

kezüket. 

Az elmúlástól való félelmet, és az idősekért érzett 

aggódást a hívő ember is átérzi, mégis reménnyel tekint 

a jövőbe. Az ókori katakombákban az örök életet, az 

örökzöld fa ágain ülő madarakkal jelképezték. Ezek 

jelzik, hogy létezik az örök tavasz is, amelyet a 

Gondviselő Isten ad számunkra. Ha valaki ebben hisz, a 

néha nehéznek tűnő út is könnyebbé válik számára. 

Ferenc atya 
 

 

Halottak napja 
 

A küzdő Egyház tagjainak vergődése a test bilincsei 

között így sikoltja az égre könyörgését, hogy az általa 

dicsőített győzelmes Egyház sorába felvétessék. Az 

ünnep másnapján pedig, november 2-án, a szentek 

közösségének harmadik birodalma is belekapcsolódott 

az ünnepségbe: 998-ban Szent Odiló apát elrendelte, 

hogy ezen a napon zsolozsmával és szentmiseáldozattal 

a halottakról emlékezzenek meg. Így lett 

teljessé a földet a másvilággal egybefonó 

hármas egység ünneplése, a küzdő, 

szenvedő és győzedelmes szentek össze-

fogása, a Hiszekegyben vallott "szentek 

egyessége".  
"Könyörüljetek rajtam, könyö-rüljetek 

rajtam, legalább ti, barátaim!" Jób, a nagy 

földi szenvedő mondta sok panaszkodó szó között 

három barátjának, azóta szokás ezeket a szavakat a 

maguk dermesztő igazságában a másvilág lakóinak 

szájába adni. Mert van másvilág, hitünk mondja, 

melyhez ragaszkodunk, az elmélkedő értelem is sürgeti 

létezését, a kinyilatkozatás derengő fényt szór rá. 

Tudjuk, hogy három nagy birodalma van e világnak, a 

mennyország, a pokol és a tisztítóhely. A 

tisztítóhelyre, amelyre Halottak napján és 

novemberben Halottak hónapján 

gondolunk, azok jutnak, akik úgy éltek, 

hogy segítségünkre még szükségük van, és 

lehet rajtuk segíteni. 

 

Radó Polikárp OSB 
 

 

Ne aggódjatok! 
Filippiekhez írt levél 4. fejezet 6. és 7. vers 

 

Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, 

hanem minden helyzetben hálaadással végzett 

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket 

Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden 

értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus 

Jézusban. 

Hányszor hallottuk az evangéliumban, hogy egy 

hajszálunk sem vész el, hányszor hangzik el a 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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Szentírásban, hogy „Ne féljetek!” De sokszor úgy tűnik, 

bizony félünk, sőt szorongunk. Csak egy gyakorló 

pszichológus tudná megmondani, hogy hányan vannak, 

akik tulajdonképpen nem is tudják igazán megmondani 

rettegésük okát, és mégis félelemben élnek. De akik 

megjelölik az okot, és az valóban a félelem forrása, 

azok sem az Isten békéjéért imádkoznak, hanem 

valamiféle saját erőből történő megoldást keresnek. 

Persze: segíts magadon, az Isten is megsegít – kell az én 

magatartásom is ahhoz, hogy Isten békéjét elfogadjam, 

befogadjam. Mert ez az a béke, amely meghalad 

minden értelmet. 

 

Balthazár Zsolt 
 

 

Újra jótékonysági est 
 

November 8-án este szeretnénk újra együtt lenni a 

Szt. István teremben. És együtt örülni a fellépők sikeres 

produkcióinak, melyeket részben közös próbákon 

gyakoroltak be; együtt örülni a közönség tapsának, 

mellyel tetszését fejezi ki; együtt örülni a 

háziasszonyok hozta süteményeknek (kérjük szépen, aki 

tud…) és az önkéntes adakozók adományának. 

Mint ismeretes, ebből az adományból karácsonyi 

csomagok készülnek idős testvéreink számára. A 

csomagba valók beszerzése, összecsomagolása és az 

ajándék célba juttatása mind-mind feladat, de olyan 

feladat, amely szeretet-kapcsolatot teremt, vagy talán 

már inkább növel az újlaki hívek között. 

Mindenkit hívunk, jöjjön osztozni a feladatokon. 

Akár mint „egyszerű” néző, akinek jelenléte, tapsa 

feltétele az est sikerének. Még jobban várjuk persze a 

szereplőket, akik nélkül nincs műsor: jelentkezzenek 

mielőbb Hecsei Nikolettánál (20/262-75-78) vagy 

Kovács Bettinánál vagy Lasetzky Krisztinánál (30/577-

7378) vagy Szaszovszky Józsefnél (3-677-459). És 

számítunk persze kínálnivalóra és adományra és majd 

csomagkihordásra, de a jó tanácsot is örömmel vesszük, 

kiket illenék még megajándékoznunk. Tavalyi 

felhívásunk mottója változatlanul érvényes: 

 „Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre 

buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk 

el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább 

bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot.” 

Zsid 10,24k 

Szaszovszky József 
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Történetünk Isten irántunk való szeretetének története 
 

„Emlékezzünk mindenre, amit Isten értünk tett: a 

bűneinkre is emlékeznünk kell, egészen őszintének kell 

lennünk magunkkal” – figyelmeztetett Ferenc pápa 

október 7-én, kedden reggel a Szent Márta-házban 

bemutatott szentmisén. 

„Amit Isten népével tett, azt teszi mindnyájunkkal. 

Miért minket választott ki az Úr? Én keresztény 

vagyok, az a másik pedig még soha nem hallott Jézus 

Krisztusról. Ez a kegyelem műve. A szeretet 

kegyelméé. 

Emlékezzünk életünk konkrét valóságára, mint 

ahogy ezt Pál teszi, aki a galatákhoz írt levelében 

őszintén megvallja: kegyet-lenül üldözte az egyházat. 

Nem mondja – mutatott rá a Szentatya –, hogy »jó 

vagyok, ennek és ennek a fia, nemesi származású 

vagyok«. Nem. Pál ezt mondja: »üldöztem Isten 

egyházát, rossz voltam«. Pál visszaemlékezik múltjára 

és a kezdetekre.” 

„Ez a szokás, hogy visszaemlékezzünk életünkre, 

nem nagyon terjedt el köreinkben – folytatta homíliáját 

a pápa. – Elfelejtjük a dolgokat, a pillanatban élünk, 

elfelejtjük a történelmet is. Mindnyájunknak van egy 

története: ez a kegyelem, a bűn, az előrehaladás 

története. Jót tesz, ha történetünkre emlékezve 

imádkozunk. Pál ezt teszi, amikor elmeséli életének egy 

részét. És ezt is mondja: »Az Úr kiválasztott engem! Az 

Úr meghívott engem! Az Úr üdvözített engem! Ő volt 

útitársam.«” 

„Amikor visszaemlékezünk életünkre, tulajdon-

képpen Istent dicsőítjük. Emlékezzünk vissza 

bűneinkre, amelyektől megszabadított minket az Úr, és 

dicsőítsük Istent! Pál azt mondja, csak két dologgal 

dicsekszik: bűneivel és a keresztre feszített Krisztus 

kegyelmével. Pál visszaemlékezett bűneire, és így 

dicsekedett: »Bűnös voltam, de a keresztre feszített 

Krisztus üdvözített engem.« Pál Krisztussal dicsekedett. 

Ez volt Pál emlékezete. Ezt kell, hogy tegyük 

mindnyájan Jézus kérésére” – hangsúlyozta a Szentatya. 

[…] 

„Istennel való kapcsolatunk a keresztség napján 

pecsételődik meg, de nem akkor kezdődik, hanem 

korábban: már akkor elkezdődött, amikor Isten öröktől 

fogva kiválasztott minket. Ez a kapcsolat Isten szívében 

kezdődik – mondta a pápa. –Emlékezzünk arra, hogy 

Isten kiválasztott bennünket! Emlékezzünk a vele való 

szövetségre!” „Tiszteletben tartottuk ezt a szövetséget 

vagy sem? – tette fel homíliájában a kérdést a 

Szentatya. – Nem. Bűnösök vagyunk. De emlékeznünk 

kell Isten ígéretére, amelyben soha nem csalatkozunk. 

Ez a mi reménységünk. Ez az igazi imádság.” 

Ferenc pápa egy felhívással zárta szentbeszédét, azt 

kérte, imádkozzuk el a 138. (139.) zsoltárt: „Uram, te 

megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, 

vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. 

Szemmel tartod járásomat és pihenésemet.” 

„Imádkozzuk ezt, és emlékezzünk történetünkre 

Isten színe előtt. Mert történetünk Isten irántunk való 

szeretetének története” – hangsúlyozta homíliája végén 

a Szentatya. 

(Magyar Kurír 2014. október 7.) 

 

 

Nagy Britannia: kolostor bankároknak 
 

Imádkozni, etikát tanulni és a szegényekkel együtt 

dolgozni – erre hívja Justin Welby anglikán prímás, 

canterburyi érsek a leendő bankárokat. A jelentkezők 

egy évet töltenek ebben a monasztikus jegyeket viselő 

életformában. A Vatikáni Rádió mutatta be Welby 

tervét. 

A canterburyi érsek hivatali székhelyét – a Lambeth 

Palace-t – ajánlotta fel arra, hogy ott működhessen az a 

kolostor, ahol leendő bankárok, pénzügyi menedzserek 

kapnak lehetőséget egy éven át etikát, filozófiát tanulni, 

valamint imádkozni és a szegényekkel együtt dolgozni 

– adta hírül a Vatikáni Rádió német szerkesztősége 

a Daily Telegraph brit napilap híre nyomán. Az 58 éves 

Welby érsek – mielőtt az 1980-as években az egyházi 

szolgálatot vállalta – az Elf Acquitaine, illetve az 

Enterprise Oil olajipari cégnél töltött be vezető 

állásokat. 

Canterbury érseke kezdeményezését indokolva azt 

hangsúlyozta: ha nem változik meg a következő öt évben 

a vezetési kultúra, akkor a pénzügyi szolgáltatási 

szektort túlszabályozás és évtizedekre kiható 

bizalomvesztés fenyegeti. 

Egy év a monasztikus jellegű életformában elmélyíti 

az önismeretet, megtanít reflektálni saját 

cselekedeteinkre, segít megérteni belső motivá-cióinkat, 

ugyanakkor megismertet a teológia emberképével, 

mind-emellett elősegíti a közösségi igényt, érzékennyé 

tesz a szegények problémáira, így egy életre 

meghatározó hatást tud kifejteni a személyiségre. 

Az anglikán prímás szeptember közepén tette közzé 

20 és 35 év közötti fiataloknak szóló felhívását az 

elvonulás évének megkezdésére. A Lambeth Palace 

egyelőre 16 főt tud befogadni, de további 40 érdeklődő 

kapcsolódhat be „külsősként” a programba. 

(Magyar Kurír 2014. október 15.) 
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Családi események októberben: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Október   5: Györkő Dénes 

Október 12: Csikós Hunor 

 

Házasságot kötöttek: 

Október 4: Nagy Áron és Jónás Izabella Éva 

                   Szalók Dániel és Kovács Renáta 

                   Hoffmann Zsolt és Czobor Fruzsina 

 

Halottaink: 

Kovalóczy György (93), Farkas Zoltán (75), Puskás Ottóné (85) 

 

 

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 hétfőjén papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet hittanteremben. 

Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):  

Hétfő, péntek 10
00

 - 12
00

,  

kedd, szerda, csütörtök  

16
00

 - 18
00

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
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 

Schola próbák: szerdánként 19
00 

-20
30

 az oldalká-

polnában.
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