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Az irgalmasság rendkívüli szentéve
Ferenc
pápa
megválasztásának
második
évfordulóján, meghirdette az Irgalmasság rendkívüli
szentévét, amely 2015. december 8-án, Szeplőtelen
fogantatás ünnepén kezdődik és 2016.
november 20-án, Krisztus Király
vasárnapján zárul. A szentév plakátja
(logója) a Jó Pásztor példabeszédét
juttatja eszünkbe, aki felkeresi és a
nyájhoz visszaviszi az eltévedt bárányt
(Lk, 15,3). A plakátnak azonban vannak
érdekes részletei, amelyek fontos
üzenettel bírnak számunkra. Az egyik
jellegzetessége az, hogy az eltévedt
bárány egy törékeny ember, akivel
könnyen mindnyájan azonosulhatunk. A
másik sajátossága pedig az, hogy
Jézusnak és a vállán levő embernek az
arca szinte egybe olvad. Ez jelezheti,
hogy Jézus azonosul a vállán levő
emberrel, de azt is kifejezheti, hogy a
hordozottnak, - Jézussal azonosulva - mások
hordozójává kell válnia.
A művész üzenete megfelel Szent Pál apostol
tanításának. Az apostol a Rómaiakhoz írt levelében azt
írja, hogy amikor megkeresztelkedünk "egybenőttünk"
Krisztussal
(Róm
6,5),
vagyis
krisztusivá
(kereszténnyé)
váltunk
és
ennek
külső
cselekedeteinkben
is
meg
kell
nyilvánulnia.
Ugyanennek a levélnek egy másik helyén pedig azt írja,

hogy Krisztust "öltsük" magunkra (Róm 13,14), és így
használjuk a világosság fegyvereit. Az apostol ezekben
a sorokban saját tapasztalatáról tesz tanúságot. Nem a
rossz szándéka, hanem a törvény merev
értelmezése eltávolította őt Isten
nyájától. Isten szeretetének érintései
által azonban fel kellett ismernie, hogy
Jézus Isten Fia a kereszten meghalt érte,
bűnösért, és neki is ennek a szeretetnek
a hirdetőjévé kell válnia.
A plakátból kiindulva nem nehéz
felismerni a rendkívüli szentév üzenetét.
Bűntől sebzett világunkban sokan
vannak, akik saját tévedéseik, mások
megtévesztése, vagy az elmúlt évtizedek
súlyos bűnei miatt eltávolodtak a
nyájtól. Sokakban keserűség, sértettség
van, mások közömbösekké váltak. A
kereszténységnek az egyik legfontosabb
feladata, hogy az értünk kereszthalált
szenvedett Jézus szeretetét megmutassa a világ felé.
Jézus nem azért jött, hogy büntessen, hanem, hogy a
megtévedt bűnösöket szeretetével visszavezesse Isten
népének közösségébe. Ezt a szeretetet nevezzünk
irgalomnak, vagy a latin alapján (misericordia) irgalmas
szívűségnek. Mivel mi keresztények egybenőttünk
Jézussal, nekünk is ezzel az irgalmas szeretettel kell a
bűn által megsebzett, eltévedt emberek felé fordulnunk.
Ferenc atya

Adventi készület
Szent Pál Efezusiakhoz írt levele
4. fejezet 17-18.20-24 versek
Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban,
hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek,
akik hiúságokon jártatják az eszüket. Sötétség borult az
értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük
levő
tudatlanság
miatt,
amely
szívük
megátalkodottságának következménye. Ti azonban nem
így tanultátok Krisztustól, ha valóban őt hallottátok és
róla kaptatok oktatást, annak az igazságnak
megfelelően, amely Jézusban van: vessétek le a korábbi

életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a
megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg
gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az
új embert, aki Isten képére igazságban és valódi
szentségben teremtetett.
Karácsonyra, az Úr megszületésének ünnepére
készülünk. Gondolkodjunk el arról, hogy hogyan
készülünk! Kellene készíteni egy fontossági sorrendet.
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Mert bizony fontos a karácsonyfa, fontosak az
ajándékok, fontos mit teszünk a terített asztalra, de
tényleg ezek a legfontosabb dolgok az ünnepre
készülődve?
Új fajta bálványimádás terjedt el a keresztény
világban, egy rég halott istenség, a Mammon támadt fel,
az anyagvilág uralomra tör. Csillog-villog a kirakat,
lágy zene szól a plázákban, a reklámok a szemünket és
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a fülünket foglalják le. Az Isten, a valódi, a teremtő
Isten lehajolt az emberekhez, Megváltót küldött – erről
nem szólnak a reklámok. Pedig az egyetlen nagyon
fontos dolog az lenne, hogy azt a betlehemi Kisdedet
méltó módon fogadjuk a szívünkbe. Készüljünk
érkezésére!
Balthazár Zsolt

Ünnepre készülünk
… „Márta meg sürgött-forgott, végezte a
háziasszonyi teendőket.” Érthető, hiszen rangos
vendéget látott vendégül, próbálta hát megadni a
módját. Ő volt az idősebbik nővér (vö. Lk 10,38k), ő
érezhette vállán a felelősséget. Ki ne érezné át a
helyzetét, ki ne cselekedne hasonlóképpen főként az
asszonyok, de adott esetben a férfiak közül is?
Az advent a készület ideje. Vásárolunk, takarítunk,
sütünk-főzünk, fát díszítünk. Rendezgetjük az
ajándékot, hogy minél jobban örüljön neki
házastársunk, drága gyermekünk. Meg persze a vendég
is, akinek szintén meglepetést akarunk szerezni. Alig
hihető, hogy a tiszta és díszes lakás, a figyelemmel
kiválasztott és szeretetünket jelző ajándék, a finom falat
az ünnepi asztalnál bárkinek ellenére lenne. És tudjuk,
mindezt nem adják ingyen, ennek elérése erőfeszítésbe
kerül. Adventben többé-kevésbé mindnyájan márták
vagyunk, sürögve-forogva készülődünk. (Olykor persze
azt se bánjuk, ha közben a saját kiválóságunk is kissé
kidomborodik…)

Aligha hiba tehát Márta példáját követni a sürgésforgásban. Baj csak akkor van, ha mindeközben
elfelejtjük följebb emelni a tekintetünket. Meg persze a
szívünket. Sursum corda! Családtagokat és vendégeket
számolgatva ne feledkezzünk meg a legfőbb vendégről,
akiről ez az ünnep szól. Sose tévesszük szem elől Márta
húga, Mária példáját, aki „odaült az Úr lábához, és
hallgatta szavait”. Hiszen ez karácsony lényege: hogy
az érkezőre figyeljünk. Arra, akinek jászolánál
semmiféle gügyögés ne tévesszen meg bennünket – a
mindenség Urának megtestesülését ünnepeljük.
„Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el
soha.” Ez lebegjen szemünk előtt addig is, amíg úgy
érezzük, kénytelenek vagyunk mártaként sürögniforogni, halandó emberként a mulandó dolgokkal
foglalkozni. De készítsük már közben is lelkünket a
méltó ünneplésre. Hogy elérhessük azt, amit nem
vesztünk el soha.
Szaszovszky József

Szállást keresnek… befogadnátok őket?
Kedves Testvérek! Egy József nevű férfi és egy
Mária nevű állapotos asszony szamárháton indultak el
Názáretből Betlehembe. Szegények, nincs sok pénzük,
az út viszont még nagyon hosszú. Nincs hol
megpihenniük, nem tudják, hol aludhatnának a
következő éjszaka. Mária hamarosan szülni fog. Nem
ilyen körülményeket érdemelnek ebben az állapotban,
igaz?
De nincs mit tenni, el kell jutniuk Betlehembe, tovább
kell menniük, akármennyire is nehéz és fárasztó az út.
Tudnánk nekik segíteni? Be
tudnánk őket fogadni legalább egy
éjszakára, hogy hajlék legyen a
fejük fölött? Hátra tudjuk hagyni
csak 1-2 éjszakára a személyes
akadályainkat? József és Mária nem
fogják megnézni, kitakarítottunk-e,
rend van-e a lakásban. Nem kérnek
háromfogásos vacsorát. Nekik most
csak szállásra van szükségük.

Némi összefogással ez most megoldható egész
Adventben! Ugyanis plébániánkon idén is folytatódik a
hagyomány: Szállást keres a Szent Család – egy
gyönyörű kép formájában. A Szent Családot ábrázoló
kép a templomból indul Advent első vasárnapján, és
oda is érkezik vissza Szentestére. A családok
egymáshoz elviszik a megáldott képet és egy
imádságot, előre megbeszélt időpontban. A kép a
fogadó családnál marad, majd ők viszik tovább egy
következő családhoz, egy vagy két nappal később. Ima
végén általában a fogadó, vendéglátó
család valamivel megkínálja a képpel
érkezőket.
Az éjféli misén csodálatos érzés
látni, hogy megérkeztek, és ebben mi
is segítettünk nekik, részesei voltunk
a történetüknek!
Szép összefüggés, hogy a most
következő Szent Márton-év két
fókuszpontja a közösségépítés és a

Újlaki Hangok

3

párbeszéd, és ez a régi népszokás mindkettőnek eleget
tesz, amellett, hogy Jézus születésére készülünk.
A táblázatot elkészítettük, már csak a jelentkezőket
várjuk. Mindenkit bátorítunk, hogy vegyen részt ebben
a gyönyörű adventi programban, mely ideális lelki
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készülődés Egyházunk egyik fő ünnepére! Jelentkezni
lehet telefonon (0630 938 8292) vagy emailben
(szallastkeres.ujlakon@gmail.com)!
Szeretettel:
Udvary Gergő és Betti

Kármelhegyi Boldogasszony kápolna
Az Ürömi utca és a Szépvölgyi út sarkán áll. Ritkán
van nyitva. Az adventi munkanapokon (hétfőtől
péntekig, utoljára 23-án) a reggeli mise után 8 óráig
kinyitjuk. Meg lehet nézni, de lehet egy kicsit

imádkozni is. Ha valaki szívesen vállal ebből az időből
egy-két napot, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében.
Balthazár Kati és Zsolt

Ádventi és karácsonyi programok
RORÁTE szentmisékkel segítjük az ádventi lelki
felkészülést. Minden reggel énekes szentmise lesz.
Hétfőn gitáros, szombaton gregorián, a hét többi napján
népénekes.

LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA
December 17-én (csütörtökön) az esti szentmise
után a lelki adoptálást vállalóknak közös hálaadó
imádság. Szervező: Havasiné Zentai Edit

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZ. KÁPOLNA
Ádventben a hétköznapi reggeli szentmise után 8
óráig a kápolna nyitva lesz, látogatható Szervező:
Balthazár Katalin

KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 19-én (szombaton) az esti szentmise után
kb. 19 órakor.
Énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus Török Andrea
karnagy vezetésével

ZSOLOZSMA
Ádvent keddi és pénteki napjain együtt imádkozzuk
a laudest, vasárnap fél 6-kor a vesperást.
TRIDUUM
December 11, 12,13 (péntek, szombat, vasárnap) az
esti szentmise keretén belül
A triduumot Dr. Füzes Ádám atya, az állandó
diakónusok referense, a Kanter Károly Felnőttképzési
Intézet igazgatója tartja
A SZENT KENET
December 13-án (vasárnap) a fél 11 órakor
kezdődő szentmisén a szent kenet közös templomi
felvételére lesz lehetőség. A testi-lelki betegeket
megerősítő szentség felvételére előzetesen jelentkezni
kell a sekrestyében. A betegek kenetét Spányi András
atya szolgáltatja ki.
IDŐSEK KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA
December
13-tól
(vasárnap)
Karácsonyig
megajándékozzuk plébániánk idős testvéreit a Szent
Erzsébet jótékonysági est bevételéből. Szervező:
Szaszovszky József

MUNKATÁRSAK KARÁCSONA
December 20-án (vasárnap) az esti szentmise után.
Szervező: Szakolczai Imréné
KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE
December 22-én (kedden) délelőtt 9 órától.
Szervező: Udvary Gergely
KARÁCSONYI SZÍNDARAB
December 22-én (kedden) du. fél 5-kor karácsonyi
pásztorjáték előadása és a gyermekek megajándékozása
a templomban. Szervezője: Lasetzky Krisztina
KARÁCSONYI ÁHÍTAT
December 24-én (csütörtök)
Szervezője: Balthazár Zsolt
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órakor

CSALÁDOK ÜNNEPE
December 27-én (vasárnap) a 9 órakor kezdődő
szentmisét követőn a Szent Családot ünnepelve
szeretettel várjuk jubiláló családjainkat, vagyis
mindazokat, akiknek a házassági évfordulója 5-el
osztható. Plébániánkon ez egyben a Családok Évének
lezárása is. Szervező: Harmat Péter
December 27-én (vasárnap) este 6 órakor. SZENT
MARGIT engesztelő mise. Előtte vesperás fél 6-kor
December 31-én (csütörtökön) este 6 órakor év végi
hálaadó szentmise
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Családi események novemberben:
A keresztség szentségében részesültek:
November 1: Zsolnai Flóra Míra
A beavató szentségekben, keresztségben, bérmálásban és első áldozásban részesült:
November 29: Gáspár Katalin
Házasságot kötött:
November 28: Márkus Attila és Kurucz Szilvia
Halottaink:
Erdősi János (93), Hőgye Emilné Julianna (87), Schmidtné Pálos Mária (76), Titkos Péter Tibor (70)

Plébániánk rendszeres 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: kedden és 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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától a Szent Erzsébet teremben.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden
hónap 2-án 1600 órától a Szent Margit teremben.
Minden hónap harmadik szerdáján 1830-kor bibliaóra
a Szent Erzsébet teremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
Hétfő, péntek 1000 - 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 - 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.
Nyugdíjas klub: jelenleg szünetel.
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
Schola próbák: felnőtteknek szerdánként 1900 órától
2030-ig, gyermekeknek szüleikkel szombatonként 1000től 1100 óráig az oldalkápolnában.
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