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Templomunk búcsúját üljük 
 

Az isteni Szűzanya indul hosszú útra, 

Szent Erzsébet rokonának látogatására. 

Siet drága terhével, isteni gyümölcsével, 
 

 

Amerre megy, ahova lép, áldás derül fel, 

Mert az égi jó Atya áldását osztogatja: 

Gazdag termés, istenáldás virul nyomába. 

(Bálint Sándor gyűjtése) 
 

 

Sarlós Boldogasszony, másképpen Vizitáció ünnepe 

idén keddi napra esik, így mi azt az előző vasárnapon, 

június 30-án üljük meg, és lapunk júliusi számának 

megjelenését is ekkorra időzítjük. A programok már 

ismertek, szeretettel emlékeztetünk rá, hogy idén 

templomunk szenteléséről is ezen a napon emlékezünk 

meg a fél 11 órakor kezdődő szentmisével. A templom-

kerti programok már a 9 órai mise után elkezdődnek. A 

Sarlós Boldogasszony Kórus az esti szentmise után 

koncertet ad jeles vendégművészek közreműködésével. 

a szerk. 

 

 
 

Isten áldását és bűneik 

bocsánatát kérjük a 

templomuk búcsúját ünneplő 

újlaki hívek számára! 

 

 
 

„Megesett rajta a szíve‟ (Lk 10,33) 
 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

készülve, 2019. június 22-én templomunk szentség-

imádásnak adott helyet, amelyet az Erdő Péter bíboros 

úr által létrehozott 72 tanítvány mozgalom indíttatására 

szerveztünk.  

A szentségimádás alapgondolatául Jézusnak az 

irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédének (Lk 

10,25-37) egy részletét választottuk. A szamaritánus 

szíve megesett a bajbajutott emberen. A példabeszéd 

nagyon alkalmas arra, hogy a gyógyítás és a gyógyulás 

folyamatának legfontosabb elemeit elénk tárja. Ennek a 

folyatnak a legfontosabb mozzanatai a következők: 

Észre kell venni a beteget. Nem szabad 

továbbmennünk, hanem oda kell menni hozzá. Fel kell 

emelni őt. De még ez is kevés. Hordozni kell őt, testi és 

lelki értelemben. Ha lehetőségeink szűkösek, mert nem 

tudunk neki ellátást biztosítani, el kell őt vinni egy 

olyan szállásra (kórházba), ahol gondoskodnak róla.  

A szentségimádás alatt az Oltáriszentség 

jelenlétében énekeltünk, imádságokat mondtunk és 

csendeket tartottunk. A szent esemény litániával és 

szentségi áldással fejeződött be. Az egészségügyben 

dolgozók gondolatokat és megerősítést kaphattak 

hivatásuk és küldetésük teljesítéséhez. Mit kell 

mondaniuk és tenniük, amikor a kereszteket hordozó 

betegekkel találkoznak. Aki Jézus nevében lép a 

beteghez, annak lehetősége van arra, hogy az Ő 

szeretetét is sugározza feléje. Ez a szeretet pedig képes 

arra, hogy a beteg testi és lelki sebeit orvosolja. Ezt a 

mély hitből fakadó küldetéstudatot tükrözi boldog 

Batthyány-Strattmann László szemorvos imája: 

 

Imádlak, végtelen Fönség, / aki nekem az orvosi 

hivatást jelölted ki, / s megadod a lehetőséget ahhoz is, 

/ hogy kórházat tartsak fenn / a testvéri szeretet 

gyakorlására. 

Mennyei Atyám, / áldj meg minden hozzám forduló / és 

kórházamban fekvő beteget. 

Végtelen jóságodban add meg lelküknek / az örök életet 

és az irántad való/ igaz szeretetet, 

valamint testi bajaik gyógyulását, / amelyhez gyönge 

erőm segítségét kérik. 

A te mindenhatóságod / és szereteted pótolja mindazt, 

amit én emberi gyöngeségem miatt / nem tudok 

megtenni. 

Jöjj, Szentlélek, / világosíts meg mindabban, ami 

hivatásom teljesítéséhez szükséges! 

Szűzanyám és Szent Erzsébet, / ajánljátok kérésemet / 

Üdvözítő Istenünk oltalmába! 

Ferenc atya 

 

Újlaki Hangok 
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Búcsú egy megállóval feljebb is 
 

A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcso-

lódóan július 14-én, vasárnap délután 4 órakor 

szentmisével ünnepeljük az Ürömi utcai kápolna 

búcsúját.  

Kápolnánk titulusát illetően némi kettősség 

mutatkozik. Az egyik név használatában számos 

társával osztozik: Környékünkön majd’ minden 

templomot és templomocskát „Mariahilf” tiszteletére 

emelt a túlnyomórészt német ajkú lakosság. Maga az 

újlaki templom is a Segítő Szűz Mária címet viselte 

1799-ig, erről ma is két szentképünk tanúskodik. De a 

Segítő Szűz Máriát ábrázolta az a kép is, amelynek 

feltalálása helyén a Kövi Mária templom létesült. És 

Segítő Szűz Mária lelkészség névre hallgat a szaléziek 

bécsi úti temploma is.  

A mi kis kápolnánk egyidős templomunkkal. Sokáig 

igen kicsi volt, oltárképpel ugyan, de igazi oltár  nélkül. 
 

Ilyet csak 1837-ben kap, amikor a hívek adományából 

újjáépítik. „Nov. 20-án áldja meg Wiszhoffer József 

budavári apátplébános Kármelhegyi Boldogasszony 

tiszteletére, s ezentúl a „Segítő-Mária-kápolna a neve”, 

tudósít a Szokolai-féle évkönyv. 

A kápolnát 1854-ben újra tatarozni kellett. Ennek 

befejeztével Kármelhegyi Boldogasszony napján 

szentelték újjá az épületet. A kápolna közelében a 

hegyoldalra fölvezető Tieffen Gasse pedig egy 

negyedszázaddal később, a városegyesítés után a 

Karmelita utca nevet kapta. (Ma Lublói utca.) 

Szóval, az egyik név is „igaz”, a másik is. De volna 

egy harmadik, különleges a maga nemében. A kápolnát 

emeltető újlaki polgár, Thomas Schütz emlékére az 

építménynek jó két évszázadon keresztül Tomaschütz-

kápolna volt az elnevezése a nép ajkán. 

Szaszovszky József 

 

 

Az első találkozás Jézussal 
 

Tizenöt tiszta lelkületű gyermek várta 

nagy izgalommal ezt a különleges 

pillanatot az újlaki Sarlós Boldogasszony 

templomban. Június 16-an a kilences 

szentmise keretében ünnepi hangulatban 

járulhattak gyermekeink először szentál-

dozáshoz. 

Ferenc atya kedves szavakkal báto-

rította mindvégig a megszeppent gyerek-

csapatot.  

Köszönjük az atya és a hitoktatók 

(Beliczay Anna, Hecsei Nikoletta, Jüling 

Erika, Nagy Andrea) áldozatos felkészítő 

munkáját, hogy gyermekeinknek megta-

nították, mennyire fontos a tiszta lélek, és 

hogy jónak lenni jó. Reméljük, hogy a maguk módján a 

mi kis angyalkáink is megérezték az Úr Jézus jelenlétét, 

és igazán találkoztak Vele. 

Imádkozzunk értük. 

Szlama Renáta 

szülő 

Szentháromság vasárnapja ismét ünne-

pélyes pillanatokat hozott mindnyájunk-

nak. 

Az elsőáldozóknak azért, mert most 

először vehették magukhoz az Oltári-

szentséget és találkozhattak ebben a 

nagyon személyes formában Jézussal; 

nekünk, többieknek pedig azért, mert 

gyarapodott a plébánia hívő közössége. 

Idén is érkezett visszajelzés szülőktől, 

hogy mire az elsőáldozásig elértünk, 

gyermekük hite elmélyült, érdeklődése 

megerősödött, nyitottá váltak Istenre. 

Jó volt látni a sok ünneplőbe öltözött 

fiút és lányt, az áldozás fontos pillanatait, 

együtt imádkozni és közösen élni meg velük az örömöt 

az agapén, a plébánia udvarán. 

Ezúton köszönöm meg Ferenc atyának, hitoktató 

társaimnak, a gitáros kórusnak, és mindenkinek a 

munkáját, aki segített szebbé és emlékezetessé tenni ezt 

az elsőáldozást. Jüling Erika hitoktató 

 

 

Isten tenyerén a második vándorbölcső 
 

A búcsú napján a plébánia közössége megcso-

dálhatja második bölcsőnket, amely szeptemberben 

szolgálatba állított társához hasonlóan kis újlakiak sorát 

lesz hivatott ringatni életük első pár hónapjában. Az 

első bölcső jelenleg is foglalt, negyedik lakóját 

üdvözölte a héten. Az „Isten tenyerén” nevű, második 

bölcső is hamarosan fogadja  az  első  kis  jövevényt.  A 

bölcsőfoglalók nevét ezentúl a családi események 

rovatban olvashatjuk majd. Nagyjából háromhavonta 

fogad majd új lakót mindkét bölcső, vagyis október 

végén szabadulnak majd fel. Jelentkezőket, érdek-

lődőket szeretettel fogadok a 30/5166650-es számon 

vagy a vandorbolcso@gmail.com címen. 

Nagy-Jónás Iza 
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Aranymise Újlakon 
 

Ha a lelkipásztor szót hallom, 

mindig Müller György atya jut 

eszembe, aki 28 éven át – 1976-tól 

2004-ig – terelgette az újlaki nyájat a 

Krisztus felé vezető úton. Szerteágazó 

szolgálatának kiemelkedő része, hogy 

számos ifjúsági csoportot indított el a 

keresztény közösséggé válás útján, 

már akkor is, amikor a hatalom ezt 

nem nézte jó szemmel. 

György atya jelezte szándékát, 

hogy június 16-án Újlakon tartaná 

aranymiséjét. (Szentelése 1969. június 

15-én történt.) A hír hamar elterjedt, 

sokfelől érkeztek régi újlakiak az 

ünnepi alkalomra. Már a szentmise 

kezdete előtt megtelt a templom a régi 

és új hívekkel. A kegyelem áradását 

éreztük, amikor az egymást régen 

látott újlaki „fiatalok” üdvözölték egymást. A zenei 

szolgálatot is egy réges-régi ifjúsági gitáros énekkar 

tagjai látták el. 

Istené a dicséret, hangsúlyozta György atya, de azért 

mi őt is ünnepeltük, ahogyan vele együtt celebráló 

paptestvérei  is,  akik  közül  Maklári  István  érdligeti 

plébános tartotta a szentmise homí-

liáját. A szertartás után az ünneplés a 

templomkertben agapéval folyta-

tódott. Sokan adtak át ajándékot az 

ünnepeltnek, közös ajándékunk pedig 

egy Korsós Mária szobor volt, 

melynek alkotója Sadecky (Körtvé-

lyesi) Kati kerámiaművész, és Gyuri 

atya egyik kedves hajdani ifjúsági – és 

még ma is működő! – csoportjának 

tagja! 

Időutazás volt ez az este, mondta 

valaki. Különböző évtizedekből 

ismert arcok bukkantak fel előttünk, 

barátságok újultak meg, meglazult 

„szövetű” közösségek tagjai verődtek 

újra össze. Valakinek elmondtam, 

milyen öröm látni az egymás nyakába 

boruló régi-új barátokat, mire ő így 

válaszolt: „Hát még milyen lesz majd a 

mennyországban!” 

Köszönjük egykori lelki atyánknak ezt az ünnepi 

szentmisét, ezt a szeretet-találkozót, és hálát adunk az 

Úrnak, hogy már ötven éve elfogadja György atya 

szolgálatát. 

Szaszovszky Andrea 
 

 

Zarándoklat 
 

Május végén közel ötvenen indultunk az újlaki 

plébániáról autóbusszal Csíksomlyóra, hogy a hatalmas 

tömeggel együtt énekeljük gyermeki alázattal: 

Édesanyánk hozzád jöttünk / Lángadozva, mert 

szeretünk, / Ó Szűz Mária, / Hogy köszöntsünk úgy, 

mint régen / az Úr angyala. 

A csiksomlyói Szűz Mária kegyszobor kijött elénk a 

templomból a nyeregbe a hármasoltárhoz, hogy a 

pápával együtt örvendezzen a zarándokok láttán. Esett 

az eső, dagonyáztunk a sárban, de ilyen az igazi 

zarándokút, szívünk megtelt az összetartozás csodája 

által kiváltott örömmel szép Erdélyországban. 

Ferenc pápa közvetlenségét jelezte, hogy a 

pápamobillal közénk jött a szektorok sorába, hogy 

személyesen találkozzon a hívő zarándokokkal. Az 

ünnepélyes szertartás során egy aranyrózsát helyezett el 

a kegyszobor lábaihoz hódolata jeléül. Nekem a lorettói 

litánia sorai jutottak eszembe: titkos értelmű rózsa, és 

Kuklay Antal atyának egy kiállításon elhangzott szavai 

a rózsáról: a mi kultúránkban a titok, a szépség és az 

emberi szeretet jelképe. 

Pápai áldással indultunk haza, szívünkben 

megbékélésre felhívó intelmekkel. 

Udvardy László 
 

 

Keresztelőmedence 
 

Templomunk szentélyében két kredencia 

található, melyek a jezsuita rend felosz-

latása után annak törökbálinti nyaralójából 

kerültek 1775-ben Újlakra. A jelenleg a 

leckeoldalon álló, Keresztelő Szent János 

képével díszített kredencia tulajdonképpen 

keresztelőmedence. Hogy eredeti funkció-

jának megfelelhessen, az asztalban elhe-

lyezett fém-medencéi felújításra, ponto-

sabban cserére szorultak, ami meg is 

történt S. Gyula testvérünk nagyvonalú 

támogatásával. A felújított medencék 

(egy, ahonnan veszik, és egy, ahová öntik 

a vizet) május 17-én kerültek a helyükre, a 

felnyitható fedőlap alá.  

Sz.J. 
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Keresztény szófejtés 
 

katedrális, székesegyház 

 

Katedrális szavunkat ma már kiejtés szerint, 

magyarosan írjuk, korábban a latinos cathedralis volt az 

elterjedt forma. A szó alapja a görög hedra, amelynek 

jelentése ’ülés, ülőhely, (trón)szék’; a kata igekötővel 

együtt lesz belőle kathedra: ’leülés → székhely, trón’. 

A püspöki székhelyek főtemplomát a középkor eleje óta 

(legrégebbi adat: 516) ecclesia cathed-

ralis-nak nevezték, vagyis a ’kathed-

rához tartozó egyház’-nak. Az év-

századok során a jelző önállósodott, és 

a cathedralis maga lett a püspöki 

széktemplom neve.  
A magyar nyelvújítás igyekezett 

idegen szavainkat magyar megfe-

lelőkkel felváltani. Így lett a kated-

rálisból a 19. század elején székesegyház az írott 

szövegek tanúsága szerint (nyilván a Székesfehérvár, 

székesfőváros szavak mintájára). Rokon értelmű 

szóként felbukkan olykor a széktemplom megnevezés is, 

amely szintén nyelvújítási alkotásnak tűnik, de 

mindmáig alkalmi szóalkotásnak érezzük. 

Szószerkezet szempontjából is megkülönböztetjük 

fenti szavainkat: a székesegyház elé egy városnévből 

képzett minőségjelzőt (egri / váci / reimsi székesegyház) 

teszünk, a széktemplom előtt pedig birtokos jelző 

formájában az illetékes püspököt jelöljük meg (a pécsi 

püspök / a veszprémi érsek / Beer Miklós szék-

temploma). 

 

Különös dolog a nyelvszokás: a székesegyház 

szinonimáiként gyakran használjuk a dóm (latin domus 

’ház’, vö. orosz дом) és a bazilika 

szavakat. (Ez utóbbi mint basilica 

maior ill. basilica minor újabban 

„rangjelzésként” is működik.) Olykor 

szabadon választhatunk a megne-

vezések közül, de többnyire köt a 

nyelvszokás: pécsi / rouani székes-

egyház; esztergomi / Szent István 

bazilika; kassai / milánói dóm. De 

mondunk olyat is székesegyházra, hogy Westminster 

apátság (méghozzá -i képző nélkül), egyes fontos 

templomok közhasználatú, idegen nyelvekből átvett 

elnevezéséből pedig teljesen hiányzik az épületre utaló 

szó: Notre Dame, Santa Maria Maggiore. 

 

Szaszovszky József 

 

 

Újlak szegényebb lesz egy "virágos" színfolttal 
 

A sokunk által kedvelt Lajos utcai virágbolt 12 év 

után bezár. Ilona, a csodálatos virágcsokrok megal-

kotója, és István, aki fáradságos munkával és 

hozzáértéssel beszerezte a szép és tartós virágokat, 

végleg nyugdíjba mennek. Az újlaki hívek nevében 

szeretném megköszönni a sok szép virágot, amit 

templomunknak adtak. Így például a lourdes-i barlang 

pazar virágait is nekik köszönhetjük. 

Az Úr Jézus és a Boldogságos Szűz Mária áldása 

kísérje további életüket! Kívánjuk, hogy a sok évtizedes 

munka után végre kipihenjék magukat és élvezzék 

családjuk, de főképpen az unokák szeretetét. 

 

Köszönettel és hálával 

Szakolczai Imréné 

 

 

Hírek, hirdetések 
 

A plébánia irodája július 1-től nyári nyitva tartással működik. 
Fogadóórák szerdán és csütörtökön 16

00
-tól 18

00
-ig, pénteken 10

00
-től 12

00
-ig. 

(Ez a hír előző számunkban pontatlanul jelent meg.) 
 

Június végén Ferenc atya papi lelkigyakorlaton vett részt, ezért június 

25-tól 27-ig a reggeli szentmiséket Lendvai Zalán atya mondta, az esti misék 

pedig elmaradtak június 24. és 26. között. 
 

Június 30-án, vasárnap este 7 órakor búcsúnapi koncertet tart 

templomunk Sarlós Boldogasszony Kórusa, melyre mindenkit szeretettel 

várunk. 
 

A Sarlós Boldogasszony Kórus rendszeres próbái szeptemberben 

folytatódnak. Török Andrea karnagy (tel. 20/483-01-49) a nyár folyamán is 

szívesen fogadja érdeklődők, csatlakozni kívánók jelentkezését.  
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Napközi ezen a nyáron is 
 

Az idén is nagy az érdeklődés a templomi napközi 

iránt, ami már második hete nagy sikerrel működik. 

Öröm látni a gyerekeket az átalakított és gyönyörűen 

felújított hittantermekben. A rendre és tisztaságra 

kicsik, nagyok egyaránt vigyáznak. Fantasztikus 

ötletgazdagsággal választják ki a nagyok a prog-

ramokat, egyik érdekesebb, mint a másik. Ha 

belegondolunk, mekkora szív és mekkora 

felelősségérzet kell ehhez a gondoskodáshoz, csak 

hálánkat fejezhetjük ki azoknak a nagydiákoknak, akik 

nyári vakációjuk egy részét ezzel a munkával töltik. 

Sz.A. 
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Családi események júniusban 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Június   9: Lekrinszki Tibor és Szabó Fülöp 

Június 15: Szabó Júlia Rita 

Június 16: Leonardo Ferenc Giachetti és Esztocsák Léna 

Június 23: Tóth Benedek Sándor 

 

Elsőáldozáshoz járultak: 

Június 16: Bíró Laura, Csikár Lili Veronika, Csikos Dániel, 

Ilyés Erik, Károlyi Gergő, Klebovich Anna, Klebovich Emma, 

Mongyi Mátyás, Sata Bendegúz, Szabó Anna Zsófia, Székely Benedek Dániel, 

Székely Réka Dóra, Spitaleri Giulia Margherita, Tóth Dániel, Turi Csoma  

 

Házasságot kötöttek: 

Június   1: Görföl János és Kovács Erika 

Június   8: Kristó Zoltán és Pessenlehner Dóra 

Június 15: Katona Vilmos és Mizsei Anett 

Június 29: Somogyi Tamás és Vidéki Klára 

 

Halottaink: 

Varga Zsanett (38) 

 

 

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:  

csütörtök: az esti szentségimádás alatt 

péntek: az esti szentmise előtt 

vasárnap: 10
00

 - 10
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 esetén a reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.  

Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden 

hónap első keddi napján 16 órától a Szent Margit 

teremben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől.) 

Iroda (nyári nyitvatartás): 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

szerda, csütörtök: 16
00

-tól 18
00 

óráig, 

péntek: 10
00

-től 12
00

 óráig. 

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között. 

 

 

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 
Megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32. 

Szerkesztő: Szaszovszky József, műszaki szerkesztő: Balogh András 

Felelős kiadó: Beran Ferenc plébános 


