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Egy kereszt üzenete
Plébániánk életében nyáron is történnek olyan
események, amelyekre fontos odafigyelni, mert
üzenetet hordoznak környezetünk számára. Ilyen
esemény volt a Szépvölgyi út és Ürömi utca sarkán levő
kereszt megáldása. A megáldást összekapcsoltuk a
Kármelhegyi Boldogasszony kápolna búcsújával. Miért
érdemes egy felújított kereszt felállításáról és
megáldásáról beszélni – kérdezhetné valaki –, hiszen
hosszú évtizedek óta helyén állt és nem beszéltünk róla.
Az elmúlt év igazolta, hogy egy kereszt ügye nem
magánügy vagy belső ügy, hanem egy területen élő
emberek közös ügye.
A keresztfa eltörése és a megfeszített Jézus
szobrának a sérülése óta számtalan esetben fordult elő,
hogy a környéken dolgozó emberek bejöttek a
plébániára, kérdezősködtek a kereszt sorsáról, és
gyakran felajánlották a segítségüket is. Volt, aki
jelentős anyagi támogatást ajánlott fel, volt, aki a
munkáját, volt, aki csak elmondta, hogy mit jelentett

számára az a kereszt. E beszélgetések közben az is
kiderült, hogy ki vitte minden nap a virágot a kereszt
tövébe. A megáldás előtt például valaki felajánlotta,
hogy a kereszt kőből készült talapzatát is rendbe
hozatja. Azóta ez meg is történt.
Ezek az események is jelzik, hogy egy kereszt mit
üzen az embereknek, mit vált ki az egyébként szótlan
emberek lelkében. Van, akinek egy gyermekkori emlék
jut az eszébe, az első áldozás vagy egy gyónás, ami
hatással volt az életére, van, aki hétköznapi keresztjére
gondol. Ezek mögött az emlékek mögött azonban az
értünk keresztre feszített Üdvözítő áll, aki még a
keresztről is szelíden tekint ránk, arrajárókra. Nekünk
pedig erre a szerető tekintetre naponta szükségünk van.
Ezért fontos számunkra a kereszt, és örülünk annak, ha
egy utcai kereszt felújítva a helyére kerül.
Ferenc atya

Kápolnabúcsú és feszület-megáldás
A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szentelt
Ürömi utcai kápolna búcsú-ünnepi szentmiséjére és a
szentélye mögötti feszületnek a felújítását követő
megáldására gyűltünk össze a helyszínen 2020. július
19-én, vasárnap délután. A reggeli esős-borult időjárást
felváltó napsütésben egyre többen várakoztunk arra,
hogy a kápolna bejárata elé kihelyezett ideiglenes
oltárnál bemutatott áldozat kegyelmeiből részesülhessünk. Olyan szép számmal jöttünk össze, hogy
nem is jutott mindenkinek ülőhely az erre az alkalomra
kihelyezett padokon. Hogy azok se maradjanak le az
eseményekről, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak
jelen lenni, az élő (internetes) közvetítést is megoldotta
Harmat Péter és Büky Balázs, támaszkodva a napi
szentmise-közvetítések során megszerzett tapasztalatokra. Megoldva egyúttal az ezen a hatalmas
forgalom miatt nagyon zajos helyszínen a szükséges
hangosítást is.
A szentmisét Beran Ferenc plébános atya és az általa
meghívott Péczeli Imre karmelita atya koncelebrálta.
Ferenc atya bevezető szavai a szívünket ennek a szép
ünnepnek az örömére, üzenetére hangolták; Imre atya
homíliájában mélyen elgondolkoztató párhuzamot vont

a vírustól, a betegségtől fizikailag védelmező arc-maszk
és a Kármelhegyi Boldogasszony ajándékaként a
lelkünket védelmező skapuláré jelentősége között. A
Szűzanya által Stock Szent Simonnak adott, a
skapuláréhoz fűződő ígéretek mindannyiunk számára
elérhetők, tudnunk kell azonban, hogy nem egy pillanat
alatt „szentülünk meg”, ha hordjuk ezt a szimbolikus
váll-ruhát, hanem az életünk egészében, szeretetteli
ragaszkodásunk, imáink és Isten irgalmának alázatos
elfogadása révén.
A homília vége felé, még napsütésben jelentek meg
az első esőcseppek, majd el is eredt az eső, amely aztán
a mise végéig nem is állt el – de, hála Istennek, nem
zuhogott annyira, hogy meg tudta volna zavarni az
ünnep szépségét, a jelenlévők kitartását.
Az Újlaki Hangok 2020. júliusi számában Szöllősi
Szabolcs részletesen ismertette a feszület megújításával
kapcsolatos munkát – aminek eredményeként
kerülhetett sor az immár ismét a helyén álló feszület
megáldására. Köszönetet illeti mindazokat, akik a
feszület megújításának a munkájában részt vettek. A
kereszt igényes (a kortárs lehetőségeket és a
hagyományos elvárásokat egyaránt tekintetbe vevő)
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famunkáit Kiss László asztalos mester,
a fém-restaurálási munkákat – a korpusz
gondos rendbe hozását, felújítását és a
jellegzetes íves formájú (réz)bádog
lefedés felújítását – Páhi Attila
restaurátor művész végezte el. A
kivitelezés szervezéséért és lebonyolításáért Szöllősi Szabolcsnak, egyházközségünk képviselőtestületi tagjának
jár az elismerés és a köszönet.
A kápolna búcsú-szentmiséje és a
felújított feszület megáldása beragyogta,
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széppé tette ezt a kissé esős vasárnapot,
és Isten és a Szűzanya iránti hálával
töltve el a szíveket… és annak az
ígéretével, hogy akárhányszor rátekintünk majd a megújított feszületre,
megerősödhetünk az isteni erények: a
hit, a remény és a szeretet hármasságában.
Fejérdy Tamás

Újlaki családos táborban voltunk
2020. július 10-én indultunk el Városlődre, amely a
Dunántúli középhegység szívében terül el, a Bakony
egyik
legmegkapóbb,
természeti
szépségekkel
megáldott települése. Maga a falu hosszan nyúlik el egy
völgyben, amit erdők vesznek körül, melyek
különlegesen jó klímát és tiszta levegőt biztosítanak.
Városlődnek 1500 lakosa van, akik ma már magyarok,
de eredetüket tekintve zömében magyarországi
németek, dunai svábok. Ők Waschludtnak nevezik
falujukat.
Az Iglauer Parkban volt a szállásunk, az Üveghegyen. Csapatunk egy része modernül és ízlésesen
berendezett bungalóban, a másik része pedig a
villaépületben volt elszállásolva. Körülbelül félszázan
voltunk, felnőttek és gyerekek egyforma arányban. Az
első napot azzal zártuk, hogy vacsora után mindenki
összegyűlt a szalonnasütőnél, és Lasetzky Krisztának
köszönhetően ismerkedő program vette kezdetét. A
felnőttek közül mindenki röviden bemutatkozott, utána

a gyerekek is ugyanezt tették, külön félrevonulva.
Kriszta a felnőtteket négy csoportra osztotta, és az volt
a feladatunk, hogy elgondolkozzunk, hogy: 1.)
számunkra mi volt a legjobb a mai napban; 2.) mi az,
ami feltölt energiával. Minden kiscsoportban erről
beszélgettünk.
Másnap, szombaton elsétáltunk a Horgász-tóhoz,
ami csodálatosan szép volt. Visszafelé jövet a csapat
fele visszament a szállásra, másik fele pedig felment a
Kálváriához. Ebéd után „csendes pihenőt” tartottunk. A
kisgyerekes családok lepihentek, a nagyobbak kint
játszottak, a kirándulni vágyók pedig még túráztak
egyet. Ezután a csapat férfi- és gyerektagjai fociztak
együtt, izgalmas mérkőzést víva.
Később feltámadt a szél, ami kiváló alkalom volt
sárkányeregetésre. Mindeközben sakkparti és nagy
létszámú társasjátékozás is kezdetét vette. Ekkorra –
vagyis körülbelül 15.30-ra – megérkezett hozzánk
Ferenc atya, akit már nagyon vártunk. Utána Molnár
Kálmánnak köszönhetően megtanultunk
ultizni, ezt Ferenc atya vezetésével lelki
feltöltődés követte. A beszélgetés fő témája
a család volt. A gyerekekkel ez idő alatt
Kriszta métázott.
Szombaton este tábortüzet raktunk és
nyárson szalonnát sütöttünk. Sajnos,
mialatt a szalonna sült, a fekete felhők
egyre jobban gyülekeztek felettünk.
Szerencsére annyi időnk még éppen
maradt, hogy megsüssük a szalonnát, amit
már
a
villaépület
társalgójában
fogyasztottunk el. Smaraglay Zoli és
Udvary Orsi gitározott és mindannyian
énekeltünk. Nagyon jó hangulatban telt az
este. Ahogy körbe néztem, sokak arcán
meghatottságot láttam, és az „Engedem,
hogy szeressen az Isten” című dalnál
örömömben sírva fakadtam.
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Másnap, vasárnap a reggelit követően közösen
elmentünk a városlődi templomba a fél tízkor kezdődő
szentmisére. A II. vatikáni zsinat előtti rítusú mise volt.
Tekintettel arra, hogy a község lakóinak nagy része
sváb, a pap a mise előtt németül köszöntötte a híveket.
A mise során a prédikációt, rövid köszöntést követően,
a szószékből mondta. Volt olyan mondata, amivel nem
tudtunk egyetérteni…
A sekrestyés – ahogyan vidéken gyakori – fehér
inget, fekete mellényt és nadrágot viselt.
A
perselyezésnél egy hosszú botra akasztott kis
tarisznyába gyűjtötte az adományt. A misén latin ének

Karizmatikusok Újlakon
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hangzott fel, a mise végén németül köszönt el a hívektől
a pap.
Utána visszamentünk a szállásra, megebédeltünk,
készítettünk egy csomó fényképet és indultunk haza.
Elhatároztuk, hogy jövőre ide még visszajövünk.
Ez a három nap igazi élmény volt számunkra, amiért
nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek. Köszönöm
Weisz Jánosnak a szervezést, Kálmánnak, Krisztának
András Kingának és Munkácsy Péternek a közreműködést, mindenkinek ezt a szép három napot!
Remélem, hogy jövőre legalább ugyanennyien leszünk
– vagy ha lehet, még többen.
Szepesi Erika

Fény közösség

Hálásan köszönjük a Sarlós Boldogasszony
plébániának, hogy befogadták közösségünket! 2018
tavaszán volt az első alkalmunk a plébánia közösségi
házában. Kis létszámú közösség vagyunk (egyelőre),
célközönségünk elsősorban a 15-20 éves fiatalok.
Alkalmaink időpontja gimnazistákra van szabva:
minden pénteken 17:30-tól 21:00-ig. A közösség 2013ban alakult egy Lelkes Napok elnevezésű karizmatikus
ifjúsági táborban néhány ottani résztvevő, de
közösséghez még nem tartozó fiatalból. A közösség
mostani tagjai szinte mind Észak-Budán laknak. A
közösség két vezetője Zubay Tímea és e sorok írója, mi
már dolgozó emberek vagyunk, és szabadidőnkben
önkéntesen segítünk a karizmatikus megújulásban.
Tímea egy szervezetfejlesztő cégnél dolgozik, és esti
tagozaton elkezdte a Sapientia Főiskolát, én magam
szoftverfejlesztő vagyok.
Pénteki találkozásaink reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok a mindennapok
kihívásai közepette hitüket megőrizzék és növekedjenek
is abban. Célunk, hogy a közösség tagjai élő
kapcsolatot éljenek meg az Atyával, Jézus Krisztussal
és a Szentlélekkel, éljék meg a keresztény örömet és
szabadságot, az Istennel való találkozásban kapjanak új
lendületet. Ezt segíti a program is: fél 6-tól 7-ig
megosztjuk – uzsonna közben –, hogy kinek mit
cselekedett Isten az életében az elmúlt hét során. Ez
után közös ima következik (gitáros, sajátszavas), majd
beszélgetés egy fiatalokat érintő témáról. Időnként játék
vagy filmnézés is van. Bátorítjuk a fiatalokat arra, hogy

keressék a Szentlélek ajándékait, és munkálkodjanak a
Szentlélek gyümölcsein. Bárki érdeklődő zökkenőmentesen be tud kapcsolódni összejöveteleinkbe, külön
előkészület nem szükséges, a megosztás és a
beszélgetés során a többi fiataltól hallhat a karizmatikus
élettapasztalatról, az imába pedig mindenki úgy
kapcsolódik be, ahogy számára kényelmes.
Az ősz fő témája a boldog és gyümölcsöző élet titka
volt Papp Miklós atya jegyzete nyomán, a tavasz fő
témája pedig a hitvalló-tanúságtevő életforma. De volt
már téma a szentmise, a párkapcsolat, a szórakozás, a
lelkialkatok az imaéletben. A legutóbbi filmnézésen a
„Nem tervezett” című filmet néztük meg. Nagyjából
kéthavonta egy-egy bibliai igeszakaszról beszélgettünk,
legutóbb János 21-ről. Néha pedig az egész alkalom egy
imaest, amin részletesebben imádkoztunk egymásért és
a közösség életén túlmutató imatémákért. Március
közepétől a járvány-megelőzési korlátozások miatt
videókonferencia formájában találkoztunk minden
pénteken, júniusban pedig már újra személyesen is.
Július-augusztusban nyári szünetet tartunk, szeptember
4-étől találkozunk majd újra rendszeresen. Minden
érdeklődőt sok szeretettel látunk! Ha a fent leírt célokat
vonzónak találod, keress minket bizalommal!
Végh Zoltán
Közösségvezetők és kapcsolatfelvétel:
Zubay Tímea és Végh Zoltán – ujlaki.feny@gmail.com

Adalék szép új világunkhoz
A búcsúi vasárnap ünnepi szentmiséjén a Sarlós
Boldogasszony Kórus adott zenei szolgálatot. Az
áldozás után a Loyolai Szent Ignác Krisztus lelke,
szentelj meg kezdetű imádságára íródott, egy
szólamúként induló, majd háromszólamú éneket

énekelték. E kézzel lekottázott művet már sokan és
sokszor énekelték templomunkban, de csak most lett
belőle „baj”. A szentmisét ugyanis az interneten
Youtube csatornánkon keresztül közvetítettük, és
amikor a végén mint felvételt letárolni kívántuk, a
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Youtube felületén megjelent a figyelmeztetés, miszerint
szentmisénk felvétele copyrightot sért.
Utánanéztünk, de sehol sem találtuk meg a zene
szerzőjét. Nem véletlenül kézzel lejegyzett ez a mi régi,
legalább 15-20 éves kottánk. Magyar és angol
nyelvterületen ezzel a dallammal nem lehet felvételt
találni, Youtube-on sem. Csak franciául. A Chœur du
Seminaire Francais de Rome énekelte lemezre, kb. 4
éve. A Bayard Musique lemezkiadó ezután „jogot
formált” a zeneműre. Nincs zeneszerző feltüntetve,
kizárólag a lemezfelvétel a jogalap. Tehette a kiadó,
mert addig senki sem formált rá jogot. Mi pedig most
úgy kerültünk képbe, hogy szentmisénket a Youtube
szoftveresen figyelte, „meghallgatta”, és lám, a lemez-
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kiadó jogait képviselve rögtön súlyos figyelmeztetést
tett.
Azért súlyos a figyelmeztetés, mert ha szerintük
jogsértésben maradunk, akkor törlik a Youtube
csatornánkat az eddigi felvételekkel együtt, és többet
nem tudunk újabb szentmisét közvetíteni rajtuk
keresztül. Így hát kivágtuk azt a másfél percet a
felvételből, amíg a Krisztus lelke, szentelj meg
imádságot énekelte a kórus. És ha a jövőben kórusunk
ezt énekelné közvetített misén, akkor a közvetítést
addig majd leállítjuk. És reméljük, hogy a Youtube
helyett találunk majd más videószolgáltatót, amelyiknek
nincs ekkora hatalma e világban.
Harmat Péter

Hírek, hirdetések
Dr. Füzes Ádám óbudai esperes, a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet, valamint az óbudai Szent József
templom igazgatója bejelentette, hogy 2020. június 30-ával kilépett a papi szolgálatból.
Július 30-án a Magyar Katolikus Rádióban riportműsor hangzott el plébániánk nyári napközis táboráról
Beran Ferenc atya és Szöllősi Luca táborvezetők közreműködésével.

Családi események júliusban
Keresztelések:
Július 5: Bezzeg Dominik, Pásztor László és Pásztor Félix
Július 12: Szepesi Liza és Balogh Alex
Július 29: Patkó Indira Bíborka
Házasságot kötöttek:
Július 4: Mészáros Zoltán és Menyhárt Sára, Mikus Pál és Varsányi Éva
Halottaink:
Pádár Ferenc (91), Szabó Józsefné Ágnes (71), Henzéy Károly (74)

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)
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730
Iroda nyári nyitvatartása: szerdán és csütörtökön:
1600-tól 1800 óráig, pénteken: 1000-től 1200 óráig.

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az
este 600 (vasárnap esetén a reggel 900) 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.
Könyvtár: vasárnap 945 - 1030 között.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
A próbák a nyári szünet után szeptemberben folytatódnak. Csatlakozni kívánók nyáron is jelentkezhetnek meghallgatásra Török Andrea karnagynál
(tel: 20/483-0149).
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