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Sarlós Boldogasszony 
ünnepe 

 

 

TTeemmpplloommuunnkk  bbúúccssúújjáánnaakk  eerreeddeettee  aa  SSzzeennttíírráássrraa  

vveezzeetthheettőő  vviisssszzaa..  LLuukkááccss  eevvaannggéélliiuummáábbaann  aarrrróóll  

oollvvaasshhaattuunnkk,,  hhooggyy  aazz  áállddootttt  áállllaappoottbbaann  lleevvőő  MMáárriiaa  öörröömméétt  

mmeegg  aakkaarrjjaa  oosszzttaannii  vvaallaakkiivveell  ééss  eezzéérrtt  mmeeggllááttooggaattjjaa  rrookkoonnáátt  

EErrzzsséébbeetteett..  ((LLkk  11,,3399--5566))  EErrzzsséébbeett  sszziinnttéénn  áállddootttt  áállllaappoottbbaann  

vvaann,,  hhiisszzeenn  mmééhhéébbeenn  KKeerreesszztteellőő  JJáánnoosstt  hhoorrddoozzzzaa..  LLuukkááccss  

eemmbbeerrii  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  nnaaggyyoonn  sszzééppeenn  íírrjjaa  llee  eennnneekk  aa  kkéétt  

ééddeessaannyyáánnaakk  aa  ttaalláállkkoozzáássáátt  ééss  öörröömméétt,,  ddee  eeggyy  sszziimmbboolliikkuuss  

kkééppppeell  rrööggttöönn  jjeellzzii,,  hhooggyy  iitttt  nneemm  ccssaakk  eemmbbeerrii  ttaalláállkkoozzáássrróóll  

vvaann  sszzóó,,  eennnneekk  aa  ttaalláállkkoozzáássnnaakk  aa  ffőősszzeerreeppllőőjjee  aazz  IIsstteenn..  AA  

lleeíírrááss  sszzeerriinntt  uuggyyaanniiss  EErrzzsséébbeett  mmééhhéébbeenn  ffeelluujjjjoonngg  aa  

ggyyeerrmmeekk..  EEzzzzeell  jjeellzzii,,  hhooggyy  aa  MMáárriiaa  mmééhhéébbeenn  ééllőő  mmaaggzzaatt  

JJéézzuuss  iisstteennii  eerrőővveell  rreennddeellkkeezziikk.. 
  

EEnnnneekk  aa  lleeíírráássnnaakk  ttööbbbbffééllee  oollvvaassaattaa  iiss  lleehheett..  AAzz  eeggyyiikk  aa  

tteeoollóóggiiaaii  éérrtteellmmeezzééss,,  mmaaggyyaarráázzaatt..  AAzz  eevvaannggéélliiuumm  sszzeerrzzőőjjee  

jjeelleezznnii  aakkaarrttaa,,  hhooggyy  aazz  ÓÓsszzöövveettsséégg  uuttoollssóó  ééss  lleeggnnaaggyyoobbbb  

pprróóffééttáájjaa,,  nneemm  ccssaakk  ffeellnnőőtttt  kkoorráábbaann,,  hhaanneemm  mmáárr  mmaaggzzaatt  

kkoorráábbaann  ttaannúússáággoott  tteetttt  aa  MMeessssiiáássrróóll..  VVaann  aazzoonnbbaann  eennnneekk  aa  

lleeíírráássnnaakk  eeggyy  mmáássiikk,,  lleellkkii  oollvvaassaattaa  iiss..  AA  sszzeerrzzőő  mmiinntthhaa  aazz  

öörröömm  úúttjjáátt,,  aazz  öörröömm  mmeeggssookksszzoorroozzóóddáássáátt  íírrnnáá  llee..  MMáárriiaa  

mmeeggoosszzttjjaa  öörröömméétt  EErrzzsséébbeetttteell,,  EErrzzsséébbeett  öörröömmmmeell  vváállaasszzooll,,  

ééss  aazz  öörröömmeett  aa  mmaaggaa  mmóóddjjáánn  KKeerreesszztteellőő  JJáánnooss  iiss  kkiiffeejjeezzii..  

MMáárriiaa  öörröömmee  tteehháátt  mmeeggssookksszzoorroozzóóddiikk,,  mmaajjdd  eezz  aazz  öörröömm  

ffeejjeezzőőddiikk  kkii  MMáárriiaa  öörröömméénneekkéébbeenn  aa  „„MMaaggnniiffiiccaatt””--  bbaann,,  

aammiitt  aazz  EEggyyhháázz  aa  zzssoolloozzssmmaa  eessttii  ddiiccsséérreettbbeenn  iimmááddkkoozziikk..  

MMiinntthhaa  eezzzzeell  iiss  jjeelleezznnéé,,  hhooggyy  aa  hháállaa  ééss  aazz  öörröömm  

hhoozzzzááttaarrttoozziikk  kkeerreesszzttéénnyy  éélleettüünnkkhhöözz..  

  

HHooggyyaann  aazz  üünnnneepp  üüzzeenneettéétt  aa  hhééttkköözznnaappii  éélleettüünnkkrree  

aallkkaallmmaazznnii??  NNaaggyyoonn  ssookksszzoorr  kkeesseerrűűeenn  mmeeggttaappaasszzttaalljjuukk  aazztt,,  

hhooggyy  aazz  öörröömmüünnkk  mmiillyyeenn  ggyyoorrssaann  eelliillllaann,,  aazz  öörröömmnneekk  aa  

ttüüzzee  eellhhaammvvaadd,,  ééss  nneemm  ttuuddjjuukk,,  hhooggyyaann  kkeellll  mmeeggőőrriizznnii  

lleellkküünnkkbbeenn  aazz  öörröömmeett..  EEzz  aa  sszzeennttíírráássii  sszzaakkaasszz  vváállaasszztt  aadd  

eerrrree  aa  kkéérrddééssrree..  AAzz  öörröömmeett  ttoovváábbbb  kkeellll  aaddnnii,,  aazz  öörröömmeett  mmeegg  

kkeellll  oosszzttaannii  mmáássookkkkaall..  HHaa  eezz  ssiikkeerrüüll,,  aakkkkoorr  aazztt  ffooggjjuukk  

ttaappaasszzttaallnnii,,  hhooggyy  aazz  öörröömmrree  ffooggnnaakk  vváállaasszzoollnnii,,  ééss  ííggyy  aazz  

öörröömmüünnkk  nneekküünnkk  iiss  mmeeggssookksszzoorroozzóóddiikk..  MMááss  sszzaavvaakkkkaall  aazz  

öörröömmnneekk  aa  „„ttüüzzee””  nneemm  hhaammvvaadd  eell,,  hhaanneemm  tteerrjjeeddnnii,,  

ggyyaarraappooddnnii  ffoogg..    

                                                                        

Ferenc atya 

 

 

Tiszteletreméltó Béda elmélkedése a 

„Magnificat”- ról 
 

„Nagyon jó és üdvös szokás az Egyházban, hogy 

az Mária énekét mindennap az Esti dicséret zsoltáraival 

együtt mindannyian énekeljük. Jó ez, mert egyrészt az Úr 

megtestesülésére való gyakori emlékezés áhítatra 

gyullasztja a hívek lelkét, másrészt pedig az Istenanya 

gyakran felidézett példája megszilárdítja a lelkeket az 

erényekben. És a legjobb helyen, éppen az Esti dicséretben 

történik ez, hiszen a napközben elfáradt és különböző 

gondokba merült lelkünk a nyugalom idejének 

beköszöntésével összeszedettebben tudja átadni magát az 

Istennel való egyesülésnek” 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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„Létezik olyan templom, ahová elegendő csak egyszer betérni, s az ember azonnal otthonosan érzi magát. (...) Isten 

házának ezt az otthonosságát, meghittségének érzetét adja az újlaki templom minden oda hittel belépőnek.”  

 

Dr. Török József: Az újlaki Sarlós Boldogasszony-templom – Mikes Kiadó, Budapest 2005. 

 

Újlaki emlékek nyomában (IX.) 
 

 

Minden település történetében kiemelkedő szerepe van a templomoknak. Templomot akkor építettek az 

emberek, amikor nemcsak letelepedtek egy-egy vidéken, hanem véglegesen megtelepedve otthont teremtettek 

maguknak. 

A török megszállás alatt elpusztult Szent Jakab temploma helyett az újlaki hívek (a mai plébániaház telkén) 

egy kis templomot emeltek, amelynek 1706. évi 

megáldásától számítható a plébánia visszaállítása. A 

templom – a bővítések ellenére – kicsinek bizonyult. 

1746-ban új templom építését kezdték meg [a mai 

helyén]. Az épület 1756-ra elkészült, a főhomlokzat 

déli sarkánál lebontott torony újjáépítése azonban csak 

1766-ban fejeződött be. 1779-ben a Falconer József 

által festett Visitatio-képet elhelyezték a főoltáron, s 

ekkortól a templom titulusát Segítő Szűz Máriáról 

SARLÓS BOLDOGASSZONYRA változtatták.    

Az Újlaki templom és az 1876-ban épült egykori 

Lajos utcai iskola 

Az újlaki templom azon a helyen áll, ahol a 

település középkori magja több mint 800 évvel ezelőtt 

kialakult. Nemcsak jelképesen, de ténylegesen is 

szegletkőnek számít, mert az évszázadok során összetartotta a helyi közösséget, és segített megőrizni a 

hagyományokat. Ennek – az Egyház liturgiájához kapcsolódó – alkalma volt a templom címének vagy 

védőszentjének ünnepe, a Budán és Pesten a XVIII. század közepétől fokozatosan meghono-sodott búcsú. Az 

újlaki búcsú a szeptember 8-ika utáni vasárnap zajlott le. Ilyenkor körtéből és szilvából gyümölcslevest 

készítettek, ezért nevezték „körtebúcsú”-nak (Birnkirchtag). 
 

Gyereksereg búcsúzik a harangoktól az újlaki templomnál. 

Az újlaki hívek azonban az ünnepeken kívül is szívvel-

lélekkel kötődtek templomukhoz. Így volt ez az I. 

világháború éveiben is, amikor a kötelező 

fémbeszolgáltatás idején – a háborús nyersanyag-

szükséglet miatt – a templomok harangjait le kellett 

szerelni. 

Ezen az 1916-ban készült fényképen egy kisebb 

közösség ünnepélyesen búcsúztatja a beöntésre váró 

harangokat. [Felvétel a FSZEK Budapest 

Gyűjteményéből] 

 
 

 

 

 

A két harang egyikét felirata szerint 1842-ben öntötték Budán, a másikat Ott Ádám lelkipásztorkodása idején, 

Walser Ferenc Budapesten. A plébános a felvétel idején is Ott Ádám volt. 

Dr. Ráday Lóránt
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Zarándoklat Arsba a papok éve alkalmából 
 

        Múlt év júniusában Vianney Szent János halálának százötvenedik 

évfordulóján kezdődött papok évét zárta le XVI. Benedek pápa június 11-én 

Jézus Szíve ünnepén. A tizenötezer pappal koncelebrált szentmisén a 

Szentatya a franciaországi arsi plébánost Vianney Szent Jánost a plébánosok 

védőszentjévé nyilvánította. 

Májusban, a Torinoi Lepel megtekintése alkalmából egy zarándokcsoporttal 

eljutottam Arsba is, ahol a szent plébános 41 évig szolgált a szó legmélyebb 

értelmében. ,Az általa alapított Gondviselés Házában szálltunk meg. Ars 

légköre a Szent egyszerű kis lakóháza, a templom, melyért oly sokat 

fáradozott, nagyon, magával ragadott, ezért vetettem papírra e sorokat. A szív 

és gondolkodás egyszerűsége, a szegényeket szeretni tudása, lemondása, 

jósága, aszkétikus életvitele, hajnaltól kezdődő gyóntatásai tették szentté az 

arsi plébánost. Bebalzsamozott szívét egy kápolnában külön őrzik. Kegyelem 

árad a sok-sok csodálattal adózó zarándok között. Egész nap jönnek és 

imádkoznak öregek, fiatalok nagyon sokan és megnyugvás sugárzik az 

arcokon.  

Maradandó élmény volt a szent plébános sírjánál bemutatott magyar 

szentmise. Otthoni papjainkért imádkoztunk, és kértük Isten segítő kegyelmét 

számukra, akik a nehéz önátadás és túlterheltség szent szolgálatát végzik 

értünk, hívekért az Egyházban. A Szentlélek vezesse őket azon az úton, 

amelyen mint pásztorok terelgetek bennünket az üdvösség felé, melynél 

nincsen fontosabb. Vianney Szent János sírjánál megköszöntük szolgálatukat, áldó, vigyázó gondoskodásukat, és bűntől 

óvó szeretetüket. Kértük a Jóistent, hogy papjaink, lelkiatyáink egy új világ hiteles tanúi lehessenek ebben a nehéz 

világban. 

Keglevich Lászlóné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újlaki hivatások a hivatásokért 
 

Jézus szíve ünnepén lezárult a Papság Éve, amely lehetőséget adott arra, hogy az Egyház a Krisztus meghívó 

szeretetéből eredő papi hivatást korunkban újragondolja, és annak fontosságára felhívja a figyelmet. A 

kegyelmi év lehetőséget adott arra is, hogy a hivatások száma növekedjék. 

 

Plébániánkról az elmúlt évtizedekben számos hivatás ébredt. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Papság évének 

lezárásával, Sarlós Boldogasszony Ünnepén július 2-án délután meghívjuk az atyákat, hogy találkozzanak 

egymással és megköszönjék a híveknek, hogy imáikkal támogatták és támogatják őket. A találkozó arra is 

lehetőséget ad, hogy a napközis tábor fiataljai számára tanúságot tegyenek. Az ünnepélyes szentmise este 6 

órakor lesz, melyre nagy szeretettel várjuk az újlaki híveket. 
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A meghívott atyák:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bánki Balázs Simeon 

(Betlehemről, Szűz Mária 

mennybevételéről és 

Szent Brúnóról nevezett 

monasztikus rend) 
 

Dr. Farkas Attila 

(esztergomi 

egyházmegyés) 

Dr. Fábry Kornél 

(kaposvári 

egyházmegyés) 

Frész Attila 

Timóteus 

(ferences) 

Lendvai Zoltán 

Zalán (ferences) 

Mazgon Gábor 

(esztergomi 

főegyházmegyés) 

Nagy Károly 

(veszprémi 

egyházmegyés) 

Nyéky Kálmán 

(kaposvári 

egyházmegyés) 

Dr. Szuromi Szabolcs 

Anzelm (premontrei 

szerzetes) 

Varga András (váci 

egyházmegyés) 
Vereb Zsolt 

(piarista) 

Müller György 

(esztergomi 

főegyházmegyés) 
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Napközis tábor Újlakon 
 

       Mint minden évben, idén is megrendeztük a plébániai nyári napközis tábort. Nagyon vártuk, sokat készültünk rá, mi, 

,,nagyok”. Bár már tavasszal elkezdtük a tábormegbeszéléseket, hírdetni júniusban kezdtük a tábort, így nem hittük, hogy 

sokan lesznek majd. Mégis napról napra egyre többen jöttek, egyre többen néztek be hozzánk, 40-nél csak az első két nap 

voltunk kevesebben. Nagyon sokan voltak újak, akik 

most jöttek először, és látszott az arcukon, hogy 

szeretnek napközibe jönni. Természetesen a régiek is 

eljöttek, nekik is ugyanannyira örültünk, mint az új 

gyerekeknek. 

Minden napot más-más ,,nagy” vállalt, ezért a 

programok nagyon változatosak voltak: tanultunk 

közösségi játékokat, métáztunk, bencés fogóztunk, 

pingpongoztunk, csocsóztunk, különböző vetélkedőkön 

versenyezhettünk, és kirándulhattunk is. Az első heti 

kirándulás a rossz idő miatt sajnos elmaradt, de a 

következő héten Veresegyházára látogattunk egy 

Medveotthonba, ami a gyerekeknek nagy élmény volt, 

hiszen nem mindennap tömhet az ember fakanállal 

mézet a macik szájába! Az utolsó héten pedig tájfutáson 

vehettünk részt, amit a gyerekek szintén nagyon 

élveztek! Az együttevések is felejthetetlenek voltak, a 

segítőknek sokszor segítettek kenyeret kenni a szorgos táborozók is. Szinte minden egyes nap kaptunk valamiféle 

adományt: gyümölcsöt, süteményt, pogácsát, ropogtatnivalót. A tábor alatt nem maradhatott el a lelki táplálkozás sem, a 

reggeli hittanos foglalkozásokon Fehérke, a kisbárány életét kísérhettük figyelemmel.  

A második hét délutánjain népdalokat tanultunk, az utolsó héten pedig bábokat készítettünk és báboztunk is. 

A gyerekek nagyon aktívak voltak, sok új barátság született, sok új játékot ismertek meg és talán még Istenhez is 

közelebb kerültek. Köszönjük a gyerekeknek, hogy eljöttek és nem otthon unatkoztak, és köszönjük a szülőknek, hogy 

bíztak bennünk, ránk merték bízni a gyermekeiket!  

Köszönjük a sok adományt, amiket kaptunk, és az imádságokat, amikkel támogattak minket! 

            Mindenkit szeretettel várunk augusztus 28-án, szombaton az esti 6 órás hálaadó szentmisén és az azt követő 

szalonnasütésen!  

Kovács Betti 

                                                                                              

 

           VIVALDI:    d-moll Concerto Grosso 
        HAYDN:  Kleine Orgelsolomesse –  
                             Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B 
 
            A SARLÓS BOLDOGASSZONY KAMARAKÓRUS és BARÁTAI       
                                   mindenkit szeretettel vár  

2010. JÚLUS 4-én, 19.00 órától 

Templomunk búcsú-napján évadzáró 

koncertjére 

           Közreműködnek: 
                                                                                 Papp Csilla és Tóthné Benkő Krisztina – hegedű 
                                                                                    Morvay Katalin – szoprán 
                                                                                         Nagy László Adrián – orgona  
                                                                                                    és kedves zenész barátaik 
                                                                                         Művészeti vezető: Tóth Miklós Zsolt karnagy 

 
A koncertet követő agapéra mindenkit 
szeretettel várunk a Szent István 
hittanterembe! 
(Felhévizi u. 2. zöld kapu) 

 
A koncert ingyenes, adományaikat a kórus további munkájához 

köszönettel fogadjuk. 
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Miserend: 

Újlaki plébániatemplom:  

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna: vasárnap 11
00

 

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: péntek 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. 

 

Plébániánk rendszeres programjai: 

Iroda (Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  

hétfőn és pénteken 10
00

 – 12
00

,  

kedden, szerdán és csütörtökön 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  

Játszóház: minden csütörtökön 10-12 óráig a Szent 

István teremben  

(Felvilágosítás: Ordódy Klára 20/512-6605) 

 

  2010. Július 
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong 

megváltó Istenemben.” 

2. P.             Sarlós Boldogasszony 
3. Szo.        Szent Tamás apostol 
4. V.              ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP  

                    Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy 

5. H.            Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap 

6. K.            Goretti Szent Mária szűz, vértanú 

9. P.             Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai 

11. V.          ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 

.                    Szent Benedek apát, Európa védőszentje 

13. K.          Szent Henrik 

14. Sze.        Lelliszi Szent Kamil 

15. Cs.         Szent Bonaventura püspök, egyháztanító 

16. P.           Kármelhegyi Boldogasszony 

17. Szo.         Szent Zoerard András és Benedek remeték 

18. V.           ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 

                    Szent Hedvig királynő  

20. K.          Szent Apollinaris püspök és vértanú 

21. Sze.       Brindisi Szent Lőrinc áldozópap, egyháztanító 

22. Cs.         Szent Mária Magdolna 

23. P.           Szent Brigitta szerzetesnő 

24. Szo.       Árpádházi Szent Kinga szűz   

25. V.           ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 

                    Szent Jakab apostol 

26. H.          Szent Joakim és Szent Anna, Szűz Mária szülei 

27. K.          Szent Charbell Makhlouf áldozópap 

29. Cs.         Szent Márta 

30. P.           Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök 

31. Szo.       Loyolai szent Ignác áldozópap 

 

Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 19
00 

–21
00 

a Szent István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

                                  

 Családi események 

 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Szakolczai Franciska 

Benedek Noé László 

Kupa-Kovács Krisztina 

Röthler István 

Pátkay Balázs 

Tavali Blanka 

Munkácsi Alíz 

Lakatos Balázs András 

Koppány Levente Márk 

Koppány Kristóf Gergő 

 

 

 

Elsőáldozók voltak: 

Június 11: Pátkay Balázs, június 13: Kelemen 

Károly 

 

Bérmálkoztak: 

Június 11: Pátkay Balázs 

 

 

Örök hűséget esküdtek egymásnak: 

Kelemen Károly és Szaszovszky Nóra  

 

 

Halottaink: 

Horváth Ernő (73), Leitkam Istvánné (91), 

Csoknyay Jenőné (86), Molnár János  

 

 

 
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 ujlakiplebanos@gmail.com címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a. 
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http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=101&szin=&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=257&szin=&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=103&szin=&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=view&szoveg&today&date=2010-07-22&szin=feher&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=view&szoveg&today&date=2010-07-23&szin=feher&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
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http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=107&szin=&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
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http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=109&szin=&sessid=KjM3MzQwMTkyMTI3NzcyODAwOTQyMjA2NDA3
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