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Részlet Szent István királynak Szent Imréhez írt intelmeiből:
„Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet
vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.
Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg,
tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és
apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől
rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán
nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem
kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat
hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik,
minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem
az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja
is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az
apostol ezt mondja: „Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.” A hit tehát, melyről beszélek,
a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött
fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ
üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az
evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. „

Szent István király üzenete
Szent István Király ünnepe van. Az utóbbi
időben nagyon sok cikk, írás jelent meg arról, hogy
Szent István királynak hogyan sikerült államot alapítani,
hogy tudta a magyar népet a keresztény Európa részévé
tenni. Ezek a cikkek általában Szent István politikai
bölcsességét, széles látókörűségét emelik ki. Most mi is
próbáljuk Szent István alakját magunk elé vetíteni, de ne
az uralkodót, hanem a keresztény embert. Ha ez a
célunk, akkor talán a leghelyesebb, ha a fiához Szent
Imre herceghez írt „Intelmeiből” indulunk ki.
Az első, amit felfedezhetünk az intelmekből az a
királynak a hite. Ez a hit azonban nem csupán az Egyház
tanításának az elfogadása volt, hanem személyes élő hit.
Utal a konstantinápolyi hitvallásra, de kiemeli az
imádságnak a fontosságát. Az uralkodnak keresnie kell
Isten akaratát, és segítséget kell kérni ahhoz, hogy a
feladatát teljesíteni tudja. Ehhez imára van szüksége. A
másik tulajdonság, amit kiolvashatunk az intelmekből,
az erényes élet fontossága. A keresztény uralkodónak a
szeretetet, irgalmat kell gyakorolnia. Erről így ír: „Légy
irgalmas mindenkivel szemben, aki erőszakot szenved.
Lélekben soha feledkezzél meg ama intelemről, hogy

irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy kíméletes
mindenkivel szemben ne csak a hatalmasokkal, hanem
azokkal szemben is, akik híján vannak a hatalomnak.”
Tehát a keresztény embernek a szeretetet nem csak az
előkelőkkel, gazdagokkal szemben kell gyakorolnia,
hanem elsősorban a szegényekkel szemben.
Ma sokan úgy gondolják, hogy újra karizmatikus
vezetőkre van szükség. Ez csak részben igaz, a nép
gondolkodásmódjának megváltozásra is szükség van. Az
evangélium üzenet szerint a megújulásnak minden egyes
ember lelkében el kell indulnia. SZENT PÁL apostol az
írja az efezusiakhoz írt levelében: „Újuljatok meg
lélekben és érzéseitekben! Öltsétek fel magatokra az új
embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban új
teremtmény” (Ef 4,24). Az evangéliumban pedig arról
hallhatunk, hogy Jézus arról beszél, hogy minden egyes
okos embernek házát az életét sziklára, a hit sziklájára
kell építeni (Mt 7,24-29). Tehát megújulásnak minden
egyes ember szívében kell megtörténnie. Ekkor fog a
nemzet talpra állni és megújulni.
Szent István ünnepén kérjük az Úr kegyelmét, hogy ez
egyéni lelki-szellemi megújulás megvalósuljon, és akkor
bízhatunk abban, hogy országunk is felemelkedik.
Ferenc atya
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A „Fájdalmas olvasó” ötödik titka:
„Akit érettünk keresztre feszítettek”
„Mikor arra a helyre értek, amelynek
Koponyahely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a
gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról.
Jézus akkor felkiáltott:” Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit tesznek”… A hatodik óra táján
sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig
tartott. A Nap elsötétedett, és a templom függönye
középen kettéhasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott:
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”Ezekkel a
szavakkal kilehelte a lelkét”(Lk 23,33-46)
A száraz, már-már fájdalmasan objektív leírás
Jézus kereszthaláláról a bűnbeesett emberiség
történelmének a legsötétebb, egyben a legfontosabb
történéséről tudósít, a megváltásunkért adott élő
emberi áldozat haláláról, aki, még rágondolni is
nehéz: maga az Isten, az Isten Fia. Aki emberként
valóban egy lett közülünk – ugyanolyan
kiszolgáltatott és védtelen, mint bárki más – és égbe
kiáltó igazságtalanságnak, brutális kegyetlenségnek az
áldozatává vált. A bűnösök, sőt, a gonosztevők közé
sorolták. Jézus mégis a mennyei Atya bocsánatát kéri
az őt halálra adók és a kivégzését végrehajtók
számára. Pedig kivégzőinek az ember Jézus
meggyilkolását tekintve nem lehetett nem tudniuk,
hogy mit tesznek – amiről nem tudhatták, hogy mit
tesznek, az éppen tettük igazi mélysége, az, hogy a
második Isteni Személyre emeltek kezet és Őt ölték
meg.
Számunkra már egyértelműen szól a keresztre
feszítés, a kereszthalál üzenete: tudván tudjuk, hogy
nem véletlenül, tudatlanságból vagy tévedésből
következett be mindez, hanem azért, mert Jézus
Krisztus magára vállalta az Atya kiengesztelését, „
…meghalt bűneinkért, az Írás szerint” (1 Kor 15,3). A
halálát kísérő jelekre figyelve látnunk kell, hogy
„valóban Isten fia volt”, nekünk pedig egyáltalán nem
könnyű belátni annak a ténynek a végtelen
súlyosságát, hogy a végtelen Isten… hagyta magát
megöletni! A kereszten holtan csüngő Jézusra tekintve
érthetjük
meg
azt
az
alig
érthető
és
megmagyarázhatatlan szeretetet, amellyel a Teremtő
Isten bennünket, engedetlen teremtményeit szereti, és
nem akarja hagyni, hogy elvesszenek, nem akarja,
hogy te meg én, hogy mi emberek elvesszünk. Jézus
kegyetlen
kínhalála,
a
felszegezés
okozta
elképzelhetetlen fájdalmaktól a már előtte is halálra
gyötört testének végső vonaglásáig, borzalommal tölt
el bennünket, tényleg nehezen tudjuk elfogadni, nem
értjük, legfeljebb csak döbbenten érezzük meg, hogy
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igen, az isteni igazságosságnak erre a végtelen nagy
áldozatra volt szükség a bűneink bocsánatára. A halott
Jézus, az Ő halott Isteni személye a mi váltságunk,
nincs és nem is lehet más áldozat, ami ezzel
egyenértékű lehetne! Most kezdjük érteni, hogy – bár
a feltámadás a mi reménységünk garanciája, mégis –
miért is van az, hogy az Anyaszentegyház kétezer éve
a Keresztet, a „kereszt botrányát”, a kereszthalált halt
Jézus Krisztust mutatja fel nekünk – templomainkban,
de minden más helyen is, ahol keresztények vannak,
megszentelt helyeken, otthonainkban, szerzetesek
celláiban, mindenhol. A kereszthalál nélkül nincs
feltámadás, Jézus Krisztus kereszthalála nélkül nincs
megváltás.
Jézus utolsó szavai a kereszten az Atyába vetett
végtelen bizalom, az iránta érzett odaadó szeretet
kifejezése – a befejezett küldetés lezárásaként is
hallhatjuk. Arra gondolva, hogy ezek a Fiúisten
szavai, az utolsók, mielőtt az emberré lett Isten
meghal
a
keresztfán,
az
egyetlen
Isten
Szentháromságos létére is oda kell figyelnünk.
Megérteni végképpen nem tudjuk, hogy miképpen
lehetséges, pontosabban mit is jelent Istenben a
Szentháromság egyik személyének a halála, de nem is
feladatunk, hogy olyasmit próbáljunk megérteni, ami
éppen isteni dimenziója miatt egyszerűen nem férhet
értelmünkbe. Az viszont érzékelhetjük Krisztus
szavaiból, hogy a Szentháromságon belüli szeretet
vakító fénye villan fel a halálát megelőző és az azt
követő drámai sötétségben. Olyan általunk
elképzelhetetlenül mély és biztonságos szeretet és
kölcsönös odaadás fénye, amelybe „belefér” a
szeretett személy, a Fiú halála, aki teljes biztossággal
adja át magát (lelkét) az Atyának. Ebben a
gesztusban, már a kereszten, benne van a feltámadás
előjele! Igaz, ezt a „folytatást” maga Jézus előre
elmondta tanítványainak, ők mégsem tudták addig
elképzelni, elhinni, ameddig valóban be nem
következett. Azután, hogy Jézus kegyetlen kínhalállal
valóban meghalt, hogy eltemették, mint bármely más
halott embert, csupán emberi megfontolásból már
tényleg csak arra lehetett számítani, hogy
ezzel…vége. Ha így lett volna, akkor a
kereszthalálnak nem lett volna semmiféle értelme, de:
a nagypénteki sötétség és a nagyszombati ájult, üres,
hideg, mintegy Isten nélküli csend után valóban
bekövetkezett a Húsvét. A tanítványok látták, átélték
ezt, és tanúsítják, hogy az ősbűn almájának levénél is
keserűbb kereszthalált halt Krisztus valóban
feltámadt, megteremve nekünk ezzel megváltás örök
életet hozó, elképzelhetetlenül édes gyümölcsét.
Fejérdy Tamás
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Köszönet Erzsi néninek
Medgyesi Sándorné Erzsi néni az elmúlt tanév végén befejezte 60
éves hitoktatói tevékenységét, amiért már tavaly nyáron Dr. Udvardy
György püspök atya elismerő oklevélben részesítette őt. Ebből a hosszú
és tartalmas pedagógiai munkából 22 évet tanított hittant a mi
plébániánkhoz tartozó önkormányzati iskolákban. A következőkben
közöljük a Pitypang utcai iskola vezetősége nevében írt köszönő levelet.
Kedves Erzsi néni!
Kevés ember tud úgy nyugdíjba vonulni, hogy az utolsó vagy még
az utolsó utáni pillanatokban is a hivatását gyakorolja. Erzsike néni 61,5
éve a pedagógusi pályán van, s ebből 21 évet nálunk szolgált. Ápolta
gondozta a kisgyermekek lelkét, tanította őket a szépre, a jóra, az
önzetlenségre a szeretet állandó gyakorlására. Minden korosztállyal
megértette a hangot, de kedvencei az apróságok voltak. Erzsi néniről
sokan tudjuk, hogy számára a legfontosabb a gyermekek nevelése volt.
Minden alkalommal, kedves mosolyával várta a kis gyermekeket. Olyan
szent dolognak érezte a hivatását, a diákok okítását, nevelését, hogy
valóban élete minden percét erre áldozta. Hitvallása volt, hogy a nevelés,
a hitoktatás a szeretet szívhez szóló szava.
Köszönjük neked az iskolánkban együtt töltött 21 évet. Köszönjük, hogy iskolánkat gazdagítottad, gyarapítottad emberi
értékeiddel, meleg szíveddel. Köszönjük, hogy mindig kedves voltál, hogy mindig segítő készen fordultál a fiatalok felé.
Hogy példát mutattál nekünk kötelességteljesítésből, munkabírásból és akaraterőből. Köszönjük, hogy személyesen is a
barátaid lehettünk. Hogy aggódtál értünk, amikor problémát észleltét. Hogy észrevetted, ha konfliktusoktól terhelten
végeztük munkánkat. Hogy vigasztaltál, ha elkeseredtünk, és velünk együtt örültél, ha sikereink voltak. Hogy tudtad, kinek
milyen mondattal szerezhetsz örömet - és nem is késlekedtél soha ezt a tudomására hozni. Most elköszönünk, de bármikor
szívesen látunk. Kívánjuk, hogy sok örömöd legyen a felszabaduló idődben és most már egy kis pihenésre is jusson idő.
Szeretettel köszönt a Pitypang Iskola Tantestülete és Vezetősége
Budapest, 2010. június 7.
Indráné Matolcsy Gabriella (igazgató) és Koncz Tamásné Margit (igazgató helyettes)
A plébánia hívei nevében mi is megköszönjük Erzsi néninek áldozatos hitoktatását, és Isten bőséges kegyelmét
kérjük életére és munkájára.
Ferenc atya

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Idén is megrendeztük az immár hagyománnyá vált Újlaki Nyári Napközit! A tábort 14 évvel ezelőtt Édesanyám
kezdte el szervezni. Időközben a vezetés miránk, újlaki fiatalokra szállt. A feladatot örömmel vállaltuk, hiszen egészen
kicsi korunk óta járunk ide minden nyáron. Kihívást is jelentett, hogy vajon tudunk-e ennyi gyerekkel bánni, lefoglalni
őket, hogy jól érezzék magukat és egyre többet halljanak Istenről , az Ő szeretetéről.
Sok újlaki fiatalt már csak egy hajszál választ el a családalapítástól. Ők, mint felelős felnőtt emberek sok tapasztalatot
gyűjthetnek a gyermeknevelésről. A segítők nevében állíthatom, hogy minden évben örömmel várjuk a tábort. Az
előkészületek összehozzák az év közben szétszéledt társaságot.
Idén több meglepetés is ért minket. Sok év óta újra nagyon sokan lettünk, mind vezetők mind gyerekek. Az ismerősök
mellett új arcokat fedeztünk fel. Kicsit tartottam attól, hogy fognak beilleszkedni, tetszik-e majd nekik az itteni légkör,
vajon szereznek-e új barátokat. Azonban már az első nap reggelén vidám csacsogás töltötte meg a termeket. Az iskolában
a gyerekek sokszor úgy választanak barátot, hogy ki hogyan öltözködik vagy mennyire hasonlít rájuk. Itt ez nem
számított. A közös programoknak, játékoknak köszönhetően a legkülönbözőbb családokból érkező gyerekek is pillanatok
alatt egymásra találtak.
Mikor ezeket a vidám, lelkes arcokat nézem, mindig eszembe jut 14 évvel ezelőtti önmagam. Nekem a beilleszkedés igen
nehezemre esett. Minden reggel Édesanyám szoknyájába kapaszkodva, ezer csattal a hajamba, könnyekkel teli szemmel
álltam a Plébánia ajtajában. Az akkori nagylányok szeretetének köszönhetem, hogy végül mégis sikerült megszoknom a
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helyzetem és lassan-lassan kezdtem jól érezni magam. Pár év óta beálltam a segítők közé. Eleinte csak egyszerű
feladatokat kaptam mint például vásárlás vagy mosogatás illetve az étkezések körüli teendők. Ma már felelősséggel járó
feladatokat kapok. Csoportokat, akikre egész nap figyelnem kell, játékokat vezetek le vagy egy egész nap szervezését rám
bízzák. Jó érzés hogy egyenrangú félnek tekintenek a nálam idősebb vezetők is. A bizalmat a szülőktől is megkaptuk.
Látták rajtunk a lelkesedést és a felelősségtudatot. Hálásak voltak ,hogy gyermekeiket délután 4 órára annyira
lefárasztottuk a sok játékkal, hogy otthon már aligha volt velük probléma.
Minden napot imával zártunk. Ilyenkor bárki hálát adhatott. Még a legkisebbek is gátlásaikat levetkőzve köszönték meg
napjukat Istennek, hogy itt lehettek, hogy sokat játszhattak, és hogy új barátokat szereztek. Egy kislány lelkendezve
mesélte, hogy szerinte a világon a legjobb dolog ez a tábor. Az ilyen visszajelzések után egyre inkább biztosak vagyunk
abban, hogy a tábor mennyire fontos a gyerekeknek és nekünk is. Szeretnénk a következő években is folytatni a
hagyományokat. A gyerekek a szívünkhöz nőttek és alig várjuk, hogy jövőre újra láthassuk őket.
Köszönjünk Urunk, hogy bizalmadba fogadtál minket és ennyi gyermeket ránk bíztál. ÁMEN
(A beszéd július 21-én, a plébánia gyermekeiért felajánlott esti szentmise előtt hangzott el.)
Lasetzky Katalin

Kenkrea - Korinthosz ókori kikötője
ApCsel 18:18 Pál pedig még jó ideig ott maradt, aztán búcsút vett a testvérektől. Miután Kenkreában megnyíratta a fejét
– fogadalma volt ugyanis –, elhajózott Szíriába, és vele ment Priszcilla és Akvila is.
Róm 16:1 Ajánlom nektek Főbe nővérünket, aki a kenkreai egyház szolgálatában áll. 2 Fogadjátok őt az Úrban, ahogyan
a szentekhez illik!

Kechrion (Kenkrea) – Ízisz szentély bejárta

Korinthos – a fellegvárral a háttérben

Pál a Szentírás tanúsága szerint másfél évig tartózkodott Korinthoszban, a kor legnagyobb görög
városában, a római helytartó székhelyén. A város az iszthmoszi földnyelv mellé települt, szárazföldi és tengeri
útvonalak csomópontjába, virágzása és központi szerepe (Athén rovására is) magától értetődő volt.
Maga a település nem a tengernél, hanem attól kissé beljebb, a biztonságot adó fellegvár tövében épült.
A Korinthoszi-öböl partján létesült északi kikötőt Lechaeonnak, a Szaronik-öböl partján létesült délit
Kenkreának, vagy Kechrionnak hívták. A két öblöt a Diolkosznak nevezett kőből kirakott út kötötte össze, ezen
vontatták át azokat az átutazóban lévő hajókat, akik nem akarták megkerülni az egész Peloponnészoszfélszigetet. Az ókor folyamán többször nekiláttak ugyan, hogy csatornát ássanak (egy ízben maga Néró császár
kezdett neki a munkának egy arany lapáttal), de a technikai nehézségeket akkor még nem tudták leküzdeni – a
városnak így az egész antikvitásban két kikötője üzemelt.
Kenkrea pusztulását egy VI. századi földrengés okozta, amikor is azon felül, hogy az épületek
összedőltek, az egész terület megsüllyedt, így a mólók és az épületek egy jó részének lábazata víz alá került.
Helyén ma egy kellemes strand van, a környéken elszórva nyaralók, szállodák és egy kemping (itt laktunk mi is
a nyaralásunkkor) található, az egykori raktárak, szentélyek és egyéb építmények alapfalai között pedig halak
úszkálnak.
Balogh András
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„1900-ban Zwarg József mérleggyáros remekművű húsvéti gyertyatartót készített templomunk részére. Ő
különben nagy jótevője templomunknak, mert húsz éven át sokféle tatarozási munkát végzett teljesen ingyen.”
Dr. Szokolay Antal: A budapest-újlaki róm. kath. egyház évkönyvei I. 1926., 90. oldal

Újlaki emlékek nyomában (X.)
A XIX. század utolsó évtizedeiben Magyarországon kibontakozott „második ipari forradalom” időszakában új
iparágak alakultak ki, ahol a műszaki megoldások egész sorát hasznosították, és – a külföldiek mellett – kiváló magyar
mérnökök álltak a fejlesztések hátterében. Ilyen iparág volt a mérleggyártás is, amely 1850-1880 között a kor
igényeinek megfelelő színvonalra fejlődött. Az 1880-as évtized közepén már mintegy 16 budapesti, 20 vidéki
üzem és iparos foglalkozott rendszeresen, illetve mesterségszerűen mérlegkészítéssel. A Pesten, Budán és Óbudán
működő mértékhitelesítő hivatalok 1873-as egyesítése, és a tizedesmérték-rendszer bevezetése (a métermérték
behozataláról szóló 1874. évi VIII. törvénycikk) nagy lendületet adott a hazai mérleggyártás fejlődésének.
De vajon ki lehetett az a gyáros, akiről az újlaki plébános olyan elismerő szavakkal megemlékezett?
ZWARG JÓZSEF 1882-ben mérleg-gyárat alapít (pontosan
nem ismert) budapesti helyszínen. Kezdetben 5-10
munkással az akkoriban használatos felfüggesztett és
feltámasztott mérlegeket készíti. Ismeretlen helyszínéről
később a II. kerületi Szegényház (ma Varsányi Irén) utcába
költözik, és ott működik az 1890-ban történt Újlakra
településéig.
A csatolt kép az újlaki templom mögött elhelyezkedő
gyártelepet ábrázolja. A kép alsó részén az akkori Lelkész
utca [a mai Felhévízi út] húzódik. Fent (jobbra) a Szépvölgy
utca egy kis részlete látható, a fasor előtt az (akkor még
meglévő) árokkal.
EDVI ILLÉS ALADÁR 1896-an megjelent ’Budapest
műszaki útmutatója’ című ipartörténeti munkája is megemlíti
a Zwarg-féle Mérleggyárat. A gyár bemutatása kapcsán
azonban csak a főbb adatokra szorítkozik: »Ringeisen és
Zwarg mérleg gyára. III. kerület, Szépvölgy utca 8-10 sz.
Ezen telepen, mely 1892-ben keletkezett, mintegy 46 munkás tizedes- és mindenféle felfüggesztett és feltámasztott
mérlegeket készít.«”

A cég gyártmányai közismertek voltak az egész országban, és mint „kvalitásáruk” szerepeltek a
vaskereskedelemben. A gyár termékeivel részt vett jóformán minden országos vas- és gépipari
kiállításon, amelyeken érmekkel és elismerő oklevelekkel tüntették ki. Különböző típusú, "Granat"
védjegyű termékeit még az 1930-as években is gyártotta. A gyárat a harmincas évektől az alapító fia
vezette egészen az 1949. májusában bekövetkezett államosításig.
1951. júniusában megkezdődött a Zwarg-féle Mérleggyár leköltöztetése, mivel a
Hódmezővásárhelyen létesült új Metripond mérleggyárban vonták össze a magyarországi
mérleggyártást.
Zwarg József érdekes egyéniség volt, aki megosztotta életét gyára fejlesztése és az úszósport között.
A legőszintébb barátja volt a műugró sportnak, saját költségén építtetett ugróállványokat a Batthyány téri
katonai uszodában, valamint a Császárfürdőben. Ebben a két fürdőben tanította az ifjúságot az úszóugrásokra, azaz a műugrásra. Nemcsak szakmájában alkotott jelentőset, hanem a magyar úszó- és
műugrósport területén is kimagasló érdemeket szerzett. Emlékét a sporttörténet is megőrizte.
Dr. Ráday Lóránt
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Miserend:
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Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna: vasárnap 1100
Szent István kápolna: hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
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 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.
Plébániánk rendszeres programjai:
Iroda (Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
hétfőn és pénteken 1000 – 1200,
kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800.
Karitász: (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.

„Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, akinek
öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején
tizenkét csillagból álló korona.”
1. V.
6. P.
7. Szo.
8. V.
9. H.
10. K.
6. P.
7. Sze.
13. P.
14. Szo.
15. V.
19. Cs.
20. P.
21. Szo.
1. V.
24. K.
27. P.
28. Szo.
1. V.

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
Liguori Szent Alfonz
Urunk színeváltozása
Szent II.Szixtusz és vértanútársai,
Szent Kajetán, Szent Donát
ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
Szent Domonkos
Kereszteről elnevezett Szent Benedikta
Szent Lőrinc
Urunk színeváltozása
Szent Klára
Boldog XI. Ince pápa
Szent Maximilián Mária Kolbe
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
(NAGYBOLDOGASSZONY)
Szent Bernát
Szent István Király
Szent X. Piusz pápa
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Szent Bertalan apostol
Szent Mónika
Szent Ágoston
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
Keresztelő Szent János vértanúsága

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Játszóház: minden csütörtökön 10-12 óráig a Szent István teremben (Felvilágosítás: Ordódy Klára 20/512-6605)
Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 1900 –2100 a Szent István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hírek


Szeretettel hívunk kicsiket és nagyokat, napköziseket és a
plébániához tartozókat augusztus 28-án, az esti 6 órás
szentmise után a plébánia hátsó kertjébe a már hagyománnyá
vált nyárzáró szalonnasütésre! Az este folyamán lehet
pingpongozni, csocsózni, és a tábortűz mellett beszélgetni,
egymást jobban megismerni, együtt énekelni! Várunk
mindenkit, ezáltal is gazdagíthatjuk plébániánk közösségi életét!

Családi események
A keresztség szentségében
részesültek:
Sata Bendegúz Pál, Sparkes Izabella,
Gögh Benedek, Makray Anett,
Fogarassy Dávid

Örök hűséget esküdtek egymásnak:
Július 3: Juhász Zoltán és Mészáros
Szilvia, július 10: Takács Gergely és

Közöljük az újlaki hívekkel, hogy Nyíri Tamás professzor Juhász Szandra, július 17: Pataki Áron
halálának 16. évfordulójára és 90. születésnapja alkalmából és Tataiova Karolina,
augusztus 8-án, vasárnap 9 órakor koncelebrált szentmisét július 24: Silkó Sándor
mutatunk érte. Egykori paptársait, növendékeit és tisztelőit és Sütöri Eszter
szeretettel várjuk.
Halottaink:
Dr. Perlaky Árpád (70), Takács József (76),
Frim Zoltán (83)

Újlaki Hangok

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.

