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Lelkigyakorlatok a plébániánkon 
 

Az utóbbi hetekben többször hirdettünk, hogy 

plébániánk lelkigyakorlatot szervez. Először szeptember 

10-re szerveztünk tanévkezdő lelkigyakorlatot a fiatalok 

számára „Menjünk fel az Úr hegyére” (Iz 2,3) címmel. 

Most a felnőtteknek ajánljuk, hogy október 21. estéjétől -

23. deléig vegyenek rész lelkigyakorlaton, néhány hónap 

múlva, ádventi időben pedig a gyerekek számára 

rendezünk hasonló összejövetelt. Ezekről az eseményekről 

hallva, talán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy miért 

van szükségünk lelkigyakorlatra? 

Munka közben gyakran tapasztaljunk, hogy a testünk 

elfárad. Ilyenkor félbehagyjuk a teendőnket, felállunk, 

sétálunk egyet, majd megújult erővel folytatjuk, amit 

abbahagytunk. Az ember azonban nemcsak testi fáradságot 

élhet át, hanem lelkit is. A napi egyhangú testi és szellemi 

munka, a megoldhatatlannak látszó, bizonytalan 

élethelyzetek nyomasztóan hatnak az emberi lélekre, 

amely egy ideig a napi pihenés után magától is meg tud 

újulni, egy idő után azonban elfásulhat, s egyre 

nehezebben tud feltöltődni. Azt is tapasztalhattuk már, 

hogy az elfáradt lélek nem tud olyan könnyen felfrissülni, 

mint a test, hosszabb időre, csendre, baráti beszélgetésekre 

van szüksége. Jézus is ilyen lelki fáradságot láthatott az őt 

követő tömegen, amikor azt mondta nekik: „Jöjjetek 

hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok 

terhelve: Én felüdítelek titeket” (Mt 11,28).  

 
      

Az evangéliumból kiindulva az Egyház mindig fontosnak 

tartotta, hogy lelkigyakorlatot szervezzen a hívek számára. 

Azt is tudjuk, hogy a lelki élet mesterei külön műveket 

írtak a lelkigyakorlatok fontosságáról és menetéről. Ezek 

közül a legismertebb Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos 

könyve, amely az emberi természet legalapvetőbb 

vágyaiból indult ki, és ezért mások számára is mintául 

szolgált. 

Minden lelkigyakorlatnak sajátos témája és légköre van. 

Ez érvényes a plébániánk által szervezett együttlétre is. A 

Családok évében vagyunk, ezért az elmélkedések 

középpontjában is a család áll. A légkör keretét a 

péliföldszentkereszti szalézi lelkigyakorlatosház adja a 

környező festői dombokkal, a kálváriával, a tartalmat 

pedig az elmélkedések és az azt követő beszélgetések. 

Ilyen összejöveteleken gyakran elhangzik, hogy a 

lelkigyakorlat tényleges vezetője a Szentlélek, aki akkor 

tudja megérinteni és „gyakorlatoztatni” az ember lelkét, ha 

az kész arra, hogy Őt befogadja és együttműködjön Vele. 

Egy plébániai lelkigyakorlat sajátossága az is, hogy a 

résztvevők ismerik egymást, és együtt fáradoznak egy 

plébániai közösség javáért. Így egy lelkigyakorlat nem 

csak az egyes résztvevők, hanem az egész plébánia lelki 

gazdagodását szolgálja.  

Imádkozzunk azért, hogy ez a mi plébániánk 

közösségében is így történjék.  

                                                                           Ferenc atya

                                                         NYÁRI   IFJÚSÁGI  ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK: 
Szotyik (10x) két keréken 

 

Idén tavasszal kivételesen nagy összhangban tudtuk eldönteni, hogy a nyarat egy biciklis 

túrával tesszük még emlékezetesebbé. Megannyi lehetőség jött szóba, de Joe – idei táborvezetőnk – 

megoldotta a kérdést, és Zemplén táját választotta számunkra. Néhányan megijedtünk a hegyes 

tereptől, de mint kiderült, azokat leginkább alulról csodáltuk, nem mentünk fel minden kínálkozó szirt 

tetejére, csak naponta egyre... Mint minden biciklis eseményen, itt is kialakult az élboly, de nem kellett aggódnunk, ha 

nem bírtuk némelyik emelkedőt, megtanultunk egymásra várni, és segíteni a másiknak. Szerencsről indultunk, majd 

Göncruszka, Kishuta, Füzér, Sárospatak útvonalat követtük, a táj adta élményekben sem volt hát hiány: hegyek, völgyek, 

falvak, gólyák, erdők, mezők. Természetesen várakat is csodáltunk, ki testközelből, ki a biciklik mellől. Egy borkóstolóba 

is belecsöppentünk, ahol a tokaji borokba szagolhattunk bele. A biciklis útvonalak kiépítettsége néhol hagyott maga után 

kívánnivalót, amikor a gödröket kikerülni nem tudtuk, csak válogatni közülük. Ezt a csomagok bánták leginkább, de az 

egyre profibban felszerelt lábos, gitár és hatalmas táskák is kiállták a próbát, még a bicikliről lezuhanó tejes doboz is. Az 

időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, többet használtuk a napolajat, mint az esőkabátot. Ezért valóban nagyon hálásak 

vagyunk, mert a tábor során nem csak plébániákon szálltunk meg, hanem sátorban is, egy már régebbről ismert tisztáson. 

A tábor csapatépítő jellege bevált, a néhol megerőltető terep nem csak fizikailag edzett meg minket, hanem lelki erőt is 

adott, és a tábor végére már egy hatalmas közös tandemen ismerkedhettünk volna együtt – ha be tudjuk venni a 

kanyarokat.                                                                                                                                                      Munkácsi Anna 
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Napközis tábor 2011 
 

Hagyományainkhoz híven megrendezésre került a napközis tábor. A tavalyihoz hasonlóan 

most is rengeteg gyerek jelentkezett. Sokan közülük már régóta visszajáró táborozóink, de szép 

számmal akadtak újonnan érkezettek. Ebben az évben a tábor alapját az Isten hozott Mandulavitéz 

című könyv adta, mely a bajban mindig segítségül érkező Éber vitézről szólt. A gyerekeket a 

megszokott programokkal vártuk mint pl. méta, csocsó, kézműves, vízipisztoly csata, számháború, éneklés, népdalok és 

hittanóra. De sok új élménnyel is gazdagodhattak. A délutáni mesét néha felváltotta a diavetítés, a második héten az 

Állatkertet látogattuk meg, míg a harmadik héten bérelt busszal Esztergomba mentünk, ahol a Duna Múzeumot 

tekintettük meg. A gyerekek két csoportra bontva múzeumpedagógus által vezetett programon is részt vettek. A kisebbek 

a vizek élővilágát ismerték meg játékos formában, míg a nagyobbak a vízi életről és a vizek szennyezéséről hallottak 

többet. Az egész tábor alatt a nagy létszám és a nagy korkülönbségek miatt sokszor bontott csoportokban foglalkoztunk a 

táborozókkal, de rengeteg közös játék is volt. Számomra nagyon nagy élmény volt figyelni, ahogy a 8-12 éves korosztály 

milyen figyelmesen terelgeti a 3-6 éveseket. Azt hiszem nagyon jó hatással voltak egymásra. És amit még nagy örömmel 

vettem észre, hogy 14 éves kortól felfele, de sokszor még a kisebbeknél is lehetett számítani mindenki segítségére. Akár 

kenyérkenésről, ételkészítésről, vagy mosogatásról volt is szó. Jó volt látni, hogy mennyi segítőkész gyerek gyűlt össze 

erre a három hétre. Köszönettel tartozom a napközi többi segítőinek, akik nélkül nem jöhetett volna létre semmi. 

Nélkülük nem tudtunk volna külső helyszíni programokat szerezni, de a mindennapok megoldása is lehetetlen lenne. 

Külön öröm volt számomra, hogy olyanok, akik évekig, mint gyerek vettek részt a táborban, idén visszataláltak hozzánk, 

mint segítők. Nem hagyhatom figyelmen kívül az évről évre egyre több adakozó kedvű, lelkes hívet, akik megjelentek 

reggelenként, vagy napközben kisebb-nagyobb adományokkal. Hatalmas gyümölcskosarak és süteményes tálak érkeztek. 

Meg az elmaradhatatlan lekvárok. Ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy örömet szereztek sok-sok gyereknek. 

Számomra minden évben felejthetetlen ez a három hét aminek a plébánia otthont ad. Remélem, minél tovább 

fennmaradhat ez a szép hagyomány és jövőre is várunk mindenkit szeretettel. 

 

Lasetzky Krisztina 

 

A legifjabbak tábora 

 
„Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az 

alapja.” Mt 7, 25 

Mivel már 1 éve „bandázunk” együtt, úgy gondoltuk megszervezzük első, alapító táborunkat, és 

ott eldöntjük, hogy mi is legyen közösségünk hivatalos neve.  
 Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján szentmisével kezdtük a tábort, amit nagy 

meglepetésünkre – és örömünkre – Ferenc atya értünk, az ifjúságért ajánlott fel. Így már 

nyugodtan, Istennel együtt indultunk 3 napos táborunk helyszínére, Dömösre, ahol a plébánia jól 

felszerelt és berendezett épületében kaptunk szállást. Közösségünk lelkes tagjai rögtön berendezkedtek a fiú- és 

lányszobákba, a kedves felbérelt szakácsnőnk a konyhába, mi vezetők pedig egyeztettük a napi programot. A nap 

folyamán sor került játékra, játékra és játékra, a Duna parton kavicsdobálásra, homok- és sziklavár építésre (gyakorlatias 

emberek lévén…), esti tábortűzre és sok éneklésre a „művészien” kidekorált énekesfüzetből. Az esti ima után 

megpróbáltunk korán lefeküdni aludni, hogy másnap frissen és üdén vehessük a ránk váró akadályokat . A második napot 

kirándulással töltöttük. Utunk a vadregényes, sziklákkal telitűzdelt Rám-szakadékon vezetett fel, ahol – hála az Égnek és 

a kapaszkodóknak – csak kevés cipő ázott be. Miután felértünk Dobogókőre és megcsodáltuk a gyönyörű kilátást, a 

vezetők megpihentek, míg a „csúcshatástól” feltöltődött ifjak újult erővel próbáltak még magasabbra jutni a közeli 

sziklahalmon. Visszautunk – bár végig lefelé mentünk - sokkal több ideig tartott, mint gondoltuk, mert útközben nem 

bírtunk ellenállni az érett, fekete – és mint utóbb kiderült – lédús, mézédes és zamatos szedreknek, amiktől az út menti 

bokrok roskadoztak. Sajnos sietnünk kellett, mert várt minket a finom vacsora otthon és a felejthetetlen Activity-party. 

Aznap az elalvás könnyebben ment. Az utolsó nap az akadályverseny mellett leginkább a névválasztásról szólt. Az előző 

két nap folyamatosan ötleteket gyűjtögettünk magunkban, milyen név is illik ránk igazából. A több órányi beszélgetés, 

érvelés alatt a mátrixon és a pengéken kívül fölmerült még a szikla és a szeder név is. Végül a legutóbbit választottuk, 

mert (ahogy ők mondták) a szeder kis, apró szemekből áll, de azok mégis egyben vannak, és Isten szemében mindig olyan 

kicsik, de egyben értékesek leszünk, mint ez a gyönyörű és finom gyümölcs.  

Mivel ez az érv – egy idő után – mindenkit meggyőzött, egy nagy Szedreeek! - csatakiáltással lezártuk a tábort, 

és már ,,neves” közösségként térhettünk haza Újlakra, ahol a kedves szülők görögdinnyével vártak minket. 

Mindannyiunk számára nagy élmény volt ez a kalandos, izgalmakat rejtő 3 nap, ahol megkezdtük igazi közösséggé 

formálódásunkat. Úgy gondoljuk, sikerült az okos emberhez hasonlóan sziklára építeni a ,,házunkat”!  
 

                                                                                Betti és Joe 
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NemHal-diatlon, avagy a NemHalak nyári aktív pihenése 
 

2011. Augusztus 1-jén, hétfőn heten hajnalban fogtuk kerékpárunkat, és 

elindultunk a Keleti Pályaudvarra. Eme "városi biciklis forgalmi vizsga" után vonattal 

Győrbe utaztunk. Ott az aznapi felelős - felosztottuk ugyanis a napokat magunk között 

- hivatalosan is megnyitotta a tábort. Ezután következett az igazi próbatétel: negyven 

kilométer Doborgazszigetig, melyet azonban mindenki sikeresen teljesített. Az említett 

településen, a Dunától nem messze, egy nagy telek egy részét kaptuk meg 

sátorhelynek, tisztálkodási lehetőséggel, tűzrakóhellyel, bográccsal és bográcsos-

kéményes kályhával.  A "diatlon" második része a túrakenuban evezés volt, melyet másnap, kedden kezdtünk. Kis távot 

mentünk, az eleje simán is ment, belejöttünk az evezésbe. Az utolsó néhány száz méter azonban majdnem legyőzhetetlen 

akadályt állított elénk, egy veszélyes zúgót! Két kenuval voltunk, az egyik kenu, az "aranycsapat", lendületből, nagyobb 

gond nélkül átjutott. A másik kenu azonban - melyben én magam is helyet foglaltam - nem volt ilyen jó helyzetben. 

Megismerkedtem a borulás élményével. "Hm... nem is olyan borzasztó, mint gondoltam" - jutott először eszembe. 

Azonban - ha az evezőmet legalább nem is ejtettem el - a vízben sajnos ösztönösen is belekapaszkodtam jobb sorsra 

érdemes kenunk szélébe, ezzel is rontva annak túlélési esélyeit. Meg is telt az szépen vízzel. Azonban, hál'Istennek a 

Mosoni-Duna ezen ága e helyen igen-igen sekély volt, így a vízijármű nem süllyedt el, dideregve kimertük belőle a vizet. 

Hogy még egyszer nekiinduljunk annak a zúgónak? Szégyenszemre, de megfutamodtunk ez elől. Az "aranycsapat" 

azonban kihúzott minket a bajból, és hazavitte a kenunkat.  Szerdán lebicikliztünk Mosonmagyaróvárra, mert egy társunk 

onnan ment haza, egy pedig onnan jött közénk. Aznap nem is eveztünk.  Csütörtökön, pénteken és szombaton viszont 

igen, de hál'Istennek több borulásban nem volt részünk, messze elkerültük azt a zúgót.  Vasárnap, augusztus 7-én 

mentünk haza, Győrig biciklivel, onnan vonattal.   

A tábor során - mint ez szokás - volt alkalom beszélgetésre, komoly vallási témák megvitatására is.  

Összességében egy igen szép hetet töltöttünk a Szigetközben. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a szép vidéket.  

 

Harmat Zita 
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Isten ajándékai: élet és istenfélelem 

 
2Pt 1 3 Mindazokat a javakat, amelyek az élethez és az istenfélelemhez szükségesek, az 

isteni hatalom ajándékozta nekünk azáltal, aki minket saját dicsőségével és erejével 

meghívott. 4 Általa nekünk ajándékozta a rendkívül nagy és értékes ígéreteket, hogy ezek 

által részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a világban uralkodó 

vágyak romlottságától. 

 

Isten gondoskodik rólunk. Meg tudjuk szerezni mindazt, amely az élethez 

szükséges. Elsősorban nem a pénzre kell gondolni, hiszen már az öreg indián is tudta: a pénzt nem lehet sem megenni, 

sem meginni. Az isteni gondviselés az ételünk és az italunk csodája, ezt a csodát csak akkor tudjuk igazán megérteni, ha 

hiányzik. Hadifogságot megjárt szüleink és nagyszüleink elmondták. Jó dolgunkban ezt természetesnek tekintjük. Nem 

az. Az életünk, létünk csoda. A XX. század egy nagy gondolkodója, Martin Heidegger éppen erre csodálkozik rá: miért 

van egyáltalán valami, miért nem a semmi van? Mi vagy ki tartja létben a létezőket?  

Ez az életnek, a létnek a síkja. Nem több, nem emberibb, mint az állati lét. De az ember – már igen régóta – valami 

nagyon furcsát művel, amelyet az állatok nem. Eltemeti a halottait. És ezt nem közegészségügyi okokból teszi, hanem 

azért, mert úgy tudja, a lét nem ér véget a halállal. Ezért rakott az ősember annyi mindent halottja mellé a sírba. Azon a 

másik helyen, ahová kedves halottja távozott, nem lehet egyenlő a sorsa a jónak és a rossznak. Valaki rendet tart az 

érzékelhető és a nem érzékelhető világban. Minden emberben van egy istenméretű lyuk, amelyet csak Istennel lehet 

befoltozni. 

Az istenfélelem ugyanolyan java az embernek, ugyanolyan ajándék, mint az élet, a lét. Csak amíg az élethez szükséges 

ajándékot mindenki elfogadja, az istenfélelem ajándékát könnyedén elutasítják. A meghívó Jézus, aki a Krisztus, akinek 

dicsőségét és erejét megtapasztalták az apostolok, és aki mindezt minden tanítványának, követőjének felajánlja: az 

istenfiúságot. Pál apostol társörökösnek nevez bennünket.  

Mi a bűn? Elfogadni azokat az ajándékokat, amelyeket az életben megkapunk, nem lehet bűn. Bűnné akkor válik, ha csak 

ezeket az ajándékokat vesszük el, visszautasítjuk az istenfélelem ajándékát. Ha az élet ajándékait kijátsszuk az 

istenfélelem ajándékával szemben. Öntörvényű ember. Ha az istenfélelem korlátot állít elé, legyen az természeti vagy 

isteni törvény, bizony ezek a törvények korlátozhatnak és korlátoznak is az élet ajándékainak elfogadásában.  

Nem önmagáért áll a törvény. Ezt sokszor józan ésszel beláthatjuk, de néha nem ismerjük az Isten gondolatait. Ha 

belátom, hogy a törvényhozó Isten mennyivel áll fölöttem, ez már egy nagy lépés az istenfélelem ajándékának elfogadása 

felé. De Péter apostol gondolata tovább vezet. Néhány szóval felvázolja az istenfélelem következményeit is. Ígéretekről 

beszél és arról, hogy megszabadulhatunk a világban uralkodó vágyak romlottságától. Mondhatjuk azt, hogy az ígéret 

távoli, de a megszabadulás a romlottságtól, az nagyon is közeli. Mást sem hallunk: egyél – igyál – fogyassz - vedd el – 

egyszer élünk – szemesnek áll a világ. A Tízparancsolat meg csak egy mitikus kődarab. 

Tényleg csak ennyi volna?... 

Balthazár Zsolt 

 
 

Véget értek a diákévek 
 

 Az elmúlt négy év olyan gyorsan elrepült. Emlékszem, négy éve nagyon törtem a fejemet azon, hogy hogyan is 

kezdhetném el a főiskolai tanulmányaimat, és ugyanarra jutottam, csakúgy, mint egy évvel korábban, hogy költségté-

rítéses szakon sehogy, a tandíjra és a megélhetésre szükséges összeg előteremtése lehetetlen.  

 Ekkor jött Németh Anikó remek ötlete miszerint támogatást kérnek az újlaki hívektől a tanulmányaimra. Innentől 

pörögtek az események az Újlaki hangokban megjelent egy hirdetés ezt követően sorra jelentkeztek a közösség tagjai a 

Lasetzky családnál, hogy szívesen támogatnák a győri diáklányt. 

 Rendkívül hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott - mind anyagilag, mind pedig lelkileg - gyógypedagógus 

képzésem során. Biztosan tudom, hogy most nem lennék diplomás a nagylelkű támogatásuk nélkül. KÖSZÖNÖM! 

 Az utóbbi években sokat gondolkoztam azon, hogy magam is szeretnék részese lenni ennek a kialakulóban lévő 

hagyománynak, ha majd elkezdek dolgozni, hiszen már tudom, hogy mennyit jelentett ez azon újlaki fiataloknak, akik 

szűkös anyagi háttérrel rendelkeznek. 

  

a győri diáklány: 

Jónás Izabella 
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Újlaki emlékek nyomában (XXII. – befejező rész) 
 

A földtörténeti miocén korban (kb. 15-20 millió éve) kezdődött a Budai-hegység kiemelkedése, amikor a karsztosodó 

kőzetek fokozatosan a felszínre bukkantak. A geológiai mozgások nyomán kialakult töréslépcsők mentén – ahol a 

feláramló meleg és a leszivárgó hideg karsztvizek keveredni tudtak – kialakultak a hegység barlangjai. A XIX. század 

végén még egyetlen nagy barlangot sem ismertek, mert nem voltak természetes bejárataik. 

Fővárosunk sokféle jelzője közül talán a „fürdőváros” megjelölés a legismertebb. Budapestet azonban joggal 

megilleti a „barlangok városa” megjelölés is. A Rózsadomb – Szépvölgy környékén az épületek alatt 50-60 méterrel 

olyan barlangjáratok húzódnak, melyek teljes hossza meghaladja a 33 kilométert. E barlangok felfedezését a XX. század 

elején – többek között – a bányaművelések (Pál-völgyi- barlang 1904, Mátyás-hegyi- barlang 1920-as évek), majd később 

a házalap-mélyítések (Szemlő-hegyi-barlang 1930, József-hegyi- barlang 1984), illetve a csatornaépítések (Ferenc-hegyi- 

barlang 1930) tették lehetővé. 

Környékünkön van az ország jelenleg második leghosszabb (20 km), a Pál-völgyi- és a Mátyás-hegyi- barlangok 

összekötésével 2001-ben született cseppköves barlangrendszere. A barlanglabirintus története több mint 100 éves múltra 

tekint vissza. 

SZABÓ JÓZSEF 1879-ben, Budapest geológiáját tárgyaló munkájában, a barlangokról szóló fejezetben még csak annyit 

jegyzett meg, hogy "sok tekintetben felette érdekes Pálvölgy s Szépvölgy Nummulit-mész 

bányái Buda-Újlak s Lipótmező között". [A nummulit mészkő az eocén kori meleg vizű tengeri 

egysejtűek megkövesedett maradványaiból áll. Nevüket lapos korong alakjukról kapták: nummulus 

= pénzérme]. 

Hazai viszonylatban ő volt az első, aki 1856-ban közölt "Die geologischen Verhältnisse 

Ofen’s" és a "Budapest területének földtani fejlődése" című tanulmányaiban a budai 

Várhegyet és a körülötte levő hegyeket a kor színvonalán álló, gondos földtani 

megfigyelések és – a jelenlegi beépítettség miatt már nemigen hozzáférhető – adatok 

alapján ismertette.  

 

A Gellért-hegytől a Mátyás-hegyig terjedő, budai oldalra vonatkozó földtani metszet 

jól érzékelteti készítője alaposságát és pontos megfigyeléseit. [Hidrológiai Tájékoztató, 2006] 

 

E neves geológus munkássága jelentősen hozzájárult a nagy budai barlangok felfedezéséhez. 

A Pál-völgyi- és a Mátyás-hegyi- barlang mellett a többi környékbeli barlangban is ritka természeti kincseket rejt a 

föld mélye. A József-hegyi- barlangban van a világ legnagyobb (67 m hosszú, 20-25 m széles és 5-12 m magas) hévizes 

barlangterme. A barlang tele van szebbnél szebb díszes kristályokkal, ezért szigorú védelem alatt áll. Különleges 

látnivalót jelentenek az Árvalányhaj nevű, hajszál vékonyságú gipsz szálak, amelyek hossza az egy métert is megközelíti. 

Ezek a szálak vattaszerűen a földön fekszenek, másutt a mennyezetről lógnak le, vagy az oldalfalból állnak ki, és még a 

beszédhangra is elkezdenek lengedezni. 

A József-hegy alatt található Magyarország legnagyobb víz alatti üregrendszere, a Molnár-János-barlang (vagy 

másként Malom-tó barlang), amely a főváros alatti elhelyezkedésével világviszonylatban is egyedülálló. Járatrendszere 

nagyrészt csak a víz alatt közelíthető meg. Nevét arról a patikusról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és 

elemezte a víz kémiai összetételét. A nagy rózsadombi barlangok közül ez az egyetlen, napjainkban is aktív hévizes 

barlang. Az itt fakadó 20-23 °C-os termálvizet a Szent Lukács Gyógyfürdő hasznosítja. A Molnár-János-barlang 1982 óta 

fokozottan védett. 

A Szemlő-hegyi-barlang jellegzetes formaelemei a gömbfülkék, gömbüstök; ásványkiválásai a sárgásfehér borsókő, a 

fehér gipsz és tűs aragonit. A felfedezés idején különösen a kőrózsák voltak rendkívül szembetűnők, amelyek helyenként 

kelvirágra, szőlőfürtre vagy mohára emlékeztettek. Ezt a barlangot 1990-től a légúti megbetegedésben szenvedők 

gyógykezelésére is hasznosítják, és 1991-ben gyógybarlanggá nyilvánították. 

Az újlaki városrész környékén elhelyezkedő barlangok fokozott védelem alatt álló természeti értékeink. Bízzunk 

abban, hogy mielőbb valóra válik az az elgondolás, hogy ezeket a barlangokat az UNESCO világörökségi védettség alá 

vegye az egész Budapest alatti barlangrendszerrel együtt. 

Dr. Ráday Lóránt 
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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. 
Minden hónap első hétfőjén, az 
esti szentmise után papokért 
imádkozunk a Szent Erzsébet 
hittan teremben. 
Plébániánk rendszeres 
programjai: 
Iroda  
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  
Hétfő, péntek 10

00
 – 12

00
,  

kedd, szerda, csütörtök  
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. 
Kóruspróbák: kedden és 
csütörtökön 19

00 
–21

00 
a Szent 

István hittanteremben. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
  
  

                        Családi események: 
 

 
A keresztség szentségében részesültek: 
szeptember 3: Fehér Nándor,  
szeptember 11: Czigelédi Szonja,  
szeptember 24: Gütter Szofi Tímea,  
szeptember 25: Rávai Csenge Ágnes 
 

 
Örök hűséget esküdtek egymásnak: 
szeptember 10: Zotter Balázs és Dávid Ágnes,  
szeptember 24: Somos Attila és Kunos Kata;  
                          Ziegler Péter és Helle Dorottya;  

                                                          Bauer András és Gieschler Simone;  
                                                          Kókai Balázs és Gáspár Krisztina 
 
 
Halottaink: 
Ladijanszky Gabriella  
 
 

 

Hírek: 
 

 Plébániai lelkigyakorlat 
 

Plébániai lelkigyakorlatot hirdetünk 18 év fölöttieknek a Család évéhez 

kapcsolódva, október 21-től 23-ig Péliföldszentkeresztre, Dr. Kránitz Mihály 

professzor úr vezetésével.  

Részvételi díj a plébánia támogatásával: 9800 Ft/fő, ami a szállást és a háromszori 

étkezést is tartalmazza. Elszállásolás a Rendház, ill. a Don Bosco Ház 

összkomfortos szobáiban (fürdőszoba, WC). 

Utazás személyautókkal, közösen szervezve. Tervezett indulás: pénteken 16:30-

kor gyülekezés a templom mellett a hittanterem bejáratánál (Felhévizi utca 2.), és 

együtt utazunk a résztvevők személyautóival Péliföldszentkeresztre. Az út kb. 50 

km, menetidő valamivel több, mint 1 óra, a péntek délutáni forgalom miatt. 

Útvonal: Bécsi úton kifele, 10-es úton Dorog mellett tovább Tátig, onnan Őrisáp 

felé, majd Őrisáptól a Bajótra vezető úton találjuk meg a Don Bosco vendégházat. 

A hazafelé út hasonlóan, vasárnap ebéd utáni indulással. 

Előzetes érdeklődés, jelentkezés lehetséges a sekrestyében vagy a 

lelkigyakorlat@ujlakitemplom.hu e-mail címre küldött levélben. 

 

Jüling Erika és Harmat Péter szervezők 

 

 

 Folytatódnak a plébániai angolórák 
 

Október 20-án csütörtökön délután 16 óra 30 percre várom az eddigi kedves 

tanítványaimat és azon új csatlakozni vágyókat, akik közepes szinten értik, 

beszélik az angol nyelvet. 

Az oktatás ingyenes, csak a tananyag másolása jelent szerény költséget. 

See you soon! 

 

Herbertné Szakács Zsuzsa  

 

  
  

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 a plebanos@ujlakitemplom.hu címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a.  
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