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Ádventi gondolatok Újlakon
Az ádvent szó „eljövetelt”
jelent, keresztény értelemben pedig
Urunk Jézus eljövetelét jelenti. Mi
emberek azonban ezt a kegyelmi időt
nem a közeledő Úr felől szoktuk
értelmezni, hanem a mi oldalunk felől:
Mit teszünk azért, hogy Ő egyre
közelebb
kerüljön
hozzánk,
megszülessen a szívünkben. Emberi
oldalról tehát az ádvent, várakozást és
előkészületet jelent.
Azok, akik a történelemkönyvek
lapjait gyakrabban forgatják, vagy
saját
múltjukon,
életük
főbb
eseményein
többet
elmélkednek,
felfedezhetik, hogy egy kegyelmi idő
átélése sok külső és belső tényezőtől
függ, s emiatt mindegyik sajátos, eltér
a korábbiaktól. Az ádvent megélése
függ attól a világtól, környezettől,
amiben élünk, és függ lelkünk
állapotától, gondjainktól, örömeinktől.
Érdemes talán néhány olyan szempontot megemlíteni, ami
az idei ádventre jellemző.
A körülöttünk zajló események elemzésétől hangos a
média. Mindenhol válságról, eladósodásról, megszorító
intézkedésekről hallhatunk és olvashatunk. Emiatt a
közvetlen jövőt sokan sötéten látják. Gyakran le kell
mondanunk a szokott ételeinkről, gyógyszereinkről,
bizonytalan időre el kell halasztanunk egy régebben
tervezett utat, vagy mosógép megvásárlását. Újra kell
gondolnunk, hogy milyen életmódot engedhetünk meg
magunknak. Ebből a szempontból az idei tele lehet
szorongással, bizonytalansággal.
Lelkünk állapotát a külső körülmények csak részben
befolyásolják. Bár igaz az, hogy aki gyermekének nem
tudja megvenni a kívánt ételt, vagy akinek látnia kell, hogy
szülei félig fűtött szobában üldögélnek, nehéz beszélni az
örömről. Mégis hinnünk kell abban, hogy az Úr jövetelére
való várakozás örömet jelent, hiszen pontosan az Ő
küldetésnek a célja oldatja meg a világ problémáit. Jézus
azért jött, hogy rávilágítson a bűn romboló hatására, és
jelezze, hogy egyedül a mások terheit hordozó szeretet
képes arra, hogy a bűn által okozott sebeket begyógyítsa.
János evangélista így fejezi ki tömören:

„Tulajdonába jött, de övéi nem
fogadták be.
Mindannak azonban, aki befogadta,
hatalmat adott, hogy Isten fiává
legyen” (Jn 1,12k)
Ennek az örömhírnek a felismerése
oldhatja fel lelkünk szorongásait, tehet
minket képessé arra, hogy lemondjunk
egyéni érdekeinkről, és szeretettel
tudjunk fordulni a rászorulók felé. A
szerető Isten közeledése és jelenléte
változtathat meg minket és általunk a
környezetünket és világunkat. Ez
történt
a
kereszténység
első
századaiban, és ez valósulhat meg a
harmadik évezred kezdetén.
Plébániánk
életében
az
ádventnek sajátos tartalmat ad az új
képviselőtestület megválasztása. A
hívek által megerősített 23 tagot Erdő
Péter bíboros úr jóváhagyta, és a
testület tagjai november 19-én,
Krisztus Király vasárnap előestéjén, szentmise keretén
belül letették az esküt. Az első képviselőtestületi ülésen
november 24-én a testület megválasztotta legfontosabb
tisztségviselőit és a plébános felkérte a munkacsoportok
vezetőit. A tisztségviselők neveit külön közöljük, most
három fontos gondolatra, feladatra hívjuk fel a figyelmet.
- Ádvent a lelki megújulásra, a megtérésre hívja fel a
figyelmünket. Izajás próféta Isten hegyére hív minket (Iz
2,3 ) hogy az Ő szemével lássuk életünket, és döntéseinket
az Ő segítségével hozzuk meg.
- Válságos időket élünk, ezért különös figyelmet kell
szentelnünk a lelki és anyagi válsággal küszködő
embereknek. Ezért erősíteni kell a plébániai közösségeket,
hogy tagjai képesek legyenek egymást, és másokat
segíteni. Szükség van arra is, hogy a közösségek tudjanak
egymásról és tudják egymást gazdagítani.
- Örömmel látjuk, hogy a templomban a gyerekek és a
fiatalok száma növekszik. További segítséget kell adni
számukra, hogy a plébánián otthon érezzék magukat, és
nem vallásos társaikat is hívják. Végül nagyobb gondot
kell fordítani az idősekre. Érezzek, hogy ők is a
közösséghez tartoznak és szükség esetén lelki, és testi
segítséget kaphatnak.
Ferenc atya
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A Budapest – Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia
Képviselőtestületének vezetősége:
Egyházi elnök: Beran Ferenc dr. plébános
Világi elnök: Fejérdy Tamás dr.
Jegyző: Jüling Erika
Pénztáros: Harmat Péter dr.
Gazdasági gondnok (templomatya): Lasetzky Frigyes
Gazdasági felügyelő: Molnár Kálmán dr.
Számvizsgálók: Kollár Mihály és Ráday Lóránt dr.
A Lelkipásztori Bizottság csoportjai:
1. Liturgikus munkacsoport (oltárszolgálat): Molnár
Gábor dr.

2011. december
2. Liturgikus munkacsoport (oltárdíszítés):
Szakolczai Imréné.
3. Hitoktatási munkacsoport: Jüling Erika
4. Családgondozási munkacsoport: Harmat Péter dr.
5. Karitatív munkacsoport: Szaszovszky József.
6. Sajtófelelős munkacsoport: Ráday Lóránt dr.
7. Ökumenikus munkacsoport: Kerek Imréné.
8. Közösségi (ifjúsági) munkacsoport: Aszalós
Zoltán (Sárosi Ferenc)
9.
A Gazdasági Bizottság csoportjai:
10. Műszaki munkacsoport: Lasetzky Frigyes
11. Gazdasági munkacsoport: Molnár Kálmán dr

A Szentírást sokféleképpen lehet olvasni. Olvassuk úgy, hogy a nekünk szóló üzenetet keressük benne.

A hit következményei
2Pt 1 8 Mert ha ezek megvannak, és bőven vannak meg bennetek, nem tesznek titeket üresekké, sem meddőkké a
mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. 9 Akiben viszont nincsenek meg ezek, az vak és rövidlátó, s
megfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. 10 Ezért annál inkább legyetek rajta, testvérek, hogy
biztossá tegyétek hivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, soha nem fogtok elbotolni. 11 Így
ugyanis tágas bejárat nyílik nektek a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk örök országába.
Láttuk, hogy a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz vezető út alapja a hit. A levél keletkezésének idején bár ismert
volt a gyermekkeresztelés, de leginkább felnőtteket keresztelt az Egyház. A keresztség pedig eltörölte azokat a bűnöket,
amelyeket a megkeresztelt korábban elkövetett. Miről feledkezett volna meg a keresztény? Arról, hogy megkeresztelték?
Nem valószínű. Arról feledkezett meg, ami a keresztség következménye.
A keresztelési szertartásban van egy nagyon fontos kérdés és felelet. „Mit kérsz az Egyháztól?” „Hitet!” Gondoljunk bele
ennek a válasznak a jelentőségébe!
Mi a bűn? Önmagáért a rosszat ki választaná? Valamiféle jót választ a tolvaj, a parázna, sőt a gyilkos is. Valami
relatív jót választ az abszolút jó helyett. Döntése mögött pedig fölsejlik a Teremtés könyvének 3. fejezete, amelynek a
lényege: az Isten irigy, elvesz tőled valamit, döntsd el te magad, hogy mi a jó és mi a rossz neked. Ne tűrjed el, hogy Isten
mindenbe beleszóljon. Jogod van a boldogsághoz, korlátlanul rendelkezel a saját testeddel, életeddel, javaiddal. Mi közöd
van ahhoz a rosszindulatú törvényhozóhoz? (Ha ugyan egyáltalán létezik és törődik veled.)
Vegyük észre, hogy itt a hit alapjairól beszél a Szentírás. A keresztségben megerősített hitünk szerint Isten emberszerető,
az ember számára adott törvényei nem öncélú, életünket megnyomorító szabályok, hanem boldogulásunk eszköztára.
Mert ilyen Istenben hiszünk, amikor a keresztséget kérjük magunknak vagy keresztszüleink kérik a mi nevünkben. Ez a
hivatásunk, ez adja a kiválasztottságunkat, ez garantálja, hogy elkerüljük a botlásokat, azaz a bűnbeesést.
A vak és rövidlátó ember hite egészen más, torz istenképet feltételez, egy őrült zsarnokot vagy egy nemtörődöm nagyurat.
Megteheti, hiszen Isten végtelenül türelmes és szabad akaratot adott a megkeresztelt és a megkereszteletlen embereknek,
hívőknek és hitetleneknek egyaránt. Persze, úgy mellesleg megjelennek a bűn következményei, a betegségek, a
létbizonytalanság, végső következményként a halál. A halál előtt pedig szembe kell mindenkinek néznie azzal a
valósággal, hogy semmiféle materiális értéket nem vihet magával, barátai és rokonai itt maradnak, neki egyedül kell
számot adni sáfárkodásáról.
Miért ír az evangélium keskeny útról? Mitől keskeny ez az út, ami az Úrhoz vezet? A Péter levél erre azt a választ
adja, hogy a hit gyengesége miatt könnyen választjuk a könnyebb, de a kárhozat irányába vezető utat, míg ha elhisszük,
hogy a csalóka relatív jók helyett létezik egy abszolút jó, akkor széles út nyílik előttünk. Arról persze nincsen szó, hogy
ez könnyű út volna, de van hozzá egy biztos iránytű: a hit, Lutherrel együtt úgy is mondhatjuk, hogy a bízó hit. Bizalom
az önmagát kinyilatkoztató Isten felé és bizalmatlanság a Sátánnal szemben.
Balthazár Zsolt
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Egy nyári emlék

Lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten

Július utolsó hetében sátorozni voltunk a
Kaktuszokkal. Felfedező táborba mentünk, ez volt a téma,
ami keretet adott a hetünknek. Felfedeztük a táj szépségét,
a másik lelkének rejtett kincseit, és amire nomád táborban
mindig nyílik alakalom: az Isten jóságát is.

Nagy lehetőséget jelentett sok év után újra közös plébániai
lelkigyakorlaton részt venni. Az okt. 21-23-i hétvégén
vehettük birtokba – az ekkor szinte csak a mi
rendelkezésünkre álló – lelkigyakorlatos házat, ami a
szalézi rend vezetése alatt áll. A csendes, szép környezet és
a családias együttlét segített kikapcsolódni a mindennapok
fáradságából.

Ahogy közeledett az indulás időpontja, egyre
nagyobb esőket jósoltak a meteorológusok, és valóban
megáztunk már a vonat és a Mátrabeli Tar község
állomásának épülete között. Egy darabig úgy is volt, hogy
nem kockáztatjuk meg, hogy az első éjszakát a szabadban
töltsük, hanem elfogadjuk Román Kinga ajánlatát – aki
nem pusztán a helyi körzeti orvos, hanem régi újlaki, és
mint ilyen tündér kedves is – és csapatostul bevonulunk a
házába. Épp indultunk volna hozzá, mikor kiderült az ég,
ez által emlékeztetett minket a Jóisten, hogy miért is
vagyunk ott, mi pedig engedelmes bárányai lévén
nekivágtunk a rengetegnek.
Sátrainkat a Felső-Csevice forrás szomszédságában
álló hatalmas rét szélén vertük fel. A forrás, melyet
Erdélyben borvíznek neveznének, ízes ásványvíz volt,
természetesen szénsavas, nagy vastartalmú és mindemellett
meglehetősen bővizű. Vizéért gyakran látogatták a falusiak
is, akikkel több-kevesebb sikerrel igyekeztünk szóba
elegyedni. Volt, aki érdekes részleteket mesélt, sőt
mutatott a környékről, de olyan is előfordult, hogy pár
helyi fiatal lerombolta a kemény munkával kialakított
gázlóinkat. Ezek persze hamar újjáépültek, sértéseiket
pedig a legelegánsabban toroltuk meg: vállrándítással.

Pénteken az esti órákban érkezett kis csapatunk, ahol az
elhelyezkedés után rögtön szentmisével indult a program,
Kránitz Mihály atya kedves köszöntő szavait követően.
Többen is ismerve őt, nem csalódtunk: nagyon jó,
tartalmas és érdekes előadásokat hallhattunk, melyet sok
humor és személyes élmény fűszerezett. A család téma
mellett volt szó az Istennel való találkozásról, mit jelent
lelkigyakorlatot tartani, elvonulva, csendet tartva Rá
figyelni. Az elkötelezettségről, az evangélizációról,
küldetésünkről is szó esett.
A mindennapi szentmisék mellett, együtt imádkoztuk a
zsolozsmát, vagy litániát, volt lehetőség csendes
szentségimádásra is, és együtt járhattuk a napfényes, őszi
erdőben a keresztút stációit. Szombat este a gyertyafényes
vacsora után teljes sötétben – elemlámpa és mécses
kíséretében – elzarándokolhattunk a közeli Lourdes-i
barlanghoz, ahol Mária közbenjárását kértük imával,
énekkel. Visszafelé a csodálatos csillagos égboltban
gyönyörködhettünk. A programot vetítés is színesítette,
Mihály atya Szent Pál útjairól tartott képes beszámolót.
Szombat délután lehetőségünk volt lelki beszélgetésre,
gyónásra is. Aki akart eközben sétált, pihent, elmélkedett.
Az étkezések alatt nem volt hiány sem finom falatokban,
sem vidám beszélgetésekben. A szombat délelőtt
meglepetése Ferenc atya volt, aki kevés idejéből ránk
áldozva, mint igazi jó pásztor meglátogatott minket, és
együtt tudta mondani velünk a keresztutat.

A tábor az eső ellenére – ami jobbára csak engem
zavart – jó hangulatban telt, jobban megismertük egymást,
és közelebb kerültünk egymáshoz lélekben. Beszélgettünk
egymásról, a családról, közösségünkről, megosztottuk
egymással örömünket, bánatunkat. Felfedező tábor lévén
érdekes és szép dolgokra igyekeztünk felhívni egymás
figyelmét. Tüzet raktunk és főztünk, körbe ültük, és
énekeltünk. Örültünk a másik jelenétének, és dicsértük az Azt hiszem mindnyájan résztvevők – 20 és 80 közöttiek –
mind elmondhatjuk, hogy lelkiekben, szellemiekben
Istent, és a tábor végén már meg mertük ölelni egymást.
gazdagodva, testiekben felfrissülve tértünk haza. Köszönet
A tábort szombat este tábori misével zártuk, amit ezért Kránitz Mihálynak, aki vállalt minket, és Jüling
Varga András atya – szintén régi újlaki ismerős – egy Erikának, aki megszervezte ezt számunkra!
teljes egészében a gyerekek által épített oltáron mutatott
Sütöri Ágnes
be.
Köszönettel tartozunk a szülőknek, amiért
mindenféle kérés nélkül mindenben a segítségünkre voltak,
indulásnál, hazaérkezésnél, vagy éppen abban, hogy
kapcsolatot teremtettek köztünk, és a korábban említett
újlaki
gyökerű
ismerőseik
közt,
akiket
így
megismerhettünk, és mi is megszerethettünk.
Nagy Áron
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Jótékonysági est 2011
Hagyományos őszi műsoros estünk az idén is szép élményeket és sok örömöt hozott szereplőknek és nézőknek
egyaránt. Az általában amatőr – bár néha professzionális szintű – és önként vállalkozó szereplők változatos műsort
produkáltak, volt ének és hangszeres zene, prózai szöveg és szavalat, pantomim és paródia, tánc és tréfás jelenet. A műsor
bizonyára nem mozgott egyenletesen magas színvonalon, de valamilyen szempontból minden szám megfogta a
közönséget. Örvendetes, hogy a szereplők minden korosztályt képviseltek (talán csak a középkorosztályt
reprezentálhatták volna többen is, de akkor már minden időkeretet szétfeszítettünk volna), és külön örvendetes, hogy
fiataljaink közösségei szinte mind előrukkoltak valamilyen ötletes közös műsorszámmal.
A fellépők számát mintegy negyvenre tehetjük, a közönség pedig betöltötte a rendelkezésére álló teret, süteményeivel
pedig a büféasztalokat is. A kínálatot kiegészítettük a szalézi cukrászda pogácsájával és teával, valamint Nagy Áron
jóvoltából 80 palacsintával is – és köszönhetően a megjelentek nagy számának és jó étvágyának szinte minden el is
fogyott.
Szépen telt a jótékonysági kassza is, melynek bevétele még néhány utólagos adománnyal együtt elérte a 97.000 forintot.
Ezt a bevételt a műsoralapító Pozsgai István szándéka szerint az idősek karácsonyi megajándékozására fordítjuk. A
megajándékozandókkal kapcsolatban a karitasz munkatársai (Udvardy L., Szántó E., Mink M., Sönfeld E. és
Szaszovszkyék) szívesen vesznek javaslatokat. A csomagok célba juttatására főleg olyanok segítségét kérjük, akik
plébániánk aktív tagjaiként valóban Újlakot képviselik, az ajándékok címzettjeitől pedig azt kérjük, fogadják olyan
szeretettel az alig több, mint jelképes ajándékot, amilyen szeretettel mi készítjük nekik.
Szaszovszky József (úgy is mint a karitasz csoport vezetője,
valamint a jótékonysági est szervezője)

Emlékeztetőül és az utókor számára mellékeljük a műsort:

Újlaki plébániai jótékonysági est, 2011. november 12.
1.Szaszovszky József (konferanszié): Prológus (vers)
2.Rihmer Margit hegedül (zene)
3.Jüling Erika: Bajor Andor: „Gyötrelmek egy régi templomban” (felolvasás)
4. Kovács Lilla: „Bourre” és „Héja” (cselló, zene)
5.Gál Piroska: Tóth Árpád: „A Palace-ban” (vers)
6.Horányi Csaba: Mezőségi páros Bárány Ágnessel és kalotaszegi legényes (tánc)
7.Gracza Krisztina: Telemann: D dúr szonáta 1-2. tétel (cselló, zene)
8.Király Olívia: Victor Hugo: „L'Expiation” és Paul Verlaine: „Ariette oubliée” (versek)
9.Weisz János és Weisz Gábor: „Bölcsődal” és improvizáció (zongora és szaxofon, zene)
10.Szaszovszky József: Kosztolányi Dezső (1885–1936): „Hajnali részegség” (vers)
11.Lasetzky Krisztina: „Csillagok aranya” – dal Lévay Sz, Mozart c. musicaljéből (ének 12.Tarr Mária: „Egy súgó
emlékeiből” (saját szöveg)
SZÜNET
13.Pozsgai István: „Miért maradt el a második vízözön?” (tréfás saját szöveg)
14.Kaktuszok (ifj. közösség): „Állatkerti séta” (előadás)
15.Szeder (ifj. közösség): „A nagyítógép” (jelenet)
16.Sönfeld Mátyás: „Üzenetrögzítő” (paródia)
17.Nemhalak és Napraforgók (ifj. közösségek): „A moziban” (néma jelenet)
18.Gitáros kórus: „Adj békét, Uram” (ének, zene)

Karácsonyi adománygyűjtés
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében november 25. és 26.-án az Újlak Caritas Alapítvány
munkatársai is részt vettet a nagyszabású karácsonyi adománygyűjtésben.
Alapítványunk munkatársai a CIB Bank önkénteseinek segítségével az Auchan Óbuda Áruházban
nagymennyiségű tartós élelmiszert gyűjtöttek össze, amelyet gondozottaink és az Újlaki Plébánia rászorult családjai
között osztunk szét az ádventi időszakban.
Budapest, 2011-11-27

Udvardy László
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
Advent 2. vasárnapjának előestéjén
az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia
templomban megrendezésre kerülő
hangversenyünkre,
2011. december 3.-án, 19.15 órai kezdettel.
Elhangzanak, többek között Handel, Bach, Haydn,
Stradella, Saint-Saens, Franck, Mascagni, Verdi
művei.
Az est fellépői:
Csernai Judit szoprán
Biró Zsolt tenor
Renner Gábor orgona

Családi események novemberben:
A keresztség szentségében részesültek:

November 13: Kopányi Alíz, Kopányi Alex és Mesterházy Zétény László
Örök hűséget esküdtek:

November 12: Koltay Ádám és Havasi Ildikó
Halottaink:

Dr. Oláh László (74), Molnár Zoltánné (72), Todorovics József (88),
Landisz Antalné (83)

2011. december
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Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
00

30

00

vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
vasárnap 11
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. - 18.
00
30
vasárnap: 10. - 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap első
szombatján az esti szentmisék után
½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 vasárnap 17
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden
00
hónap 21-én az este 6 (vasárnap a
00
reggel 9 ) 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):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: kedden és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István hittanteremben. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

2011. december

Ádventi – Karácsonyi programok
A RORÁTE szentmisékkel segítjük az ádventi lelki felkészülést.
Minden reggel énekes szentmise lesz: hétfőn gitáros, szombaton gregorián a hét
többi napján népénekes.
ZSOLOZSMA
Ádvent keddi és pénteki napjain együtt imádkozzuk a laudest, vasárnap fél 6-kor a
vesperást.
TRIDUUM
December 9-10-11 (péntek, szombat, vasárnap) lelkigyakorlatos beszédsorozatot
tart templomunkban Dr. Boda László professzor úr. Az elmélkedések az esti 6
órakor kezdődő szentmise keretében lesznek.
KONCERT
December 9-én, adventi triduumunk első estéje után 1/2 8-tól az Árpád
gimnázium kórusának és barátaiknak lesz nálunk hangversenye
A SZENT KENET
December 11-én a fél 11 órakor kezdődő szentmisén a szent kenet közös
templomi felvételére lesz lehetőség. A testi-lelki betegeket megerősítő szentség
felvételére előzetesen jelentkezni kell a sekrestyében. A betegek kenetét Spányi
András atya szolgáltatja ki.
IDŐSEK KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA
December 14 - 24 között megajándékozzuk plébániánk idős testvéreit a Szent
Erzsébet jótékonysági est bevételéből. A csomagokat a plébánia fiataljai viszik az
idősekhez. Szervező: Dr. Szaszovszky József
ÜRÖMI UTCAI ISKOLA KARÁCSONYI MŰSORA
December 17-én (szombaton) 10 órától
MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA
December 17-én (szombaton) 15.30 órától. Szervező: Németh Anikó
KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 18-án, Ádvent 4. vasárnapján az esti szentmise után kb. 19 órakor.
Mindenkit szeretettel vár templomunk Sarlós Boldogasszony Kórusa.
KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE
December 22-én (csütörtökön) délután 1 órától a templomban. Szervező: Udvary
Gergely
KARÁCSONYI SZÍNDARAB
December 22-én (csütörtök) du. fél 5 kor karácsonyi pásztorjáték előadása és a
gyermekek megajándékozása a templomban. Szervezője: Lasetzky Krisztina és
Kovács Bettina
LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA
December 22-én (csütörtökön) az esti szentmise után a lelki adoptálást
vállalóknak közös hálaadó imádság. Szervező: Havasiné Zentai Edit
CSALÁDOK ÜNNEPE
December 26-án a 9 órakor kezdődő szentmisét követően a Szent Családot
ünnepelve szeretettel várjuk jubiláló családjainkat, vagyis mindazokat, akiknek a
házassági évfordulója 5-el osztható. Plébániánkon ez egyben a Családok Évének
lezárása is. Szervező: Dr. Harmat Péter

Újlaki Hangok

az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia,
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