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Gondolatok a „Hit Éve” kezdetén
Egy évvel ezelőtt XVI. BENEDEK pápa meghirdette a
„Hit Évét”, amely 2012. október 11-én, a II. Vatikáni
Zsinat megkezdésnek 50. és a Katolikus Egyház
Katekizmusa 20. évfordulóján kezdődik. A Szentatya „A
hit kapuja” kezdetű levelében rámutat arra, hogy a hit
személyes döntés, de magában foglalja a hit tartalmát is,
olyan formában, ahogyan azt
Egyház elénk tárja (10). A
hit tartalmának az ismeretére
nagy szükség van, hiszen az
elmúlt
évek,
évtizedek
materialista és szabadelvű
gondolkodása
miatt
az
Egyház tanítása háttérbe
szorult, és a vallási irányzatok utóbbi időben erősödő
keveredése gyakran közömbössé tette az embereket.
Hitünk tartalmát a Katolikus
Egyház Katekizmusa tartalmazza, amely „hatékony és
törvényes eszköz” az egyházi
közösség szolgálatára, és a hit tanításának „biztos
normája” (11).
A pápai levélhez a Hittani Kongregáció gyakorlati
jellegű útmutatást fűzött, „Javaslatok és lelkipásztori
útmutatás a Hit évéhez” címmel, amely különböző
szinteken, vagyis az egyetemes Egyház, a Püspöki
Konferenciák, az egyházmegyék, és plébániák szintjén
nyújt útmutatást és javaslatokat. A minket közvetlenül
érintő, a plébániák szintjén, az Eucharisztia méltó
ünneplését, a hit tartalmának a továbbadását, és az
együttműködést tartja fontosnak. A hit tartalma közös
kincs, aminek egyre mélyebb megértése és tisztaságának
megőrzése mindig az Egyház feladata. Ez a pápai üzenet
minden plébánia számára feladatul tűzi ki, hogy a
hitoktatásban, a szentbeszédekben, a lelkigyakorlatokon
hitünk legmélyebb igazságaival foglalkozzunk, s így
előbbre jutva a hit útján, az eltévedteket a lelki kietlenség
pusztájából az életre vezessük (IV,1-10).
A Hit Éve plébániánk életében
A plébánia egy nagy család, amelynek területén 25.000
ember él, ebből körülbelül 15.000 ember van
megkeresztelve, közülük mintegy ezren járhatnak

rendszeresen templomba. Valaki mondhatná, hogy ez jobb
is, mint az országos átlag, s az utóbbi időben örvendetesen
növekszik a fiatal házasok és a gyermekek száma. Nekünk
azonban nem csak önmagunkra kell gondolnunk, hanem
azokra is, akik naponta elmennek a templomunk mellett,
vagy itt szállnak fel a villamosra, vagy a buszokra, talán
egy pillanatra be is néznek
Isten házába. Ők is találkozni
akarnak Istennel és lelkükben közösségre vágynak.
Őket is hívni kell, őket is be
kell fogadni a plébánia
családi közösségébe. A
Család Éve, ami egy évvel
ezelőtt fejeződött be, indítást,
lendületet adott nekünk. Ezt
a lendületet kell a Hit
Évében tovább vinni, és
elmélyíteni.
Legfontosabb lehetőségeink a következők:
1. A katolikus keresztény hit tartalmának jobb
megismerése, elmélyítése
A plébánián ez többféle módon is történik. Ennek
hagyományos módjai a rendszeres hitoktatás a plébánián
és az iskolákban, a keresztelési és a bérmálkozási
előkészítés, a katekumenátus, a bibliaóra és a
Társadalometikai kör. A Hit Évében új programként
minden kedden este a szentmise után „Hitünk alapjai”
címmel előadás sorozatot tartunk, ami lehetőséget ad a
katolikus keresztény hit mélyebb megismerésre. Ezen kívül
az előadássorozat keretet biztosít a plébániai közösségek,
mozgalmak bemutatkozására, és tanúságtételre.
Segédanyag: A Katolikus Egyház Katekizmusa, A hit
kapuja kezdetű pápai levél és Joseph Ratzinger: A
keresztény hit című könyve
2. A családi közösségek hitbeli megerősítése
Az Egyház és a társadalom „alapsejtje” a család, ezért
megkülönböztetett figyelem illeti meg. Plébániánkon több
családközösség is rendszeresen találkozik. Ezek a „Páros
csütörtök”, a „Schönstatti mozgalom” (Családakadémia) és
a „Házas Hétvége”. Célszerű lenne, ha ezek a családi
közösségek a „Hitünk alapjai” előadás sorozat keretén
belül
elmondanák
célkitűzéseiket,
beszámolnának
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életükről, értékeikről és kapcsolatot találnának egymással.
Ez erősíthetné a közösségekhez nem tartozó családokat is.
Egyházmegyénk Pasztorális Szakterülete a Hit Évében
„Családmissziós képzést” indított azzal a céllal, hogy a
plébánia világi munkatársai, előzetes megbeszélés szerint
családokat keressenek fel, és közvetítsék feléjük az Egyház
örömhírét.
3. Közösségek bemutatkozása, hitbeli megerősítése
Az Egyház lényege szerint közösség, amelyet
csoportok, közösségek élete tesz színessé, gazdaggá.
Plébániánk sajátosságaihoz tartozik 7 ifjúsági csoport,
amelyet felnőtt fiatalok vezetnek, és amelyek biztosítják,
hogy a gyerekek megismerjék a közösségi élet örömeit, és
az egyre nagyobb felelősségvállalás fontosságát.
Plébániánk egyik jellegzetes mozgalma a „Neokatekumenális Út”, amelyhez az utóbbi időben fiatalok is
csatlakoztak. Jellegzetes lelkiségi vonásuk a hit
közösségben való megélése és a misszió. A liturgia
gazdagításával a szolgáló szeretetet tartja legfontosabb
feladatának plébániánk kórusa, a Sarlós Boldogasszony
Kórus és az ifjúsági gitáros énekkar is. A keddi „Hitünk
alapjai” előadássorozat számukra is lehetőséget ad a
bemutatkozásra, lelki karizmáik, értékeik továbbadására.
4. A karitász mint hit cselekedetekben való
megvalósulása
A szolgáló szeretet (caritas) élése és éltetése az Egyház
egyik legfontosabb küldetése. Az újlaki hívek hitükből
fakadóan fontosnak tartják, hogy plébániájuk segítséget
adjon a nehéz helyzetben levő embereknek. Ennek a célnak
a megvalósítása érdekében két karitász szervezet is
tevékenykedik. Az egyik a „Sarlós Boldogasszony”
Plébániai Karitász, amely elsősorban a plébánia területén
élő szegény, és idős emberek, és az éhezők megsegítésén
fáradozik. A másik az „Újlaki Karitász” Alapítvány, amely
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szerteágazó, a plébánia területén túlnyúló, karizmatikus
munkát végez. Például hetente egyszer 50-60
hajléktalannak biztosít főtt ételt, egészségügyi ellátást
végez, gyógyszert oszt. A gazdasági válság miatt úgy
tűnik, hogy a szolgáló szeretet gyakorlására még nagyobb
igény van. A szeretetünk körébe egyre jobban bele kell
vonni a betegeket és az időseket is, akik elsősorban lelki
támogatásra, támaszra várnak, vágynak.
A Hit Éve lehetőséget adhat arra is, hogy a segélyt kérő
embereket is megszólítsuk, és amellett, hogy lehetőségeink
szerint segítünk nekik, a hit örömét is még jobban
megosszuk velük.
5. A hit mint a misszió forrása
A szolgáló szeretet mellett a misszió is hozzátartozik az
Egyház küldetéséhez. Ahogyan arról már esett szó,
plébániánk területén kb. 15.000 megkeresztelt ember él,
akik közül nagyon sokan csak laza szálakkal kötődnek az
Egyházhoz. Sajnos egyre többen vannak azok, akik családi
hátterük miatt nincsenek megkeresztelve. Az Egyház
küldetése miatt nem mondhat le róluk, és bíznia kell abban,
hogy Isten-képére teremtettsége miatt minden ember
vágyik az Istennel való találkozásra, és szeretetének
befogadásra. Plakátok, rövid írások, utcai beszélgetések
által őket is meg kell szólítanunk, és a plébánia
közösségébe hívnunk. Nagy segítséget jelenthetnek a
templomba járó testvérek, akik ismerik a környezetükben
élő emberek küzdelmeit, nehézségeit, és hitük által a
szeretet forrásához, Istenhez vezethetik őket. Ha egymásra
és a rászorulókra figyelve valamennyien összefogunk a
szeretetben és az imában, biztosak lehetünk abban, hogy
közös programjaink, elhatározásaink, erőfeszítéseink a Hit
évében nemcsak megvalósulhatnak, de bőséges
gyümölcsöt is hozhatnak.
Ferenc atya

Ötven éve nyílt meg a II. Vatikáni Zsinat
1962. október 11-én nyitotta meg az azóta boldoggá
avatott XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot, és ötven
éve, szeptember 11-én rádióüzenettel fordult a világegyház
híveihez. Sokat idézett beszédében örömét fejezte ki
amiatt, hogy az Egyház ismét kinyilvánítja belső életerejét,
amellyel a századok folyamán egyre megújul. Ez a
megújulás – mondta – Krisztus képmására történik, hiszen
Krisztus világossága az Egyház és a népek világossága. Az
egyetemes zsinat a pápa szerint „megújulás a feltámadt
Jézussal való találkozásból”.
A pápai üzenetben egymás mellett szerepelt a tanbeli és
a lelkipásztori feladat hangsúlyozása. Méltatta az apostoli
tevékenység és az emberi haladás terén végzett szolgálat
fejlődését, utalva a másfél évvel korábban közzétett Mater
et Magistra körlevélre, amely az Egyház szerepét írja le a
társadalmi
haladással
kapcsolatban.
Ennek
a
gondolatmenetnek a végén hangzott el a híres, később
sokat idézett mondat: „Az elmaradott országok felé az
Egyház úgy mutatkozik, mint ami valójában, és ami lenni

akar – mint mindenki Egyháza, és különösen a szegények
Egyháza”.
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Jóllehet a mondat a gazdag és szegény országok
ellentétére vonatkozott, mégis szerte a világon
bizakodással töltötte el mindazokat a keresztényeket, akik
a szegényekkel való sorsközösség konkrét formáit
keresték. A pápa szót emelt az igazságosság és a béke
ügyében, a mindenkit megillető, emberhez méltó létezés
jogáért. Mint mondta, bízik abban, hogy a zsinat
megerősíti a szeretet összetartó kötelékeit az Egyházban, és
megszilárdítja annak helyét a társadalomban.
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Az 1962-től 1965-ig tartó II. Vatikáni Zsinatot
kezdeményező XXIII. János pápát, aki a ferences
harmadrend tagja volt, a zsinaton fiatal püspökként
résztvevő II. János Pál pápa 2000-ben avatta boldoggá.
XVI. Benedek pápa, aki fiatal teológus-szakértőként
szintén jelen volt a zsinaton, a megnyitás ötvenedik
évfordulójának dátumát, október 11-ét tette meg az általa
meghirdetett Hit éve eseménysorozat kezdetének.
(Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír 2012. 09. 11.)

Az uzsora ellen
Nehemiás könyve 5. fejezet 6-12. versek
6 Én nagyon megharagudtam, … 7 megfontoltam a
dolgot és megfeddtem a
főembereket
meg
az
elöljárókat. Azt mondtam
nekik: »Hát mindegyiktek
uzsorát
űz
felebarátjával
szemben?« Majd népes gyűlést
hívtam össze ellenük 8 és így
szóltam hozzájuk: »Mi, amint
tudjátok,
tehetségünkhöz
képest kiváltottuk azokat a
zsidó testvéreinket, akiket
eladtak a pogányoknak. Ti
pedig
eladjátok
saját
testvéreiteket,
hogy
mi
kiváltsuk
őket?«
Erre
hallgattak és nem tudtak, mit
9 Én
válaszolni.
pedig
folytattam: »Nem helyes az,
amit műveltek. Miért nem
jártok
a
mi
Istenünk
10
félelmében … ?
Én is,
testvéreim meg legényeim is
igen soknak kölcsönöztünk
pénzt meg gabonát. Mi
azonban nem követeljük vissza
az adósságot. 11 Adjátok még
ma vissza szántóföldjeiket, szőlőiket, olajkertjeiket és
házaikat, és hozzá engedjétek el nekik a pénz-, gabona-,
bor-, olajkamatot is, amelyet tőlük követelni szoktatok.«
12 Erre ők így feleltek: »Visszaadjuk és nem követelünk

tőlük semmit sem. Úgy cselekszünk, ahogy mondtad.«
Odahívtam erre a papokat és megeskettem őket, hogy úgy
tegyenek, ahogy szóltam.
Lám, az adósrabszolgaság
ellen, amit abban az időben szó
szerint kellett érteni, Nehemiás
talált
megoldást.
Persze,
mondhatjuk azt, hogy ehhez az
ő helytartói hatalma kellett,
különben az uzsorásoknak esze
ágába
sem
jutott
volna
elengedni a tartozásokat, de
lássuk meg a történetben azt,
hogy Isten az igazság és a
tisztesség oldalán áll. A kölcsön
kamata ugyanis nem 5 … 10 %
volt, hanem bizony sokszor a
100 %-ot is meghaladta, tehát
valószínűsíthetjük, hogy a
legtöbb esetben már régen
visszafizették az adósok a
kölcsönvett összeget, tehát a
hitelezőket nem érte kár.
Nehemiás
és
emberei
kamatmentes
kölcsönöket
adtak, ahogy ezt a mózesi
törvény előírta, most pedig, a
szociális vészhelyzetben elengedik a tőketartozást is.
Példát mutatnak bízva abban, hogy a példa ragadós. Isten
megsegítette Nehemiást, ez a súlyos gond megoldódott. A
feszültség persze ott vibrált a levegőben.
Balthazár Zsolt

A gazdasági tevékenység és az emberi méltóság
Silvano Tomasi érsek, az ENSZ genfi székhelyű
hivatalainál működő állandó szentszéki megfigyelő június
hónapban részt vett a nemzetközi szervezet külföldi
eladósodás és emberi jogok témájában megtartott ülésén
Genfben. Felszólalásában az érsek hangsúlyozta: az emberi
jogok, csakúgy, mint az igazságosság és az etika szabályai

minden gazdasági és társadalmi kapcsolatra vonatkoznak,
beleértve a külföldi eladósodást is.
Az emberi jogok szempontja fontos lehet a külföldi
eladósodás megítélésében. Az emberközpontú etika
számára az emberi méltóság jelenti minden jog alapját.
Minden igazságos gazdasági tevékenység tiszteletben tartja
az emberi méltóságot. Ha az igazságosság sérelmet
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szenved, akkor a gazdagság és az eladósodás a
kizsákmányolás eszközévé válik, főleg a szegények és a
peremre szorultak számára – emelte ki beszédében az
érsek.
Hozzátette: a külföldi eladósodás annak a jele, hogy a
tőkeáramlás nem az igazságosság tiszteletben tartásával
történik a világban. Az eladósodás csak egy része annak az
átfogóbb problémának, hogy továbbra is fennáll a
szegénység, sőt egyes helyeken a nyomor, az
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egyenlőtlenség új formái jönnek létre a globalizációs
folyamatban.
Az egyes országok szuverén adósságát nem pusztán
gazdasági problémaként kell kezelni, mivel az befolyással
van a jövő nemzedékeire és azokra a társadalmi
körülményekre, amelyek lehetővé teszik az emberi jogok
élvezetét az egész emberi család szolidaritására jogosult
sok-sok ember számára – mondta genfi felszólalásában
Silvano Tomasi, az ENSZ állandó szentszéki megfigyelője.
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2012. 06. 27.)

Svájci püspökök nyilatkozata a pénzpiacok logikája ellen
A püspökök emlékeztetik a hívők közösségét arra,
milyen nagy felelőssége van a politikusoknak és a
bankároknak abban, hogy a válság ne a leggyengébbeket
sújtsa.
A mindenáron való profitszerzésnek súlyos negatív
hatása van a családokra és a leggyengébbekre – ezért
fogalmazták meg üzenetüket a svájci püspökök az
augusztus elsejei nemzeti ünnepre.
Arra buzdítják a katolikus közösséget, hogy azt az
egyszerű, ám alapvető fontosságú elvet kövessék,
amely szerint a pénz áll az ember szolgálatában,
nem az ember a pénz rabszolgája. Hangsúlyozzák,
hogy a pénz soha nem lehet öncél. Ha „a pénzpiac
önmagáért él, elveszti létjogosultságát. Aki
beruház és pénzt keres, és közben nem törődik
embertársa szerencsétlenségével, határozottan
felelőtlen módon cselekszik.”
A leggyengébbeket sújtják leginkább e
magatartás negatív következményei. Simon
Spengler, a püspöki bizottság kommunikációért
felelős titkára a L’Osservatore Romano vatikáni
napilapnak elmondta: aggódnak az egyre növekvő
szegénység és a népesség széles rétegeinek
kirekesztése miatt. Svájcban és az egész világban
sokakat érint negatívan a gazdasági válság, sokan
félnek, hogy ellenőrizhetetlenné válik a helyzet,

és ennek súlyos következményei lesznek. Félnek, hogy
leginkább a kétkezi munkásokat, az időseket, a
munkanélkülieket, a menekülteket és a szegény országok
népességét érinti majd az elhatalmasodó válság. A
püspökök ezért szeretnék emlékeztetni a keresztényeket,
milyen alapelvek szerint viszonyuljanak a pénzhez, és fel
akarják hívni a figyelmet arra, mekkora felelőssége van a
politikusoknak és a bankároknak.
(Magyar Kurír 2012. 08. 03.)

Kisebb összeghez jutnak az egyházak az szja egy százalékából
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette a
honlapján azoknak az egyházaknak a listáját, amelyek
javára magánszemélyek érvényesen legalább 100 forintot
ajánlottak fel személyi jövedelemadójukból. Az adatokból
az derül ki, hogy az egyházi felajánlások terén a tavalyi
tendencia folytatódott, vagyis több felajánlásból
összességében kisebb összeghez jutnak az egyházak.
A Magyar Katolikus Egyház részére a 2011. évre
vonatkozó (2012-ben benyújtott) adóbevallás során 2
milliárd 297 millió 717 ezer forintot ajánlott fel 605700
magánszemély. Tavaly ez az összeg 2 milliárd 850 millió
747 ezer forint volt (601695 adózótól).
A Magyarországi Református Egyház számára juttatott
összeg is csökkent: a múlt évi 1 milliárd forint után az idén

832 millió 779 ezer forintot ajánlott fel 210708
magánszemély (2011-ben 207012 adózó adományozott a
református egyháznak).
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2012-ben 239
millió 290 ezer forinthoz jut hozzá 54504 támogatója által;
tavaly 54429-en 300 millió 746 ezer forinttal segítették az
egyházat.
A Magyarországi Baptista Egyház 89 millió 606 ezer
forintos támogatással a negyedik legnagyobb összeget
kapja idén az egyszázalékos felajánlásokból. Felajánlóiknak száma 19 százalékkal nőtt a múlt évhez képest.
A NAV által nyilvánosságra hozott adatok szerint már
harmadik éve csökken a személyi jövedelemadóból (szja)
érvényesen felajánlott 1+1 százalékos összeg: míg két éve
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még 17,19 milliárd, tavaly 15,9 milliárd, az idén már csak
12,45 milliárd forintra számíthatnak a kedvezményezettek.
A civil szervezetek, az egyházak és a kiemelt költségvetési
előirányzat számára egyaránt kevesebb felajánlás érkezett,
mint tavaly, és az szja-kulcs változása miatt az idén
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csökkent a felajánlható összeg is. A 31 egyház
mindegyikére érkezett felajánlás, összességében 3,84
milliárd forint.
(MTI/Magyar Kurír 2012. 09. 18.)

Azték nyelvre is lefordítják a Bibliát
A mexikói katolikus egyház kezdeményezésére az őslakos náhuatl nyelvre is lefordítják a Szentírást és a liturgikus
szövegeket. Az El Financiero elnevezésű mexikói napilap Felipe Arizmendi
Esquivel-re, San Cristobal de las Casas püspökére hivatkozva tette közzé a hírt.
A főpásztor tájékoztatása szerint jelenleg több egyházközség közreműködésével
56 szakember dolgozik a fordításon.
Az azték vagy náhuatl nyelv az uto-azték nyelvcsalád déli ágába tartozó
indián nyelv, mely Közép-Amerikában – főleg Mexikó területén – elszórtan,
több változatban él. Több mint 20 változata ismeretes, amelyeket összesen még
ma is mintegy másfél millióan használnak Közép-Amerikában. A nyelvet
használók többsége kétnyelvű, azaz a spanyolt is beszélik, de még van néhány
ezer ember, aki csak náhuatlul beszél. A magyarhoz hasonlóan ragozó nyelv.
(Magyar Kurír 2012. 08. 21.)

Névtelenek
Nem harsány temetésekről szólok, ahol az érdemek
felsorolása elmossa a valót, olyanokról emlékezem, akik
csendesen éltek és csendben távoztak.
Etus néninek külön széke volt karitasz helyiségünkben,
kicsi öreg termetét az évek görnyedté aszalták, de még
mindig dolgozott. Büszkén mesélt Pali gyerekről, akit 14
évesen vett magához és emberré nevelte. Panaszkodott
rokonaira, akik nyomorúságos otthonát elperelték. Aztán
az agyvérzés lebénította és a Sarepta Szeretetotthonba
került. Pali gyerek ápolta odaadó szeretettel 9 éven át, míg
eljött érte a magváltó halál.
Méray Etelka élt 89 évet.
Mária nénit sokan láthatták a Bécsi úton, ahogy
mankóira támaszkodva araszolt és várta, hogy valaki az
úttesten átsegítse. Hozzánk mindig mosolyogva jött,
vallásos füzeteket hozott, nehézkesen letelepedve bő ruhát
kért tekintélyes termetére.

Valamikor cikkeket írt, misszionárius volt Afrikában,
szaporodtak évei, aztán mindenki magára hagyta. Derűs
lélekkel viselte vegetációját, sose panaszkodott.
Már hónapok óta nem láttam, mígnem asztalomon egy
gyászjelentést találtam:
Görgey Istvánné született Kékessy Mária Szeréna
életének 92-ik évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Mindkét gondozottunk megjelent az Úr színe előtt, aki
csak annyit kérdezett: mit cselekedtél embertársaidért?
Etus néni elmesélte, hogy 70 éven át becsületesen
dolgozott, alázatosan elfogadta a leg lealázóbb munkát és
egy árvát emberré nevelt.
Mária néni mesélt édes- és nevelt lányáról, unokáiról
majd megemlítette, hogy mint az ökumené elkötelezettje
hosszú életét végig apostolkodta.
Az Úr megsimogatta meggyötört szívüket és bevezette
őket hajlékába.
Budapest, 2012.09.20 - Udvardy László

Családi események szeptemberben:
A keresztség szentségében részesültek:
szeptember 9: Deme Dániel
szeptember 15: Mészáros Komáromi Sarolta
szeptember 23: Devich Róza
szeptember 30: Veres Viktor

Örök hűséget esküdtek egymásnak:
szeptember 1: Dr. Iring András és Végvári Dóra
Sóós Dávid és Mártonffy Martina

Halottaink: Rohsetzer Sándorné (83), Szobotka Józsefné (83)

Újlaki Hangok

6

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
30
00
hétköznapokon: 6 és 18
00
30
00
vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
minden hó első vasárnap 16
00
minden hó 18-án 16 (kiv. január)
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 keddjén
papokért imádkozunk az esti
szentmise után a Szent Erzsébet
hittanteremben.
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: hétfőn és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.)
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk személyesen a próbákon.
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Híradás az SZJA 1%-nak felhasználásáról
Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány, a 2011 évi személyi
jövedelemadó 1 %-át, 704.899 forintot, a templomunk számítógépes
vetítőrendszerének kialakításhoz használta fel. Ezúton is köszönetet mondunk
segítőinknek, hogy alapítványunk támogatásával lehetővé teszik templomunk
felújítást és a hitélet elmélyítését.
Október 7-én vasárnap az Újlaki Családakadémia folytatja az
előadássorozatát. Az előadás 16.00-tól 18.00-18.30-ig lesz a Szent István és
Szent Margit termekben.
Szeretettel vár mindenkit: Pozsgai Attila és Renáta
Kirándulni hívjuk az újlaki híveket, családosokat és nem családosokat,
fiatalokat és idősebbeket október 13-án, szombaton az Ady-liget és Nagykovácsi
környéki hegyekbe. Találkozás az újlaki templomnál fél kilenckor, visszaérkezés
ugyanide a koradélutáni órákban. A táv kb. 12 km, meredek útszakaszok nélkül,
helyenként szép kilátással. Közlekedés BKV-val, de egy szakasz már Budapest
határain kívülre esik. Sz. J.
Nagyböjtben mi, újlakiak is szoktunk keresztutat járni a kiscelli
kálvárián és ismerjük annak siralmas állapotát. Most polgári összefogás
szerveződött a felújítására, melynek során az első két állomás áthelyezését és a
hiányzó kép pótlását is tervezik. A munka indításához jótékonysági koncertet
szerveznek a Kiscelli Múzeumhoz tartozó egykori templomtérben. Október 19én, pénteken este 18.30 órai kezdettel fellép a Golgota Gospel Kórus, bevezetőt a
polgármester mond.
Támogató jegyek igényelhetők 3.000, 5.000 és 10.000 forintért a 30/491-1624
és a 20/418-4410 telefonszámon vagy az egyesulet@ohegy.hu címen.
(Az Óhegy-hírek c. lap tájékoztatása alapján)
Idén is megrendezzük plébániánk jótékonysági műsoros estjét, a
hagyományos „Pozsgai estet”. Időpontja november 10-e, szombat, kezdete 19
órakor, az esti szentmise után. (Az üres gyomorral érkezőket gyorssegéllyel
várjuk, nem szükséges hazamenni.)
Valamennyi korosztályból számítunk szereplőkre, csoportos műsorszámokat
persze fiataljainktól várunk. Kérjük a fellépni készülőket, jelezzék szándékukat
az irodán vagy a sekrestyében, vagy pedig közvetlenül Lasetzky Krisztának,
Kovács Bettinek ill. Szaszovszky Józsefnek.
Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni,
megteheti ezt a plébánia OTP Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú
számlájára történő befizetéssel.
A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós
Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál vezetett 11702036-20644877 számú
számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.

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 plebanos@ujlakitemplom.hu címre,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a.

