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Énekeljetek az Úrnak 
 

Szent Ágoston zsoltármagyarázata szerint: „Aki 

énekel, kétszeresen imádkozik” (Psal. 72,1). Az emberi 

tapasztalat is ezt igazolja. Azok a templomok, ahol 

szépen énekelnek, a hívek is felemelt szívvel 

kapcsolódnak a liturgiába. Még jobban érződik a 

musica sacra felemelő ereje, ha énekkarok is segítenek. 

Az egymásba fonódó és egymást kiegészítő énekhangok 

harmóniájukkal Isten felé emelik a hívek lelkét. Az 

énekkarok ugyanakkor, mint közösségek segítik a 

plébánia közösségi életének elmélyülését, 

gazdagodását. Mindig akadnak ugyanis olyanok, akik 

talán kevésbé vallásosak, de az együtt éneklés élménye 

elvezeti őket abba a magasabb szintű lelki harmóniába, 

amely kegyelmi élet forrásává válhat.  

Plébániánk azt a kiváltságos helyzet élvezi, hogy 

Tóth Miklós Zsolt személyében egy kiváló kántora van, 

továbbá, hogy két kórus és egy schola is gazdagítja a 

templomi liturgiát. Ezek közül kettő több évtizedes 

múltra tekint vissza, egy pedig egy éve bontogatja a 

szárnyait. A Sarlós Boldogasszony Kórus elsődleges 

feladata a nagy egyházi ünnepek a karácsony, húsvét, 

pünkösd, templombúcsú templomi szolgálata. Vezetője, 

Török Andrea a kezdeti nehézségek után mindent 

megtesz azért, hogy kórusunk méltó legyen a nevéhez. 

Plébániánk ifjúsági gitáros énekkara minden második 

vasárnap az ifjúsági szentmisék énekét segíti, de jelen 

van az ifjúsági összejöveteleken, időnként a 

házasságkötési szertartásokon is. Vezetője, Smaraglay 

Zoltán édesapai örömök elé néz, ezért arra törekszik, 

hogy az énekkar házasulandó tagjai helyébe újakat 

toborozzon. A schola tavaly szeptemberben jött létre, 

azzal a céllal, hogy az orgonás ifjúsági miséken a 

gyerekek és a fiatalok énéket vezesse. Irányítója a 

kántor úr, és felesége, Krisztina, aki öt gyermekével 

együtt sokat tesz azért, hogy az ifjúsági szentmiséken 

lelki gazdagodást adjon a gyerekek és szüleik számára. 

Mindent megteszünk azért, hogy a növekvő számú 

gyermekek közül egyre többen csatlakozzanak hozzá. 

Mi az, ami a kántor, a karnagy, a két énekkar és a 

schola munkáját egybefűzi - kérdezheti valaki, - hiszen 

fennállhat annak a veszélye is, hogy az egyes csoportok 

között rivalizálás jön létre. Erre a kérdésre a mindenkori 

választ a zsoltárok könyve adja meg. A liturgián való 

éneklés elsődlegesen mindig az Úr szolgálata. 

„Énekeljetek új dalt az Úrnak, daloljatok neki szép 

öröméneket zengve” olvashatjuk a 33. zsoltárban. 

Természetes, hogy az Úr szolgálata egyben az Úr 

nevében összejött közösség - adott esetben egy plébánia 

- szolgálatát is jelenti. Imádkozzunk az új iskolai év 

kezdetén, hogy a templomi énekek Isten dicsőségét és 

lelki gazdagodásunkat szolgálják.  

Ferenc atya 

 

 

Szeptember elején 
 

A szeptember nem csak az iskolában jelent 

határkövet, hanem a plébániánk életében is, hiszen az 

év utolsó negyede előtt állunk és számot kell vetnünk az 

elvégzett feladatokkal és a hátralevőkkel is. Hogy a kép 

átfogó legyen ezért ezt a számvetés kiterjesztjük a lelki 

életre, a plébánián végzett építési, felújítási 

munkálatokra és az anyagi javakkal való sáfárkodásra 

is. 

Lelki szempontból a nyár gazdag volt. Előbb 

Szentháromság ünnepén 21 gyerek volt elsőáldozó, 

majd plébániánk búcsúján fiataljaink közül 16-an 

részesültek a bérmálás szentségében. Ezek az 

események ígéretesek a jövőre nézve. A bérmálás 

szentségét kiszolgáltató Székely János püspök atya arra 

buzdította a fiatalokat, hogy elkötelezett keresztény 

életet éljenek, amihez az evangélium szerint 

hozzátartozik a nehéz helyzetben levők segítsége, 

„egymás terheinek viselése”.  

Az előző éveknek megfelelően az idén is közel 50 

gyermek vett részt nyári napközin. A szervezők, 

Lasetzky Krisztina és Kovács Bettina vezetésével 

plébániánk idősebb fiataljai voltak, akik közül 

néhányan az utolsó diák nyarukat áldozták fel arra, 

hogy a gyerekeknek maradandó élményt nyújtsanak. 

Ezáltal ők is gazdagabbá lettek, hiszen a kisebbekkel 

való foglalkozás a legjobb iskolája annak, hogy valaki 

igazán felnőtté váljék.  

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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A napközit követték a táborok. A „Szedrek” a 

Pilisben levő Dömörkapun, a „Kaktuszok” a Mátrában, 

a „Nemhalak” és a „Napraforgók” Bükkzsércen 

töltöttek el néhány napot. Felemelő élmények voltak a 

tábori misék. Az erdei madarak kórusa mellett a gitár 

hangjai, a fából készített egyszerű oltárt pedig a mezők 

liliomai díszítették. A jelenlévők átélhették, hogy a 

teremtett természet milyen segítséget adhat ahhoz, hogy 

a lélek még jobban a Teremtője felé emelkedjen. 

Új színfolt volt plébániánk életben az a 6 autista 

gyermek, akik nevelőikkel együtt vendégei voltak 

közösségi házunknak. Elgondolkodtató volt látni, hogy 

a nevelők milyen türelemmel foglalkoztak a rájuk 

bízottakkal. A mai kor rohanó embere, aki – saját 

érdekeit méricskélve csak perceket szán a másikra – 

szinte el sem tudja képzelni, hogy vannak, akik időt 

nem sajnálva foglalkoznak védenceikkel, és órákat 

töltenek azzal, hogy mosolyt varázsoljanak az arcukra.  

A lelkek épülése után néhány szót a plébánián folyó 

felújításokról, amelyek hatással lehetnek az előbbiekre. 

A munkálatok most kezdődnek. Ezek közül a 

legfontosabbak a főoltár korábban leszedett 

díszítésének az aranyozása, a szentély alatti kripta 

lejárata építésének a folytatása, és a Margit-szigeti 

Szent Mihály kápolna átnedvesedett és lehullott 

vakolatának vízálló habarccsal való pótlása.  

Templomunk lelki gazdagodását jelenti, hogy a 

Jézus szíve oltáron elhelyezzük Szent Margit 

csontereklyéjét, és a Feszty Masa által készített, széles 

körben ismert Szent Margit festményt. Az ereklyét Erdő 

Péter bíboros úr ajándékozta plébániánknak, a Szent 

Margit képet a Margit-szigeti Szent Mihály kápolna 

sekrestyéjéből hoztuk a templomba. Budapest 

szentjének a tisztelete lehetővé teszi számunkra, hogy 

az általa ékes módon képviselt engesztelés erényét 

újragondoljuk, és a válsággal küszködő korunk 

helyzetére alkalmazzuk. 

Végül szólunk plébániánk anyagi helyzetéről is. A 

félévi statisztikai adatok azt mutatják, hogy a hívek egy 

része, anyagi lehetőségeihez mérten, - sőt van, aki azt is 

meghaladva - továbbra is nagylelkűen támogatja a 

templomot és a hozzá kapcsolódó plébániai életet. A 

fent említett felújítások azonban jelentős anyagi terhet 

jelentenek. A következő hetekben kell a Szent Mihály 

kápolna felújítására kifizetni 450 ezer forintot, a főoltár 

díszeinek az aranyozáshoz pedig 405 ezer forinttal kell 

hozzájárulnunk. 

A költségek másik, nagyobbik részét más források 

biztosítják. Ezek a következők: 

- Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyétől 450 

ezer forint a Szent Mihály kápolna felújítására 

- A II. Kerületi Önkormányzattól 2 millió forint a 

főoltár díszeinek aranyozására 

- A III. Kerületi Önkormányzattól 500 ezer forint a 

kripta lejárat felújításra 

- A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által kiírt 

pályázatból 1,5 millió forint a főoltár díszeinek 

aranyozásra. 

A Szent Margit ereklye és kép elhelyezésre már 

kaptunk jelentős adományt, és mások is jelezték, hogy 

szükség esetén támogatást adnak. Bízunk abban, hogy 

ezek a nagy anyagi terheket jelentő munkák is 

plébániánk lelki gazdagodását szolgálják. 

Ferenc atya 

 

A hittanoktatás európai körképe 
 

Mivel Spanyolországban is hevesen ellenzi a 

baloldal az új oktatási törvényt, amely ismét a tanterv 

részévé teszi a hittant, a spanyol konzervatív ABC 

körképet készített az európai hittanoktatásról, de az 

Egyesült Államok tengerentúli iskoláiról sem feledkezett 

meg. 

 

Az európai államok többségében létezik a hittan, 

mint tantárgy, ezért könnyebb felsorolni, hogy mely 

uniós tagállamokban nincs iskolai hitoktatás: a Cseh 

Köztársaságban és Bulgáriában, valamint 

Franciaországban. Az utóbbiban, ahol tavaly már 

bevezetésre készen állt a „vallásos tényeket” vizsgáló és 

kötelező tantárgy a közoktatásban, az új szocialista 

államfő, François Hollande első dolga volt beiktatása 

után, hogy hatályon kívül helyezze az előd, Nicolas 

Sarkozy ezzel kapcsolatos pozitív döntését. 

A rend kedvéért érdemes áttekinteni, hogy hol 

kötelező a hittan és erkölcs oktatása: Ausztriában, 

Máltán, Cipruson, Dániában, Svájcban, Svédországban, 

Norvégiában, Írországban és Romániában. 

Választható a hittan hazánkban, Lengyelországban, 

Andorrában, Horvátországban, Szlovákiában, 

Hollandiában, Lettországban, Litvániában, Ukrajnában 

és Luxemburgban. Németországban és Belgiumban is 

választható tárgy a hittan, amely tartománytól függően 

beleszámít az átlagba. Portugáliában (EMRC) és 

Olaszországban is választható a tantárgy, de nem számít 

bele a tanulmányi átlagba. Az utóbbi országban a heti 

egy óra, a középiskolás diákok pedig ha nem akarják ezt 

tanulni, választhatnak az iskolák által felkínált képzések 

közül. 

Nagy-Britanniában négy éves kortól 18 éves korig 

kötelező a vallásoktatás nevű tárgy, de az elmúlt évek 

megszorításai miatt Michael Gove oktatási miniszter 

rendelkezéseivel kivette azon tantárgyak közül, 

amelyekből érettségizni lehet. Az emiatt aggódó 

parlamenti képviselők szerint ezért csökkent a tantárgy 

jelentősége, és az általános iskolákban ma már kisegítő, 

tehát képesítés nélküli a tanárok egynegyede. 

A spanyol állami távoktatási egyetemen (UNED) 

összehasonlító oktatást tanító José Luis García Garrido 
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elmondta, hogy Európa határain kívül Kínában be van 

tiltva a hittan, de Japán, amely szerinte a világ 

legkevésbé vallásos nemzete, most szinte rögeszmésen 

foglalkozik az erkölcstannal. 

Az ABC New York-i tudósítója, María Pitacoste 

pedig arra emlékeztetett, hogy az Egyesült Államokban 

az alkotmány első módosítása kifejezetten tiltja, hogy 

bármely vallás vagy felekezet hátrányt szenvedjen vagy 

előnyt élvezzen a többivel szemben. Tehát egyik 

közintézmény sem kap állami, szövetségi vagy helyi 

támogatást vallásos tárgyú oktatáshoz, viszont kizárólag 

tárgyilagos vagy semleges szempontú nevelésben 

részesíthetnék tanítványaikat. 

 

(ST/Magyar Kurír 2013. 06. 21.) 

 

 

 

Kaktusz tábor 2013 

Idén sem maradhatott el az, amit mind a 18-an 

vártunk. A Kaktusz Vándor Tábor! 

Először az egyik pihenőt emelnénk ki, ahol igazán 

éreztük, hogy kezdődik a tábor, ugyanis  lehetőséget 

adtak arra, hogy válasszunk: megyünk tovább, vagy 

megfutamodunk. Szerencsére senkit sem hagytunk 

hátra. Megkaptuk a jelvényünket és folytattuk utunkat 

az első táborhelyre, a Bacsó rétre. Épphogy kipihentük 

magunkat, mikor a vezetők tájfutással, majd egy hídon 

elvégzendő játékkal indítottak. Igaz, hogy a híd nem 

bírta a megpróbáltatást és 10. percben egyszer csak 

leszakadt, de nem hagytuk magunkat, és a feladatot 

megoldottuk. Másnap, a tervezett 8 km-es túra helyett, 

kis kerülővel és egy gyönyörű kilátással 12 km-t 

gyalogoltunk Bagolyirtásig, ahol kiderült, hogy a bolt 

bezárt és még a szálláshely se jó. Így a 4 plusz táskával 

együtt (mivel 4-en szálláshely és vacsora után indultak 

táska nélkül) nekiindultunk a 2 km-nek, melynek 

eredménye egy csöndes Mátraszentimre melletti rét 

volt. A következő nap célunk, a Parádsasvárhoz közeli 

Gilice rét volt. Galyatetőről lefelé menet az izgalom 

sem maradt el. Másnap a délelőtti számháború után 

ipari krumpli pucolás következett. A munka alól senki 

sem bújhatott ki. Az esti ima, a többitől eltérően, nem a 

tábortűznél telt. Hangulatos sötétségben kimentünk a 

rétre és csöndes sétálgatás közben lehetőség nyílt egy-

egy személyes gondolat megosztására a másikkal. 

Utolsó előtti nap Ferenc atya, nagy meglepetésünkre, 

nem egyedül érkezett. Pár Nemhal-lal együtt egy 

fergetegeset játszottunk. Utolsó nap, egy métázásra és 

egy jégkrémezésre is szakítottunk időt, így ültünk fel a 

buszra. 

Ezeken kívül még számtalan emlékezetes 

programunk volt, mint például: egyórázások, titkos 

küldetések, társas játékok, éneklések és az énekes 

füzetek is megteltek jókívánságokkal. 

Jellemezzük a tábort egy szóval? Felejthetetlen. 

 

      

 Kovács Lilla és Szőlősi Luca 

 

 

 

Gráci bolhapiac Újlakon 

 
Mint már beszámoltunk róla, bolhapiac volt Grácban 

a Feltámadt Krisztusról nevezett plébánián. A nagy 

bőségben összegyűlt holmiból sok minden nem kelt el, 

úgy hogy érdemes volt két budapesti plébániának 

ajándékozni a maradékot. Az árusítási akciót Újlakon az 

augusztus 24–25-i hétvégén tartottuk a Szent Erzsébet 

hittanteremben. 

Az árusítás sikerrel járt. Sikeres volt plébániánk 

karitasz-tevékenysége szempontjából, mert a közel 

40.000 forintnyi nettó bevételből több rászoruló 

gondjait tudjuk enyhíteni. Sikeres volt az akció azért is, 

mert jó néhány testvérünknek szemmel láthatóan 

örömet okozott a keresgélés, böngészés és egy-egy szép 

vagy éppen praktikus holmi igen jutányos árú 

megszerzése. És talán a legnagyobb öröm, hogy 

ilyenkor megelevenedik a plébánia, a vasárnap délelőtti 

misék után igazán szép számmal jöttek az érdeklődők. 

Akik jót is tettek, jól is jártak, egymással is szót 

váltottak.  

Érdekes epizód jelezte számunkra a gondviselés 

támogatását. Még az elején történt, hogy két lány nagy 

örömmel megvásárolt egy fa diótörő figurát. Nem 

tudták mibe becsomagolni, ezért szatyrot kértek és 

kaptak – és a szatyor alján a diótörő csákójának díszét 

találták meg. Teljesen véletlenül(?). 

Akadnak persze olyan mozzanatok is, amelyeket 

legközelebb máshogy is lehet csinálni. Elég hektikusan 

zajlott a szállítás a nyári forróságban, nem minden 

Újlakra szánt doboz került Újlakra. 

(Káposztásmegyeren is jó helyre kerültek.) – Talán meg 

kellett volna próbálni jobban felkészülni áruink 

értékéből, netán beárazni a cikkeket, mint Grácban 

tették. (De hiszen így sokkal romantikusabb, és 

mindenképpen a „családban” maradt a haszon!) – 

Érdemes kellő időben még egy-két segítőt bevonni a 
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munkába, a fölrakásba és az árusításba. (Önként 

jelentkezni már most lehet…) Mindenesetre köszönet 

Andreának és Eszternek, Juditnak és Anikónak a 

közreműködésért.  

Bolhapiacunk folytatása kétféleképpen is 

elképzelhető. Az egyik, hogy a maradék holmit a 

következő hétvégén még a hívek, majd a karitasz 

ügyfeleinek körében „terítjük”. A másik folytatás, hogy 

jövőre saját körben újra megszervezzük tavaly már 

egyszer kipróbált „csecsebecse-cserebere” akciónkat. 

                                                                               

Szaszovszky József

 

 

Ilona nap virágokkal... 
 

Ha valaki az Újlaki templomba lép, biztosan 

felfedezi, hogy az oltárokat és a Lourdesi Szűz Mária 

grottáját mindig friss virág díszíti. A virágokról 

elsősorban az oltár díszítői gondoskodnak. Csak a 

bennfentesek tudják, hogy a sok egyéni áldozat mellett 

van egy jótevőnk, akihez virágügyben mindig 

bizalommal fordulhatunk, és aki nagyon sokszor 

ajándékoz virágokat a templomunknak. Virágüzlete a 

Kolosy téren található. Jótevőnk, Ilona a közelmúltban 

névnapját ünnepelte. Most a plébánia hívei nevében - 

szívünkben a sok szép virág örömével - szeretettel 

köszönjük őt!  

 

 

 

Tisztelt Adományozók! 
 

Az Újlak Caritas Alapítvány megköszöni 

támogatóinknak a sok adományt, mellyel hozzájárulnak 

szolgálatunkhoz. 

Az utóbbi időkben többször előfordult, hogy a Bécsi 

út 18. sz. alatti segélyosztó helyiségünk elé olyan 

ruhaadományokat helyeztek el, melyeket ki kellett 

dobni. Mivel a használhatatlan dolgokat saját 

költségünkön vagyunk kénytelen elszállítani, kérjük, 

hogy ne alázzák meg a szükséget szenvedőket, kiknek 

ruházkodását adományikból biztosítjuk.                                                                                                         

 

Udvardy László 

 

 

A házasságkötés nélküli együttélés árt a felnőtteknek, 

gyermekeknek és a társadalomnak 
 

Két új szociológiai tanulmány jelent meg a 

közelmúltban az együttélésről, mindkettő azt igazolja, 

hogy a pároknak miért inkább a házasság mellett 

kellene dönteniük. A spanyol nyelvű, globális 

kitekintésű portál, a «Religión en libertad» 

összefoglalta a két tanulmány legfontosabb üzeneteit. 

 

A spanyol polgárháború (1936-1939) óta másodszor 

csökkent a spanyolországi népesség 2013-ban: a 

bevándorlók visszatérnek hazájukba, a munkanélküli 

spanyolok kivándorolnak, az öregedő lakosság pedig 

meghal, közben mintegy százhúszezer gyermek azért 

nem születik meg évente, mert a magzatelhajtást 

alkalmazzák. 2005 nyarán a szocialista kormány 

gyorsította a válást és engedélyezte az egyneműek 

házasodását is. 2011-ben ráadásul tovább csökkent az 

élve születések száma is, a korábbi családonkénti 1,46-

ról 1,35 gyermekre. 

Az egyesült államokbeli Family Facts családokkal 

foglalkozó részlege, a Forum Libertas a minap közölte 

legfrissebb írását, és ezeket a következtetéseket vonta le 

belőle: 

– házasságban élő anyák jobb légkört teremtenek 

gyermeküknek és ritkábban szenvedik el a családon 

belüli erőszakot; 

– a házasságban élő apák lelki egyensúlya is jobb és 

több időt töltenek el gyermekeikkel; 

– többségében jobbak a házasságban nevelkedő 

gyermekek tanulmányi eredményei 

– a házasságba született és felnövő gyerekek 

elkerülik az idő előtti szexuális kapcsolatokat és 

felnőttként kiegyensúlyozottabb érzelmi kapcsolatban 

fognak élni, ha családot alapítanak, biztosabb családi 

légkört tudnak nyújtani gyermekeiknek. 

Az Egyesült Államokban egyébként a gyermekek 

fele születik házasságon kívül (kivéve azon nők 
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esetében, akik diplomát szereztek). Ezeknek a 

gyerekeknek az esetében az a valós veszély is fennáll, 

hogy az együttélésből kilépő apa később csaknem 

teljesen eltűnik gyermekeinek életéből. Az ausztráliai 

Melbourne Egyetem Társadalomkutató és Alkalmazott 

Közgazdaságtani Intézetének 2011-es tanulmánya (is) 

bebizonyította, hogy a nem házasságban élő 

gyermekeket hamarabb magukba szippantja a bűnözés, 

mint az apa nélküli családokban felnövő gyermekeket, 

vagyis az apa jelenléte nagyon is számít. 

 

(Magyar Kurír 2013. 08. 09.) 

 

 

Katolizált Darwin leszármazottja 
 

Katolikus hitvédővé vált Charles Darwin 

leszármazottja, Laura Keynes, miután kiábrándult az új 

ateizmusból. 

Laura Keynes, a híres tudós szépunokája 

(ükunokájának a lánya) a Catholic Herald angol hetilap 

legújabb számába írt cikkében meséli el, hogy miként 

tért vissza gyermekkora kato1likus hitéhez élete 

agnosztikus korszaka után.  

Keynest katolikusnak keresztelték, habár édesapja 

ateista volt, édesanyja pedig konvertita katolikus, aki 

azonban később buddhista lett. Keynes sem 

közösködött sokáig a katolicizmussal, tizenéves 

korában eltávolodott a hittől és agnosztikus lett. Darwin 

leszármazottja Oxfordban doktorált filozófiából, s 

ekkoriban a kapcsolatok, a feminizmus, a morális 

relativizmus, valamint az élet szentsége és méltósága 

voltak számára a központi fogalmak. 

A kereszténység akkor került újra 

a látókörébe, amikor elolvasta 

Richard Dawkinsnak, az új ateizmus 

közismert, militáns képviselőjének 

könyvét, az Isteni téveszmét. 

Beleásta magát a témába, és arra 

jutott, hogy az új ateizmus 

radikalizmusa és intoleranciája 

veszélyezteti és aláássa a szekuláris 

humanizmus liberális célkitűzéseiért 

folytatott munkát. 

Keynes azt írja: ugyanaz a kritikai 

szellem vezette a katolicizmushoz, 

amivel őse, Darwin elemezte a 

bizonyítékokat. Így szabadon és 

hosszú vizsgálódás után katolizált 

újra. Lépésének fogadtatása 

meglehetősen vegyes volt: sokan 

nem tudták elképzelni, hogy egy 

Darwin-rokon katolizálhat, s voltak, 

akik olyanokat mondtak, hogy „pedig 

milyen okos lánynak tűnt”. 

Keynes döntése azért is 

megrökönyödést váltott ki, mert a 

brit „szkeptikus arisztokrácia” egyik 

családjából származik. Ide tartozik a 

Galton-, a Benn-, a Keynes-  és a 

Darwin-család is. 

 

(Magyar Kurír 2013. 06. 13.) 

 

 

XIX. századi karikatúra Darwinról, a 
Fajok eredete szerzőjéről, az 
evolúciós elmélet megalkotójáról. 
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Családi események augusztusban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Augusztus  4 -én: Papp Dóra Daniella és Czvikovszky Miklós, 

Augusztus 11-én: Gyarmathy Alex Sándor és Gyarmathy Márk Lajos 

Augusztus 18-án: Ukrangu Izabella 

Augusztus 24-én: Buzás - Főzy Léna 

Augusztus 25-én: Külkey Szonja  
 

Elsőáldozók voltak: 

Augusztus 20-án: Tarnóczy Orsolya és Kőszegi Balázs 
 

Házasságot kötöttek: 

Augusztus 10-én: Szopkó Tibor és Varga Eszter 

Augusztus 16-án: Bátori Endre és Demeter Andrea 

Augusztus 17-én: Lőrinc Ádám és Kőszegi Lilla 

Augusztus 24-én: Dr. László Áron és Bosskord Melanie; Kőszegi Balázs és Tarnóczy Orsolya 

 

Halottaink: 

Udvardy Ferenc (78), Meszlényi Róbert (77), Zubor Béla (78), Schmatz Béla (78) 

 
 

Plébániánk programjai 
 

Miserend:  

Újlaki plébániatemplom: 

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

  

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00

  

Szent Mihály kápolna: 

minden hó első vasárnap 16
00

  

minden hó 18-án 16
00

 (kiv. január)  

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: pénteken 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 keddjén papokért imádkozunk 

az esti szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben.  

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: hétfőn és csütörtökön 19
00

 –21
00

 a Szent 

István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy 

telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149 
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