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Szent Margit üzenete
Egyházunk Árpád-házi Szent Margit égi
születésnapját január 18-án ünnepli. Évtizedek óta
hagyománnyá vált, hogy a Margit-szigeti kolostor
romjainál, ahol ő szerzetesként élt, és ahol sírja ma
is látható, a mindenkori esztergomi érsek szentmisét
mutat be hazánkért. 2017-ben az ünnepélyes
szentmisét dr. ERDŐ PÉTER bíboros úr január 15-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor celebrálja. A fontos
egyházi és társadalmi eseményre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk.
Milyen
üzenete
lehet egy több mint 700
évvel ezelőtt élt szerzetes
királykisaszszonynak? – kérdezheti
joggal valaki a 21
század elején. Kolostorban élő királylányok ugyanis ma már
nincsenek és az egész
környezet is jelentősen
megváltozott. Ha azonban az akkori történelmi helyzetet összevetjük a miénkkel, és
ilyen szempontból nézzük életét, olyan értékeket felfedezhetünk fel, amelyek ma is üzenettel
bírnak számunkra. XII. PIUS PÁPA 1943 novemberében
kelt szentté avatási bullájában egy olyan erényre
mutatott rá, amelyről a szent történetírói gyakran
megfeledkeznek. Ez az erény pedig Krisztus békéjének
közvetítése volt.
Történeti háttérként tudni kell, hogy nemzetünknek
nem csak a tatárokkal és a környező országok
uralkodóival kellett megküzdenie, hanem belső
ellenségeskedéssel, háborúkkal is. Ezek közül a
legfájóbb a IV. Béla király és a fia, István közötti
háború volt. RÁSKAI LEA domonkos szerzetesnő így
jellemzi a háborúktól szenvedő nép életét: „Annyi nagy
háborúság, veszedelem volt, hogy az senkinek nem
kedvezett, sem véneknek, sem ifjaknak, sem férfiaknak,
sem asszonyoknak, sem szüzeknek, mert mindenkit
megnyomorítottak...” A szerzetesnő ezzel jelezte, hogy

az egyszerű emberek a tatár pusztítás után békére
vágytak, és rossz szemmel nézték az országban dúló,
számukra csak további terheket, szenvedést okozó
hatalmi harcot, és azt is megérezték, hogy a megújuló
támadásokkal, békétlenséggel szemben belső összefogásra van szükség.
Szent Margitnak különös módon fájt a családjában
és az országban dúló harc, és a kegyelmi élet
lehetőségeivel próbálta az ország sebeit orvosolni:
imádkozott, engesztelt, és példát mutatott arra, hogy
miként kell másokért áldozatot vállalni. Éjszakáit
imádságban töltötte, a
kor szokásának megfelelően vezeklőövet (ciliciumot) viselt, és a
kolostorban megpróbált
mindenkinek szolgája
lenni: másokra mosott,
főzött, ápolta a betegeket. Szent Margit
imái és áldozatos tettei
meghallgatásra találtak.
Apja és fivére tudva
Margit engeszteléséről,
1266. március 23-án a
Nyulak szigetén, Fülöp
esztergomi érsek jelenlétében békeszerződést
kötött. Az esemény fontosságát jelzi, hogy IV.
KELEMEN pápa a békeokmányt megerősítette.
Ennek a történeti eseménynek a hátteréből érthető
meg XII. PIUS PÁPÁNAK a gondolata, melyet a II.
világháború kellős közepén szentté avatási bullájában
írt: "Bízzunk benne, hogy engesztelő áldozati hivatását
ő, az első apostoli szent király sarja tovább is folytatja,
nem csak szeretett hazájáért, hanem minden nemzetért,
akik oly hevesen küzdenek egymással. Kieszközli a
Krisztus szeretetén alapuló nyugalmat és békét az
emberiségnek az irgalmasság atyjától." Mi is
feszültséggel teli korban élünk, nekünk is szükségünk
van Szent Margit közbenjárására, hogy békében
élhessünk.
Ferenc atya
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Keresztény szófejtés
Margit
A fenti női keresztnévnek éppúgy, mint a margaréta
virágnévnek eredete a klasszikus nyelvekben
keresendő: a latin margarita jelentése ’gyöngy’. A latin
szó a görögből ered, amelyben a margarisz vagy
másképpen margaritész ugyanezzel a jelentéssel bír.
Nyelvészek valószínűnek tartják, hogy a görög szó a
perzsa nyelvből származik, ahová
Babilonból került…
A közszó már az ókorban
személynévi használatúvá vált,
ennek legékesebb bizonyítéka a
304-ben
vértanúhalált
halt
Antióchiai Szent Margit szűz, aki a
mi margitszigeti Margitunk védőszentje. Az antióchiai szent ereklyéit a magyar Margit nagyapja,

II. Endre király magával hozta a Szentföldről. Margit
ereiben anyai részről görög vér folyt.
Igaz, szóba jöhet a szent királylány számára egy
második védőszent is, a XI. században élt Skóciai Szent
Margit, aki Szent István királyunk unokája volt, tehát
szintén Árpád-házinak tekinthető.
Az interneten, a Wikipédiában különös állítás
olvasható Margit nevével kapcsolatban: „Árpád-házi
Szent Margit pogány neve volt a
Manga, zárdába kerüléséig.” Az
állítást megfelelő hivatkozások nem
támasztják alá, mégis többen
átvették. Furcsa lenne, ha egy
keresztény, szentekkel büszkélkedő
dinasztia egy Istennek szentelt,
apácának szánt kislányt pogány
névvel illetne. Amely név egyébként
nem is cseng rosszul…
Szaszovszky József

Karácsony a karitaszban
Az Újlak Caritas Alapítvány önkénteseivel a Bécsi
út 18. sz. alatt már második évtizede hetente egyszer
meleg, kalóriadús élelemmel látjuk el a hajléktalanokat,
munkanélkülieket, melyet a plébánia családjai főznek.
Idén a Kolosy téri piacon üzemelő Íz-Mozaik
kifőzde vezetője ajánlott fel karácsony alkalmából 50
adag gulyáslevest, melyet december 23-án osztottunk ki
az összegyűlt segélyezettek nagy örömére.
A kiosztásra átjött Ferenc atya, aki karácsonyi jó
szóval köszöntötte az összegyűlteket, eljött a kifőzde
tulajdonosa, Marczi Ferenc a kislányával, valamint a

Kolosy téri piac emeletén található Civil Ház vezetője,
Ildikó is.
Az ételosztás után 45 karácsonyi csomagot
osztottunk ki, melyeket az adventi karácsonyi
gyűjtésből fedeztünk a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület jóvoltából. Az Egyesület révén az év során
mintegy 10 tonna tartós élelmiszert tudtunk adományozni a hozzánk forduló nagycsaládoknak.
Adományozóink támogatását megköszönve kívánunk boldog újévet önkénteseink és segélyezettjeink
nevében.
Udvardy László

Karácsonyi színdarab
Ebben az évben is december 24-én került
megrendezésre hagyományos ifjúsági misztériumjátékunk. Az idei előadást Lasetzky Kriszta rendezte,
jobb keze Szőllősi Luca volt, a technikai
előkészületekben pedig e sorok írója segített. A
pásztorok éjszakája című darabban rekord számú
szereplő lépett fel, részben újlakiak, részben az óbudai
szalézi Péter Pál általános iskola diákjai. A szereplők
Erent Bori és Márk, Schäffer Gréti és Laci, Rigó Réka,
Korencsi Anna, Büki Orsi, Tóth-Deme Rózi és Bulcsú,
Varga Matyi és Bori, Barcza Kata és Luca voltak. Az
óbudai iskolának köszönhetően igényes jelmezek és
kellékek is rendelkezésünkre álltak, amelyek nagyban
emelték a darab színvonalát.

Az idei előadás különlegességét Kriszta ügyes
rendezése adta, a szereplők a jelenetekben
körbejátszották a templom padsorait, így szinte minden
gyerek közelről is láthatta őket. A pásztorjátékot Ferenc
atya kedves köszönő beszéde, majd a fellépők és a
jelenlévő gyermekek jelképes megajándékozása zárta.
Hihetetlen volt látni a szereplőgárda lelkesedését és
kitartását, ahogy megterhelő tanulmányaik és
különóráik mellett is vállalták ezt a különleges – igaz,
már a téli szünetbe nyúló – ünnepi szolgálatot, amivel
végül a templom teltházas közönségét is elvarázsolták,
és mindannyiunk szívét közelebb hozták Urunk
születéséhez. A vastaps megérdemelten járt nekik.
Hecsei Nikoletta
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Megbékélés

Krisztus szorongató szeretete (2Kor 5,14–20)
Ismét együtt. Világi szóval jellemezhetnénk
varázslatosnak az évenkénti ökumenikus imahetet.
Valami nem megszokott történik. Három napig tart a
csoda – szokták mondani, de most nyolc nappal
kezdődik. Igen, elkezdődik és nem fejeződik be, mert
nem is fejeződhet be, hanem évről-évre folytatódik,
elmélyül és kiteljesedik. Az újévi szolgálatok
legkedvesebbjei azok az alkalmak, amikor más
felekezet templomában szolgálhatok.
Ebben az évben az imahét témája meg
is nevezi a szolgáló és a szolgálat
fontosságát, mivel Krisztus szorongató
szeretetéről
szólnak
majd
a
bizonyságtételek, elmélkedések és
prédikációk.
Az imahét összeállítói a németországi keresztény testvérek, protestánsok és római katolikusok. A 2017.
esztendő a protestantizmus számára
fontos évforduló. 500 évvel ezelőtt egy
ágostonrendi szerzetes, Luther Márton,
akit annyira szorongatott Krisztus
szeretete, hogy nem tarthatta magában
mindazt, amit a Szentlélek elindított benne, kiszögezte a
wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételét.
Egy fél évezrednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az
egyházpolitika által befolyásolt gondolkodás megváltozzék, és készek legyenek elismerni, hogy a
reformáció nem az ördögtől való, hanem maga Isten
szólt bele az egyház és ezáltal a világ történelmébe,
életébe. A reformáció pozitívuma, hatása a gazdaságra,
művészetre és tudományokra megkérdőjelezhetetlen.
Tettével elindított azonban több olyan folyamatot is,
amit nem akart, ezek közül a legszomorúbb az
egyházszakadás. Nem akart sem lutheránusokat, sem
kálvinistákat, és mennyire szomorú lenne korunk
egyházának szétszakadozottságán!
Az egyházak egymáshoz való közeledése látható
módon a második vatikáni zsinat után kezdődött el, de
sokkal régebb óta munkálkodtak rajta a papok és
lelkészek. Az adott településen való Isten-szolgálat
békés egymás mellett és egymással való élése a
szolgálattevők lelkületétől függött. Azonban, ha pontos
akarok lenni, ma is tőlük függ. Létezik olyan történelmi
egyház, amely zsinati törvényben tiltotta meg a
protestánsokkal való közös szolgálatot. Papjaik titokban
vagy a templom épületének átengedésével igyekszenek

támogatni az ökumenikus alkalmakat és a békés
együttélést.
Vannak olyan protestáns gyülekezetek, amelyek az
ökumenikus imahétre csak a saját felekezetük lelkészeit
hívják meg szolgálatra. Mitől is ökumenikus egy ilyen
alkalom? Ismerek olyan szolgatársakat, akik az évi
ötvenkét hétből egy hétre sem akarják megváltoztatni a
mise időpontját. A szokás ellene van a missziónak,
vagy legalábbis az elhívott szolga
felfogása. A negatív aspektusokhoz
tartozik egy megjegyzés is: az említett
egyházközösségek és szolgálattevők a
saját híveiknek Krisztus szorongató
szeretetéről prédikálnak.
Reménység. Az idei reformációi
megemlékezés
minden
„emberi
értelmet” felülmúlt, amikor Ferenc
pápa
bejelentette
látogatását
a
Lutheránus
Világszövetségnek
a
svédországi Lundban megtartandó
ülésére. Nem arról van szó, hogy a
Keresztények Egységét Előmozdító
Pápai Tanács gesztust gyakorolt volna.
Kifejezetten a reformáció ünnepe állt a megemlékezés
közép-pontjában. A katolikusok és az evangélikusok
közös istentiszteletet tartottak. Így nyitottak új
távlatokat a két egyház együttműködése és tanúságtétele
számára. Az utókor talán úgy fogja emlegetni ezt a
napot, hogy ehhez kötődik az ökumené reformációja.
Az ökumenikus reformációi istentisztelet felemelő része
volt, amikor a résztvevők a békesség jelét osztották meg
egymással. A római pápa és az evangélikus püspök,
Munib Younan átölelte egymást. Ebben az ölelésben
benne volt a bocsánatkérés és a megbocsátás, a gyónás
és a feloldozás.
A lundi istentiszteletet követően Younan püspök
szűk körben megkérdezte Ferenc pápát: ”Mi lesz a
következő lépés?” Róma püspöke így válaszolt: „Nem
tudom, nem én vagyok a Szentlélek”.
Kevesen tudják azt, hogy az óbudai egyházi
közösségek lelki vezetői havonta egyszer találkoznak.
Énekelnek, imádkoznak és terveket szövögetnek, majd
az alkalom végén egymást átölelve vesznek búcsút. Egy
kis csoda, de nem is csak egy órányi, mert várjuk a
következő alkalmat. Így készülünk az ökumenikus
imahétre is, Krisztus szorongató szeretete által. Addig
Őrá, az egység Lelkére kell hagyatkoznunk ezután is.
Jakab Béla óbudai evangélikus lelkész

Az ökumenikus imahét idén január 15. és 22. között lesz.
Az imahét központi igéje így hangzik: „…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20. Az országos
ünnepi nyitó istentisztelet a Kálvin téri református templomban január 15-én, vasárnap 18 órakor kezdődik.
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Családok köszöntése
2016. december 30-án, a Szent Család
ünnepén, az esti 6 órás szentmisében Ferenc
atya és András atya megáldotta a családokat.
Az ezt követő agapén 4 jubiláló házaspárt
külön köszöntött plébánosunk, akik névre
szóló oklevelet kaptak. Tanúságtételük után
koccintottunk, majd jó hangulatú beszélgetés
következett.
Reményünk szerint a plébánia családjai
megismerik egymást, közös ünnepeink
lesznek és barátságok születnek. Az
eseményt a képviselőtestület „Család”
munkacsoportja szervezte.
Soósné Bognár Bernadette

Csak neki!
Féld az Urat, a te Istenedet és csak neki szolgálj; s
az ő nevére esküdj. Ne járjatok más istenek után,
semmiféle körülöttetek levő nép istenei után. (MTörv
6,13b-14)
Sok a kísértés, hogy idegen istenek után járkáljunk.
Van pogány szentháromság is: a hatalom, a pénz és a
szex. Amióta ember az ember, ez a kísértés örökké
fennáll.
Azt hallottam, hogy valaki azt mondta, neki Isten
(Jézus Krisztus) az első. Jó is ez a mondat, meg hibás

is. A sorrend ugyanis mindig megkérdőjelezhető. A jó
az lenne, ha az életünkben Isten felül állna a sorrenden.
Valahogy úgy, mint a szőttesben. Vannak szálak a
szövéskor, sok van belőlük, ezek párhuzamosak, de van
egy kitüntetett szál, amely ezekre merőleges és
összefogja a párhuzamos szálakat. Vetüléknek hívják.
Ilyennek kell lennie az Úrnak a mi életünkben. Ha nem
így van, tegyünk róla, hogy így legyen! Sok hibás
döntést el lehet így kerülni.
Balthazár Zsolt

Rövid szünet…
Advent elmúltával rövid időre bezártuk az Ürömi
utcai kis kápolnát. Rövid időre, mert terveink szerint
nagyböjt reggelein ismét hívja majd nyitott ajtajával az
arra járókat. Sajnos, a gyalogos forgalom még a reggeli
órában is lényegesen kisebb volt idén, mint az elmúlt
években. Mindenki autóval siet munkába, autóval viszik
a gyerekeket iskolába. Ezzel együtt mosolyogva
üdvözöltük az ismerős arcokat, és boldogok voltunk,
amikor újak tűntek fel.
A legszebb reggel advent utolsó hetében szerdán
volt. Ferenc atya misét mutatott be a kápolnában.

Kevesen voltunk, de élt a kis templom. Hideg volt, ki
kellett lépnünk a megszokott komfortos körülmények
közül, de engem így emlékeztetett gyerekkorom hajnali
miséire, és ez nagyon jó volt. Jó lenne, ha
megismétlődhetne, és annyian lennénk, hogy a kápolna
is bemelegedne tőle.
Köszönet mindenkinek, aki segítségünkre volt ebben
a karácsonyi előkészületben.
Balthazár Katalin

Felhívás
Kérjük a tisztelt újlaki híveket, amennyiben szeretnének a jövőben templomunk faliújságán közleményt vagy
egyéb információt elhelyezni, azt a sekrestyében rendszeresített gyűjtőbe rakják bele. A kihelyezésükről plébános
úr fog dönteni és intézkedni.
Az intézkedésre a faliújság esztétikus és egységes megjelenése, valamint tartalmának felügyelete miatt van
szükség. Köszönjük együttműködésüket.
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Újlaki sorsok - Ladziánszky Antalné
Annus néni 93 éves, súlyos beteg, a fotelből, ágyból
is csak segítséggel tud fölkelni.
A templomban sem láthatjuk évek óta, pedig
valamikor el nem mulasztott volna egy-egy misét vagy
litániát. A lába, a szeme, lassan már a füle is
cserbenhagyja, de szelleme, memóriája kristálytiszta,
élete minden fordulatára, örömére és bánatára tisztán
emlékszik. Ez az élet tele volt küzdelemmel, szeretettel
és szomorúsággal.
1924. február 14-én született egy kicsi faluban,
Zalabesenyőn (ma Zalaegerszeg egyik kerülete). Szülei
uradalmi cselédek voltak. Édesapja, egy
délceg, jó kiállású férfi, fiatal korában a
testőrségnél
szolgált,
majd
az
uradalomban parádés kocsis lett. Annus
néni büszkén emlékezik rá, hogy ha az
uraság Bécsbe utazott, mindig az
édesapjának kellett hajtania a hintót. De
ez csak "parádé" volt. A család maga
bizony szűkösen élt. Hatan voltak
testvérek, három fiú, három lány.
Annus néni a harmadik volt a sorban.
Mindegyik gyereknek nagyon korán
munkába kellett állnia. Amíg a falu
iskolájába jártak, a földeken dolgoztak, majd el kellett
indulni a nagyvilágba kinek-kinek szerencsét próbálni.
Annus kitűnt társai közül eleven eszével, jó
memóriájával, szép tiszta beszédével. Minden ünnepi
alkalommal vele mondattak verset, köszöntőt. A falu
plébánosa is felfigyelt a tehetséges kislányra.
Meglátogatta a családot, szerette volna rábeszélni őket,
hogy taníttassák tovább a gyereket. Ám a szülők, ha
szerették volna is, ezt nem tehették meg. A hat gyerek
felnevelése minden anyagi lehetőségüket kimerítette.
Így nem volt más út Anna számára, mint a nővére után
menni Budapestre – cselédnek. Szorgalmas, megbízható
lány volt, így megbecsülték, nem is maradtak rossz
emlékei a cselédévekből.
Szorgalmánál csak tudatossága és takarékossága volt
nagyobb. Tanulni akart és a maga ura lenni. Az egyik
barátnőjének a Belvárosban jó nevű divatszalonja volt.
Titokban megtanulta tőle a szabás-varrást – mesteri
fokon. Még a szabásminták tervezését, szerkesztését is.
Hosszú éveken át majd ezzel keresi a kenyerét. A
szorgalom és kitartás lassan meghozta a gyümölcsét: a
Szemere utcában egy picike önálló lakást tudott
szerezni. Úgy látszott, a jó Isten egyenes útra állította a
sorsát.1949-ben megtalálta élete társát Toncsi bácsiban.
Ladziánszky Antal fémöntő szakmunkás volt,
ugyanolyan szorgalmas, mint Annus néni, és hasonlóan
szerette mesterségét. Szeretetteljes, boldog életüket egy
dolog árnyékolta be: hiába volt a sok imádság, a sok
orvos, gyermekük nem született. A gyermekek iránti
szeretetüket
testvérei
gyermekeire
árasztották.

Istápolták őket, sokgyermekes nővére egyik kislányát
egy időre magukhoz is vették. A tragédiát végül is ez
okozta. 1956 októberében a férj lement a veszélyes
Bajcsy-Zsilinszky útra, hogy a náluk élő kislánynak
tejet szerezzen. Honnan jött a lövés, ki lőtt, ma sem
tudni. Toncsi bácsi karját eltalálta egy golyó olyan
szerencsétlenül, hogy soha többet nem tudta jól
használni. (Itt közbeveti Annus néni, hogy amikor jó
emberek kórházba segítették a férjét, elveszett a
kabátja, amelyben az igazolványa volt, így sokáig nem
tudták róla, kicsoda. Annus néni egy hónapig kereste a
férjét, míg végül rátalált.)
A sebesülés után eredeti szakmáját
nem tudta folytatni Ladziánszky Antal.
De a házaspár nem adta föl. A
szakmájának
kiváló
művelőjeként
elismert fémöntőmester kiharcolta, hogy
önálló kisiparos lehessen. Műhelyében
apró cikkeket gyártott fémből. Annus
néni abbahagyta a varrást, és vállalta,
hogy viszi férje mellett az üzlet ügyeit,
intézi az adminisztrációt. Most kapott
igazán értelmet, hogy évekkel ezelőtt
felnőtt fejjel újra iskolapadba ült, hogy
legalább a hiányzó két évet pótolja, hiszen a háború
előtt a falu iskolájában csak a hat elemit végezhette el.
1965-ben végre meg tudták teremteni igazi végleges
otthonukat itt, Újlakon. Az újlaki templom vált Annus
néni lelki otthonává.
A reményteli évek nem tartottak sokáig. 1977-ben
Toncsi bácsi meghalt. A kis vállalkozást egyedül kellett
továbbvinni. Kora reggel Annus néni elsőként érkezett a
műhelybe, munkaidő végén utoljára hagyta ott a
gépeket. Minden fárasztó nap után első útja a
templomba vezetett. Csak beült a hátsó padba, a jó Isten
elé vitte a nap minden fáradtságát, magányos
küszködését, s ha volt, sikerét. 62 évesen, megszerezve
a jogosultságot, nyugdíjba ment. Ekkor tudott igazán
bekapcsolódni a plébánia életébe. Szeretettel emlékezik
a nyugdíjas klub kedves társaságára, az adventi
koszorúkötések meghitt hangulatára.
Annus néni életét végigkísérte az irodalom és
elsősorban a versek szeretete. Úgy lehet ma is
beszélgetni vele az irodalomról, mint egy professzorral.
A nyugdíjas klub csütörtökjeire mindig vitt magával
egy újonnan tanult verset. Kedvencei között elsősorban
Arany János, Tompa Mihály, Kaffka Margit szerepel.
Ha megkéri az ember, ma is szívesen elmondja egy-egy
kedves versét. Hogy hányat tud ma is? Sose számolta
össze. Meggyengült szeme-füle kizárja a TV és a rádió
világából. De a hit, az imádság és a vers hű maradt
hozzá.
Nagyné Görgényi Zsuzsa
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Hírek, hirdetések
Kegyelmekben gazdag új esztendőt kívánunk az Újlaki Hangok valamennyi olvasójának, az újlaki plébánia
valamennyi hívének. Hogy lapunk minél inkább betölthesse hívatását, szeretettel várjuk információikat,
gondolataikat, írásaikat a plébániai irodán, a sekrestyében vagy Szaszovszky József szerkesztőnél.
Az Ürömi utcai iskola hagyományosan templomunkban tartja karácsonyi ünnepélyét. 2016-ban december
19-én, hétfőn 10 órára gyülekeztek tanárok, szülők és diákok, sokan összecsukható székkel a hónuk alatt, de még
így sem jutott mindenkinek ülőhely. A tanulók szép és változatos műsort adtak, és viselkedésük is évről évre
jobban alkalmazkodik a hely szelleméhez.

Családi események decemberben:
A keresztség szentségében részesült:
December 18: Boskó Márton
December 27: Kovács Evelin Rose

Előáldozásban részesült:
December 17: Boskó Bálint és Tauzer Ilona
Házasságot kötött:
December 17: Boskó Bálint és Tauzer Ilona

Halottaink:
Angyal Sándorné Mária (83), Fazekas Sándorné Ilona (86),
Bartha Lászlóné (69), Mohácsi Zoltán Sándor (75)

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnap 1600
minden hó 18-án 1600 (kiv. január)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 - 1830
vasárnap: 1000 - 1130
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az
este 600 (vasárnap a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától a Szent Erzsébet teremben.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden
hónap 2-án 1600 órától a Szent Margit teremben.
Minden hónap harmadik szerdáján 1830-kor bibliaóra
a Szent Erzsébet teremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
Hétfő, péntek 1000 - 1200,
kedd, szerda, csütörtök : 1600 - 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
hétfőn és csütörtökön 1900 -2100 a Szent István teremben
(Felhévízi u. 2.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk személyesen a
próbákon, vagy telefonon: Török Andrea karnagy
(20/483-0149)
Schola próbák:
kéthetente vasárnap 8:30-tól, a szentmise előtt.
Mindenkit, aki szeretne énekes oltárszolgálatot ellátni,
szeretettel várunk.
Jelentkezni személyesen, vagy telefonon lehet: Tóthné
Benkő Krisztina (20/586-0173), Tóth Miklós Zsolt
(20/384-0493).
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