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Virágvasárnap 
 

Virágvasárnapon az Egyház két evangéliumi részt 

olvas fel. Az elsőt a szentmise elején, a 
barkaszenteléskor, a másodikat pedig a szentmisében. 

Az első Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulását írja 

le: ünneplik Jézust, felültetik a szamárcsikóra. Sokan 
vannak, akik ruháikat az útra terítik, mások 

pálmaágakat törnek, az útra teszik, a nép pedig ezt 

kiálltja: „Hozsanna Dávid királynak! Áldott, ki az Úr 
nevében jön! Hozsanna a magasságban.” A másik 

evangélium a szentmisében a passió, amelyben arról 

hallunk, hogy Pilátustól a nép Barabás szabadon 

bocsátását kéri, és amikor a helytartó megkérdezi, hogy 
Jézussal mit csináljon, ezt kiáltja: „Keresztre vele!” 

A két történetet hallgatva az emberben felmerül a 

kérdés: Hogyan játszódhatott le ez a belső fordulat a 
nép lelkében, hiszen feltehetőleg sokan lehettek, akik 

mind a két eseményen jelen voltak. Valószínű, hogy 

politikai messiást vártak, aki elűzi a rómaiakat és 

helyreállítja a rendet. Jézus az ő szemükben gyengének 

bizonyult: Megbocsátotta a bűnöket, ahelyett, hogy 
megtorolta volna. Ahogyan Karinthy Frigyes az egyik 

versében írja: A szívük vágya azt volt, hogy Pilátus 

Jézust bocsássa szabadon, de haragtól eltorzult elméjük 
Barabást kiáltott, amikor megkérdezte tőlük, hogy kit 

engedjen el.  

Mit üzen számunkra az Egyház? Isten-
képiségünkből fakadóan a mi lelkünk is a jóra, a 

teljességre vágyik, azonban egyéni érdekekből fakadó 

haragunk, indulataink ezt a vágyat sokszor felülírják, és 

olyat mondunk, vagy teszünk, amivel keresztre feszítjük 
Jézust. A passiót hallgatva gondolkozzunk el rajta, hogy 

Jézus szenvedéstörténetét újragondolva meg tudunk-e 

szabadulni ezektől a bűnöktől, hogy azután tiszta 
szívvel tudjuk ünnepelni Húsvétot. 

 

Ferenc atya 

 

 

A legnehezebb és talán a legkönnyebb is 
 

Folytatjuk sorozatunkat a plébániánkon működő 

munkacsoportokról, azzal a céllal, hogy e 
munkacsoportok tagsága bővüljön plébániánknak 

templomba járó hívei közül önként jelentkezőkkel, 

olyanokkal, akik eddig még nem vettek részt ilyen közös 

szolgálatokban. A következő a 

Karitász munkacsoport. 

Rászorulókat segíteni nagy kihívásnak tűnhet. 

Idősek gondozása, betegápolás, nagycsaládosok, testi-
lelki fogyatékosok, szegények támogatása – már a 

felsorolás is kezd riasztónak tűnni. Mit lehet tenni aztán 

olyanokkal, akik még nehezebb esetek, akiknek földi 

életútja szerencsétlenül alakult? Hajlamosak vagyunk a 
hajléktalanul tengődők saját felelősségét hangsúlyozni, 

amiért alkoholisták, mosdatlanok, koldulók, 

börtönviseltek. Bár ezek a megállapítások legtöbbször 
igazak, mégis, nem biztos, hogy ilyenfajta megítélésük 

a legfontosabb teendőnk velük kapcsolatban. Jó, de 

akkor hogyan segítsünk rajtuk? Ez bizony nem könnyű, 
ráadásul úgy tűnik, még az ilyen, utcán tengődő 

emberek esetében sem lehet elkerülni a személyes 

ismeretséget, hogy valamennyit segíteni tudjunk rajtuk.  

Azok személyes ismerete pedig, akik plébániánk 

környékén élnek, és segítségre szorulnak, 
elkerülhetetlen. Elsősorban ők – az egyedül, idősen, 

betegen, tisztes szegénységben élők – azok, akiknek 

támogatásához hívunk új önkénteseket. Velük 

kapcsolatban már nem kell súlyos, nehezen megoldható 
kérdésekről beszélnünk. Amire elsősorban szükség van 

egy önkéntes munkatárs részéről, az az idő és a 

figyelem, leginkább a rászorulók meglátogatása és 
meghallgatása fontos. Nem megoldhatatlan problémák 

megoldását kell keresni, hanem a jó szó, szeretet, 

kedvesség „fegyvertárával” jelen lenni. Cselekedeteink 

egyszerűek is lehetnek. Gondoljunk Jézus Krisztus 
szavaira: „Beteg voltam, és meglátogattatok.” (Máté 25, 

36)  

A karitász csoport feladata egyebek mellett a 
rászorulók feltérképezése, a kapcsolattartás 

megszervezése is. A kezdő önkéntes a karitász csoport 

támogatásával kezdheti el munkáját. A munka aztán az 
önkéntes későbbi szándékai szerint egyre komolyabb 

területek felé is vezetheti őt.  

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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Annak, aki szívesen részt venne a plébániai karitász 
munkájában, jelentkezni az alábbiaknál lehet:  

Munkácsi Péter karitász-munkacsoport-vezető, 

Email:  karitasz@ujlakitemplom.hu 

Harmat Péter alelnök, 
Email: alelnok@ujlakitemplom.hu  

Emellett a sekrestyében is lehet jelentkezni, és 
természetesen Ferenc atya is szívesen fogadja az új 

közreműködőket. 

 

Harmat Péter 

 

 

Tisztulás 
 

Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs 

építőmester, alapot vetettem; más pedig arra épít. De 

mindenki ügyeljen, hogyan épít rá. Mert a lerakott 
alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki 

sem rakhat. Ha pedig valaki az alapra aranyat, ezüstöt, 

drágaköveket, fát, szénát, szalmát épít, mindegyiknek a 
munkája nyilvánvaló lesz; ugyanis az Úr napja 

megmutatja, mivel az tűzben fog megnyilvánulni, s a tűz 

majd kipróbálja, hogy kinek-kinek milyen a munkája. 
Az, akinek megmarad a munkája, amelyet ráépített, 

jutalmat nyer. Az, akinek munkája elég, kárt vall; ő 

maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz által. 

(1Kor 3,10–15) 
 

Milyen állapotban kerülünk Isten ítélőszéke elé? 

Tényleg olyanok leszünk halálunk pillanatában, hogy 
Krisztus mércéjének megfeleljünk? Igen, a vértanúk 

ilyenek. Azzal, hogy életüket adták a hitükért, minden 

fogyatékosságukat, hibájukat kijavították. De tökéletlen 

állapotban – bár halálos bűnben nem vagyunk – 

mégsem léphetünk be Isten boldogító látásának helyére. 
Ezt a tisztulást nevezték régen tisztítótűznek. Ma inkább 

a tisztulás állapotáról, helyéről beszélünk.  

Meddig tart? Erről fogalmunk sincsen. Egyes 
teológusok úgy vélekednek, hogy a tisztulás fájdalmas 

folyamat és nem az időtartam, hanem a fájdalom 

intenzitása más és más a lélek állapotától függően. Ezt 
én is így gondolom. Önmagában is fájdalmas dolog 

ráébredni arra, hogy milyen messze vagyunk a krisztusi 

ideától, és mennyi alkalom volt magunkon javítani. 

Hajlamosak vagyunk mentegetni magunkat, de a 
tisztulás állapotában világosan látni fogjuk, hogy 

mentegetőzésünk mennyire értéktelen. 

Hogyan segíthetünk a tisztuló lelkeken? Erről majd 
legközelebb. 

Balthazár Zsolt 

 

 

Egy éves az Újlaki Dúdoló 
 

Egy évvel ezelőtt kezdődött minden: Kingával (az 

egyik Dúdoló-szervező) még nem is ismertük egymást 

– bár mindketten Újlakra járunk –, amikor egymástól 

függetlenül körvonalazódni kezdett egy terv a 
fejünkben. Mindketten szeretünk énekelni, értünk a 

gyerekekhez, van szabad kapacitásunk, miért ne 

szervezhetnénk Újlakon zenés baba-mama 
foglalkozást? Egyszerre vetettük fel Ferenc atyának az 

ötletünket, aki összefonta a szálakat, innentől már 

ketten dolgoztunk az ügyön. Először is nevet kellett 
adni a programnak. Mivel a Ringató kaptafájára 

képzeltük el a vázat, ezért választottunk hangzásban 

hasonló, a tevékenységre utaló elnevezést. Így lett 

Újlaki Dúdoló a legkisebbeket összefogó program neve.  
Napsütéses tavaszi délutánon találkoztunk először az 

érdeklődő szülőkkel és kisgyermekeikkel. A meglepően 

meleg idő lehetővé tette, hogy a plébánia hátsó 
kertjében plédeken körbeülve majális hangulatban 

dúdolgassunk, ismerkedjünk egymással. Mert rögtön a 

kezdetektől fogva – a régi újlaki ismerősökön kívül – 
érkeztek „új” anyukák is, akik nem személyes 

meghívásra, hanem a kitett hirdetés alapján jöttek el. 

Velük a foglalkozás végén kötetlen beszélgetés 

keretében tudtunk megismerkedni. 

Kezdetben kéthetenként találkoztunk, majd heti 

rendszerességre sűrítettük az összejöveteleinket: egyik 

héten délelőtt, másik héten délután tartottuk a Dúdolót. 

Ez egészen addig működött, amíg Kinga, negyedik 
gyermekével várandósan, a kilencedig hónapban 

„szabadságra nem ment”. De csak néhány hónapot 

kellett várnunk a visszatérésére, mert nemrég ismét 
bekapcsolódott és újra megtartja a délelőtti Dúdolókat. 

Az együttlét alatt, amely mindig személyes 

üdvözléssel kezdődik (bábozással), elhangzik számtalan 
mondóka, énekes játék, dal, vers, népdal. Évszakhoz és 

ünnepkörhöz igazodva válogatjuk meg az aznapi 

repertoárt, persze sok az ismétlés, hiszen melyik gyerek 

unná meg a csiklandozó nyulacskát, vagy a göröngyös 
út végén a kátyúba pottyanást? De az óvodás korúak 

kedvéért az ölbeli játékok után be szoktunk vetni 

cselekvéses tevékenységeket is: ősszel valódi 
falevélhullatást, Márton napkor kukoricamorzsolást, 

farsangkor körtáncba hívást. A közös zenéléshez 

eszközöket is adunk a kicsiknek, amelyek főleg 
természetes anyagokból készült, egyszerű tárgyak: 2 db 

dió, 2 db méretre vágott bot (ritmusbot). Az alig egy 

éves babák is mesteri módon tudják alkalmazni ezeket a 

„hangszereket”, amikor mérőütéseikkel kísérik az 
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anyukák énekét. Persze a résztvevő felnőttek számára is 
akad, a foglalkozás vége felé, egy csepp kihívás azzal, 

hogy felelevenítünk és megszólaltatunk egy-egy, a 

témához kapcsolódó kánont: Nyár kánon; Pál, Kata, 

Péter jó reggelt! Végül pedig személyes búcsúval 
zárjuk le az alkalmat, ismét előkerül a báb, amely 

egyenként elköszön a gyerekektől. 

Számomra nagy élmény időről-időre találkozni a 
dúdolni vágyó anyukákkal és gyermekeikkel, látni 

csillogó tekintetüket, nyomon követni a kicsinyek 
fejlődését, bekapcsolódni az örömteli együttlétbe, 

részese lenni a kibontakozó kapcsolatoknak.   

Továbbra is szeretettel várunk minden szülőt, 

nagyszülőt és persze az apróságokat az Újlaki 
Dúdolóra! Az áprilisi időpontok: 6-án 16 óra, 11-én 10 

óra, 20-án 16 óra, 25-én 10 óra. 

 
Szabó-Udvary Orsolya (a másik Dúdoló-szervező) 

 

 

Rendelkezés az SZJA kétszer 1%-áról 
 

A katolikusok számára nem egyszerű pénzről, 
anyagiakról beszélni – más egyházak ezt sokkal 

könnyedebben kezelik. Ugyanakkor van egy olyan eset, 

amely biztosan nem jelent anyagi megterhelést 

senkinek, mégis nagyon sokat jelent a magyar katolikus 
egyháznak és az újlaki plébániának. A befizetett 

személyi jövedelemadó kétszer 1%-áról történő 

rendelkezésről van szó. 
A jogszabályok lehetővé teszik, hogy aki SZJA-t 

fizet, az előző évben befizetett adója 1%-át valamely 

egyház, másik 1%-át pedig valamely alapítvány javára 
ajánlja fel. Tehát a már amúgy is befizetett adóból utal 

át az állam annak a szervezetnek, amelyet 

megnevezünk. 

Arra kérünk mindenkit, aki személyi jövedelemadót 
fizetni köteles, hogy személyi jövedelemadójának első 

1%-át lehetőleg egyházi szervezetnek, elsősorban az 

Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványnak, míg 
második 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja 

fel! Az 1%-os nyilatkozatokat az alábbiak szerint kell 

kitölteni: 
 

 

 

1. A kedvezményezett adószáma: 

 18083440-1-41 

A kedvezményezett neve: 

Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány 

2. A kedvezményezett technikai száma: 

 0011 

A kedvezményezett neve: 

Magyar Katolikus Egyház 

 

A magyar katolikus egyháznak történő felajánlás 

azért is fontos, mert a magyar állam a felajánlók 
számának arányában részesíti a magyar katolikus 

egyházat további támogatásban. Az alapítványunk, az 

Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány számára 

történő felajánlás pedig azért fontos, mert az alapítványi 
befizetésekből és az 1%-os felajánlások 

alapítványunkba történő állami átutalásából tudunk 

olyan fejlesztéseket végrehajtani, mint például az újlaki 
templom felújítása vagy a fiataljaink által használt 

plébániai közösségi épület megújítása.  

Molnár Kálmán 
a képviselőtestület gazdasági bizottságának vezetője 

 

Könyvajánló Ezt a könyvet alig tudtam letenni 
 

Szellemes, gondolatokat ébresztő, és egyben szórakoztató 
könyvet olvastam nemrég. A címe: Menny és pokol között, 

szerzője: Peter Kreeft. A Szent István Társulat adta ki 2010-ben. 

Terjedelme 158 oldal. 
Amint a könyv alcíme is mutatja, párbeszéd zajlik valahol a 

túlvilágon a néhány óra különbséggel elhunyt J.F.Kennedy, 

C.S.Lewis és A.Huxley között. A beszélgetés résztvevői három 
nagy vallási irányzat képviselői. Vitatkoznak, és egyben arra 

keresik a választ, hogy kicsoda Jézus.  

A mai kor stílusában, csipkelődve érvelő szereplők szellemi 

összecsapása akár vitairatként is felfogható Krisztus istensége 
mellett. A kérdésre a válasz aztán olyan váratlan és olyan egyszerű, 

amilyet csak Jézus Krisztus tud adni. 

Jó szívvel ajánlom a könyvet minden nyitott szívű, szórakozva 
gondolkodni akaró érdeklődőnek. 

Balthazár Katalin 
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Keresztény szófejtés 
 

Ostya  
Ostya szavunk írásos emlékeinkben először 1416-

ban jelenik meg. Mint annyi más, a katolikus 

liturgiában használt szavunk, ez is latin eredetű: Az 

’áldozat’ jelentésű hostia szó átvétele. Érdekes, hogy 
régi latin szótáraink nem is fordítják ostyának. Szenci 

Molnár Albertnél (1604) így szerepel: „Hóstia Áldozat, 

Kiváltképpen győzödelemért”, Finály Henrik szótárában 
(1884) pedig: „hostia áldozatra levágandó barom”. 

Mindkettőnek tulajdoníthatunk keresztény értelmet: 

Krisztus a győzedelmes áldozat, az áldozati bárány. (A 
barom szó negatív felhang nélkül, ’állat, jószág’ 

értelemben értendő.) 

A latin szót kiejtésünk a magyar nyelv 

természetéhez alakította. A szókezdő h hangot 
elhagytuk, mint például a hora, magyarul óra szónál, a 

ti hangkapcsolat pedig ty hanggá lágyult. A szóbelseji s 

ejtése a hazai ejtésmintát követi, egyszerűen s-nek 
mondták elődeink, és mondjuk ma mi is. 

A hostia=ostya szó részben kettős 
jelentésváltozáson ment keresztül. Hogy 

(állat)áldozatból a Jézus testévé váló ’kenyérre’ 

változott a jelentése, az nyilván az egyházban és az 

egyházi latinban ment végbe. Az viszont magyar 
fejleménynek látszik, hogy a szentostyára valamelyest 

hasonlító élelmiszert, süteményfélét is így nevezzük. 

 
Az a szentostya, amelyet mi, katolikusok a 

szentáldozásban magunkhoz veszünk, tiszta 

búzalisztből és vízből, kovásztalanul, tüzes vaslemezek 
között sütött lemezke. Korábban a papok és szerzetesek 

feladata volt az ostyasütés. Magyarországon az 1950-

ben feloszlatott szerzetesrendek tagjai közül sokan 

ostyasütők lettek. Ma egyes püspökségek tartanak fenn 
ostyasütő üzemet. Főegyházmegyénk ostyaellátója 

Budapesten, a Haller téren működik. Az intézmény 

legutóbbi igazgatói: 1995–2004 Spányi András, 2004–
2015 Müller György, 2016– dr. Füzes Ádám. 

N. G. Zs. – Sz. J. 

 

 

Budai Kati az örökkévalóságba költözött 
 

Március 17-én, péntek délután kaptuk a fájdalmas hírt: Dr. Budai 

Zoltánné Simonyi Kati eltávozott közölünk. Közeli ismerősei régóta 

tudták, hogy súlyos beteg, mégis reménykedtek.  Betegen is a bibliai 

erős asszony képét jutatta eszünkbe, aki "jókedvű volt, és mindig 
vidámság tükröződött arcán." (Sir 24,4) 

Voltak bíztató jelek, amelyek a gyógyulás reményét adták. Az egyik 

éppen a derűje volt. Szívéből faladó kedves mosolya képes volt 
eltakarni testének fájdalmát. A beteg emberekkel ellentétben szinte soha 

nem beszélt saját bajáról, azonban nagy figyelemmel fordult más beteg 

vagy nehézsorsú emberek felé. Képes volt a templomajtóban 
beszélgetni azokkal, akiknek nem volt hova hazamenniük, vagy féltek 

az otthoni magánytól. Nem befelé fordult, mint a betegek, hanem kifelé, 

mások felé. Megkérdezte például, hogy a szegény betegek 

gyógyszeréről hogyan gondoskodunk. Felajánlotta segítségét. Végül, 
amit csak kevesen tudnak, legalább 5 éve ő látta el a plébániát 

miseborral. Ezt is úgy ajánlotta fel, hogy mi teszünk szívességet, ha 

elfogadjuk. Így érvelt: Megtiszteltetés a családja számára, ha a veje által 
termesztett szőlő kerül az oltáron levő kehelybe. Hasonló módon, nagy 

együttérzéssel és figyelemmel törődött családjával is. Gondoskodó 

szeretettel vette körül férjét, segített a gyerekeinek, és ha kellett, 
tanította az unokáit is. Mindig volt nála családi fénykép, és történet, ami 

a mindenre kiterjedő figyelmes szeretetéről tanúskodott. Lelke 

szépségét jelezte a sok virág is, melyet mint virágdíszítő az Úr oltárára 

helyezett.  
Azt gondolhatnánk, hogy eltávozásával szegényebbek lettünk, mert halála 

megfoszt minket szeretetétől. De ez csak a földi látszat. Biztosak lehetünk abban, 

hogy a mennyországból, az Úr közeléből közbenjár értünk, példájával pedig 
továbbra is gazdagítani fog minket. Lelki virágai most is virulnak.  

Ferenc atya 
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Nagyböjti és húsvéti programok 

az újlaki Sarlós Boldogasszony templomban 
 

- Nagyböjt péntekein keresztút az esti szentmise előtt fél 6 órakor. 

 
- Április 7., 8., 9. (péntek, szombat, vasárnap): nagyböjti triduum. Az elmélkedéseket az este 6 órakor kezdődő 

szentmisék keretén belül dr. Laurinyecz Mihály egyetemi professzor tartja. 

 
- Április 7. (péntek): Bűnbánati liturgia. A szentgyónást előkészítő szertartás délután 3 órától 4 óráig tart. 

 

- Április 8. (szombat) délután 3 óra: Keresztút a Kiscelli kálvárián. Találkozás előtte a Bécsi út és a Kiscelli utca 

sarkán.  
 

- Április 9: VIRÁGVASÁRNAP. A 9 órakor kezdődő szentmisén Passió. Énekel a Schola in Gloriam Dei. A „nép” 

részeit a hívek éneklik.  

A fél 11 órakor kezdődő szentmisén Passió. Énekel a Schola in gloriam Dei. 

Barkaszentelés minden szentmisén. Templomi körmenet a fél 11- kor kezdődő szentmisén. 

 

- Április 13: NAGYCSÜTÖRTÖK. Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este 6-kor kezdődik a szentmise az Utolsó 

vacsora emlékére, lábmosás szertartással. Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. Utána 

virrasztás este 9-ig. 

 
- Április 14: NAGYPÉNTEK. Szigorú böjti nap. Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás. Este fél 6-kor keresztút, melyet 

a képviselőtestület tagjai vezetnek. Ezt követően 6 órakor szertartás. Közreműködik az Újlaki Sarlós 

Boldogasszony Kórus. 
 

- Április 15: NAGYSZOMBAT. Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás, az esti szertartásig a szentsír látogatása.  

Este 8-tól a húsvéti vigília szertartása. A feltámadási körmenet kb. este fél 10-kor kezdődik. 

 
- Április 16: HÚSVÉTVASÁRNAP. A 9 órás szentmisén énekel a Schola in Gloriam Dei; mise után 

ételszentelés. Fél 11-kor énekes ünnepi mise, énekel a Schola in Gloriam Dei.  

Este 6 órakor szentmise, énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus.  
 

- Április 17: HÚSVÉTHÉTFŐ. Vasárnapi miserend: Szentmise reggel 9-kor, fél 11-kor és este 6-kor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Újlaki Hangok 6 2017. április 

Hírek, hirdetések 
 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a budai Szent Imre Gimnázium egyik osztálya nagyböjti 
lelkigyakorlatot tartott plébániánk Szent István termében. Az elmélkedéseket Ferenc atya vezette. Fő témájuk az 

Istenre hangolt lélek és a személyes döntés fontosságának bemutatása volt. A Boldogságos Szűz példát mutatott 

számunkra, amikor igent mondott az angyal Istentől hozott üzenetére.  

Már hagyomány, hogy a Béres cég kora tavasszal nagyobb mennyiségű Béres cseppel ajándékozza meg a 
katolikus Karitaszt, ennek keretében plébániánkon hat üveg cseppet oszthattunk szét. 

 

 

Családi események márciusban: 
 

A keresztség szentségében részesült: 
Március 12: Frikker Anna 

Március 25: Kis Domonkos  

 

Halottunk: 

Csönge Lajosné Sarolta (92) 
 

 

Plébániánk rendszeres 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: kedden és pénteken 7
00

, vasárnap 17
30 

Keresztút: nagyböjt péntekein 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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet teremben. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden 

hónap 2-án 16
00

 órától a Szent Margit teremben. 

Minden hónap harmadik szerdáján 18
30

-kor bibliaóra 

a Szent Erzsébet teremben. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):  

Hétfő, péntek 10
00

 - 12
00

,  

kedd, szerda, csütörtök : 16
00

 - 18
00

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
00

 - 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: 

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 

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). 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk 
Megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32. 

Szerkesztő: Szaszovszky József, műszaki szerkesztő: Balogh András 

Felelős kiadó: Beran Ferenc plébános 


