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Advent
Advent üzenetén elmélkedve, a nemrégiben elhunyt
szentéletű Futó Károly atya
példája jutott eszembe, amit az
egyik papi összejövetelen
mondott. A kegyelmi életről
beszélt, és nagyon találó
képpel, példával tette szemléletessé. Gyerekkorában sokszor megfigyelte édesanyját,
aki varrógéppel otthon dolgozott. Észrevette, hogy
miközben édesanyja hajtja a varrógépet, két szál fűzi
össze a ruhadarabokat. Az egyiket, a felsőt lehet látni,
amint letekeredik az orsóról, a másikat, amelyik alulról
jön, nem. Az ember életében ez a láthatatlan szál a
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kegyelem, ami nélkül nem
tudunk létezni, nem tudunk
emberi kötődéseket létrehozni.
Mi, emberek örök adventben élünk. Úgy várjuk az Úr
eljövetelét, hogy láthatatlan
módon, a kegyelem formájában már jelen is van az életükben. Adventben jobban
tudatosítjuk ezt a jelenlétet, imáinkkal, böjtjeinkkel, és
jócselekedeteinkkel felkészülünk arra, hogy Jézus
megszülessen bennünk, és így képesek legyünk rá, hogy
emberi kapcsolataink, kötődéseink is elmélyüljenek.
Ferenc atya

Az én juhaim

Az én juhaim hallgatnak szavamra; én ismerem őket, ők pedig
követnek engem. (Jn 10,27)
Ez a példabeszéd a Szentföldön
hangzik el, ahol a pásztor megy
elöl, a juhok pedig követik. Itthon
ez nem így van: a pásztor és
kutyája hajtják a nyájat, hogy oda
menjen legelni és inni, ahová
irányítják. A sivatagos vidéken
azonban csak a pásztor tudja, hogy
hol van még egy kis fű, amit le
lehet legelni, hol van egy kis víz,
ahol a nyájat meg lehet itatni. A
juhok tehát követik a pásztort, mert
ha nem, akkor éhen vagy szomjan
halnak, ragadozóknak esnek zsákmányul, de mindenképpen elpusztulnak.
A pásztornak botja van, ezt
egyrészt arra használja, hogy
megvédje juhait a támadóktól, másrészt a bot végén
lévő kampóval vissza tudja tartani az elcsángáló birkát.
Ilyen – természetesen stilizált – pásztorbotja van az

apátoknak és a püspököknek.
Nagyon beszédes szimbólum!
Hogy Jézus nyájához tartozunk,
azt arról lehet felismerni, hogy
hallgatunk az Ő szavára. Ez nem
esetlegesen vagy többnyire, hanem
minden esetre vonatkozik. Eltévedés, ha nem követjük Pásztorunkat, mert akkor a halálba
menetelünk, mégpedig az örök
halálba. Ez az, amit Jézus nem
akar, az Ő akarata az, hogy tanítása
szerint éljük, ahogy a zsoltáros
mondja: „Az Úr az én pásztorom,
nem
szűkölködöm,
zöldellő
legelőkön adott nekem helyet,
csöndes vizekhez vezetett engem.”
(23. zsoltár)
Kérjük Urunkat, hogy mindig
halljuk meg az Ő szavát, mindig őt
kövessük, ismerjen bennünket, és
ha elcsángálunk, nyúljon utánunk
pásztorbotjával, és terelgessen vissza az egyedül helyes
útra. Úgy legyen.
Balthazár Zsolt
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Beszámoló plébániánk képviselőtestületének
2017. nov. 9-i üléséről
A képviselőtestület szokásos feladata az egyházi év
nagyobb ünnepeit megelőzően a programok tervezése
és a felelősök kijelölése. Így történt ez most is: az
adventi és karácsonyi időszak teendőinek és
programjainak részleteit lépésről lépésre megterveztük.
Szép hosszú lista kerekedett ki az eseményekkel,
egészen a kolostorromoknál tartandó január 21-i éves
Szent Margit miséig bezárólag. A Tisztelt Olvasónak
pedig jó szívvel ajánljuk ezeket a közeljövőben
megvalósuló templomi programjainkat.
Úgy tűnhet, hogy ezzel egy hosszú időszak
programjait terveztük meg, de ez nem áll fenn: a
képviselőtestület ugyanis csak kéthavonta ülésezik,
tehát mire legközelebb összejövünk, már alig lesznek
előre „kimunkált” programjaink. Ilyenkor, ha éppen a
testületi ülés előtt kellene határidőre leadni a sajtónak a
programjainkat, marad csak a programterveink
„improvizálása”. Ezt elkerülendő, a képviselőtestület

létrehozott egy három fős program-beosztás-felelősi kis
munkacsoportot, akik az üléseink közötti időszakban,
áthidalásként támogatják Ferenc atyát a programok
kimunkálása és áttekintése területén. Ugyanők
előkészítő
javaslatot
is
tehetnek
majd
a
képviselőtestületnek a következő időszak programjaira
is.
A képviselőtestület a karitász munka sok részletét is
áttekintette, különös elismeréssel szólva Berkes Mária
és Jekelfalvi Judit aktív munkájáról.
Szó esett hittantermeink – vagy mivel a hitoktatás
nagyrészt az iskolákba tevődött át, újabb nevén inkább:
közösségi házunk – tervezett fejújításáról, mind
műszaki, mind anyagi szempontból. Javaslatként
elhangzott, hogy felújított templomhomlokzatunk Bécsi
úti részére jó lenne galambvédőt felhelyezni.
Harmat Péter alelnök

“A Karitasz célja és feladata a szegények, rászorulók és
bajbajutottak megsegítése.”
Ezen definíció szerint a plébániai karitasz szolgálat
sosem nevezhető késznek, befejezettnek. A tagok és
segítőik megteszik, amit energiájuk és idejük enged e
nemes célok érdekében. A következő néhány
bekezdésben a plébánia karitasz munkacsoportjának
aktuális tevékenységét ismerhetik meg.
Talán a kedves hívekhez is eljutott a hír, miszerint a
Kolosy téri pékség a közelmúltban ismét felajánlotta,
hogy a korábbi napok megmaradt termékeit átvegyük és
azokat a rászorulók részére eljuttassuk. Berkes Mária és
Jekelfalvi Judit időt és energiát nem kímélve hosszú
heteken át minden nap kiválogatta a még ehető
péksüteményeket és azokat további önkéntesek
segítségével eljuttatta különböző átvevő helyekre. Ezek
a helyek a Jó Pásztor nővérek (több anyaotthont
üzemeltetnek, több mint száz kisgyermeknek adva
otthont), a Máltai szeretetszolgálat (többek között
száznál is több hajléktalannak adnak enni minden nap),
a Szalézi rend (főként a fiúkollégiumuk) és a
Szentháromság plébánia (idősek otthona tartozik a
plébánosukhoz). Mind nagyon hálásak voltak a
segítségért, ami el is kelt! A kapcsolat immár közvetlen
a pékség és az átvevők között, de ez nem jöhetett volna
létre az újlaki segítség nélkül!
A templom környékén élő hajléktalanok rendre a
plébánia kapuján zörgetnek ételt, ruhát kérve. Ferenc
atya vagy az irodában éppen dolgozó munkatársak
természetesen nem engedik el felebarátainkat üres

kézzel. Mária és Judit – és olykor mások – hetente
háromszor nagy mennyiségben főznek, hogy legyen mit
adni a rászorulóknak. Ennek anyagi fedezetét a hívek
által a “hajléktalan perselybe” dobott adományok
biztosítják. Ruhát az átválogatott adományok közül
tudnak adni.
A kialakult rendszer példa értékűen működik és
jelenti az életben maradás lehetőségét több elesett, az
utcán élő embernek. Segítőink idővel megismerik ezen
emberek élettörténetét, akik van, hogy önhibájukból, de
sokszor külső okok miatt kerültek a társadalom
peremére és váltak szinte kitaszítottá. Akkor is, ha
időről-időre igen nehéz velük, plébániánkon mindig
kapnak segítséget. Úgy vélem, ilyen a valóban megélt
“soha el nem múló szeretet”!
A segítők rendszeresen látogatják a kórházban lévő
hajléktalanokat, valamint segítik a betegeket és
időseket, hogy el tudjanak jutni az orvoshoz, vagy
hivatalos ügyeiket intézhessék. Kérjük a kedves
testvéreket, hogy szóljanak, ha olyan idős embert,
családot,
egyedülálló
szülőt,
hajléktalant,
szenvedélybeteget vagy más módon rászoruló embert
ismernek, akit a plébániai karitasz segíteni tudna!
Szeretettel várjuk a munkacsoport tevékenységébe
bekapcsolódni vágyó önkénteseket is! Jelentkezni lehet
a karitasz@ujlakitemplom.hu e-mail címen, illetve a
sekrestyében, vagy az irodában.
Munkácsi Péter
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Adventi és karácsonyi programok
KOSZORÚKÖTÉS
December 2-án (szombaton) délután 1/2 3-tól a
Szent Erzsébet hittanteremben (szervező Szakolczai
Judit).
„SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD”
December 3-ától (advent első vasárnapjától,
szervező: Udvaryné Kovács Bettina tel: 06-30/938-8292).
RORÁTE
Adventben szentmisékkel segítjük a lelki
felkészülést. Minden reggel ½ 7 órától énekes
szentmise lesz. Szombatonként a Sarlós Boldogasszony
Kórus énekel (kivéve dec. 9.), a hét többi napján
népénekes mise.
KÁRMELHEGYI
BOLDOGASSZONY
KÁPOLNA
Adventben a hétköznapi reggeli szentmise után 8
óráig a kápolna nyitva lesz, látogatható (szervező
Balthazár Katalin).
ZSOLOZSMA
Advent keddi és pénteki napjain reggel 7 órától
együtt imádkozzuk a laudest, vasárnap fél 6-kor a
vesperást.
A SZENT KENET
December 10 (vasárnap) 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.
TRIDUUM
December 15-én, 16-án és 17-én (pénteken,
szombaton és vasárnap) az esti szentmise keretén belül.
A triduumot dr. Kuminetz Géza professzor úr tartja.
KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 16-án (szombaton) az esti szentmise után
19.15 órai kezdettel. Énekel a Sarlós Boldogasszony
Kórus Török Andrea karnagy vezényletével.

IDŐSEK KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA
December
10-étől
(vasárnap)
karácsonyig
megajándékozzuk plébániánk idős és nagycsaládos
testvéreit a jótékonysági est bevételéből (szervező
Szaszovszky József).
MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA
December 17-én (vasárnap) az esti szentmise után
(szervező Jüling Erika és Szakolczai Judit).
LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA
December 21 (csütörtökön) az esti szentmise után a
lelki adoptálást vállalóknak közös hálaadó imádság
(szervező Havasiné Zentai Edit).
KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE
December 23-án (szombaton) délelőtt 9 órától 12
óráig (szervező Udvary Gergely).
KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
December 24-én (vasárnap) du. 3-kor karácsonyi
pásztorjáték előadása és a gyermekek megajándékozása
a templomban (szervezők Lasetzky Krisztina, Hecsei
Nikoletta, Szöllősi Luca).
KARÁCSONYI ÉJFÉLI MISE
December 25-én (hétfőn) 0 órakor.
SZENT MARGIT ENGESZTELŐ MISE
December 27-én (szerdán) este 6 órakor. Előtte
vesperás fél 6-kor.
CSALÁDOK ÜNNEPE
December 31-én (vasárnap) a Szent Családot
ünnepelve szeretettel várjuk jubiláló családjainkat a 10
órakor kezdődő ünnepségre, vagyis mindazokat, akik
házassági évfordulójának „sorszáma” 5-tel osztható
(szervező Soósné dr. Bognár Bernadett).
ÉVVÉGI HÁLAADÓ SZENTMISE
December 31-én (vasárnap) este 6 órakor.
SZENT MARGIT SZENTMISE
Január 21-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor a
margitszigeti kolostor romjainál.
Főcelebráns dr. Erdő Péter bíboros úr.
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Jótékonysági estet tartottunk idén is
Az idei est krónikása nehéz helyzetben van (mint
ahogy a tévé-vetélkedők szállóigévé vált szövegében
halljuk a zsűriről.) Hiszen valamennyi produkció olyan
magas művészi értéket képviselt, hogy ha közülük
bármelyiket emelném ki, a többivel szemben
igazságtalan lennék. Igazságos akkor lennék, ha
valamennyit egyenként felsorolnám, és kiemelném
mindegyik különleges értékét. De félő, hogy ez
szétfeszítené e lap kereteit. Most mégis a lehetetlenre
vállalkozom.
Első helyre Szaszovszky József méltatása
kívánkozik, nemcsak a megszervezés emberpróbáló
munkájáért – fogadja érte mindnyájunk köszönetét –, de
a hivatásosakat is megszégyenítő profi műsorvezetésért
is, mely zengő versben és csengő rímekben előadott
„prológgal” kezdődött. Az első szám is érdemel külön
szót: Barcza Luca Janikovszky-szövege tiszta, szép
magyar prozódiával szólalt meg, ami egy kilenc éves
kislánytól szívet melengető élmény.
A műsor első felében a vidámság és humor kapott
helyet. Szaszovszky Andrea Petőfi-szavalata nemcsak
az ő, de a mi gyerekkorunkat is idézte. A Falu végén
kurta kocsma Kemény Gábor által előadott halandzsajapán szinkrontolmácsolása remek ötlet és remek
szórakozás volt. Koncz Ádám Kálnoky Shakespearefordítás-paródiáján könnyesre nevettük magunkat. A
három különböző szereplő egy személy által és egy szál
pléd segítségével való megjelenítése színészi bravúr is.
Ezután komolyabbra fordult a hangulat. Szász
Gergely
E.A.
Poe
Holló-jának
előadásával
megborzongtatta a hallgatóságot.
Arany János emlékévet ünnepelünk. Kemény Gábor
A walesi bárdok-kal tisztelgett a nagy költő emlékének.
A tőle megszokott, érett és minden fölösleges sallangot
elhagyó előadást zenei érdekesség: az Arany-vers
walesi megzenésítésének részlete vezette be.

Megszólalt az élő zene is: Nyitrai Péter 13. századi
zarándokéneke különleges, korhű
lanton játszott
kíséretével igazi zenei csemege volt .
Sarlós Boldogasszony Kórusunk derűs dalai még
fokozták is a jó hangulatot. Ráadásul még minket, a
közönséget is megénekeltettek egy ’56 emlékét idéző
Bródy-számmal (november 4-én volt a műsor!). A
szünet előtti közös dalolás biztosította, hogy ezután
ismerősök és eddig ismeretlenek is bensőséges
beszélgetéssel töltsék el a szünetet. Az adakozókedvet
is fellelkesítette a közös élmény.
A szünet után megemlékeztünk Kerek Imréről, aki
tavaly még jelen volt köztünk vers-szerzőként. A
Rihmel-fivérek szép zongorajátéka jelezte, hogy az
ifjúság maradványai is megtalálhatók még Újlakon. Ezt
követte az este utolsó, és bátran mondható,
legmegrázóbb előadása: Szaszovszky József elmondta
nekünk Babitstól a teljes Jónás könyvét, Jónás imájával
együtt.
Nagy
előadók
teljesítményével,
értő
megformálásával mérhető produkciót nyújtott.
Zárszóként a krónikásnak magyarázkodnia kell. Az
olvasó könnyen hiheti, hogy a szuperlatívuszokat,
amelyekkel megfogalmazta ezt a tudósítást, talán az
elfogultság sugallta.
Akik jelen voltak, bizonyíthatják, hogy nem estem
túlzásokba. Valóban ilyen magas színvonalú művészi
élményt nyújtó estének lehettünk résztvevői. Még
egyszer köszönet mindazoknak, akik ezt nekünk
ajándékozták.
Nagyné Görgényi Zsuzsa
Az est bevétele az előző évekéinél valamivel
szerényebb, 110.000 forint volt. Ezt plébános urunk
40.000 forinttal kiegészítette; a teljes összegből mintegy
60 ajándékcsomagot készítünk, elsősorban idős és
magányos testvéreinknek. A szerk.

A kórus is kapu
Az Újlaki Hangok múlt havi számának számomra
legörvendetesebb híre az újraindult gitáros kórus
felhívása volt. Ez a kijelentésem nyolc keresztség és
egy házasság mellett szorul azért némi magyarázatra,
mielőtt végleg sikerül tisztáznom magam a
botrányosság vádja alól.
Ha valaki nem olvasta volna, a nyúlfarknyi cikk
szerzője, a gitárosok új vezetője, Zámolyi Csaba
kórustagsággal kínálta meg a cikket olvasó fiatalokat.
Úgy fogalmazott, bővülni szeretnének, mégpedig – ezt
már én teszem hozzá – közösségként.
Ez az örömöm forrása, a meghívás nem (csak) közös
munkára szól, hanem közösségre is. A gitáros kórus
ugyanis a teljes plébániai közösség egyik lehetséges
kapuja, mégpedig a sok kapu közül a nagyon kevés

szélesek egyike. A napközis tábor az egyetlen
hasonlóan széles kapunk, az azonban sajnos elég
elhanyagolt előszobába nyílik.
A kórusban senki sem felesleges, és elég a feladat
ahhoz, hogy a pár éves korkülönbség ne álljon kínos
falként a tagok között. A gitárosoknál nem tudsz
hibázni, mert az ének Istennek szól. A gitáros kar
nagyszerű mód arra, hogy megtaláld a helyed Újlakon,
hogy kipróbáld, keress, hogy kérdezz. Ezért jó lenne, ha
mindenki felfigyelne a múlt havi cikkre, énekes kedvű,
vidám kamaszok, mélységre vágyó egyetemisták, vagy
akár picit idősebbek – sőt, neked is biztos van kinek
hírül adnod, hogy kéthetente vasárnap reggel fél
nyolctól épül a jövő!
Nagy Áron
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A sportolók hitéről
November 18-án, szombaton az elhunyt sportolókra
emlékeztünk. Az értük felajánlott esti szentmise után a
plébániatemplomunk kertjében lévő feszületen koszorút
helyezett el a Budapesti Atlétikai Szövetség, immár
sokadik alkalommal. A feszület előtti márványtáblán az
alábbi idézet olvasható: „A jó harcot megharcoltam, a
pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” Ezek
szent Pál szavai, melyekkel Timóteustól búcsúzott
hozzá írott második levelében.
Sok versenypályát végigfutott, és immár 79 évesen
közel egy életpályát is Balczó András. Ő is részt vett az
újlaki koszorúzáson, majd a megemlékezést követő
közös beszélgetésen, és megosztott néhány fontos
gondolatot a jelenlévőkkel.
Akaraterő nélkül nem érhetjük el a magunk elé
kitűzött célt. Viszont, ha akarat nincs, akkor
semmiképpen sem tudjuk akarni, hogy akarjunk
valamit.
Az
akaraterőt
ajándékként
kapjuk
Teremtőnktől azért, hogy talentumainkat gyarapítsuk az
ő dicsőségére. Ez tehát a cél. Ám akiben van akaraterő,
de nincs tisztában azzal, hogy kitől kapta és miért –

mert nincs benne hit –, az rossz célra fogja használni, és
kérkedni fog vele. Csak akiben megvan a hit, az
tudhatja, mit kezdjen az akarat ajándékával, és amit
tesz, azt alázattal fogja tenni. Végezetül pedig, akiben
látszólag nincs akarat, a hitből meríthet hajtóerőt.
Végezetül? Nem lenne helyes inkább úgy
gondolnunk, hogy jó akaratunk kizárólag a hitből
fakadhat, sőt, amennyiben hit van, külön akaraterőre
már nincs is szükség? Hogy akaraterő csak ott kell, ahol
nincs hit? Hogy Balczó András emberfeletti akaratereje
nem volt más, mint mindennél erősebb és sürgetőbb
hit?
Hogy
az
1969-es
budapesti
öttusavilágbajnokságon a szurkolók azért futottak vele a pálya
szélén a célig, önfeledt üvöltéssel zúdulva alá a
domboldalról, mert hitet kaptak tőle? Általa vagy rajta
keresztül – az Úrtól?
Hitet, amivel elérhetik azt, amit elérniük adatott.
Amit el kell érniük, mert arra rendeltettek. Ami
boldoggá teszi őket. És nem pedig azt, amit „akarnak”.
Szász Gergely

Keresztény szófejtés
Kápolna, káplán
Néhány héttel ezelőtt ünnepeltük
Tours szent püspökének, Mártonnak
emléknapját. Valószínűleg kevesen
gondoltak rá, hogy fenti szavaink
keresztapaságában is jelentős szerepet
vállalt a legendás szent, Pannónia
szülötte.
A kiinduló epizód talán nem
különösebben jelentős, de különösen
híres: Martinus római katonatiszt köpenyének felével
takar be egy didergő koldust. Az ilyen csuklyás
köpönyeget cappá-nak, vagy kicsinyítve cap(p)ellá-nak
nevezték. Márton capellá-ja már élete során
fogalommá, halála után pedig frank birodalmi ereklyévé
vált; tegyük hozzá, aligha az a régi, a legenda szerint
megfelezett köpeny. A 80 éves korában meghalt Márton
püspök köpenyét a frank seregek előtt hordozták a
háborúkban, békeidőben pedig a párizsi királyi
palotában őrizték, egy templomszerű teremben. Erre a
helyiségre átragadt a benne őrzött ereklye megnevezése:
capella, majd fokozatosan ez az elnevezés terjedt el a
hasonló jellegű épületek vagy helyiségek megjelölésére.
Az olasz nyelv ma is a cappella, a német a Kapelle
megnevezést
használja;
ebből
a
nemzetközi
vándorszóból lett a magyarban elhasonulással kápolna.
A köpeny őrzésére, gondozására külön egyházi
személyt jelöltek ki, a capellanus-t, azaz ’köpönyeges”t. Ahogy később más kisebb egyházi épületeket is

kápolnának, úgy azok papjait is
„kápolnás”-nak
(eredetileg
tkp.
„köpenyes”-nek)
nevezték;
ezek
rendszerint valamely királyi, főúri
vagy főpapi udvartartás részét
képezték.
A capellanus német földön
kialakult rövidebb formája a Kaplan,
amely magyar káplán szavunknak
feltehetően közvetlen forrása. A
káplán tehát kezdetben a (királyi stb.) kápolna papja.
Jelenleg „Magyarországon és a német nyelvterület
jelentős részén a plébános mellé a lelkipásztori
gondozás érdekében kinevezett pap” (Magyar Katolikus
Lexikon). Napjainkban szomorú jellemzője, hogy:
nincs.
További névátvitel eredménye, hogy a kápolnában
zenei szolgálatot teljesítő (kis létszámú) énekkart is
ugyanígy nevezi az olasz nyelv; a (musica) a cappella
utasítás értelme a kottában: ’zenekar nélküli karének’
(amely azonban az orgonakíséretet megengedi).
Ennek bizonyos fokig ellentmond, hogy a
kápolnában zenélő zenekart is nevezték hasonlóan,
ennek folyományaként a német Kapelle szó másik
értelme (a ’kápolna’ mellett): kisebb létszámú zenekar –
amelynek manapság már általában semmi köze
egyházhoz és egyházi zenéhez.
Szaszovszky József
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Hírek, hirdetések
November 19-én, vasárnap, Szent Erzsébet napján – és az előesti misén – a karitasz céljaira gyűjtöttünk a
katolikus templomokban. Az újlaki hívek 257.000 forintot adakoztak, hálás köszönet nagylelkűségükért.
Ugyanezen a hétvégén karitaszos munkatársaink szervezésében „Szent Erzsébet kenyerét” osztottunk a
szentmisék végén.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve november 25-én, szombaton 17 és 18 óra között
szentségimádás volt templomainkban, melyre előzetes regisztrálást kértek. Újlakon 68-an jelentkeztek, és legalább
ennyien részt is vettünk az imából, énekből és csendből összetevődő szertartáson.
Ugyancsak november 25-én Ferenc atya és néhány segítőkész hívő adventi készületként templomunk
nehezebben elérhető részeit takarította.

Családi események novemberben:
A keresztség szentségében részesült:
November 18: Szűcs Liliána
Házasságot kötöttek:
November 25: Varga Attila és Péter Henrietta Irma
Halottaink:
Molnár Károly (76), Stiglicz Mária (82), dr. Pogány Levente Antal (95)
November 24-én elhunyt Varga Gábor atya, Békásmegyer-Ófalu plébánosa. Ő volt a kilenc plébániát, köztük
Újlakot magába foglaló óbudai espereskerület esperese. (Helyettese Beran Ferenc atya.) Varga Gábor 45
éves volt. Az Úr kegyelme legyen vele.
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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