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Gondolatok nagyböjt előtt 
 

Lassan lezárul a farsang ideje és kezdődik a 

nagyböjt. Befejeződnek a bálok, ünnepségek, 

egyházunk mélyebb imaéletet, szigorúbb böjtöt és több 

jócselekedetet kíván tőlünk. Ha egy nem keresztény 

ember erről hall, akkor könnyen megkérdezheti tőlünk: 

Mi változik meg hamvazószerdán? Lelki vagy 

pszichológiai szempontból hogyan vagyunk képesek 

erre az életmódváltozásra, amikor látszólag semmi 

rendkívüli dolog nem történik életünkben?  

A választ hitünk igazsága és az abból fakadó 

tapasztalat adja meg: Nagyböjtben az értünk 

megtestesült, szenvedett és kereszthalált halt Jézusra 

emlékezünk. Az iránta érzett szeretet indít minket arra, 

hogy az élet különböző helyzeteiben áldozatot hozzunk. 

Nem mi győzzük le testünk, lelkünk gyengeségeit, 

hanem a kegyelem, Jézus szeretete adja hozzá az erőt. 

Ennek hitben való átélése, megta-pasztalása nélkül 

valóban érthetetlennek tűnhet a viselkedésünk. 

Imádkozzunk azért, hogy hitükben el tudjunk 

mélyülni, és cselekedeteink Isten jóságáról tanús-

kodjanak egy olyan világban, amely gyakran 

megfeledkezik róla. 
 

Ferenc atya 

 

 

Mise Árpád-házi Szent Margit emlékére 
 

Az idei esztendőben ünnepeljük IV. Béla királyunk 

lánya, Margit szentté avatásának 75. évfordulóját. XII. 

Piusz pápa olyan időkben emelte királyi házunk 

szülöttét a keresztényi tökéletességet elérők közé, 

amikor a háborúság elcsitítására, a kibékíthetetlenek 

kibékítésére a legnagyobb szükség volt – a második 

világháború tomboló pusztításai közepette.  

A tatárjárástól megszabadult ország fogadalomból 

zárdába küldött királyleánya a lemondással, alázattal 

járó életet később már saját akaratából vállalta, bár 

lehetősége lett volna fogadalma visszavonására. Sorsát 

a nemzet megmentésének tudatában, a haza sorsáért 

való aggódásban, áldozatos munkálkodásban és korai 

halálát okozó önsanyargatásban viselte. Ami pedig 

szent életének egyik legnagyobb csodája volt: apját és 

bátyját kibékítette egymással, így országunkban véget 

érhettek a polgárháború borzalmai. 

Január 21-én, vasárnapra virradóra a Margitsziget 

megmutatta egyik legszebb arcát. Sűrű pelyhekben 

hullott a hó, és Budapest ékköve, mely évszázadokon át 

volt kereszténységünk szakrális őrbástyája, fehérbe 

öltözött – Margit jelképének, a liliom virágának színét 

vette magára –, és Erdő Péter bíboros atya így tarthatta 

meg miséjét, melyet a mindenkori esztergomi érsek 

1979 óta hagyományosan celebrál. 

Szent Margit lakhelyének, a domonkos apácarend 

kolostorának romjain bíboros atya szentbeszédében 

szólt a hazánkat ma is sújtó pártoskodásról és 

viszálykodásról, melyről említést tenni aligha lehet 

alkalmasabb helyen, mint a királylány sírja felett, 

vezeklőöve előtt. Emellett kiemelte anyaszent-

egyházunk egyik legfontosabb idei eseményét is, a 

püspöki szinódus összehívását. Ez a pápát segítő 

legfontosabb tanácsadó szervek egyike a katolikus 

egyházon belül. Idén a szinódus rendes közgyűlésének 

fő témája a fiatalság és a papi hivatás kapcsolata lesz. 

Ez az összefüggés kiemelt jelentőséggel bír abban, hogy 

Krisztus egyháza mindenkor betölthesse küldetését. 

Szent Margit személye, aki szintén az Egyház 

szolgálatának szentelte fiatal életét, az idő múlásával 

tehát egyre aktuálisabbá válik.  

A váratlan időváltozás ellenére sokan megjelentek 

az ország minden részéből. Az egyéni zarándoklatot 

választó hívők mellett sokan eljöttek a Pannonia Sacra 

Katolikus Általános Iskola, valamint a Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanárai és 

diákjai közül, részt vettek a szertartáson a Jeruzsálemi 

Szent Sír valamint a máltai lovagrend képviselői, 

továbbá zarándokok érkeztek a felvidéki Galántáról, és 

természetesen ott voltunk mi is, az újlaki Sarlós 

Boldogasszony plébániatemplom hívei. Jó néhányan 

mint a mise résztvevői, de sokan kivették részüket a 

szervezésből, az előkészületekből és a lebonyolításból 

is. A zarándokokat Fejérdy Tamás, egyházközségünk 

tiszteletbeli világi elnöke fogadta, az éneklést Tóth 

Miklós Zsolt, templomunk kántora vezette. A mise 

Újlaki Hangok 
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celebrálásában részt vett Beran Ferenc plébános atya, 

Tóth Imre diakónus vendégünk, továbbá még tucatnyi 

pap, akiket – mint bíboros atyát is – a misét követően 

plébániánk vendégül látott. A komoly elismerést aratott 

ebéd elkészítése és felszolgálása éppúgy, mint a 

Szigeten a Szent Mihály kápolnának mint 

infrastrukturális háttérnek  kitakarítása és folyamatos 

fűtése, a meleg tea elkészítése és kínálása, a résztvevők 

és a kellékek szállítása, a ministrálás, a perselyezés 

mind közösségünk tagjainak érdeme. Természetesen 

rajtunk kívül mások is részt vettek a szervezésben, a 

hangosításban, a rendezvény biztosításában stb. Őket is 

köszönet illeti – akárcsak a szabadtéri oltár felállítását 

sokadik éve magára vállaló Margitszigeti Szabadtéri 

Színházat. 

Szász Gergely 
 

 

Újlak – az új lakom 
 

Úgy próbáltam felkészülni életem új kihívására, 

hogy mielőtt megérkeztem a plébániára, többször is 

imádkoztam az itteni közösségért, valamint azért is, 

hogy felismerjem azokat a pontokat, ahol tehetek 

valamit érte. Ott szeretnék segíteni, ahol igazán szükség 

van rám, olyan területeket igyekszem lefedni, 

amelyekre Ferenc atyának, bármennyire szívén viseli 

azokat, már nem jut ideje és energiája. Amiért tehát ide 

helyeztek – hogy segítsem Ferenc atya munkáját –, az 

egyben az én egyik fő célom is. 

Korábban már jártam itt gyakorlaton, ezért nem volt 

teljesen idegen a környezet számomra. A közösség 

tagjai rendkívül nagy szeretettel és nyitottsággal 

fogadtak, ismerősként üdvözöltek. Ennek köszönhetően 

még nagyobb lelkesedéssel vetem bele magam a 

közösség szolgálatába napról napra. 

Első feladataim egyike, hogy a fiatalabb 

korosztállyal foglalkozzam, ezért bejárok a plébániához 

tartozó iskolákba, ahol rendkívül értékes és szeretni 

való gyermekekkel találkozhattam már az itt eltöltött 

rövid idő alatt is. (Hozzáteszem, hogy a tanárokkal 

kapcsolatban is nagyon kedves tapasztalataim vannak!) 

A közeljövőben szeretnénk elindítani 1-2 új csoportot 

az elmúlt évek elsőáldozóival, bérmálkozóival, az 

ifjúsággal. Nagy remény van bennem, hogy sikeres lesz 

ez a kezdeményezés, és sok fiatalt meg tudunk majd 

hívni erre a közös szolgálatra. Fontos szempontnak 

tartom, hogy a közeljövőben a segédletemmel létrejövő 

közösségek ne az én személyemhez kötődjenek, mivel 

én – előreláthatólag – csupán ez év májusáig teljesítek 

szolgálatot ezen a plébánián. Sokkal lényegesebb, hogy 

a nagy közösség tagjai a magukénak érezzék ezeket az 

újonnan kialakítandó kis és nagy ifjúsági csoportokat, 

szívügyükké váljék, hogy azok ismét életre keljenek és 

aktívak legyenek különböző „fórumokon”. 

Egy másik különleges élményem ideérkezésem óta 

az Erdő Péter bíboros úr által a Margitszigeten celebrált 

szentmise volt. Mint megtudtam, ez a búcsú legalább 

olyan fontos a közösség számára, mint Sarlós 

Boldogasszony ünnepe. Be kell ismernem, hogy ezt 

először nem vettem elég komolyan, ám amikor a saját 

szememmel láttam, hogy milyen szívvel-lélekkel készül 

a közösség, beláttam, hogy ez valóban így van. Bár 

nagyon hideg volt, a szentmise légköre idővel mégis 

egyre inkább magával ragadott és melegséggel töltött el. 

Rendkívüli tapasztalat számomra, és nagyon mélyen 

megérint engem látni azt, hogy az emberek milyen 

nagyon vágynak az Istennel való közösségre, és hogy 

milyen sok lehetőség rejlik ebben. Köszönöm 

mindenkinek – akikkel találkoztam már, és azoknak is, 

akikkel még nem –, hogy itt lehetek, hogy befogadtak, 

hogy szolgálhatok és tanulhatok. 

Sok szeretettel és imával: 

Tóth Imre diakónus 
 

 

Gondolatok és tapasztalatok az ökumenikus hétről 
 

„Milyen szép, milyen gyönyörűséges a testvérekkel 

egységben lenni.” Ezt tapasztalhattuk meg január 

negyedik hetének estéin, amikor együtt imádkoztuk, 

énekeltünk, Istent dicsőítettük evangélikus, református 

és metodista testvéreinkkel. 

Kialakult egy csapat, melynek tagjai szeretettel 

mosolyogtak egymásra, barátságosan beszélgettek, 

megvendégelték egymást. Tanulhatunk is mindnyájan a 

többiektől. Például a metodista gyülekezet és a Kórház 

utcai katolikus lelkészség közösen tart Alpha kurzust, 

ami vendéglátással egybekötött evangelizáció. Vagy 

például az evangélikus gyülekezetben néhány hetenként 

közös ebédet főznek óriási kondérban, ami nagyon 

összehozza a híveket. A Szentháromság plébánián is 

történik evangelizáció.  

A református testvéreknél a közös ima után évről 

évre szép hangversenyt ad az Óbudai Kamarazenekar, 

melynek soraiban katolikus ismerősöket is felfedez-

hetünk. Idén Bach-, Vivaldi- és Purcell-művek szere-

peltek a műsoron. 

Ami fájdalmas, az a fiatalok hiánya, kivéve a 

metodistákat, akiknél gitáros-énekes csapat szolgáltatta 

a zenét, és akik közül több fiatal részt vett a hetet lezáró 

újlaki imaösszejövetelen és agapén is. Ami szívet 

melengető, az a szeretet, békesség, barátság Jézus 

Krisztusban, akinek a nevében összejöttünk. Hála és 

dicsőség Neki mindörökké! 

 

M.-né Kosztolányi Erzsébet  
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Te is tudsz vendégeket hívni Jézushoz! 
 

Kit érdekel annyira Jézus,  

hogy komolyan veszi missziós parancsát, és meg 

akarja ismertetni másokkal?... És kit érdekel annyira, 

hogy elmegy egy keresztények által szervezett baráti 

együttlétre, hogy többet halljon róla?  

Miért az Alpha?  
Az Alpha kurzus napjaink egyik leghatékonyabb 

missziós módszere, amely öt kontinens sokmillió 

emberéhez vitte közel az Evangéliumot. A tizenegy 

hetes Alpha tanfolyam bevezeti a résztvevőket a 

keresztény élet gyakorlatába, akiknek 

nagy része megmarad a meghívó 

(plébániai) közösségben. 

Mi történik egy estén? 

Az Alphára vendégeket hívunk, 

szeretettel és vacsorával fogadjuk őket, 

majd a számunkra legfontosabbról, 

kereszténységünkről beszélünk nekik egy 

előadás keretében, majd kiscsoportban 

hallgatjuk meg egymást, milyen kérdéseket, érzéseket 

hozott elő a téma. 

Kiket várunk az Alphára? 

Nem „profi” keresztényeket, hanem azokat, akik 

érdeklődnek, akik szeretnék az elejétől fogva 

végiggondolni: kicsoda és miért halt meg értünk Jézus, 

mi a hit, Biblia, imádság, gondviselés, Szentlélek, 

gonosz, egyház, stb., mindezt befogadó és barátságos 

légkörben. Az Alphának nincs célja (keresztelkedés, 

bérmálás, stb.), a végén mindenki a maga szintje, 

érdeklődése szerint mehet tovább, a maga 

közösségében. 

Hívjuk meg rá ismerőseinket, 

barátinkat, akiknek valami többet 

szeretnénk kínálni, mint amijük már van. 

Legyünk apostolok, vendéghívók, hiszen 

ez olyan egyszerű, hogy még nekünk is 

sikerülni szokott.  

Az Óbudai Alpha csapata 

 

Részletek és jelentkezés:  www.obuda-alpha.hu  

Facebookon:  www.fb.com/obudaialpha  

 

 

Beszámoló a MEHR 2018-ról, 

az augsburgi Imádság Háza konferenciájáról 
 

Egyik kolléganőm a budapesti “Őrtüzek 

Imádság Háza” dicsőítő csoportjának tagja. Rajta 

keresztül szólt hozzám az Úr és hívott el erre a 

konferenciára 2017 végén. Nekem mindössze 

“Igen!”-t kellett mondanom és kinyitnom szívem 

kapuját, hogy befogadhassam ezt az óriási élményt, 

melyet nekem szánt Isten ebben a pár napban. 

Talán nem véletlen, hogy “Open up the gates!”, 

azaz “Tárjátok ki a kapukat!” volt az esemény 

mottója is. 

Idén január 4. és 7. között többedik alkalommal 

rendezték meg a mostanra már több mint tízezer 

embert megmozgató konferenciát az augsburgi 

Imádság Háza szervezésében, melynek küldetése a 

folyamatos dicsőítés. Ezt teszik is az év minden 

napján és minden órájában, immár több mint hat 

éve 

Az eseménynek az augsburgi vásár pavilonjai 

adtak otthont. A fő auditóriumban egyszerre 

nyolcezer-ötszáz ember hallgatta az előadásokat és 

dicsőítette az Urat hangos énekkel. Itt két napon is 

volt katolikus mise. (Micsoda élmény volt látni a 

szinte végeláthatatlan sorban bevonuló atyákat!) 

Aki nyugalomra vágyott, mindig találkozhatott 

Jézussal az Oltáriszentségben, vagy gyónhatott a 

“csendes teremben”. A “MEHRspace” nevű 

csarnokban speciálisabb témák kaptak hangsúlyt, 

mint például a krízisek kezelése, függőségeink 

gyógyítása, vagy az egyiptomi keresztények 

összefogása és bátor helytállása hitükben. 

Akárhová tért be az ember, mindenhol szinte 

tapintható volt a Szentlélek áradása. 

A négy nap alatt csurig töltődött a szívem az Úr 

szeretetével. A hazafelé vezető nyolc órás buszúton 

végig azokat a terveket szőttem és imádkoztam át, 

hogyan fogom ezt a közvetlen környezetemben élő 

emberekhez elvinni. 

Amint egy korábbi írásomban jeleztem, a 2018-

as évben a személyes megtérés áll a  

fókuszban a 2020-as Eucharisztikus 

Kongresszusra való felkészülés lépéseként. Mint 

missziós küldöttnek, Isten tökéletes tervezésének 

példájaként illik ebbe a MEHR-en való 

részvételem. Alig várom a folytatást! 

Munkácsi Péter 

A német mehr szó jelentése: több. (A szerk.) 
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Biblikum 
Parancsok 

 

Ismerd el tehát ma, és vésd a szívedbe, hogy az Úr 

az Isten fönn az égben és lenn a földön és senki más! 

Tartsd meg parancsait és rendeleteit, amelyeket 

parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked s 

utánad fiaidnak, és hosszú ideig maradhass azon a 

földön, amelyet az Úr, a te Istened majd ad neked. 

(MTörv 4,39-40) 

 

Ez a rövid részlet Mózes halála előtt mondott 

búcsúbeszédéből való. Szinte foglalata az ószövetségi 

törvénynek. Mit mond ez nekünk, ma élő embereknek, 

hívőknek és hitetleneknek? 

Nem szereti a mai ember ezt a szót, hogy parancs, 

törvény. Pedig ha elfogulatlanul vizsgáljuk ezeket, 

akkor rá kell jönnünk, hogy az isteni parancsok éppen 

az ember érdekében vannak, amikor egy-egy törvénytől 

az emberek eltávolodtak, az mindig katasztrófához 

vezetett. Például ha a tízparancs utolsó tilalmát, az 

irigység megtiltását vesszük, az irigységgel lehetett 

kormányozni hazánkat 1947-től. Az idősebb generáció 

láthatta, hogy ez hová vezetett. Mi bizony nem lettünk 

gazdagabbak attól, hogy másoktól elvették, amijük volt.  

Manapság Európában új isteneket imádnak: a 

politikai hatalmat, a pénzt, a szexualitást. Szemünk 

láttára mennek tönkre azok az országok, amelyek ezt a 

bálványimádást követik. Mi fog maradni fiaiknak, ez a 

kérdés egyik fele. A másik, hogy egyáltalán lesznek-e 

fiaik és fiaiknak fiai?  

Az Isten valóban nem lakik kőből épült házakban, 

azok az imádság helyei. Nem Istennek van szüksége 

templomokra, hanem nekünk. Az utóbbi időben 

korábban keresztény népek úgy döntöttek, hogy nekik 

nincsen szükségük ezekre az épületekre, lerombolják 

őket és a telkeket értékesítik. 

Uram, irgalmazz! 

Balthazár Zsolt  

 

 

Keresztény szófejtés 
 

káptalan 

 

Azt hiszem, vagyunk jó páran, akiknek gyerek-

korában gondot okozott, ha egy felnőtt azt mondta, 

hogy „nem káptalan a fejem”. Viszonylag hamar 

rájöttünk, hogy a mondás olyasmit jelent, hogy ’nem 

tudhatok mindent, nem emlékezhetek mindenre’, de 

nagyon zavaró volt a szó végén a -talan fosztóképző, 

ami éppen valaminek a hiányát jelenti: a gondtalannak 

nincs gondja, a pénztelennek nincs pénze, a képtelen 

nem képes valamire. Akkor a 

káptalan meg nem „kápos”? És az 

a rossz, ha valami kápos, és az a jó, 

ha valami híján van a „káp”-nak?  
Ha az elején akarjuk kezdeni a 

magyarázatot, a latin caput szóig 

kell visszamennünk, melynek 

jelentése: ’fej’. Kicsinyített formá-

ban capitulum: ’fejecske’. Fejnek 

vagy fejecskének tekintették 

hajdan azt a pár szót is, melyeket egy-egy szövegrész 

fölé írtak mintegy „fejként”, jelezve ezzel a 

továbbiakban következő szöveg tartalmát. Szépen le is 

fordítottuk ezt a caput vagy capitulum szót ’fejezet’-

nek, csakhogy közben a jelentése átcsúszott a 

szövegközi címmel ellátott szövegszakaszra, vagyis arra 

az egész szövegrészre, amit ma egy-egy fejezetnek 

hívunk. Így lett tehát a capitulum korábbi ’fejezetcím’ 

értelméből maga a ’fejezet’. Közismert, hogy hosszabb 

szövegeket, könyveket szövegközi címekkel 

megkülönböztetett fejezetekre szokás osztani. 

Ha régen egy-egy (szerzetesekből, vagy egy püspök 

egyházi tanácsadóiból, azaz a kanonokokból álló) papi 

testület összeült, a gyűlés elején felolvastak a 

szentírásból vagy a rend regulájából egy-egy fejezetet. 

Capitulumot. És innen ragadt rá először talán csak a 

tanácskozásra, azután a tanácskozó testületre, később 

olykor még a testület egy-egy tagjára is a capitulum 

megnevezés, megmagyarosodva, káptalan alakban. 

Csak a második, nyílt szótag i magánhangzóját kellett 

elhagyni, és a szó végét a jól ismert fosztóképző 

mintájára – de éppenséggel 

megtévesztő módon! – kicsit 

átalakítani.  

A káptalanok – akár mint 

püspöki tanácsadó testületek, akár 

mint fontosabb szerzetesi házak (= 

konventek) – fontos jogszolgáltató 

és dokumentáló intézmények 

voltak. Magyarországon a XIII. 

századtól kezdve úgynevezett 

hiteles helyek. A káptalan volt az a hely, ahol tudták – 

és igazolni is tudták! –, ki, mikor, kitől milyen 

birtokadományt kapott, mit örökölt, mihez van joga, 

vagyis ott „mindent tudtak”. Így azután aki nem tud 

mindent, annak nem káptalan a feje… 

Az eddigiek alapján talán felesleges is, de a 

biztonság kedvéért szögezzük le: a káptalan szó 

semmiféle rokonságban nem áll káplán és kápolna 

szavainkkal. 
 

Szaszovszky József 
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Könyvismertető 

Joseph-Marie Verlinde atya: 

A tiltott tapasztalat. Az asramtól a monostorig 
Szent István Társulat, Budapest 2017. pp. 246. 20,5x13,5 cm 

 

A megélt keleti bölcsességből vezette vissza Egyházába Krisztus a szerzőt, 

évtizedes tévelygés után. Tanulságos olvasmány a könyv azoknak, akik keleti 

meditációval vagy jógával keresik az igaz utat. A keleti meditáció ugyanis öncélú 

önkiüresítés, semmi köze nincs az Istennel való kapcsolathoz. Ugyanakkor 

veszélyes, sokszor súlyos lelki és idegrendszeri betegségekhez vezet. (Ezt például 

már Avilai Nagy Szent Teréz is tudta, óvta és intette kolostorának nővéreit.) Még a 

jóga sem egyszerű testgyakorlás, annak is vannak nemkívánatos mellékhatásai. 

Balthazár Zsolt 
 

 

Ökumenikus bál volt Óbudán 
 

Január 27-én, szombaton, az ökumenikus hét vége 

felé ökumenikus bál is volt az óbudai keresztény 

közösségek részvételével. Az Óbudai Kulturális 

Központban megrendezett bál a műfajban szokatlanul 

korán, délután 5 órakor kezdődött. A protokolláris 

programpontokat követően a meghívott zenészek 

valóban lendületes latin-amerikai táncos hangulatot 

varázsoltak, ezt a jelenlevők professzionális 

versenytáncos tudás nélkül is élvezni tudták. Nem volt 

elviselhetetlen zaj, finom szendvicsek, barátságos 

borozás mellett beszélgetni is lehetett, a kedves 

vendéglátó atyákkal is. Ferenc atya is jelen volt. Ha 

plébániánkról jövőre többen összebeszélünk és együtt 

elmegyünk, a szolid társasági élet szép alkalmát is 

élvezhetjük. 
Harmat Péter 

 

 

Vendégművészek hangversenye 
 

Felemelő és áhítatkeltő, magas művész színvonalú 

egyházzenei hangverseny volt január 30-án, kedden az 

esti szentmise után templomunkban. Közreműködtek 

Lipták Mária tanárnő felnőtt énekes tanítványai: Bátki 

Hedvig, Fazekas Ildikó, Koncz Ádám, Szebenyi 

Katalin, Szlávik Anna, Szlávik Máté, Szőnyi Szilvia, 

valamint Domány Rita és Horváth Márton Levente 

orgonaművészek. 

 

Koncz Ádám, aki amellett, hogy énekel, hangszeren 

játszik és tanít, szentmiséink egyik leggyakoribb 

ministránsa is, az alábbiakat mondta el a Bach, Händel, 

Mozart és mások zenéjét tartalmazó műsorral 

kapcsolatban: 

„Akik fellépünk, valamennyien Lipták Mária 

tanárnő felnőtt énekes növendékei vagyunk vagy 

voltunk. Ő közel negyven évig a Magyar Rádió 

Énekkarának volt tagja és gyakorta szopránszólistája, a 

kőbányai Szent László templomnak is több mint 

harminc évig szólistája, s vagy másfél évtizedig a 

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola hangképzője, 

magánének-tanára, aki nyugdíjasként is hetente 

többször visszajár tanítani és kórusokat beénekeltetni.” 

Ezeknél azonban még fontosabb, hogy kiváló, alázatos 

tanár és ember. Tizenkettedik éve tanulok nála énekelni 

és embernek lenni.” 

 

Sz.J. 
 

 

Hírek, hirdetések 
 

Lapunk megjelenésével szinte egy időre két kedves ünnep is esik. Február 2-án, pénteken Gyertyaszentelő 

napját gyertyás templomi körmenettel is megtiszteljük az esti szentmisén. Másnap, szombaton, Szent Balázs 

püspök és vértanú emlékünnepén Balázs-áldásban részesülhetünk a reggeli és az esti misén is, mely utóbbin a zenei 

szolgálatot a Sarlós Boldogasszony Kórus végzi. 

Idős, magányos, olykor nehezen mozgó testvéreink időnként a plébániához fordulnak segítségért. 

Megköszönnénk olyan, jobb egészségnek örvendő nyugdíjasok jelentkezését, akik heti egy vagy esetleg két 

látogatást elvállalnának – nemcsak a maguk, hanem a plébánia és az egyház nevében is. Jelentkezni lehet a 

plébániai irodán (tel. 335-3573) vagy a szerkesztőnél (tel. 367-7459). 
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Az idei rövid farsang február 13-án ér véget, a következő nap, február 14. hamvazószerda, böjti nap, a 

nagyböjt kezdete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Családi események januárban 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

január 27: Mogyoródi Abigél 
 

Halottaink: 

Bauer Ottó (87), Lázár Zsigmondné Katalin (81), Mészáros Zoltán (76) 
 

 

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 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). 
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