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A rózsafüzér az ember útitársa
Sokan gondolkodtak már azon, hogy a rózsafüzér
minek köszönheti népszerűségét még mai világunkban
is. Hiszen imádkozzák nagy bazilikákban, kis vidéki templomokban,
vonaton és orvosi várótermekben. A
választ, úgy érzem, egyszerűen meg
lehet adni: a rózsafüzér az Istennel
kapcsolatban élő keresztény ember
„útitársa” az élet zarándokútján.
Titkain keresztül feltárulnak Isten
mélységes titkai és szeretetének jelei. A
titkok ugyanis mint az ablakok rányitják
a hívő ember szemét a végtelen Isten
egy-egy megnyilvánulására, és a
titkokon keresztül az egész misztérium
közel kerül hozzánk. Az egymást követő
titkok
pedig
Isten
szeretetének
kibontakozását is elénk tárják. Így például az
örvendetes rózsafüzér az öröm terjedése által Isten
szeretetének a kiáradását, a fájdalmas rózsafüzér pedig
Jézus fájdalmának az elmélyülését, és ezáltal értünk
hozott áldozatának egyre nagyobb felismerését is
részünkről.
A Mária-tiszteletéről ismert MONTFORTI GRIGNON
LAJOS így ír a rózsafüzér titkainak szemléléséről: « A
keresztény lélek fő feladata, hogy a tökéletességre
törekedjék. „Az Isten hű utánzói legyetek, mint az Ő
szeretett gyermekei”, mondja az Apostol. Ez a

kötelesség számunkra oly fontos, hogy ettől függ örök
üdvösségünk. NISSZAI SZENT GERGELY finoman
figyelmeztet, hogy festőkké váljunk.
Lelkünk az üres vászon, azon kell
forgatni az ecsetet. Az erények a színek,
szép ragyogó színek. Az eredeti minta
pedig, amit le kell másolnunk: Jézus
Krisztus, az élő és tökéletes mása az
Örök Atyának. A festő modellt állít
maga elé, és minden ecsetvonásnál
rátekint mintaképére; hasonlóképpen a
keresztény is Jézus Krisztus életét és
erényeit tartja szem előtt, hogy ne
mondjon, ne gondoljon és ne tegyen
semmit, ami ne egyeznék Krisztus
szellemével. A szent rózsafüzér tizenöt
titka hozza szemünk elé az eszményképet: Jézus és Mária életét, amit le kell mintáznunk. »
(Szentolvasó, 61. old.)
A szerző ezekkel a gondolatokkal lelki programot is
állíthat elénk. Miközben festjük lelkünkben Jézus
arcképét, elmélkedjünk azon, hogy a földi útját járó
Jézus mit üzen nekünk, amikor az élet különböző
szenvedéseit éljük, és amikor örömeink vannak. Értünk
vállalt szenvedései példát és erőt adnak-e számunkra? A
bennünk terjedő evangélium örömét pedig meg tudjuk-e
osztani másokkal?
Ferenc atya

Egy barát a színpadon
Régen, ha szerzetes papokról esett szó, sokszor úgy
mondták: ilyen vagy olyan rendbéli barát. Böjte
Csabáról, aki szeptember 13-án 11 közös dallal,
gyermekeivel és barátaival a Papp László Sportaréna
színpadára lépett, joggal mondhatjuk: ő egy igazi és
egyedülálló mai ferences barát. Ezen az estén az általa
kezdeményezett és a Nem Adom Fel Alapítvánnyal
közösen tartott Jobb Velünk a Világ! című
jótékonysági koncertet láthatta az Aréna többezres
közönsége, soraiban egy kis újlaki különítménnyel.
Az est alaphangulatát az elsőként megszólaló
fiatalember tanúságtétele határozta meg, aki négyéves

kora óta tolószékbe kényszerült. Szavaiból hit és
bátorság érződött, arca békés, derűs nyugalmat
sugárzott. Ezt követően hatalmas tapsvihar fogadta a
rendezvény szervezőjét, Csaba testvért.
Ő a rá jellemző őszinte és egyszerű szavakkal
Istenbe vetett hitéről, egykori álmairól és a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány megalapításáról szólt. Felidézte,
hogy huszonöt éve megkezdett gyermekmentő
tevékenysége során az alapítványa által működtetett
bentlakásos otthonokban közel hatezer gondozott
gyermek nőtt fel. Többen közülük itt ismerkedtek össze,
és házasságot is kötöttek. Így neki már unokái is
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vannak. (Előadása előhívta bennem sok évvel ezelőtti
erdélyi utazásunk emlékképeit. A csatolt fényképen:
Csaba testvér árváinak dévai háza. A harangláb
felirata: Collegium Patrona Hungarorum.)
A ferences barát ezután elárulta: ezzel a műsorral
azoknak szeretne köszönetet mondani, akik évek óta
segítették a munkáját. Először dévai és meghívott
tatabányai
népi
táncosok
pezsdítették fel a hangulatot,
majd
színes
forgatagként
peregtek a színpadi jelenetek.
Csaba testvér sorra megemlékezett a nála nevelővé vált
lányokról és fiúkról, s jótékony
segítőikről: a több zsáknyi
cipőt adományozó magyarországi
házaspárról;
az
ausztráliai
magyar
fogorvosnőről; a segítségével tanárrá
vált és dévai gyerekeket
felnevelő fiatalokról. Mindenkit szerető szavakkal, egy
csokor virággal és egy-egy énekszámmal köszöntött. A
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közös éneklésben ismert előadók (Ferenczi György,
Oláh Ibolya, Presser Gábor) mellett Böjte Csaba
gyermekei is részt vettek. A szünet után a jótékonysági
koncert második részében az EDDA MŰVEK, a
REPUBLIC együttes és Szikora Róbert fellépésével ért
véget a műsor.
Csaba testvér ezúttal is megmutatta, hogy hisz a
szeretet végső győzelmében.
Gondolkodását a tőle idézett
sorok hűen tükrözik: „Ha az
emberre valaki szeretettel néz,
az olyan, mint a napfény, amely
az alvó magot kihozza a földből
(…) Télen miért nem virágzik a
cseresznyefa? Mert nem látja az
értelmét a kibontakozásnak,
tudja, hogy a fagy elpusztítaná a
szirmait,
nem
bízik
a
környezetében, (…).” Cselekedeteinek igazát és hitelességét
pedig egész életműve bizonyítja.
Ráday Lóránt

Találkoztunk Szent Margit szobrának alkotójával
Az újlaki érdeklődők október
21-én este az etikai kör keretében
megismerkedhettek a Margitszigeten novemberben felállításra
kerülő Szent Margit szobor
alkotójával, Bakos Ildikóval és a
szoborterv fotóival.
Ahogy a művész elmondta,
mielőtt munkához látott volna, a
Margittal kapcsolatos szinte
valamennyi dokumentummal és
tanulmánnyal megismerkedett,
így egy emberi és hitbéli
példakép bontakozott ki előtte.
Ezután már úgy dolgozott a
királylány-szerzetesnő szobrának megalkotásán, ahogy
a belső, felülről jövő erő vezette a kezét. Modellre nem
is volt szüksége, képzelőerejéből született meg Margit
alakja. A figuratív, mégis modern műalkotás egy olyan
szentet igyekszik bemutatni, aki a legutolsók között
akar lenni a rendtársai között, ugyanakkor a
leghatározottabban síkra tud szállni az igazságért és a
békéért.
Talán nem véletlen, hogy éppen egy ilyen alázatos,
szeretetet sugárzó szobrászművészre jutott a választás a
pályázat elbírálásánál, bár az is kiderült, hogy a
konfliktusok sem hiányoztak az alkotói munka során, és
a hivatalos kritériumokat sem volt könnyű teljesíteni.
A közönség kérdései és észrevételei éppúgy
vonatkoztak a művészi mondanivalóra, mint a

szobrászmunka szakmai rejtelmeire. A művésznő
válaszai közelebb hozták hozzánk, követhetővé tették
számunkra egy bronzszobor létrejöttének különböző
mozzanatait.

Mint tudjuk, egyházszervezetileg a Margitsziget az
újlaki plébániához tartozik. A szoborállítás ötlete is az
újlaki közösségben született meg, ezért is érezhetjük
magunkénak a szobrot, melynek felállításáért a
fővárosnak, megalkotásáért pedig Bakos Ildikónak
mondunk köszönetet.
Szaszovszky Andrea
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Ki az én Istenem?

Én, az Úr (Jahve), vagyok a te Istened (Elohim), aki
kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság
házából. Rajtam kívül más istened ne legyen! (Kiv 20,
2-3)
„Számomra Isten az első!” Ez nagyon szépen
hangzik, csak egyetlen baj van vele: Istent besoroljuk a
dolgok közé. Igaz, nem rakjuk mondjuk a tizenkettedik
helyre, elvben megadjuk neki, „ami jár”, csakhogy
amikor valamiért sorrendbe kell állítani fontosság
szerint a „dolgokat”, minden alkalommal kérdésessé
tesszük, hogy mi vagy ki az első.
Bizonyára mindenki látott szövőszéket. Vannak
olyan szálak, amelyeket fel és le lehet mozgatni és van

egy szál, amelyet vetüléknek hívnak és összetartja az
egész szőttest. Valahogy úgy kellene Istent elhelyezni
az életünkben, mint a szövetben a vetülékszálat, amely
összetartja a szálakat. Persze, ha egy szál elszakad, az
baj, de ha a vetülékszál sérül, rövid idő alatt az egész
szövet szétesik, tönkremegy.
Minden gondolatunkat, cselekedetünket úgy kellene
irányítani, hogy az megfeleljen Isten akaratának.
Nehéz? De ki állította, hogy könnyű volna? Ja persze,
Jézus ígérte, hogy az ő igája könnyű. De csak akkor
könnyű, ha az ő útján járunk.
Balthazár Zsolt

A „felvidéki Mindszenty”: Esterházy János
Esterházy János (1901-1957) a felvidéki magyarság
szimbolikus személyisége, értékelése folytonos
vitatéma a hivatalos Szlovákiával. Trianon után az
elcsatolt magyarokkal maradt, politikai, anyagi és nem
utolsó sorban lelki támaszt nyújtva nekik. Az I. bécsi
döntés után is a maradék Szlovák Állam területén
maradt, egyedüli magyarként képviselte népét a Tisoféle parlamentben. Harmadmagával az ottani zsidótörvények ellen szavazott. Hazaárulóként a nyilasok
letartóztatták, majd a szovjet megszállás idején rövid
bujkálása után a Szovjetunióba hurcolták. Amíg
szabadlábon volt, folyamatosan segítette Magyarországra a lengyel, a magyar és a zsidó embereket, ami
számukra a viszonylagos biztonságot jelentette. Az újra
megalakult csehszlovák igazságszolgáltatás a Gulágról
kikérte és kötél általi halálra ítélte, mivel tagja volt a

nemzetiszocialista országgyűlésnek. Életfogytiglani
fegyházra szóló kegyelmet kapott, amit le is töltött.
Rabsága idején Krisztus szeretetét hirdette rabtársainak.
Édesanyja lengyel volt, így boldoggá avatását
Krakkó érseke kezdeményezte. Egy éve sikerült őt a
tömegsírból kihantolni és földi maradványait
Alsódobokon méltó módon eltemetni. Alsódobok egy
Nyitra melletti falu, ahová egyre többen zarándokolnak
el Szlovákiából, Lengyelországból és Magyarországról.
Felvidéki katolikus magyarjainknak jelentős erkölcsi
támogatás minden látogató Alsódobokon, hiszen
Esterházy Jánost állami szempontból ma is náci háborús
bűnösként
tartják
nyilván
Szlovákiában,
a
kommunizmus elmúltával sem rehabilitálták.
Balthazár Zsolt

Családok szentmiséje
A vasárnapi 9 órás „diákmisére” nemcsak az
iskolásokat, hanem szüleiket és kistestvéreiket is
szeretettel várjuk. A vakáció elmúltával újra egyre
többen foglalnak helyet a bal oldali első padsorokban.
A prédikáció alatt a kisgyermekek az oldalkápolnában

részesülnek a maguk szintjének megfelelő hitoktatói
tanításban, úrfelmutatáskor pedig lelkes csengőrázással
teszik élményszerűvé a szentmise nagy misztikus
élményét valamennyiünk számára.
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Ülésezett a képviselőtestület
A szeptember 13-i képviselőtestületi gyűlés központi
gondolata a plébániai közösségépítés lehetősége és
feladata volt. Röviden értékeltük a nyári táborokat és a
templombúcsút, majd részletesen végigmentünk az
előttünk álló hónapok feladatain.
Folytatódnak gyermek- és ifjúsági hittanjaink. Az
előző évekhez hasonlóan havonta lesz elsőáldozásra
való felkészítés a vasárnapi mise után, keddenként
pedig a bérmálkozó csoporttal találkozik Ferenc atya.
Az iskolai hitoktatatás is rendben elindult. Idén
megpróbálkozunk azzal, hogy minden gyerekmisén
legyen hittan a homília alatt, és megpróbáljuk a
gyerekeket a Miatyánkba is aktívabban bevonni. A
tavaszi kirándulás sikerén felbuzdulva október 6-án
újabb kirándulással összekötött pikniket szervezünk a
Hármashatárhegyre, melyre mindenkit szeretettel
várunk.

Közösségi programjaink novemberben „csúcsosodnak”, amikor két rendkívüli esemény: Szent Margit
szobrának felavatása és a november 24-i adventelőkészítő plébániai lelki nap kerül megrendezésre.
Ezeknek következtében hagyományos jótékonysági
estünk és a karácsonyi gyűjtés kivételesen más
formában valósul majd meg. A későbbiekben minden
programról részletesebb tájékoztatást adunk.
Hosszasan beszéltünk a több korosztályt is érintő
plébániai kiscsoportok indításáról, melyet terveink
szerint szervezettebb formában, vezetőképzéssel
kiegészítve indítanánk.
Utolsó két fontos témánk a karitasz működése,
illetve a 2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus
előkészületeként
megvalósítandó
Szentségimádás iskolája volt.
Hecsei Nikoletta

Keresztény szófejtés
reverenda
A szó forrása természetesen a latin nyelv, annak is
revereor igéje, melynek jelentése ’tisztelek, becsülök,
(tiszteletből) félek’. Ennek beálló melléknévi igeneve a
reverendus (hímnemben) vagy reverenda (nőnemben),
ennek pontos fordítása tehát: tisztelendő, becsülendő.
Érdekes, hogy ha a ’tiszteletreméltó ruhá’-ról – a
katolikus egyházban az egyházmegyés klérus (=világi
papság) hivatalos liturgián kívüli viseletéről: egy
hosszú ujjú kézelővel, oldalt két zsebbel ellátott, bokáig
érő, elöl végig gombos kabátról –, van szó,
anyanyelvünkben is az idegen szót használjuk: (vestis)
reverenda. Ha pedig a ’tiszteletreméltó (papi)
személy’-t nevezzük vagy szólítjuk meg, a latin szó
magyar fordítását ill. annak származékait használjuk,
„katolikusul” (fő)tisztelendő-t, „protestánsul” tiszteletes-t mondunk.
„Az Egyházban a megszólítás a megszólított
klerikus voltától és hivatalától függ”, írja a Magyar
Katolikus Lexikon. „A kispap és a diákonus
megszólítása: Tisztelendő. A fölszentelt papok

megszólítása: Főtisztelendő (Ft) plébános, esperes,
kanonok.” Ha ugyanezt latinul akarjuk kifejezni, a
felsőfokú alakot használjuk: Reverendissimus. Azaz:
’Legtisztelendőbb’.
Megjegyezzük, hogy szavunkat reverend alakban az
angol nyelv is használja, csakhogy ott nem a papi ruhát,
hanem a papi személyt értik rajta.
habitus
Ez a másik latin (eredetű) szó kevésbé honosodott
meg nyelvünkben, de olykor találkozunk vele. (Latinul
természetesen „hábitusz”-nak, magyarosan „habitus”nak ejtendő.) Alapjelentése: ’külső megjelenés, testi
állapot, alkat’. Elvont, lelki értelemben kb. ’szokás,
magatartás, készség’ a jelentése, egy másik átvitt, de
praktikus jelentése pedig ’öltözék’, és ennek nyomán:
’szerzetesi ruha’.
Habitus non facit monachum, tartja egy régi mondás.
Vagyis hogy: „Nem a csuha teszi a barátot”…
Szaszovszky József

Felhívás jótékonysági koncertre és estre
A Sarlós Boldogasszony Kórus november 16-án az
esti szentmise után, az Újlaki Sarlós Boldogasszony
templomban jótékonysági koncertet ad az idősek
karácsonyi megajándékozására és a nagycsaládok
megsegítésére. Hagyományosan vendégművészt szoktunk rá hívni, hogy színesebbé tegye a műsort.

Egyúttal jelzem, hogy felvételt hirdetünk alt és
basszus szólamba lelkes, ügyes énekesek számára!
Köszönettel:
Török Andrea (tel. 20/483- 01-49)
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Vegyük továbbra is együtt! – folytatódnak a vásárok
Némi nyári szünet után folytatódnak plébániánkon a
VeddEgyütt vásárok, a legutóbbi szeptember 28-án
délután volt. Az eddigi alapvetően gyümölcs- és
zöldség-kínálat mellé Szent Kinga Éléstárának
finomságaival bővült a hazavihető portékák sora. Ezek
nagyon ízletes, helyben termesztett és feldolgozott
zöldségekből-gyümölcsökből készült termékek, mint
például szörpök, lekvárok, savanyúságok, saláták és
befőttek.

A vásárláshoz továbbra is szükséges a veddegyutt.hu
honlapon való regisztráció és az adott alkalom
kínálatából választott rendelés leadása. Ezzel
automatikusan feliratkozunk a helyszín e-mailjeire,
amik révén folyamatosan értesítést kapunk a következő
vásárokról.
Munkácsi Péter

Böjte Csaba fővédnökségével rendezik meg az idei
„72 óra kompromisszum nélkül” akciót
A „72 óra kompromisszum nélkül” szociális,
önkéntes, ifjúsági akciót tizenegyedik alkalommal
rendezi meg a három történelmi keresztény egyház
hazánkban október 11. és 14. között.
Az akció Magyarország fiatalságát összefogásra
hívja, hogy együtt tegyenek másokért, környezetükért.
Az ország bármely pontján élő diákok a 72ora.hu
honlapon már regisztrálhatnak az eseményre. A
rendezvény fővédnöke idén Böjte Csaba ferences
szerzetes. „Meg vagyok győződve, hogy világunkban
nem ruhákból, nem élelemből, nem pénzből van kevés,
hanem szeretetből és jóságból. Ha világunk fortyogó
nagy fazekának a fedelét felemeljük, akkor én úgy
gondolom, hogy élő szeretetet, jó kedvet, örömet
kellene jó nagy kiszerelésben hozzáadni, hogy finom,
»ízletes« legyen a mindennapi életünk. Hiszem, hogy
ilyen egyszerű, gyertek, fogjunk össze, és
kompromisszum nélkül szeressük egymást, szeressünk
mindenkit és mindent, ami a környezetünkben van.
Hajrá! Jézus Krisztus egy parancsot adott, a szeretet
parancsát, éljük meg azt kompromisszum nélkül!” –
üzeni Böjte Csaba testvér, az ifjúsági önkéntes akció
fővédnöke.
A 72 óra honlapján lehet regisztrálni az akcióra a
regisztráció menüponton keresztül; várják önkéntes

csoportok, iskolák, osztályok, plébániák, gyülekezetek,
közösségek jelentkezését. A vállalkozó önkéntesek az
októberi hétvégére olyan feladatokat kapnak, mint
intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás,
szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése
különböző közösségeknek (fogyatékkal élők, idősek
stb.). Az akció célja, hogy a fiatalokat, elsősorban a
középiskolás és az egyetemista korosztályt meghívja,
hogy október második hétvégéjén tegyék szabaddá
magukat, és segítsenek ott, ahol szükség van rá.
A 72 óra évről évre 7-8 ezer fiatalt mozgat meg, akik
országszerte több mint 300 önkéntes projektet
valósítanak meg, felhívva a társadalom figyelmét a
fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére és
segítőkészségére. Az akció „Több vagy, ha adsz!”
szlogene rávilágít, hogy a szervezők és a résztvevők
számtalanszor megtapasztalhatták az elmúlt években,
hogy mikor önzetlen segítségnyújtásra vállalkozunk,
mindig képesek vagyunk többet adni, mint gondoltuk
volna. És ahogy az idei bibliai mottó is üzeni: „Adjatok,
és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és
túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen
mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
(Lk 6,38)
Magyar Kurír, 2018. szeptember 25. kedd

Hírek, hirdetések
Október hétköznapjain közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban este fél 6 órai kezdettel.
Szombatonként litánia, vasárnaponként pedig zsolozsma előzi meg az esti szentmisét.
Lapunk megjelenésével egy időben, október 6-án tartjuk plébániánk őszi kirándulását, amelyről következő
számunkban közlünk részletes tudósítást.
Mindenszentek estéjén, november 1-jén hagyományosan halottainkért imádkozunk az esti szentmisén, utána
pedig lucernáriumot tartunk templomunk kriptájában.
Az advent kezdetét megelőző szombaton, december 1-jén szeretnénk ismét közösen adventi koszorút kötni a
plébánián. Ennek vezetésére keresünk munkatársa(ka)t, aki eltanulná és átvenné Szakolczai Imrénétől a
koszorúkötés szervezését és vezetését. Kérjük, jelentkezzenek Jutkánál a 70/270-34-93-as telefonszámon.
Megvan az újlaki vándorbölcső első „lakója” Maszlik Vince egyhónapos kisfiú személyében, aki már néhány
hete használja a bölcsőt. Szeretettel köszöntjük és reméljük, jókat ring és alszik benne…
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Családi események szeptemberben
A keresztség szentségében részesültek:
Szeptember 1: Véghelyi Villő
Szeptember 2: Elek Dorka Anna
Szeptember 9: Riczkó Hunor István, Gaál József András
Házasságot kötöttek:
Szeptember 15: Köhler Attila és Viczián Gyöngyi
Szeptember 22: Varró Tamás Richárd és Kriston Dorottya Anna
Szeptember 29: Szabó László és dr. Paulina Mercédesz, Zám Balázs és Dorgai Marianna
Halottaink:
Bálint János (89), Szabó Lászlóné Zsuzsa (86)
99. születésnapja alkalmából felköszöntöttük az újlaki hívek korelnökét, Molnár Lászlóné Erzsi nénit a
plébánia és a karitasz nevében. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és kitartást hitben és szeretetben.
Müller György atya, mint azt már hírül adtuk, a Haller téri Szent Vince templomból a Karolina út és Bocskai
út sarkán, egy bérház földszintjén található Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnába kapott áthelyezést, ahol a
lelkészi szolgálatot látja el.
A hétvégi szentmisék rendje a Karolina úti kápolnában októbertől: szombat 18h, vasárnap 8 h, 930 és 19 h.
Helyreigazítás: előző számunkban a Ministránstalálkozó, Róma 2018 c. cikkben a szerkesztőség hibájából
téves adatot közöltünk: A találkozón részt vevő német ministránsok száma helyesen körülbelül 50.000 volt.

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:
csütörtök: az esti szentségimádás alatt
péntek: az esti szentmise előtt
vasárnap: 1000 - 1030
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 esetén a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti
szentmise előtt Szent Margit tiszteletére.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden
hónap első keddi napján 16 órától a Szent Margit
teremben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől.)
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
hétfőn és pénteken 1000-től 1200 óráig,
kedd, szerda, csütörtök : 1600-tól 1800 óráig.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP
Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel.
A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál
vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással.
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