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A nagyböjti jó elhatározásról
Elkezdődött a nagyböjt, s ilyenkor a keresztény
ember "jó elhatározásokat" kíván tenni. Olyan elhatározásokat, amelyeket Isten szeretete indít, megtérést,
fordulatot okozva életében, és amelyek hatással vannak
a hétköznapjaira is. Korábbi éveink tapasztalata azt
mutatja, hogy nem könnyű ilyen elhatározásokat tenni.
A problémáinkat ismerjük, naponta harcolunk ellenük,
de nehéz azokat egy-egy gyökér jellegű bűnre
visszavezetni, azokkal szembenézni. Inkább felületi,
tüneti kezelést végzünk, anélkül, hogy döntő változás
történne életünkben. Így például nagyon nehezen
ismerjük el azt, hogy önzőek vagyunk. Ezzel a fő
bűnnel kellene szembenéznünk. Ehelyett kisebb
dolgokban lemondást gyakorolunk, jótékony célra
adakozunk. De ezek mögött gyakran önmagunk
elismertetésének önzése áll, amit tetteinkkel ügyesen
palástolunk.
SZENT ÁGOSTON egy nagyon elgondolkodtató
szempontot ad ahhoz, hogy fel tudjuk fedezni
gyengeségeinket, és az életünkre vonatkozó jó
elhatározást meg tudjuk hozni. A 84. zsoltárból indul ki,
amely szerint: "Az igazságosság és a béke csókot vált
egymással" (Zsolt 84,11). Más szavakkal: az
igazságosság és a béke szoros barátságban vannak. Ha
gyakoroljuk az igazságosság erényét, béke van a
szívünkben, ha nem gyakoroljuk ezt az erényt, akkor
békétlenséget érzünk. Ebből következik az is, hogy ha

keressük a békétlenségünk okait, akkor megtaláljuk
legfontosabb bűneiket is. Olyan igazságos döntéseket,
olyan "jó elhatározásokat" kell hoznunk, hogy újra béke
legyen a szívünkben. Hippó püspökének szavaival: "Ha
az igazságossággal nem vagy barátságban, a békesség
sem fog szeretni, s nem tér be hozzád". KEMPIS TAMÁS
is hasonlót mond: Azzal a bűnnel kell szembenézni,
"ami leginkább akadályoz téged, ami szívednek meg
nem fékezett hajlama". Ha valaki ezzel a bűnnel
szembenéz, elérheti, hogy béke legyen a lelkében.
A fentiek szerint meg kell keresnünk ezeket a
gyenge pontjainkat, és azokat kell a jó elhatározással
erősítenünk. Ilyen lehet például az előbb említett önzés,
a másik ember eszköznek tekintése, továbbá a gőg, a
féltékenyég, az étel és ital fogyasztásában való
mohóság, a szexuális vágyaknak való féktelen
kiszolgáltatottság. Az előbb felsorolt bűnök nagyon
mélyen benne lehetnek személyiségünkben, ezért
nagyon nehéz megszabadulni tőlük. A görög
"metanoia" szó, amit magyarul megtérésnek mondunk,
ezt a gyökeres fordulatot, gondolkodásunk megváltoztatását jelenti. Ha a nagyböjtre úgy tekintünk, mint
egy nagy lehetőségre, hogy gondolkodásmódunk
megváltozzék, akkor arra is van lehetőségünk, hogy
magatartásunk, cselekedeteink is nemesebbé váljanak.
Ferenc atya

Nagyböjti programjaink
Plébániánk lelki napját április 4-én, szombaton
tartjuk a közösségi házban. A felkért előadó Brückner
Ákos Előd atya, ciszterci szerzetes. A részletes program
összeállítása még folyamatban van, de szokás szerint
lesznek plenáris előadások és csoportos megbeszélések,
gyerekprogramok és közös ebéd.
A lelki nap keretében járjuk végig a kiscelli
keresztutat is, találkozó délután fél négykor a Bécsi út
és a Kiscelli utca sarkán.
Péntek délutánonként fél hat órai kezdettel templomunkban tartunk keresztúti ájtatosságot. Kérjük
csoportok, közösségek jelentkezését a keresztút vezetésére.

A reggeli zsolozsmát nemcsak pénteki, hanem keddi
napokon is közösen imádkozzuk a reggeli szentmise
után.
Az idei nagyböjtben is nyitva tartjuk az Ürömi utcai
kápolnát hétköznapokon reggel 7 és 8 óra között, hogy
az arra járók betérhessenek egy rövid fohászra.
Örömmel fogadjuk, ha akad még jelentkező, aki a
kápolna reggeli őrzését a hét egy-egy napján elvállalja.
Balthazár Katalin
A magyar püspöki konferencia idén is meghirdeti a
nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést március 15. és 22.
között. Szeretettel várjuk az adományokat az újlaki
Sarlós Boldogasszony templomban is!
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A katolikus világ Jézust ünnepli Budapesten idén ősszel
Szeptember 13. és 20. között 52. alkalommal kerül
megrendezésre a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. 1938 után ismét Magyarország fővárosa lesz a
házigazdája ennek a világraszóló ünnepségsorozatnak,
amelynek középpontjában az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust mutatjuk fel,
hogy minden nemzet Hozzá
közeledhessen, mi hívők
pedig még mélyebben szívünkbe véshessük, hogy
egyházunk életének Ő a
forrása.
Hogy hogyan fog ez a
hét lezajlani a valóságban?
A programok sora szeptember 13-án 16 órakor a
Puskás Arénában celebrált
nyitó misével indul, amelyen több ezren fognak
először szentáldozáshoz járulni. – Hétfőtől péntekig a
Hungexpón várják a szervezők az érdeklődőket. Itt
délelőttönként ima és katekézis, valamint tanúságtételek lesznek, délután pedig szentmise és fakultációk,
ahol nemzetközi előadókat hallgathatunk majd. Péntek
délután a Papp László Sportarénában tartott
Forráspontra várják a fiatalokat, ahol előadások és
könnyűzenei koncertek is elhangzanak. Szombaton
egész délelőtt a családoké a főszerep a Margitszigeten
megrendezendő családi napon. Délután a Kossuth téren
lesz mise, azt fáklyás eucharisztikus körmenet követi,

melynek végállomása a Hősök tere. Vasárnap 11 órától
– szintén a Hősök terén – a hét zárásaként Statio Orbis
misét celebrál a pápai legátus. Az egész kongresszus
folyamán kulturális és művészeti programok sokasága
várja majd a látogatókat a Műcsarnokban és városszerte
az Ars Sacra keretében.
Az elmúlt hetek hírei
között olvashattuk, hogy
Áder János köztársasági
elnök és Erdő Péter bíboros
is meghívta Ferenc pápát
Budapestre. Reméljük, hogy
kérésükre pozitív válasz
érkezik és 25 év után újra
Magyarországra látogat a
katolikus egyházfő.
A kongresszusra plébániánk csoportját már regisztráltam. A csatlakozáshoz
először
egyéni
regisztrációt kell létrehozni
a registration-iec2020.hu
oldalon. Ezután a "Csoportjaim" menüpont "Új
csoport hozzáadása" gomb
alatt kell megadni csoportazonosítónkat, ami a
következő: IEC-268S.
A szervezők önkéntes segítők jelentkezését is várják.
Az ezzel, valamint az egész ünnepségsorozattal
kapcsolatos információk megtalálhatók az iec2020.hu
honlapon és a facebookon (facebook.com/nek2020/).
Munkácsi Péter képviselő-testületi tag

Ülésezett a képviselő-testület
Képviselő-testületünk 2020. február 13-i ülésén a fő
téma a 2019. évi zárszámadás és a 2020. évre tervezett
költségvetés volt. Az ülés résztvevői mindkettőt egyhangúlag elfogadták.
A fentiekkel kapcsolatban ismét felmerültek azok a
gondolatok, amelyeket Harmat Péter, a testületünk
alelnöke korábban így fogalmazott meg:
„Ilyenkor nem pusztán anyagiakról esik szó, hanem
plébániánk és egyházunk tevékenységeit is végiggondoljuk. Most különösen a bevételek kapcsán újra
felvetődött a kérdés: fontosnak tartjuk azt, hogy híveink
adakozása jobban kiterjedjen az önkéntes egyházközségi hozzájárulásra. Amikor ezt nevünk megadásával együtt befizetjük, az összeg mértékétől függetlenül is jelezzük – és ez önmagunk számára is legyen
fontos –, hogy tagjai vagyunk a plébániának, nem

csupán egyházi ››szolgáltatását‹‹ vesszük igénybe.”
(Újlaki Hangok, 2018. március)
Másik napirendi pont az idén hazánkban megrendezésre kerülő 52.Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus volt. Már lehet regisztrálni a honlapon
egyénileg és csoportosan is a Kongresszus eseményeire.
Megbeszéltük és kitűztük az alábbi programok
időpontjait:
Plébániánkon a következő lelki nap április 4-én lesz.
A plébániai nyári tábor kéthetes lesz, június 15. és
26. között.
Plébániánk búcsúját a Sarlós Boldogasszony napját
megelőző vasárnapon, június 28-án fogjuk megtartani.
(az ülés jegyzőkönyve nyomán)
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Keresztény szófejtés
ima
szavunk – talán meglepő módon – Mária Terézia
korában még nem létezett. Megalkotása a költő és
lapszerkesztő és nyelvújító Barczafalvi Szabó Dávid
érdeme, aki egyik regényfordításában írta le először
1787-ben az ima szót. „Elvonás, a minőre példa nincs,
az imád igéből”, állapítja meg Szily Kálmán A magyar
nyelvújítás szótárá-ban. További érdekesség, hogy a
szót kezdetben ’relígió, vallás’ értelemben használták,
’imádság’ jelentése valamivel később alakult ki.
Ez az utóbbi szó, az imádság viszont legrégebben
adatolt szavaink közé tartozik. „… hogy Isten ő (ti. a
szentek) imádságuk miatt bocsássa ő bűnét”, olvassuk a

Halotti Beszédben (modern átírásban), ahol szavunkat
még uimadsag-nak írták és kb. ’vimádság’-nak ejtették.
Ez természetesen a (v)imád ige származéka, melynek
vimággyuk (a régi íráskép: vimagguk, a mai:
(v)imádjuk) alakja egymás után négyszer is szerepel a
Beszédben.
(Ha már Barczafalvi Szabó Dávidról esett szó,
érdemes elmondani, hogy számos furcsa próbálkozás
mellett sok, mára már nélkülözhetetlenné vált szót is
alkotott. Ízelítőül egy tucatnyi belőlük: alap, dal, estély,
jelenet, közönség, lépcső, olvasmány, szakma, szerep,
talaj, ügyész, zongora.)
Szaszovszky József

Működik a nyugdíjasklub
Tavaly szeptember 17-én újra megkezdte működését
plébániánkon a nyugdíjas klub, és azóta kéthetente
kedden 10 és 12 óra között találkozunk a Szent Margit
teremben.
Az első alkalommal még csak öten voltunk együtt,
azóta azonban már 10–12 főre gyarapodott a létszám.
Igaz, ennél több idős testvér fordult meg körünkben az
elmúlt hónapokban, de megesik, hogy egészségügyi
nehézség vagy nagyszülői feladat nem engedi meg
valakinek a folyamatos részvételt.
Örömmel veszem észre, hogy érvényesül
közösségünkben az egymásra figyelés, az együttérzés, a
segítés
szükségességének
felismerése.
Így
csatlakozhatott hozzánk egy 88 éves látássérült, aki
tragikus körülmény következtében veszítette el
feleségét kilenc évvel ezelőtt. Azóta egyedül él, és
segítség nélkül sehova sem tud eljutni. Plébániánk egy

még idősebb tagja, Laci bácsi az elmúlt hetekben hozta
el közénk, és ő kíséri mindig haza. Új társunknak nagy
örömet okoz, hogy velünk imádkozhat, részt vehet
beszélgetéseinken, közös teázásainkon.
Mivel farsang időszaka volt, a február 18-i
alkalomra úgy terveztük, hogy egy vidám, derűs
együttlétet tartunk. Filmet néztünk, és felolvastunk egyegy rövid, kedves, vicces írást, mint például: „Egy
elkésett kérdés. Krétafehérre válva szakítja félbe a
vőlegény a plébánost az esküvőn: Egy pillanat! Mit
mondott, meddig?”
Természetesen nem maradt el a tea mellett a sok
finom fánk és egyéb süti sem, amit ezúttal is
megköszönök mindannyiunk nevében szorgalmas
háziasszony-társainknak. És örömmel várom márciusi
találkozóinkat, 3-án, 17-én és 31-én a plébánián.
Domiterné Gréti

Egy forint kiadása nélkül is támogathatod az egyházat
Rendelkezés az SZJA kétszer 1%-áról
A katolikusok nem szeretnek pénzről, anyagiakról
beszélni – más egyházak ezt sokkal könnyedebben
kezelik. Van azonban egy olyan eset, amelynél ez
biztosan nem jelent gondot, amely biztosan nem jelent
anyagi megterhelést senkinek, ugyanakkor nagyon
sokat jelent a Magyar Katolikus Egyháznak és az újlaki
plébániának.
A befizetett személyi jövedelemadó kétszer 1%-áról
szóló rendelkezésről van szó. A jogszabályok lehetővé
teszik, hogy aki SZJA bevallást ad (akár a
munkáltatóján keresztül), az az előző évben befizetett
adója 1%-át valamely egyház, másik 1%-át pedig
valamely alapítvány javára ajánlja fel. Fontos tudni,

hogy ezt a rendelkezést az is meg tudja tenni, aki a
különböző
adókedvezmények
miatt
tényleges
adófizetésre nem köteles. Ez tehát egy olyan lehetőség,
amely külön anyagi megterhelést senkinek nem jelent, a
befizetett adó egy részét utalja az állam annak a
szervezetnek, amelyet az illető megnevez.
Arra kérünk mindenkit, aki személyi jövedelemadót
fizetni köteles, hogy személyi jövedelemadójának első
1%-át az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványnak,
második 1%-át pedig a Magyar Katolikus Egyháznak
ajánlja fel. Az 1%-os nyilatkozatokat az alábbiak szerint
kell kitölteni:
folyt. →
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1.A kedvezményezett adószáma:
A kedvezményezett neve:

18083440-1-41
Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány

2.A kedvezményezett technikai száma:
A kedvezményezett neve:

0011
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 Újlaki Sarlós
Boldogasszony Alapítvány számára történő felajánlás
pedig azért fontos, mert az alapítványi befizetésekből és
az 1%-os felajánlásoknak alapítványunk részére történő

állami átutalásából tudunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, mint például templomunk felújítása vagy
közösségeink támogatása. Az idei évben például ilyen
támogatást kívánunk nyújtani fiatal családjaink nyári
családi hétvégi táborához.
Molnár Kálmán képviselő-testületi tag

Felhívás
Kérjük, hogy akik családi emlékeket, történeteket
őriznek a száz évvel ezelőtti trianoni békediktátummal
kapcsolatban, osszák meg ezeket lapunk olvasóival.
Beszámolóikat várjuk a szaszov@t-online.hu e-mailcímen vagy kéziratos formában a plébánián. Ha szóban
kívánnak emlékezni, jelezzék a 3-677-459-es telefonszámon.
A templom falán emléktábla őrzi az első világháborúban elesett újlaki hősi halottak nevét. A velük
kapcsolatos emlékeket, információkat is köszönettel
vesszük.
A szerkesztő

Hurrá itt vagyok, Isten tenyerén
Ami a száraz tényeket illeti, a plébánia első vándorbölcsője 2018 szeptemberében indult útjára. Azóta már
az ötödik lakóját ringatja. A második bölcső 2019
júliusában érkezett meg, ez pár hét múlva már a
második csöppséget fogja ringatni. Már most megvan
mind a két bölcső következő lakója is.
2018 elején kezdett el foglalkoztatni a vándorbölcső
ötlete, és azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelme azóta
is kíséri a projektet. Hálás vagyok, hogy a gyermekre
vágyásban felhalmozódott energiáimat, lelkiségemet
bele tudtam forgatni valami csodálatos dologba. Ez

azóta élő, kézzel fogható szolgálat lett, ahol az anyák
egymásnak ajánlják és adják át a bölcsőt, kapcsolatot
teremtve család és család között.
Újdonság az Újlaki Hangok hasábjain, hogy a bölcső
újabb lakóit mindenki megismerheti majd a családi
hírek rovatban. Kismamák vagy mások érdeklődését,
esetleges bölcső-igényeket az alábbi elérhetőségeken
várok szeretettel:
Nagy-Jónás Izabella,
vandorbolcso@gmail.com,
30/51-66-650

Hírek, hirdetések
A katolikus iskolák javára volt országos gyűjtés február 23-án. Templomunkban 360.000 forint agyűjtés
eredménye. A jelentős összegért köszönet illeti az adakozókat.
Február 25-én 17 órakor nyílt meg Lenzsér-Mezei Kata iparművész Anyag és Ima című kiállítása az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előrendezvényeként. A tárlaton látható a NEK Titkárság 2018-ban kiírt
kétfordulós pályázatának győztes alkotása is, mely egy reprezentatív monstrancia (szentségmutató). A kiállítás
helyszíne: E-Galéria, 1055 Bp., Falk Miksa u. 8. A kiállítás március 20-ig keddtől péntekig 15 és 18 óra között
tekinthető meg.
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Könyvtárunk megújult külsővel várja olvasóit vasárnaponként 9 - 1/2 11 között. Az Eucharisztikus
Kongresszusra készülve "Eucharisztia" témában kiállítás nyílt könyvtárunk tárlójában, mely szeptemberig többször
frissül majd.
Plébániánk három napos családi nyári tábort szervez 2020. július 10-től 12-ig Városlődön, a Bakony
hegység gyönyörű részén, az Iglauer Parkban (www.iglauerpark.hu). Elhelyezés alpesi faházakban. A
szállásfoglaláshoz családok, házaspárok, szülők sürgős előzetes jelentkezését kérjük bármilyen korú gyerekekkel.
Kicsiket és nagyobbakat egyaránt várunk. Akiket érdekel, kérjük, mielőbb jelentkezzenek március 8-ig név,
telefonszám, valamint a családi résztvevők neve és kora megadásával
– a sekrestyében;
– Horváth Márton káplán atyánál;
– e-mailben: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Megjegyzés: Ez a családi nyári tábor természetesen nem azonos a plébániánk területén évente júniusban
megrendezésre kerülő nyári napközis táborral.
Weisz János képviselő-testületi tag

Ferenc pápa:
Az egyházban a szolgálat tesz naggyá, nem a rang
„Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között
az utolsó, és mindenkinek a szolgája” – mondja Jézus
az evangéliumban, és ez az üzenete a pápa február 25-i,
kedd reggeli homíliájának is.
Ha kompromisszumokat kötünk, úgy próbáljuk
megélni az evangéliumot, a végén maga alá gyűr
minket a világ szelleme, ami a másikat uralni akarja, és
Isten ellensége. Válasszuk a szolgálás útját! – buzdított
a pápa. – Jézus azt mondja apostolainak Márk
evangéliumában, hogy aki első akar lenni közöttük, az
szolgálja embertársait, legyen a legutolsó (Mk 9,30–
37). Jézus tudta, hogy az úton egymás között azon
tanakodtak, hogy melyikük a nagyobb. Amikor így
veszekszünk, hogy „én akarok előre menni, nekem kell
feljebb emelkednem”, az a világ szelleme –
figyelmeztetett a Szentatya.
A mai szentlecke (Jak 4,1–10) éppen ezt emeli ki,
amikor Jakab apostol azt mondja: „a világgal való
barátkozás ellenségeskedés Istennel”. A világiasság, a
fontosabbá válás késztetése, amikor azt mondjuk: „én
érdemlem ezt, nem a másik”. Ez a világiasság, a világ
szelleme, és aki ezt lélegzi be, az az Istennel ellenséges
légkört szívja be – hangsúlyozta a pápa. – Jézus egy
másik szakaszban azt mondja tanítványainak: „Vagy
velem vagytok, vagy ellenem.” Az evangéliumban
nincsenek kompromisszumok. És amikor valaki
kompromisszumokkal akarja élni az evangéliumot,
akkor végül a világ lelkületével találja magát szemben,
amelyik mindig megalkuszik, hogy följebb kerüljön,
uralkodjon, nagyobb legyen.
Sok háború és veszekedés éppen a világias
vágyakból ered, a szenvedélyekből – mutatott rá Ferenc
pápa Szent Jakab szavaira utalva. – Igaz, hogy ma a
világban sok háború dúl. Hát a köztünk lévő háború?
Mint amilyen az apostolok között volt: ki a fontosabb
ember? „Nézzétek csak, milyen karriert futottam be:
most már nem léphetek vissza!” – Ez a világ szelleme,
és ez nem keresztényi. „Nem! Én jövök! Többet kell

keresnem, hogy több pénzem legyen, és több hatalmam.” Ez a világ szelleme. Aztán ott van a
pletykálkodás gonoszsága. Honnan jön a kibeszélés? Az
irigységből. Az ördög a nagy irigy, tudjuk jól a
Bibliából. Az irigységből jön a kibeszélés – ismételte a
pápa, majd hozzátette: az ördög irigysége miatt lép be a
gonosz a világba. Az irigység olyan, mint a szú,
amelyik arra sarkall, hogy elpusztítsd, kibeszéld,
megsemmisítsd a másikat.
A tanítványok beszélgetésében mindezek az
indulatok megvoltak, és ezért Jézus megszidja őket. Azt
mondja nekik, hogy legyenek mindenki szolgái, és
válasszák az utolsó helyet. Ki a legfontosabb ember az
Egyházban? A pápa? A püspökök? A monsignorék? A
bíborosok? A legszebb plébániák plébánosai? A világi
mozgalmak elnökei? – sorolta a kérdéseket a Szentatya.
– Nem! Az a legnagyobb ember az Egyházban, aki
mindenkinek a szolgája, nem pedig az, akinek több
címe, rangja van. Jézus, hogy megértesse ezt
tanítványaival, odahívott egy gyermeket, közéjük
állította, és gyengéden átölelve – mert Jézus gyöngéd
szavakkal beszélt, nagy gyengédség volt benne – így
szólt hozzájuk: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én
nevemben, engem fogad be.” Ez az út. Szemben a világ
szemléletével egy út van csak: az alázaté. Szolgálni a
többi embert, az utolsó helyet választani, nem törtetni
előre. Nem szabad tehát egyezkedni a világ
szemléletével, nem szabad azt mondani: „Jogom van
ehhez a helyhez, mert nézzétek csak, milyen karriert
csináltam.” A világiasság ugyanis Isten ellensége.
Hallgassunk inkább Jézusnak erre a nagyon bölcs és
bátorító szavára, amit az evangéliumban mond: „Ha
valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó,
és mindenkinek a szolgája” – zárta kedd reggeli
homíliáját Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír 2020. február 25.
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Családi események februárban
A keresztség szentségében részesültek:
Február 9: Obál Márk
A „Hurrá itt vagyok” vándorbölcső 5. lakója:
Kurcz János (Szaszovszky József és Andrea unokája)
Halottaink:
Hegedűs Tiborné Veronika (84), Ungvárszki Miklós (84), Ottlik Miklós (74),
Suhajda Marcell (24), Balogh Béláné Klára (88), Cseri Péterné Kornélia (85),
Tóth Antalné Erzsébet (101), Molnár Pálné Ada (78)

Rendszeres nyitott programok a plébánián:
„Dúdoló”, amelyre az édesanyákat és kicsinyeiket várjuk szeretettel minden csütörtökön délelőtt 10 és 11
óra között a Szent Margit teremben. A foglalkozásokat Szabó-Udvary Orsolya vezeti.
„Nyugdíjasklub”, az idősebb hívek baráti összejövetele kéthetente kedden 10 és 12 óra között a Szent Margit
teremben. A csoport vezetője Kerek Imréné Judit, az első márciusi találkozás 3-án lesz.
„Társadalometikai Kör”, havonta egyszer a plébánián, előre nem rögzített pénteki napokon este 7 órától. A
következő programra lapzártánk után, de még megjelenésünk előtt kerül sor: Prof. dr. Laurinyecz Mihály tart
előadást a strukturális bűnről.
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: a vasárnapi szentmisék alatt, az első
pénteki szentmisék alatt, valamint a csütörtök esti
szentségimádás alatt kb. 18.30-tól 19.30-ig.
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.
Zsolozsma: pénteken (adventben kedden is) 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.
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
Hétfőn és csütörtökön 1900 - 2100 óráig a Szent István
teremben. Szeretettel várja a szép hangú jelentkezőket a
kórusba és közösségi programjaira Török Andrea
karnagy (tel: 20/483-0149).

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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