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Nagyböjt előtt 
Pál apostol megtérésének üzenete 

 

Nemrégiben kezdtünk el egy új évet, és máris 

kezdődik a nagyböjt. Az újév és a nagyböjt is a megtérés 

gondolatát juttatja eszünkbe. Az év elején általában 

elhatározzuk, hogy új életet kezdünk, megpróbáljuk 

elhagyni gyengeségeinket, és a Szentlélek által felszínre 

hozni önmagunkból azt, ami jó. Amit az új év kíván 

tőlünk, számonkéri rajtunk a nagyböjt. Nem lehet 

halogatni a megtérést! Itt van az ideje!  

Ha a megtérésről elmélkedünk, előttünk áll SZENT 

PÁL APOSTOL megtérése, amit nemrégiben, január 25-én 

ünnepeltünk. Hogyan is történhetett az üdvösségtörténeti 

szempontból fontos esemény? Hogyan válhatott ez a 

keresztényüldöző farizeus a nemzetek apostolává? – 

kérdezhetjük. Sokan vannak, akik Szent Saulus/Paulus 

megtérését – vagy ahogy mondani szoktuk, a pál-

fordulást – egy pillanat művének gondolják. Valóban, 

Isten számára nincs lehetetlen. Elképzelhető, hogy 

valakit kegyelmével megérint, és az illető egy pillanat 

alatt hívővé válik. Általában azonban, mint minden 

fontos esemény, az ilyen is egy folyamatban történik, 

aminek vannak kitüntetetten fontos pillanatai. Ilyen 

lehetett az a „pillanat” is, amikor Saul a damaszkuszi 

úton déltájban nagy világosságot lát, földre zuhan, és az 

Úr hangját hallja: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?" 

(ApCsel 22,7). A hang így folytatja: „Én vagyok a 

Názáreti Jézus, akit te üldözöl". (ApCsel 22,8) 

A Szentírás magyarázói azonban rámutatnak arra, 

hogy a megtérés folyamata Saul életében már korábban 

elkezdődhetett. Visszaemlékezéseiben írta, hogy mint 

farizeusnak nagy fájdalmat jelentett számára, hogy saját 

erejéből nem tudta megvalósítani a törvény előírásait, 

„betűit”. Ezért vallotta: "A betű öl, a Lélek pedig éltet". 

(2Kor 3,6) Nagy hatással lehetett rá Szent István 

diakónus megkövezése is, különösen az az esemény, 

amikor ruháit a lába elé tették. Láthatta, hogy a fiatal 

keresztényben nincs gyűlölet az ellenségeivel szemben.  

Arra is gondolhatunk, hogy Szent Pál apostol a 

megkövezés után néhány nappal azon a kapun áthaladva, 

amelyen keresztül Istvánt kivonszolták, indulhatott el 

Damaszkusz felé, hogy az ottani keresztényeket bilincsbe 

verve Jeruzsálembe hurcolja (ApCsel 22,5). Láthatta 

azokat a köveket, amelyekkel a diakónust megkövezték. 

Ezek az események készíthették elő azt a pillanatot, 

amikor a feltámadt Úr szólt hozzá. A Szentírás 

magyarázói azt is kifejtik, hogy a damaszkuszi úton 

történt esemény után ahhoz is idő kellett, hogy a farizeus 

Saul Pál apostollá váljék. Szükség volt például a 

damaszkuszi közösség hitére és az Arábia sivatagában 

eltöltött időre is. (Jerome Murphy-O'Connor: Pál 

története, Európa, 2007. 49. l.) Ezek az események 

alakították az apostol gondolatvilágát és adtak rá 

lehetőséget, hogy addigi életét újragondolja. 

Mit üzen számunkra Szent Pál apostol a nagyböjt 

kezdetén? A mi életünknek is lehetnek kitüntetett 

pillanatai, amikor „fordulat” következik be életünkben. 

Azonban ezt az eseményt általában megelőzi az imádság, 

az Úr jelenlétében való gondolkodás. A kegyelem által 

előkészített lélek képes arra, hogy olyan üzeneteket is 

felfogjon, melyek változást, fordulatot jelenthetnek 

életében. A nagyböjt előtti idő jó alkalom arra, hogy 

lelkünket erre a fordulatra előkészítsük.  

Ferenc atya 
 

 

Hamvazószerda 
 

2021-ben február 17-én van hamvazószerda, a 

nagyböjt kezdete. Ezen a napon tilos a húsfogyasztás, 

egyszer szabad jóllakni, de megengedett két másik, 

csökkentett mértékű étkezés is. A hústilalom 

mindenkire, az egyéb böjt a 18 és 60 év közöttiekre 

vonatkozik. Fel vannak mentve a betegek, a várandós és 

szoptató anyák, valamint azok, akik egészségi okokból 

egyszerre csak keveset fogyaszthatnak, továbbá a 

koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók és az 

olyan szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna 

munkájuk végzésében.  

Mint láthatjuk, egyházunk nagy megértéssel van 

mindenféle nehézség, akadályoztatás iránt. Értsük meg 

mi is, hogy a böjt lényege nem a tiltás, hanem hogy egy 

kis lemondással is emlékezzünk Krisztus kereszt-

áldozatára. És ezért tartsuk be az előírt hústilalmat is a 

nagyböjt pénteki napjain. 

→ 

Újlaki Hangok 
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Hamvazószerda már a nevében is jelzi a 

hamvazkodást, ami a bűnbánat jele. Idén, járvány idején 

a következőképpen zajlik a szertartás: 

„Miután elhangzott a hamut megáldó könyörgés, a 

pap meghinti a hamut szenteltvízzel, minden kísérő 

szöveg nélkül. Azután a jelenlévők felé fordulva 

hangosan mondja: »Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek 

az Evangéliumban!« vagy: »Emlékezz, ember, hogy 

porból vagy és porrá leszel!« Majd fertőtleníti a kezeit, 

maszkot húz, vesz egy kevés hamut az edényből és kísérő 

szöveg nélkül a hívek (lehajtott) fejére szórja.” 

Sz. J. 

 

 

Szent Margit ünnepe COVID idején 
 

Január elején felvetődött a kérdés Újlakon: hogyan 

tudjuk a Lékai bíboros úr által megteremtett hagyományt 

folytatni, hogyan tudjuk, hogyan lehetséges megtartani a 

Szent Margit égi születésnapjához közeli vasárnapon az 

ünnepi szentmisét? 

A szervező bizottság, élén Ferenc atyával és Márton 

atyával, online megbeszélést tartott. Be kellett látni, 

hogy most nem tudjuk a szokásos módon, a romoknál 

felépített szabadtéri oltárnál sok száz hívővel megtartani 

a szentmisét, hiszen a járvány, a járványügyi előírások 

ezt nem teszik lehetővé. Megszületett a döntés: a 

szentmise a romok közelében lévő Szent Mihály 

kápolnában lesz, a papság, a szerzetesek és az 

asszisztencia részvételével; a hívek a Mária Rádió és a 

Bonum TV segítségével tudnak belekapcsolódni az 

ünneplésbe. 

Így január 17-én képviselőtestületünk alelnöke, 

Harmat Péter a kápolnában köszöntötte Erdő Péter 

bíboros urat, beszédében felidézve Árpád-házi Szent 

Margit életének lényegét: 

„Istent imádni, őt engesztelni, egyházát szolgálni, 

királyi családját egységre, összetartásra rábírni - és 

emellett felebarátait: a társait, a nálánál sokkal kisebb 

rangúakat, a betegeket is szolgálni, ápolni.” 

Bíboros atya Ferenc atya, titkár atya és a jelenlevő 

domonkos atyák koncelebrálásával mutatta be a 

szentmisét. Szentbeszédének elején különös szeretettel 

köszöntötte a domonkos atyákat és nővéreket az 

alkalomból, hogy 800 éve, 1221-ben alakult meg Szent 

Domonkos rendjének magyarországi tartománya. 

Beszédében többek között kiemelte: 

„Szent Margit a Krisztussal való találkozás izzó 

várakozásában élte le életét. A mai ember számára talán 

ijesztőnek is hat az önsanyargatásnak az a szigorúsága, 

amit róla a hagyomány megőrzött. De Margit, a 

királylány nem gyűlölte az életet és a világot, nem 

mindentől megcsömörlött, keserű emberként fordult el a 

földi élet szépségeitől, ahogyan manapság sokan 

hajlamosak ezt szinte depressziós csömörrel megtenni. 

Szent Margit az extázis határáig 

menően szerette Krisztust. Ez volt az a 

pozitív magával ragadottság, ami 

különös tettekre is késztette. Erről írta 

az 1300-as évek elején a legendaszerző 

azokat a sorokat, amelyek Ráskay Lea 

domonkos apáca másolatában ma-

radtak ránk: »Gerjedez vala ez nemes 

szent szűz az isteni szerelemnek tüzével, 

és meggyulladván, imádkozék vala 

szüntelen […] [olykor] minden köz-

bevetés nélkül úgy, hogy a napnak első 

idejétül fogva az konventnek ebédjének 

[…] [idejéig] szüntelen imádságban 

marad vala.« Jézus kedvéért, az iránta 

való szeretetből imádkozott és vezekelt, 

végezte a legalázatosabb szolgálatokat. 

Az őiránta való szeretetből érdeklődött 

családja és az ország sorsa iránt is. Ezért próbálta meg 

bátyját és édesapját kibékíteni, és lecsillapítani a 

pusztító polgárháborút.” 

A bíboros atya homíliája végén elhangzott felhívást 

megszívlelve, ebben a járvánnyal küzdő, békétlen 

világban forduljunk bizalommal szentjeinkhez, „akik 

könyörgéseinkhez mindig odahajtják fülüket” (VI. Pál 

pápa), és kérjük a magyar királylányt: Szűz Szent Margit, 

könyörögj érettünk! 

 

H.Z.E. 

 

Köszönjük a Mária Rádió és a Bonum TV mun-

katársainak, hogy lehetővé tették nekünk, híveknek is az 

ünnepi szentmisén való részvételt, hacsak online módon 

is. És köszönjük az újlaki önkénteseknek is, hogy 

felkészítették a kápolnát az ünnepi szentmise meg-

tartására, valamint köszönet a liturgiában szolgálatot 

vállalóknak is.  
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Bibliaóra rendkívüli időkben 
 

Ezt a cikket tulajdonképpen a mellékelt 

képpel együtt inkább kordokumentumként 

a Historia Domus-ba, a plébánia történetét 

lejegyző gyűjteménybe kellene helyezni. 

Évekkel ezelőtt újságunk szerkesztői 

meglepően érdekes szemelvényeket kö-

zöltek ebből a Historia Domusból, például 

a plébánián történtekről a brutális szovjet 

megszállás idején, 1945-ben. Most is 

rendkívüli időket élünk, vagy legalábbis azt 

reméljük, hogy néhány év múlva, 

visszapillantva erre az időszakra, azt 

gondoljuk majd, de furcsa lehetett 

bankrabló felszerelésben, maszkban menni 

szentmisére. A mellékelt kép pedig a 

legutóbbi hétfő esti felnőtt bibliaórán 

készült, ami korántsem személyes rész-

vétellel, hanem online videó és hang kapcsolattal volt 

megtartva.  
A képen a középső részen éppen a 23 fő résztvevő 

látszik. Ők mindnyájan saját otthonukban tartózkodnak, 

ezért nem kell maszkot viselniük. Felül Ferenc atya 

látható, amint éppen előad, lent pedig a 

Domszky házaspár látszik, miközben az 

Apostolok Cselekedetei-ből az aznapra 

kiválasztott részletet Eszter olvassa fel. 

Bármennyire is mesterségesnek tűnhet egy 

ilyen online beszélgetés, mégis öröm, hogy 

legalább a távolból láthatjuk és hallhatjuk 

egymást, sőt még mosolyt is küldhetünk a 

többieknek, amit mostanában, ha „élőben” 

találkozunk, a maszkunk a felismerhetet-

lenségig eltakar.  

Bárki kapcsolódhat ehhez a hétfő 

esténként 19 órakor kezdődő, egy óra 

időtartamú bibliaórához, csak számító-

gépén vagy „okos” mobiltelefonján egy 

ingyenes „Zoom” nevű programot kell 

telepítenie. A hittanóra elérése a plébánia 

web-oldaláról a legegyszerűbb, erre a címre kattintva 

találhatjuk meg a kapcsolódási pontot: 

http://www.ujlakitemplom.hu 

/sb/hirek/online-bibliaora-2/ 

Harmat Péter 

 

 

Festette Schervitz Mátyás… 
 

Amit az éles szemű hívek már észrevehettek: 

Szent József oltárunk oromzatában az 

Atyaistent ábrázoló képet átmenetileg fény-

képmásolat helyettesíti. A Schervitz Mátyás által 

1768-ban festett képet – a szükséges, kötelezően 

beszerzendő engedélyek birtokában – Korhecz 

Papp Zsuzsanna, a Szabadkai Városi múzeum 

restaurátora vette át, azzal a céllal, hogy a 

várhatóan 2021 áprilisában Szabadkán meg-

nyíló, a korszak kiválasztott festőivel-

festményeivel foglalkozó kiállításon szerepeljen 

a kép. Schervitz Mátyás a korszak sokfelé foglal-

koztatott, ennek ellenére az utókor által név 

szerint kevésbé ismert mesterei közé tartozik – 

ez a kiállítás hozzásegíthet munkásságának jobb 

megismeréséhez, méltó értékeléséhez. Ennek 

egyik jeleként, képünk időszaki kivitelének 

engedélyeztetése során megismerve annak 

értékeit, a Miniszterelnökség Műtárgyfelü-

gyeleti Hatósági Főosztálya a közelmúltban el is 

indította a kép védetté nyilvánításának a 

folyamatát. 

A kölcsönadott kép – a kiállításra elvégzett 

szakszerű restaurátori munkával felfrissített 

állapotban – még ebben az évben visszakerül az 

eredeti helyére. 
 

Fejérdy Tamás 

http://www.ujlakitemplom.hu/sb/hirek/online-bibliaora-2/
http://www.ujlakitemplom.hu/sb/hirek/online-bibliaora-2/
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Keresztény szófejtés 
 

klérus 

szavunk mindmáig idegenül, latinosan cseng 

nyelvünkben, aki nem templomba járó katolikus, talán 

meg sem érti. A papságot, a papokat mint testületet 

jelöljük ezzel a szóval. Mint annyi „latin” szavunk, a 

clerus is a görög nyelvből származik. Ott ς 

[klērosz] a pontos alakja, jelentése pedig számos 

változáson, bővülésen ment keresztül az ókor folyamán. 

Eleinte a sorsolás eszközét jelentette, egy fa- vagy 

cserépdarabot; azután a sorsvetést magát, majd annak 

„eredményét”, vagyis amihez sorsvetés útján jutott hozzá 

valaki. Ez elsősorban örökösödés esetén történt, így 

azután a szó magát az örökséget, az örökölt vagyonrészt, 

birtokot is jelentette.  

Amikor az Apostolok cselekedeteiben Júdás helyébe 

másik apostolt választanak, ez sorsolás útján történik. 

Eredménye: „A sors Mátyásra esett” (1,26); a latin 

szövegben itt sors (ejtsd: szorsz), a görögben 

ς szerepel – ez utóbbi tehát még nem későbbi, 

nem a mai jelentésével bír. 

Hogy a szó mai jelentését megértsük, ahhoz előre is, 

de vissza is kell mennünk az időben. A Második 

Törvénykönyv 18. fejezetének elején ezt olvashatjuk: 

„1A Lévi fiai közül való papok, Lévi egész törzse ne 

kapjanak részt és örökséget Izraellel: az Úrnak felajánlott 

áldozatokból s a nekik felajánlott adományokból éljenek. 
2Az egész törzsnek ne legyen örökrésze testvéreik közt. 

Az Úr az ő örökségük, amint megígérte.” Az ’örökségük’ 

héber eredetije nahalah, görög fordítása klérosz, latin 

megfelelője pedig itt hereditas. 

De az ebben az örökségben részesülőkre már jól illett 

a ς =klērikosz] melléknév ’örökséges, az 

örökséget birtokló’ értelemben. Ahogyan régen a 

levitáknak, most a keresztény papoknak lett az Úr az ő 

örökségük (=klérosz), ők tehát mint örökösök: 

’klerikusok’, és mint ilyenek ’a klérus részesei, tagjai’. 

A klérus tehát: amiben a klerikusok részesednek, aminek 

ők része(se)i, az ő együttesük tehát a klérus. Azaz a 

papság. A 

 

klerikus  

szó tehát eredetileg melléknév, de már régóta 

főnévként használjuk. Jelentése a Magyar Katolikus 

Lexikon szerint: „Szent szolgálatot teljesítő személy. … 

A régi egyházjogban klerikus volt mindaz, aki megkapta 

a tonzúrát. A hatályos jog szerint csak az klerikus, aki az 

egyházi rend szentségében részesült.” 

A főnevesült klerikus szóból lehetőség nyílt újabb 

melléknév képzésére: 

 

klerikális. 

Jelentése: a klérushoz, vagyis a papsághoz tartozó. 

Többnyire nem is úgy, mint annak tagja, hanem mint 

annak híve, követője, ahhoz kötődő (személy). – Ez 

utóbbi szavunkból már kézenfekvő volt egy főnév 

megalkotása: 

 

klerikalizmus. 

Ennek meghatározását A Magyar Nyelv Értelmező 

Szótárából (Bp. 1961) idézzük: „Reakciós politikai 

irányzat, amelynek célja a katolikus egyház és a papság 

uralmának biztosítása vagy erősítése a politikai, 

társadalmi, gazdasági és szellemi életben.” – A szó 

jellemző vonása, hogy az egyház ellenfelei „gyártották”, 

azaz képezték, és persze használták. Jelenleg a magyar 

szókincs passzív elemének tekinthető. 

Szaszovszky József 

 

 

Karácsonyi számvetés 
 

Úgy gondoltuk, 2020-ban a vírusveszély ellenére se 

maradjon el a karácsonyi ajándék a plébánia részéről, sőt, 

éppen a bezárkózás idején nőhet meg a becse – 

természetesen nem anyagi, hanem gesztus-értéke miatt. 

Tíz többgyermekes családnak küldtünk, tíz rászoruló 

személynek adtunk – eltérő tartalmú – csomagot, a 45 ún. 

figyelmességi csomagot pedig idős és magányos 

testvéreink kapták. A csomagok célba juttatásában 

mintegy húsz fő vett részt, akiket mindenhol szeretettel 

– és különböző fokú óvatossággal fogadtak. A 

tapasztalatokról készült rövid beszámolókból idézünk: 

„…szép élmény volt az ajándékozás idén is annak 

ellenére, hogy nem lehetett úgy bemenni a lakásokba egy 

hosszasabb beszélgetésre, mint a korábbi karácsonyok 

idején. De most is sor került egy-egy lépcsőházi 

beszélgetésre.” – „…a kapuban tudtam átadni a 

csomagot, nagyon köszönte. Gondolom a Covid miatt 

engem féltett.” – „N. I.-nél időztem egy fél órát, ő is örült 

a látogatásnak. Ő is jelezte, hogy nem szükséges, hogy 

csomagot vigyünk, de a látogatásnak örült.”  – „Idén 

mindenkit otthon találtam és mindenkivel tudtam pár szót 

beszélgetni.” – „Mindenki kimondottan örült annak, 

hogy Újlak közössége számontartja őket, s ezt így is 

kifejezi.” – „Köszönöm, hogy részt vehettem ebben a 

karácsonyi ajándékcsomag-kiszállításban.” 

Add, Urunk, hogy jövőre a csomagkézbesítők mind 

átléphessék az otthonok küszöbét és a címzettek bátran 

kitárhassák ajtóikat! 

 

Sz. J. 
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Emlékeimből 
 

Udvardy „Laci bácsi”, aki az újlaki karitasz-tevékenység motorja volt 

évtizedeken át, írásban rögzítette élményei egy részét. Ebből közlünk ízelítőt. 

 

„Én hiszek a csodákban” (Mécs László) 

Kicsit messzebbről kell kezdenem, hogy feltárjam a 

Mindenható kegyelmét, mely végigkísért útjaimon. 

Az újlaki pébánián már 1988-ban megszerveztük az 

erdélyi menekültek segélyezését, melynek anyagi háttere 

ingadozott. Hétfői napokon átlag 100 fő sorakozott a 

plébánia udvarán, a tárgyi segítségen kívül pénzre is 

szükségük volt. Ennek fedezetéről a hívek támogatása 

mellett Gyulai Endre püspök úr gondoskodott (mellesleg 

a menekült táborok felállításáról is). Három év alatt 3000 

családnak nyújtottunk segélyt – közel tízezer embernek. 

Dr. Cseresnyés Nándi bácsi karitasz-vezetőnk az 

egyik vasárnapi mise után szólt, hogy nem tudja, miből 

fogunk pénzt adni másnap, mert a kassza kiürült. 

Mondtam, bízzuk a Jóistenre, hisz a magunk részéről 

mindent megtettünk. Hétfőn kora délután még mindig 

nem volt pénz, Gyulai Endre püspök úr a Hortobágyon 

irányította a menekülttáborokat. 

A menekültek aznap is jöttek hozzánk szép számmal, 

amikor egyszerre megjelent Szőke János atya és 

négyszázezer forintot hozott. A Jóisten nem akart 

szégyenbe kerülni. ☺ 

A kegyelem gondoskodását minduntalan 

megtapasztalhattam. Egyik utunkon egy hatalmas 

szállítmányt vittünk, és többen csatlakoztak 

konvojunkhoz. Akkoriban az MTA amortizálta 

villanyírógépeit, ezekből sikerült megszereznem öt 

darabot. Vittem Kolozsvárra Kallós Zoltánnak, Tőkés 

Erzsébetnek, Marosvásárhelyre Sütő Andrásnak, 

Marosszentgyörgyre Bálint Jenőnek. Már csak egy darab 

maradt, ez Gyimesfelsőlokon Vas Ince plébánosé lett.  

Csapatunkból az egyik csoportot Marosvásárhelyen 

hagytam, a másikat Gyulafehérvárra küldtem, én magam 

a Csángóvidékre mentem, ahonnan éjfél körül értem 

vissza Szentegyházasfaluba. 

Igen fáradt voltam és szerettem volna mielőbb ágyba 

kerülni. Igen ám, de hiába dörömböltem, senki sem 

nyitott ajtót a plébánián. Mit volt mit tenni, beláttam, 

hogy az autómban leszek kénytelen aludni. Február volt, 

egyetlen farmeröltöny volt rajtam és elég hamar fázni 

kezdtem. Hajnali háromig fészkelődtem, amikor 

elhatároztam, hogy lemegyek Székelyudvarhelyre a 

főplébániára, ott még tán hajnalban is beengednek. 

Beindítottam a kocsit és rémülten tapasztaltam, hogy a 

világítása nem működik, a kapcsolókar tönkrement. A 

nagy sötétben alig lehetett látni, az ég borult volt, a hold 

sem világított. Nagy óvatosan elaraszoltam az 

országútig, és ott tanácstalankodtam, hogy világítás 

nélkül akár fel is nyársalhat egy kóbor autó. Egyszerre 

csak a Hargita tetején egy magyar rendszámú Lada 

fékezett csikorogva mellettem, és szépen levezetett 

Székelyudvarhelyre. 

Más alkalommal Kolozsvár előtt a feleki tetőn 

tönkrement a fékem, a fékhenger is kipukkadt. 

Tanácstalanul próbáltunk autókat leállítani, hogy 

segítsenek, ugyanis alkatrészt kapni szinte reménytelen 

volt. Egyszerre csak megállt egy autó, melyből egy 

román férfi szállt ki és intett, hogy várjunk, hazamegy 

alkatrészért. Kisvártatva visszajött és szakszerűen 

megcsinálta. Kiderült, hogy Piteștiben dolgozott a Dácia 

gyárban, és fékhengert csak ott lehetett beszerezni. 

Kétezer forint volt nálam, mikor végzett, oda akartam 

adni. Erre ő a kocsimon lévő máltai emblémára mutatott 

és nem fogadott el pénzt. Hasonló élményem volt 

Marosvásárhelyen: a Nemzeti Felszabadítási Front egyik 

román ezredese egy szép halom benzinjegyet adott 

ellátmányából, mikor megtudta utunk célját. 

 

Udvardy László 

 

 

Hírek, hirdetések 
 

Február utolsó vasárnapján, 28-án gyűjtés lesz templomainkban, így Újlakon is a katolikus iskolák 

javára. 

 

Február elején két jeles nap követte egymást: 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, 3-án 

pedig Szent Balázs püspök emléknapja. A járvány dacára mindkét napon jelentős létszámban vettünk részt 

a szentmiséken. 2-án a szokásos templomi körmenet elmaradt, de a gyertyaszentelést megtartottuk. A 

reggeli misét a Mária rádió is közvetítette, a zenét Tóth Miklós Zsolt szolgáltatta. 

 

Február 3-án a misék végén Balázs-áldásban részesültünk. Talán azért is vettünk részt ebben olyan 

sokan, hogy a szent püspök közbenjárását kérjük ezúttal nemcsak a torokbaj, hanem a jelenleg pusztító 

veszélyes betegség elmúlásáért is. Az esti szentmise ünnepélyességét nagyban erősítette a Sarlós 

Boldogasszony Kórus éneke. 



Újlaki Hangok 6 2021. február 

Egy forint kiadása nélkül is támogathatjuk az egyházat 
 

Rendelkezés az SZJA kétszer 1%-áról 
 

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 adót utalja az állam annak a szervezetnek, 

amelyet megnevez. 

Arra buzdítunk mindenkit, aki személyi 

jövedelemadót fizetni köteles, hogy annak első 1%-át az 

Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványnak, 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 javára 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 az újlaki 

templom felújítása vagy közösségeink támogatása. 

Molnár Kálmán 

 

Családi események januárban 
 

Halottaink: Kristóf Szilárdné Gizella (92), Ördög Mihályné Mária (89), Judák Ferenc (74), 

Kató Tiborné Krisztina (86), Tóth Ferencné Éva (87), Tusnai Tiborné Mária (89), 

Földes Gyula Sándorné Ágnes (75) 

 

 

Plébáninák rendszeres programjai 
 

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)  

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730 

Iroda: (Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

hétfőn és pénteken: 1000-től 1200 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök: 1600-tól 1800 óráig. 

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. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden hó-

nap első keddi napján 16 órától a Szent Margit terem-

ben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől). 

Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: 

Hétfőn és csütörtökön 1900-től 2100 óráig a Szent István 

teremben. Szeretettel várja a szép hangú jelentkezőket a 

kórusba és közösségi programjaira Török Andrea 

karnagy (tel: 20/483-0149). 
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