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Ismét újlaki búcsú 
 

Tavaly hatalmas jelenléttel sikeres új-

laki búcsút tartottunk a templomkertben. 

Nagyon sokan voltunk és nagyon jóked-

vűen ünnepeltünk a járvány nyári szüneté-

ben. Idén július 4-én ismét búcsú lesz, 

amelyen megint nagy számú résztvevőre 

és sok mosolygós arcra számítunk. A ko-

ronavírus visszaszorulóban van, legtöb-

bünk megkapta a második oltását is, így 

minden adott rá, hogy újra találkozzunk és 

újraépítsük közösségi kapcsolatainkat. 

A búcsún énekel majd nekünk az Új-

laki Sarlós Boldogasszony Kórus és dalol-

nak majd a gitáros kórus fiataljai is. Kerek-

asztal-beszélgetés lesz az újranyitásról, és 

megújult, érdekes kvízjátékban vehetnek 

részt az elméjüket élesíteni kívánók. Újra 

lesz bográcsozás és főzőverseny, amelyen 

mindenki számot adhat lecsófőzési tudásá-

ról. Várjuk a csapatokat a főzőversenyre! 

 
De a legfontosabb az, hogy sok vidám, 

felszabadult arcot lássunk, sokat moso-

lyogjunk és sokat beszélgessünk olyanok-

kal, akiket régen nem láttunk vagy akár 

még nem is ismerünk. Sok szeretettel vá-

runk mindenkit július 4-én, vasárnap, már 

a 9-es mise után a templomkertben! 

 

A Sarlós Boldogasszony plébánia búcsúja 
  

„Hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki” (Lk 1,45) 
 

Eltelt egy év, és plébániánk újra ünnepel. Sarlós Boldogasszony 

napján arra emlékezünk, hogy Isten szeretete kiáradt, hogy ez a sze-

retet az emberek számára megtapasztalhatóvá vált. Az evangélium jól 

érzékelteti ennek a szeretetnek kisugárzó hatását. Mária elindul, hogy 

örömét megossza rokonával, Erzsébettel. Erzsébet belső kegyelmi lá-

tással „áldottnak” és „boldognak” nevezi őt, és boldogságának a for-

rását is jelzi: „hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki” 

(Lk 1,45) Mária ajkán pedig egy dicsőítő ének fakad, amellyel ma-

gasztalja Istent.  

Minden évben ugyanarra az eseményre 

emlékezünk, de nem biztos, hogy mindig 

ugyanúgy gondoljuk át ezt a történetet, és 

nem biztos, hogy ugyanarra a cselekvésre 

indít minket. Ebben az évben mintha  

Mária hite még többet üzenne szá-

munkra. A hit erénye ugyanis nem csupán 

értelmi elfogadást, hanem ráhagyatkozást 

is jelent. Hinni azt jelenti, hogy az ember 

átadja magát Istennek, bízik abban, hogy 

Istentől iránymutató jeleket, küldetést kap, és az Ő erejéből merítve 

ezt a küldetést teljesíteni tudja. Így Mária bízhatott benne, hogy Er-

zsébettől befogadást, támogatást fog kapni.  

Mit üzenhet ez a mai ünnep számunkra? Talán azt, hogy mi is 

egyre jobban felismerjük küldetésünket a mai világban, és higgyünk 

benne, hogy ehhez a küldetéshez a támogatást megkapjuk. A külde-

tésünk felismeréséhez nagy segítséget adhat az elmúlt másfél év ta-

pasztalatainak a feldolgozása. A válság jelezhette például azt, hogy 

egy, csak az anyagi javak fogyasztására serkentő társadalom tévúton 

jár. Sokkal nagyobb jelentősége van a szellemi és lelki értékeknek, 

mint például a barátságoknak és a családi életnek. A válság azt is je-

lezhette, hogy vannak olyan emberek, akiknek anyagi helyzete meg-

rendült, és még inkább kiszolgáltatottá váltak. Végül azt is felfedez-

hettük, hogy még nagyobb jelentősége van annak, hogy a környező 

közép-európai országokkal összefogva képviseljük hitbeli és nemzeti 

értékeinket. Küldetésünket jobban felismerve higgyünk abban is, 

hogy a felismert tévedéseket javítani tudjuk, hogy egymással közösen 

a jó cél elérése érdekében tenni is tudunk. 

  

Újlaki Hangok 

Molnár Kálmán Ferenc atya 
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Cserkészet Újlakon,  

pl. Pipacs őrs… 

Az elmúlt évben a cserkészélet is rendha-

gyóan zajlott. Csapatunk szeptemberben költözött 

be a plébániára, így ősszel el tudtuk kezdeni az 

őrsgyűléseket „élőben”. Ezeket a gyerekek és mi 

vezetők is nagyon élveztük. Sajnos nem sokkal 

ezután jöttek a korlátozások és nem találkozhat-

tunk személyesen. Ennek ellenére nem állt meg az 

élet, így a vezetők online kezdtek el foglalkozáso-

kat tartani az őrseiknek. Sok kreatív játékot fedez-

tünk fel és találtunk ki azért, hogy otthonról is ér-

dekesek maradjanak az őrsgyűlések. Ilyenkor jó 

volt látni a gyerekek arcát, még a képernyőkön ke-

resztül is. Számomra sokszor ez volt a hét fény-

pontja. 
 
  

 

 

 

Tavasz elején több őrsnek is volt lehetősége, 

hogy elmenjen kirándulni. Ez sokaknál újra bein-

dította az életet. Így mi (Pipacs őrs) is ellátogat-

tunk a hármashatárhegyi barlanghoz.  Sajnos ez 

után újra csak számítógépen keresztül találkozhat-

tunk egymással. A tavasz közepén tartottunk pár 

hét szünetet, hogy fel tudjunk töltődni a hosszú 

online-os időszak után. Majd május végén végre 

újra megtarthattuk első élő foglalkozásainkat. Ezt 

mindenki nagy lelkesedéssel fogadta. Az első őrs-

gyűléseken sokat játszottunk és cserkésztudásun-

kat is bővítettük. Jó volt látni, hogy a gyerekek a 

nagy kihagyás ellenére azonnal egymásra és ránk 

hangolódtak. Szerencsére egészen az iskolai év 

végéig tudtunk a lányokkal találkozni. Június 20-

án több cserkész is felvette a bérmálás szentségét. 

Ezen a szentmisén a cserkészcsapat többi tagja is 

részt vett, és a végén a csapatzászló is áldásban 

részesült. 

Keresztény szófejtés 
próféta 
 

szavunk, mint egyházi „szakszókincsünk” nem csekély ré-

sze, az ókori görög nyelvből származik. Eredeti alakja 

ς [profétész], és ez a [profémi] ’előre 

megmondok’ ige származéka. Profétész-nek elsősorban 

azonban nem a jóst, hanem a jóslat magyarázóját tekintették, 

például aki Delphoiban a Püthia gyakran többértelmű jósla-

tait értelmezte. Hasonló értelemben alkalmazták a szót 

egyiptomi papokra is mint istenek üzeneteinek magyarázó-

ira. De profétésznek, azaz prófétának nevezi Szent Pál Epi-

menidész régi krétai görög költőt is Tituszhoz írt levelében 

(Tit 1,12). 

A Hetvenes 

görög fordítás 

készítői a héber 

nábi szót adták 

vissza a görög 

profétész-szel. A 

Bibliai Lexikon 

szerint a héber 

szó „a legrégibb 

időben Isten di-

cséretének elra-

gadtatott hirde-

tőjére” vonatko-

zott. „Az elra-

gadtatott állapot 

– úgy látszik – 

visszaélésekre 

adott alkalmat, 

mert a nabi rosszalló színezetet kapott.” Így aztán az Ószö-

vetség prófétái közül egyesek alkalmazták magukra a nábi 

elnevezést, mások inkább kerülték (vö. H. Haag: Bibliai Le-

xikon, próféta címszó). Számunkra mindegyikük ’próféta’, 

eredetileg latinos helyesírással propheta – és ez a szó terjedt 

el kevés változtatással a kereszténységet felvevő népek kö-

rében. 

Megemlítendő, hogy a próféta fogalma túlmutat a zsidó-

keresztény vallás és kultúra körén. Az iszlám is számontart 

prófétákat, akik közül az „utolsó és legnagyobb” Mohamed 

próféta volt. Törökül: peygamber Muhammed. A ’próféta’ 

szót tehát mi, keresztények alkalmaztuk a nagyhatású vallás-

alapítóra. 
  

Szaszovszky József 

Michelangelo: Jeremiás próféta 

Gyulai Sarolt őrsvezető 
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A Pro Ecclesia Budensi ad Visitantem emlékérem 2021. évi kitüntettjei mindketten orvosok, egészségünk gondos 

védelmezői. „Civilben” pedig plébániai közösségünk tagjai, akik tesznek is ennek a közösségnek erősödéséért. 
 

dr. Tasnádi Gyöngyi 
 

Nyugdíjas belgyógyász orvos vagyok. Egy ritka 

anyagcsere-betegséggel, az akut porphyriákkal foglalko-

zom. 1966-ban az első munkanapomon 

nagyon megérintett egy 23 éves, mind a 

négy végtagjára béna beteg állapota. Azóta 

minden energiámat az akkor még hazánk-

ban alig ismert betegség felismerésére, 

megelőzésére, a betegek gondozására for-

dítottam. Az évtizedeken át tartó kapcsolat 

során sikerült egy összetartó, jó munkakö-

zösséget létrehozni. 2009-ben munkám el-

ismeréseként Batthyány-Strattmann Lász-

ló-díjat kaptam. 

Nagyon sok örömet jelent számomra ez a munka, ér-

zem a betegek szeretetét és ragaszkodását. Hivatásomat 

a Jóisten ajándékaként élem meg, az Ő kegyelme adott 

bátorságot és erőt a nehézségek, akadályok leküzdéséhez, 

az Országos Porphyria központ, alapítvány és egyesület 

létrehozásához.  

Nyugdíjazásom óta igyekszem a szer-

vezésben és az emberi kapcsolatok kiala-

kítása során szerzett tapasztalataimat ka-

matoztatni az idős újlaki hívek körében. 

Az utóbbi időben alkalmam volt egész-

ségügyi dolgozókat szentségimádásra 

hívni, a Covid-járvány alatt pedig időse-

ket egyénileg támogatni, problémáikat 

megoldani, tájékoztatni őket a járvánnyal 

kapcsolatos teendőkről. Jelenleg a Rózsa-

füzér-társulat ujjászervezésén dolgozom. 

Szeretnék fiatalabb híveket is meghívni, jó közösséget 

kialakítani, melyben az egyes korosztályok közelebb 

kerülnének egymáshoz.  

Az Újlakért emlékérmet nagyon köszönöm. 
 

Soósné dr. Bognár Bernadette 
 

1953-ban születtem Kőszegen. Gyermekkorom meg-

határozó éveit orvos nagyapám házában töl-

töttem, hivatásomat is tőle kaptam. Szüleim 

jezsuiták vezette kisközössége, hitük meg-

vallása indított hívő életre. Nyíri Tamás pro-

fesszor úr újlaki káplánsága idejében indult 

felnőtt hitem. Férjem Soós Zsolt matemati-

kus, akivel Kozma Imre atya fiatal házas kö-

zösségéhez tartoztunk. Barátságaink ott ala-

kultak és azóta is tartanak. 

Négy gyermekünk születetett. Zsolt ál-

dozatos szeretete tette lehetővé, hogy orvosi 

hivatásomat gyermekeim mellett is gyakorolhattam. 

A Bajcsy-Zsilinszky kórházban belgyógyász voltam, 

1989 óta Óbudán háziorvos vagyok. 

Férjem halála után Beran Ferenc atya 

reggeli szentmiséi és hétfői hittanórái 

meghatározó erőt adnak. Az újlaki plébá-

nia képviselő-testületének tagja vagyok. 

Testvérem, barátaim, imaközösségünk 

vezetnek utamon. Hálát adok gyermekeink 

szerető családi életéért, nagy öröm nyolc 

unokánk. Két lányom és családja az újlaki 

házas közösséghez tartozik.  

Orvosi hivatásom örömmel tölt el, 

munkámat szolgálatnak tartom. 

 

Újra együtt az újlaki nyugdíjas klub 
 

Kedden, június 26-án – hosszú kihagyás után – nyugdí-

jasklubot tartottunk, amit már korábban is terveztünk, de bizo-

nyos okok miatt halasztottuk. Tekintettel arra, hogy a plébánia 

közösségi terei már foglaltak voltak a napközis tábor számára, 

úgy döntöttem, hogy nálunk tartjuk meg az összejövetelt, jó 

idő esetén a kertben, más esetben a lakásban. Nagyon ki vol-

tunk már éhezve valamennyien egy közös, örömteli együtt-

létre. Heten tudtunk összejönni, nem terveztem előre meg-

adott témát, mert a cél az volt, hogy a hálaadás, a találkozás 

öröme, az élmények, nehézségek megosztása töltse be ezt a 

pár órát. Persze a hőség akkora volt, hogy kerti időtöltés szóba 

sem jöhetett, de a kellemesen hűvös lakás mindenkinek jól 

esett. Nagyon-nagyon jó élmény volt ez a találkozás. A hiány 

egyéként is mindig felerősíti a vágyat a jónak, fontosnak, ér-

tékesnek tartott dolgok elérésére.  

Júliusban nyári szünet lesz, de mindenkit szeretettel 

hívok a csütörtöki, Jézus Krisztus jelenlétében való ta-

lálkozásokra, a szentségimádásokra. Legközelebb au-

gusztus 17-én , illetve 31-én tervezek összejövetelt a plé-

bánián, hogy a szeptember 5-én kezdődő Eucharisztikus 

Kongresszus közös programjait kellően összehangoljuk. 

 Kerek Imréné Judit klubvezető 
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Nyári Újlaki Fesztivál
Nagy dilemma előzte meg a Nyári Újlaki Fesztivál 

nyitóeseményét, az Elek István-kvartett koncertjét: va-

jon szabad-e egy katolikus plébánián jazzkoncertet tar-

tani? A kérdésre a választ Ferenc atya nyitógondolatai és 

az 50 résztvevő mosolygós arca adta meg. Ferenc atya 

azzal vezette be az estét, hogy „ami szép, az gazdag lel-

kiséget is jelent”, márpedig a zene szép, tehát Istennek is 

tetsző dolog.  

A Fesztivál gondolata azért merült fel, mert a csak-

nem másfél éve tartó koronavírus-járvány sok egyéni és 

közösségi kapcsolatot megszakított, és ezért szükség 

volt egy felszabadult, vidám, közösség-visszaépítő plé-

bániai eseményre. Az Elek István-kvartett remekül ját-

szott, óriási hangulatot teremtett. A lábak dobogtak a ze-

nére, és Weisz János, az újlaki képviselőtestület tagja 

magával ragadóan zongorázott. Idősek, középkorúak, fi-

atalok és sok gyerek is eljött a fesztiválra, amelynek a 

hangulatát az időjárás sem tudta befolyásolni. A részt-

vevők a többször is eleredő eső ellenére is kitartottak, 

hangulatos estét töltöttek együtt az újlakiak. 

Külön érdekessége volt az estének a Frissítőpont, 

ahol Domszky Eszter mókás fantázia-nevű szörpöket és 

fröccsöket szolgált fel a megszomjazóknak. Népszerű 

volt az Újlaki Vakcina és a Ministránsfröccs. 😊 A meg-

éhezőket ismét a Kolosy téri pék ajándékba adott pogá-

csái lakatták jól.   

A Nyári Újlaki Fesztivál ezzel a június 12-i jazzkon-

certtel nem ért véget, további programjairól hamarosan 

tájékozódhatnak az újlaki hívők. Végül pedig említsük 

meg a Fesztivál szervezőit, az újlaki képviselőtestület 

Újraépítő közösségének a tagjait: Hecsei Nikit, Domszky 

Esztert, Lasetzky Krisztát, András Kingát, Domszky 

Andrást, Weisz Jánost, Munkácsy Pétert és Kiss Mar-

cit is. 

 

Napközis tábor 
 

Újlaki Napközis Táborunk az iskola befejeztével 

megnyitotta kapuit. Örömünkre szolgál, hogy a gyere-

kek létszáma az elmúlt évekhez képest folyamatosan nö-

vekszik. Azonban a sok gyer-

mek mellé segítők is kellenek. 

Szerencsére belőlük sincs hi-

ány, mivel 20 fiatal segíti a tá-

bori munkát, reggelit készíte-

nek, játékokat szerveznek, te-

relgetik a kicsiket és segíte-

nek, ahol szükség van rájuk.  

A járvány megnehezítette a szervezők feladatát, mi-

vel a külsős programok korlátozottá váltak. Ennek elle-

nére két programot sikerült megszerveznünk. Június 24-

én, csütörtökön a Görzenálban voltunk, ahol csapatos 

vetélkedő volt a gyerekeknek, július 1-jén, csütörtökön 

pedig a 3. Kerületi Tűzoltó-

ságra fogunk ellátogatni. 

Mindannyiunk számára szív-

melengető azt látni, mikor a 

gyerekek délután a szüleikkel 

azon alkudoznak, hogy még 

nem szeretnének hazamenni a 

táborból. 

Kellemes pihenést és tartalmas nyarat kívánunk min-

denkinek!

Molnár Kálmán, az Újraépítő közösség tagja 

Szöllősi Luca táborvezető 
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Július 16. a Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja, kápolnánk búcsúja 

A „Tomaschütz”-kápolna régi oltárképe 
jelenleg plébániánkon, a plébánosi lakosztály bejárata fölött található. Felirata a következő:

Treue Copie des B. Hl. Anton in 

der Insel Schütt im J. 1715 auf-

gef. u zu MarTemek verehrt  

wunderthät M. Bildes von Tom. 

Schütz dieser Kapelle gewidmet, 

von Jacob Bauer seinem Schwi-

egersohn u dessen Ehegatt. 

Elisabeth, im J. 1815, gegenwär-

tig aber von dem eifrigen  

Curator Jos. Benda u. dessen 

Gattin Theresia renowirt worden 

ist 1854.  

Azaz: Hű másolata a csallóközi 

Szentantalban 1715-ben felta-

lált és MarTemekben [?] tisz-

telt csodatévő Mária-képnek, 

Thomas Schütz által e kápolná-

nak felajánlva, veje, Jakob Bau-

er és annak neje, Elisabeth által 

1815-ben, jelenleg pedig Josef 

Benda buzgó templomgondnok 

és neje, Theresia által felújít-

tatva 1854.

 

A Mar(ia)Temek helységnév egyelőre megfejtésre vár. – Internetes információ szerint a szentkép eredetijét „1995-

ben elrabolták, amely azóta sem került elő. 

A kápolna búcsúját július 18-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel a helyszínen ünnepeljük.  
 

 

 
 
 

Július 26. Szent Joachim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja  

Krisztus Jézus nagyanyja 
 

A Mindenható örök tervében szerepelt Szűz Mária, 

akinek szüleit Szent Annának és Szent Joachimnak hívták. 

Nem tudunk sokat róluk, a Szentírás nem emlegeti őket. 

Csupán apokrif írásokból sejthetünk meg valamit egykori 

létezésükről, mivoltukról. A hagyomány 

szerint idősek voltak már, és még nem 

született gyermekük, pedig egész életü-

kön át azért imádkoztak. A zsidó vallás 

úgy tartotta, ha valakiket az Isten nem áld 

meg utóddal, akkor az az emberpár bű-

nös, nem érdemlik meg ezt a csodát. Egy-

szer azonban látomásban megtudták, 

hogy imáik meghallgatásra találtak, Anna 

gyermeket fogan. Mekkora öröm volt ez 

számukra! Végre úgy léphettek az embe-

rek elé, hogy ők is az Úr áldottjai. Életet 

adhatnak egy újszülöttnek, akiről akkor 

még nem is sejtették, hogy ő a kiválasz-

tott, aki szeplőtelenül fogan, és a világ 

Megváltóját hordozza majd a szíve alatt. 

Csak egy átlagos gyermekért fohászkod-

tak, azonban rendkívül erős hitükért egy 

nem mindennapi „kinccsel” adományozta meg őket a Te-

remtő. A hagyomány szerint Szent Anna megélte a Szent 

Család hazaköltözését Egyiptomból Názáretbe, így al-

kalma volt az Üdvözítőt magához ölelni, nagymamaként 

dédelgetni. 

Nagyszülőként megtapasztaljuk, hogy unokáinkat ille-

tően nem az a feladatunk, ami gyermeke-

inknél volt, mi már csak besegítünk neve-

lésükbe lehetőségeink szerint, de az értük 

való szüntelen imádkozással a távolból is 

kísérhetjük életüket! Szent Joachim és 

Szent Anna ott áll minden őszinte imád-

ságunk mögött, és elviszik azt Teremtőnk 

elé. Fohászkodjunk hát kedves népéne-

künkkel: 
 

Védelmezze pártfogásod  

Mindenkor az i f júságot;  

Légy a szűzek őrzője  

Szűzanyánk szent szülője.  

Kérünk te szent magzatodért ,  

és kit  ő szült  Megváltónkért ,  

Szent Anna, Szent Anna,  

Krisztus Jézus nagyanyja,  

légy híveid oltalma!”  
 

A Szent Anna oltár díszítője
  

Szaszovszky József 
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Plébániánk 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 misék után 1930-ig.  

Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730, minden 

hónap 27-én Szent Margit vesperás 1730. 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-

én a 1800 órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel 

minden hónap első szombatján a 1800 órai misét. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért min-

den hónap első keddi napján 16 órától a Szent 

Margit teremben.  

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 
 

Bibliaóra nyáron is minden hétfőn este 7 órakor 

a Szent Margit teremben. 
 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái nyáron 

szünetelnek. Új tagok jelentkezését továbbra is 

várja Török Andrea karnagy. 

 

Családi események 
 

Halottaink: Fodor Lászlóné, Valéria (88),Kovács 

Istvánné, Katalin (85), Csontosné Csanády Éva 

(86), Schmell János András (65), Pete György 

(77), Pete Györgyné (74), Juhár Zoltán (91) 

A keresztség szentségében részesültek: 

június 5: Végvári Klára, Végvári 

Stella; június 6: Szikora Márk; június 

20: Ponori Thewrewk Ajtony András 

és Szalay Olivér, június 27: Kroó Janka 

Elsőáldozáshoz járult:  

június 20: Ponori Thewrewk Ajtony András 

A bérmálás szentségében részesültek: 

június 20: Abonyi Zsanett, Büki Orsolya, Dala 

György Dániel, Fekete Szilvia, Gyulai Koppány 

Illés, Gyulai Sarolt, Indra Dániel, Indráné Oláh 

Anita, Korencsi Anna Virág, Korencsi Gergely, 

Kun Judit, Ponori Thewrewk Ajtony András, 

Rigó Réka, Schäffer László, Schäffer Margit, 

Tóth Tímea 

Hírek, hirdetések 
 

A plébániai irodában július és augusztus hónapban szerdán és 

csütörtökön du. 4-től 6-ig, pénteken de. 10-től 12-ig intézhetjük 

ügyeinket. 
 

A közösségi ház tetőcserepezésére az adományokat plébániánk 

OTP Banknál vezetett (Budapest-Újlak SB Plébánia, OTP 

11702036-20546803 számú) számlájára történő utalással juttat-

hatjuk el, de személyesen is be lehet fizetni hétvégén az infor-

mációs irodában, hétköznap a plébánia irodájában. 
 

A társadalometikai kör nyári szünetet tart, legközelebb ősszel, 

előre meghirdetett időpontban találkozunk. 
 

Július 2. templomunk búcsúnapja, Szűz Mária látogatása Er-

zsébetnél, latinul Visitatio Beatae Mariae Virginis ünnepe. Mi-

vel ez idő tájt kezdődik az aratás, az ünnep népi elnevezése Sar-

lós Boldogasszony. Ezen a napon a reggel ½ 7-kor és az este 6-

kor kezdődő szentmise is ünnepélyes, orgonás szentmise lesz. 
 

Július 4-én, vasárnap tartjuk templomunk búcsúünnepét. A 

9-es szentmisén a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgál Török 

Andrea karnagy vezetésével, a ½ 11-es szentmisét Tóth Miklós 

Zsolt kántor orgonajátéka és éneke teszi ünnepélyessé.  

A templomkertben már 10 órakor kezdődnek a programok (ld. 

külön cikkünket) és délután 3 óráig tart a közös ünneplés. 
 

Az Újlaki családos tábor július 9-től 12-ig lesz, a városlődi 

Iglauer Parkban. Jelentkezés: Udvaryné Kovács Bettinél  

(ukovacsbetti@gmail.com). Szeretettel várunk idén is minden 

újlaki családot, célunk, hogy a szülők és gyerekek még jobban 

megismerjék egymást, közösséggé váljanak 
 

A Kármelhegyi Boldogasszony kápolna (Ürömi út–Szépvöl-

gyi út sarok) búcsúünnepét július 18-án du. 4 órakor tartjuk. 
 

 

Kiscelli kérdések 
 

Helytörténeti tárgyú kérdéseket szeretnénk olvasóinknak to-

vábbítani, hátha valaki segíteni tud a megoldásukban. A kérdések:  

„Keresem egyrészt Hamvas Bélának a második világhábo-

rúban lebombázott Remetehegyi úti házának a helyét, illetve 

bármilyen adatot, amely a Hamvas-lakással, itteni életével kap-

csolatos. Érdekes módon a hivatásos Hamvas-kutatók sem ren-

delkeznek támpontokkal.”  

„Másrészt keresem a világot a második világháború előtt 

motorkerékpárral körbejáró Bartha Gyula Kiscelli kastély-kö-

zeli csodakertjét, amelybe egzotikus, távoli útjairól származó 

növényeket ültetett.  Ennyit tudunk róla: Bartha Gyula a Kiscelli 

kastély közelében nyitott kertészetet, s az út során látott mester-

fogásokat alkalmazva igyekezett azt sikerre vinni. Élete végéig 

itt töltötte mindennapjait, 1972-ben hunyt el. –  A kertnek mos-

tanra semmi nyoma (?), de vajon hol lehetett és mikor tűnt el?” 

A válaszokat megosztjuk olvasóinkkal és továbbítjuk a szin-

tén a környéken élő kutatónak. 
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