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Élő rózsafüzér Budapestért!
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő.
Radnóti Miklós
Naptár
(részlet)
Péter és Pál: Damaskus,
fény kel az útporbúl:
Paulussá Saulus
lováról lefordúl.
Ej haj csodaév
fordul és cserél
minden éjből nap lesz,
minden napból éj.
Babits Mihály
[Új esztendő beköszön]
(részlet)

Hurrá, nyaralunk ?!

Május 12-én - egy nappal a fatimai jelenés 90. évfordulója előtt – zajlott le az Élő rózsafüzér zarándoklat
Budapestért. A zarándoklat fő célja a közös imádság volt,
az idén szeptemberben megrendezésre kerülő városmisszióért, Budapestért, valamint a környékbeli emberekért.
A zarándoklatnak öt indulási (Máriabesnyő, Csillaghegy, Farkasrét, Soroksár, Rákoscsaba), és öt érkezési helyszíne (Fót, Kerepes, Pestszentlőrinc, Nagytétény,
Máriaremete) volt. Az öt érkezési pontba két irányból érkeztek a zarándokok, pl. Máriaremetén a Farkasrétről, valamint a Csillaghegyről – ebben a csapatban voltunk mi induló zarándokok találkoztak.
A reggeli borongós időjárás ellenére kb. 150-en indultunk neki a 21 km-es távnak, és sokan célba is értünk,
voltak, akik leváltak, voltak, akik később csatlakoztak. Újlakról összesen kb. 10-12-en lehettünk. Szakadó eső, majd
ragyogó napsütés kísérte utunkat, és hála a szervezőknek,
itt-ott elemózsiával és innivalóval, s ami még fontosabb,
meleg szívvel vártak bennünket.
folytatás a 2.oldalon

Mindenkinek szüksége van arra, hogy a mindennapi munka fizikai és szellemi fáradalmait, a nap – mint – nap felmerülő problémák okozta lelki fáradtságot valamiképpen, időről – időre kipihenje. Sőt, ez nem pusztán szükség, hanem
lelkiismereti kötelesség is. Különösen igaz ez tehát a vallásos ember életére. Azok a hangzatos célok, melyek mindegyikünk előtt ott lebegnek, és melyeknek legjobb összefoglalásként a lelkek üdvösségének elősegítését jelöljük meg, kivitelezhetetlenek fásult lélekkel. Miképpen legyünk figyelmesek mások és saját problémáink, Isten előtt komolyan mérlegelt
megoldására, ha nem tudunk időt szakítani testi –lelki regenerációnkra?
Ezt a célt szolgálja hagyományosan a nyári időszaknak az a néhány hete, amelynek folyamán a tanulmányaikat
még végző fiatal generáció szabadságot élvezhet a tudományok elsajátításának kötött rendjétől; valamint az a néhány nap,
amelyben a közép- és idősebb korosztály igyekszik újra sajátmagára találni, olyan elfoglaltságokkal, melyek közel állnak
szívéhez. Mindez a belső nyugalom és béke megerősítését kell, hogy szolgálja, továbbá – kimondatlanul – a remény jele a
társadalomban. A reményé, amely a tökéletesebb, a szebb, a jobb, a boldogabb felé irányul. Éppen ezért fontos, hogy a
szabadidő, ne pusztán a kötöttségektől való szabadságot jelentse, hanem a reményre való szabadságot. Ehhez viszont meg
kell erősödnünk a hitben. Buzgóbbakká kell válnunk az imádságban és a szentmisében való közreműködésben. A szabadság nem jelentheti az Istentől, mint „korláttól” való szabadságot. Ha az a rövid idő, melyet a nyár folyamán emberi valónk
regenerálására, a másokkal való közösségi kapcsolataink felelevenítésére szentelünk, elfeledkezik a mindezt lehetővé tevő
gondoskodó Istenről, lelkileg fáradtan és a belső béke reménye nélkül tekintünk a megszokott mindennapi munkánk elé.
Ha azonban a felszabadult lélek tud örülni Annak, aki minden jónak a forrása; meg tud erősödni a tudatos vallásgyakorlás
erényében, úgy a nyári időszak elmúltával a lelki kitartás öröme és kiegyensúlyozottsága tudja gazdagítani mindennapi
munkavégzésünket, tanulásunkat.
Ennek tudatos ápolását jelenthetik a különböző nyári lelkigyakorlatok; de a szentmisék gyakori látogatása is, bárhol
is kívánjuk eltölteni a nyarat. Életünk belső békéje, a leginkább áhított és keresett evilági érték, csak úgy valósulhat meg,
ha képesek vagyunk a Krisztussal való élet könnyedségére, de mégis átérezve ennek az életvitelnek a sajátos súlyát és felelősségét.

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.

„De az praedikatziot rövidön szabjatok, / Szent Ivan énekenek ha hoszu mondgyatok."
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folytatás az 1. oldalról.

A lelki feltöltődésen túl jó alkalom volt arra is, hogy a környező plébániákkal megismerjük egymást. Az
érkezési helyszínen szentmisével fejeződött be a zarándoklat. A pontos szervezésnek köszönhetően a Máriaremetén
találkozó két szakasz egyszerre érkezett a kegyhelyhez, s közösen, énekelve vonultunk be a templomba az egyenes úton.
Felemelő élmény volt, annak ellenére, hogy nagyon el voltunk fáradva. A www.varosmisszio.hu honlap adatai alapján az
eredetileg várt kétezer fő helyett, mintegy ötezren vettünk részt a zarándoklaton, s többségünk végig is járta a teljes távot.
Míg reggel az idősebb korosztály volt aktívabb, addig délelőtt és kora délután a kisgyermekes családok is eljöttek. Remélem, jövőre is lesz, mindenkinek szívből ajánlom, jöjjön el, igazi közösségi élményt nyújtott.

Dienes Mónika

A képviselőtestület májusi üléséről
A közös ima után Lasetzky Frigyes vázolta az idei évben aktuális templom és plébánia felújítási feladatokat. E szerint júliusban kerül majd sor a már meglevő vörös mészkövekből a templom belső lábazatának burkolására. A hittantermek tetőcserepeinek cseréjére vonatkozó árajánlatot a napokban várjuk. Ezeket a beruházásokat a II. kerületi Önkormányzat támogatásából szeretnénk fedezni. A hittantermek fűtéskorszerűsítését, valamint a csatornarendszer tavaly még
nem ellenőrzött részének feltárását szintén pályázati pénzből, főegyházmegyei támogatásból tervezzük. Az Ürömi úti kápolna mellett építkezés folyik, az építési vállalkozó a kápolnához tartozó parkot használná rakodásra. A területhasználat
ellenében felajánlotta a plébániaépület külső lábazatának felújítását. Az ajánlatot méltányosnak találtuk és elfogadtuk.
Fontos lenne még ebben az évben a sekrestye és előterének festése, rendbehozatala. Ezt a felújítást csak saját erőből tudjuk kivitelezni.
Az építészeti feladatok után Udvary Anna, plébániánk városmissziós csoportjának vezetője számolt be a szeptemberi missziós hétre tervezett programokról. Megtudtuk, hogy a Bazilikában napközben folyó központi rendezvényekre
plébániánként 3-4 embert várnak majd. A plébániai programokat délutánra-estére tervezzük. Szerepel programjaink között a „Nyitott templomok éjszakája” a Sarlós Boldogasszony kórus koncertjével, idegenvezetéssel, lesz kiállítás „Én és
Újlak” címmel, „Meghallgatlak” sátor a templom mögötti kertben, szabadtéri koncert és utcabál a Felhévízi úton, sportnap és játékos családi programok az Anfiteátrumban. A programok egy részét a szaléziakkal együtt tervezzük.
A városmissziós készületről szóló hosszú beszámolót András atya rövid tájékoztatása követte a közelmúlt és a közeljövő eseményeivel kapcsolatban. Elmondta, hogy Szent György nap óta ismét „üzemel” a margitszigeti Szent Mihály
kápolna. Pünkösdi kilencedet tartunk május 18-tól 26-ig a szentmisék után. Elsőáldozás Szentháromság vasárnapján lesz
a 9-es szentmisén. Templombúcsúnk megünneplését július 1-jén tartjuk, a ½ 11-es ünnepi szentmise után a templom mögötti kertben kirakodóvásárt tervezünk.
A gyűlés végén Fejérdy Tamás kezdeményezte, hogy a plébániára, különös tekintettel a hittantermekre vonatkozóan, házirendet kell kialakítanunk, mert gondnokunk nincs, és mind biztonsági, mind rendfenntartási szempontból erre
szükség van. A következő – júniusi – ülés témájául a házirend és a karitász problémáinak tárgyalását jelöltük ki.

H. Z. E.

Almakukacok a 2007-es Métakupán
Idén is megrendezésre került a Szentjánosbogarak által szervezett Métakupa. A Szentjánosbogár
mozgalom Dunakesziről indult azzal a céllal, hogy gyermekek részére tartalmas kikapcsolódást nyújtson keresztény értékeket közvetítve. Mára egy hatalmas tömegeket megmozgató szervezetté nőtte ki
magát, amely rengeteg fiatalt (főleg kamaszokat) vonz magához, múlt nyári táborukban hat helyszínen
100-150 gyermeket táboroztattak. Mi, Almakukacok az Aquincumi Bogárklubbal közösen neveztünk be
a kupára. Az esemény előtt két alkalommal játszottunk együtt, hogy amennyire lehet, összeszokjunk a
versenyre. Végül csapatnevünk a „Csibefutam” lett.
Kora reggeli találkozás után a Hajógyári szigetre vettük az irányt. Kicsit megilletődve látták lelkes fiataljaink, hogy
nem lesz könnyű dolguk, ugyanis összeszokott csapatok készültek a pályákon melegítve. A rendezvényen közel 400 fiatal
és szervező vett részt, és egy rövid megnyitóbeszéd után már kezdődtek is a meccsek. Talán még ez a megilletődöttség
volt bennünk az első meccsen, ugyanis egy gyors vereséget szenvedtek el legjobbjaink, még hiányzott az összeszokottság
és a rutin a csapatban. Ezután azonban összeszedték magukat a „Csibefutam” tagok, a második meccsre már egy elképzelésekben gazdag csapat lépett pályára, és egy szorosabb mérkőzésen maradtunk alul. A harmadik meccsre megérett a sok
erőfeszítés, és fényes győzelmet arattunk. Utolsó meccsünkön is jó formában voltunk, Benjámin még métakört is futott,
nem sok hiányzott a győzelemhez. A legjobb három közé így sajnos nem jutottunk be, de nem volt okunk a szégyenkezésre. A sportnap végül egy közös szabadtéri misével zárult.
Végeredményben elmondhatjuk, hogy egy jó élménnyel lettünk gazdagabbak, és folyamatosan javuló játékunk csak
egyet jelenthet: jövőre bajnokok leszünk!!

Harmat László
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Újlaki közösségek

Almakukacok

Újlak legfiatalabb közössége 2005 elején alakult. Mi
vezetők, név szerint Dobó Rita, Brózik Zsófi, Sőnfeld Mátyás, Harmat László és jómagam, a 2004-ben elsőáldozott
gyerekek csoportjából kialakult, majd tovább bővült csapatot fogjuk össze. Mindannyian a Hangyák
közösség tagjai vagyunk, és kötelességünknek
éreztük, hogy közösséget formáljunk a
fiatalokból. Tudjuk, hogy milyen jó egy
baráti plébániai közösséghez tartozni, ahol
szeretik, elfogadják és támogatják egymást
a tagok. Célunk, hogy mi is legalább olyan
értéket teremtsünk az Almakukacok
számára, mint amilyet vezetőinktől kaptunk.
Az Almakukacok név tavaly nyáron a
Nagybörzsönyben tartott táborban született
meg, nem kis fejtörés után. A végleges név olyan
más ötletekkel versenyzett, mint a Koponyányi Monyók
vagy a Rézangyalok. Az Almakukacok elnevezés nem lehet
ismeretlen azok számára, akik voltak a 2006 decemberi jótékonysági - másik nevén Pozsgai - esten, mivel ott ennek
eredetéről szólt színdarabunk. Ebben, a teremtés kulisszái
mögé láthattak a nézők, és az is kiderült, hogy nem az almakukacokon múlott az ember bűnbeesése.
Minden második szombaton találkozunk a plébánia
valamelyik hittantermében, ha éppen nem kirándulni me-

gyünk. Ilyenkor énekléssel kezdünk, majd általában valamilyen téma köré csoportosuló játékokat játszunk „bemelegítésként”. A játékot beszélgetés, majd ima követi. Mivel
az idei táborban az értékekről volt szó, ezt a témát folytattuk a tanév alatt is.
A
maradék
időben
közösen
megesszük a hozott tízóraikat, és végül
ismét játszunk valamit. Szombatjaink
általában így telnek egészen délig, mikor
mindenki hazaindul.
Egy híján tíz tagú közink habár egy egység,
mégis mindenki igazi egyéniség. Olívia
mosolygós, szőke lány, ki szorgalmas és
szépen zongorázik. Anettnek mindig van egy
jó vicce vagy sztorija, amit tízóraizás alatt
elmesélhet. Zsófi arcáról szó szerint sugárzik a
jókedv, szája mindig nevetésre görbül. Panni1 csendes, szerény, és ő készíti a legszebb húsvéti tojásokat a locsolók
nagy örömére. Borcsi nagyon szereti a természetet, okos
meglátásait a „témázás” alatt hallhatjuk. Ancsi gyorsan
megtalálja a hangot a kisebbekkel, és igazi csemegékkel
látja el a csapatot. Három fiú is van az Almakukacok között,
akik folyton a játékra, mozgásra, bolondozásra gondolnak.
Benedek a legaktívabb, aki szép hangját énekléskor is kiengedi. Benjámin a métabajnokságon remekelt, mikor egy
óriási ütése után saját kört futott, ezzel minden kiesett csapattársát kiszabadítva. Boldi segítőkész és jó a humora,
amit mindannyian tapasztaltunk nyári táborunkban.
Jobban szól az ének, élvezetesebb a játék és az ima is könynyebben meghallgatásra talál, ha többen vagyunk, ezért
szeretettel várunk 12-13 éves gyerekeket, hogy csatlakozzanak közösségünkhöz! A jelentkezéseket az almakukacok@gmail.com e-mail címre várjuk.

Munkácsi Péter
1

Rita

Benjámin

Zsófi Peti

Olívia

Borcsi

Laci

Sajnos Őt nem sikerült lencsevégre kapni.

Benedek

Matyi

Ancsi

Anett

Boldizsár

Zsófi

Peti
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Hívogató!

IGE-IDŐ

Kedves gyerekek!

„Amennyiben rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben.”
(Róm 12, 18)

Szeretettel várunk benneteket június 18-tól július 6-ig napközis táborunkba. A tábor programja hagyományainkhoz hűen, a következő módon
alakul:
8-9-ig gyülekező, játék az udvaron,
pingpongozás, beszélgetés,társasjátékok,
9-9.30-ig közös éneklés, daltanulás,
9.30-tól hittanóra, ószövetségi történetek feldolgozása dramatikus játékokkal,
utána sport, versenyjátékok, kézműves
foglalkozások, színjátszás, kirándulás,
akadályverseny.
Napi kétszeri hideg élelmet biztosítunk, jókedvet, vidámságot, fegyelmezettséget nektek kell hoznotok.
Minden korosztályt szeretettel várunk, szülői kísérettel vagy anélkül. Segítséget is szívesen elfogadunk. Segítő
anyukák, nagymamák, fiatalok jelentkezését várja:

Anikó és Péter
(Tel.: 3355124)

Kedves Testvérek!
A fenti mondatot Pál apostol írja a római híveknek, de minden kor minden emberének szól. Vizsgálódjunk kicsit: van-e békesség körülöttünk? És
bennünk?
Amennyiben rajtatok áll – bizony van, hogy semmit sem tehetünk, mert
minden igyekezetünk zátonyra fut a másik ember makacsságán, önfejűségén,
sértődöttségén, haragján. Érte imádkozzunk, a többit pedig bízzuk Istenre.
Viszont vegyük észre, ha a kapcsolatban beállt zavart, diszharmóniát,
távolságtartást a másik is szívesen megszüntetné, és ne legyünk restek, túl
büszkék vagy rátartiak kezdeményezni, illetve elfogadni az ő békülő közeledését. A meg nem beszélt problémák mérgezik a lelkünket, és tönkreteszik az
életünket. Minél távolabb van tőlünk valaki, annál könnyebb békében élni vele.
De milyen viszonyban vagy a szüleiddel, nagyszüleiddel? Férjeddel, feleségeddel? Gyermekeiddel, unokáiddal? Barátokkal, munkatársakkal? Szomszédokkal, ismerősökkel? Van mit reparálni? Fogjál hozzá, testvérem, ne késlekedj! Bocsánatot kérni nem szégyen, hanem elengedhetetlenül szükséges a felebaráti szeretet gyakorlásához. És megtanulható!
A bennünk lévő békesség kihat a kapcsolatainkra is, ezért nagyon fontos
azt megteremteni, s ha fellazult, újra és újra megerősíteni. Hogyan? Keresztény ember számára a békesség legnyilvánvalóbb forrása Isten, aki magát adja
számunkra, hogy ezáltal tapasztalhassuk meg – akár mindennap – a béke csodálatos ajándékát. Éljünk a gyakori szentáldozás lehetőségével!

Jüling Erika

A Városmisszió újlaki tervei
Meghívás Istennel való találkozásra
Szeptember 15-23-ig, egész Budapestet behálózó rendezvények várhatóak. Mi Újlakra színes programot tervezünk.
A szervezés már elkezdődött, de kivihetetlen plébániai összefogás nélkül. Minden egyes testvérünk személyes segítségére
tehát szükség van.
Ezen a héten folyamatosan szükség lesz szórólapok osztására, hogy a járókelőket meghívjuk az utcáról. Esténként
– délután 3-tól – a templom mögötti „meghallgatlak” sátorba invitáljuk őket, ahol az itt szolgáló testvérekben figyelmes
hallgatókra találhatnak. Egész idő alatt lesz közbenjáró ima a kápolnában. Az amfiteátrumi programokat a szaléziakkal
közösen rendezzük.
Szeptember 15 (szombat) a Városmajorból indul a Mindszenty Zarándoklat, ami szentmisével zárul Máriaremetén. Este
19 órától Nyitott Templomok Éjszakája Újlakon. Kóruskoncert, zsolozsmával, templomi idegenvezetéssel.
Szeptember 16 (vasárnap), előkészületi nap. Én és Újlak c. kiállítás megnyitója, közösségek bemutatkozása délelőtt, külföldi vendégek fogadása, délután Zsigmond téren gyerekprogram.
Szeptember 17 (hétfő), a Hit napja. Meghallgatlak sátor, 18 órakor mise, majd ima a misszióért 19-ig. Utána átvonulunk
kitakarítani az Amfiteátrumot, a másnapi koncerthez.
Szeptember 18 (kedd), a Szeretet napja. Este 19-tól Misztrál-koncert az Amfiteátrumban, közben tanúságtételek, gyónási
lehetőség ugyanott.
Szeptember 19 (szerda), a Vértanúság napja. Központilag Esztergomba várják programokkal a résztvevőket. Este filmklub a hittanteremben. Utána beszélgetés, ismerkedés. Nyugdíjasoknak is.
Szeptember 20 (csütörtök), az Öröm napja. A Septeam szabadtéri koncertje 19:30-tól, utána utcabál a Felhévízi úton.
Szeptember 21 (péntek), a Remény napja. 15-19 óráig sportnap az Amfiteátrumban a szaléziakkal együtt, este fáklyás felvonulás a Gellérthegyre, szentmisével.
Szeptember 22 (szombat), a Jövő napja. Egész nap családi program az Amfiteátrumban, Szentjánosbogarak rajzása.
Szeptember 23 (vasárnap) zárómise ½ 11 órakor.
A városmisszió hetét követően az érdeklődők számára Útkereső Hittan indul. Az egész hét folyamán célunknak azt
tűztük ki, hogy Isten szerető irgalmát jelenítsük meg. Ennek megvalósítására kérjük a Szentlélek erejét és az egész plébániai közösség segítségét is. Jelentkezni továbbra is a rácsnál lévő missziós-perselyen keresztül lehet. Akik feliratkoztak,
megkeressük. Hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat azoknak, akik már jelentkeztek!

Missziós munkacsoport
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Új-lakom
Egy kiállítás az újlakiaktól, az újlakiaknak, Újlakról.
Gondolom, remélem, nem vagyok egyedül. Mert
ugye van a „szelektáló-kidobós típusú” ember, és persze
van a „gyűjtögető”. Utóbbinál fiókok telnek meg a múlt
emlékeivel, és amikor már tarthatatlan az állapot, a fiókokat dobozokba üríti, a dobozok mennek a pincébe. De néha
leszedjük a polcokról ezeket a kincsesládákat, visszanézünk, nosztalgiázunk. Újra életre kelnek a szép emlékek, a
tárgyak olyanok, mintha fényképalbumot lapozgatnánk
vagy videót néznénk.
Nekem van egy „újlaki” dobozom is. Benne képek,
fényképek. György atyától elsőáldozós hittanon kapott
szentképek (ki nem gyűjtötte ezeket?!). Benne imák, versikék. Benne egy Pozsgai-est egyik műsorszámának szövegkönyve. Benne egy régi-régi hittanos házi feladat:
„Rajzold le: együtt imádkozik a család!”. Benne az első
hittanfüzetem úgy húsz évvel ezelőttről, az első lapján mosolygós fej, mellette a felirat: „Isten hozott! Örülünk, hogy
jöttél!” Örülök, hogy jöttem. Örülök, hogy ide tartozom.
Örülök, hogy ennyi emlékem összegyűlt, amiket meg tudok mutatni, amikor szeptemberben, a missziós hét keretében kiállítás nyílik a hittanteremben rólunk, újlakiakról.
Persze – remélem – nemcsak az én ládikám nyílik ki,
hanem mindenkié, akinek a polcán van egy-egy emlék,
ami valahogyan Újlakhoz kötődik. Hiszen ennek a tárlat-

nak a kiállított tárgyait mi adjuk össze, ez az esemény
most rólunk, újlakiakról szól.
Arra kérünk tehát mindenkit, hogy nézzen körül otthon a polcokon, a fiókokban, a dobozokban, hogy vannake valamilyen úton-módon Újlakhoz kötődő emlékei! Akár
egy-egy fénykép, akár egy vers, egy műalkotás a nyári
napköziből, egy színdarab díszletdarabkája, vagy akár egy
kedves kiránduláson talált szép kavics. De ha valaki úgy
érzi, még most is alkothat: várjuk az Újlakhoz kötődő rajzokat, festményeket, kollázsokat, verseket, bármilyen kis
„vallomást”, amely bizonyítja: ide tartozunk. Aki összegyűjtötte kincseit, az írja le, hogy miért fontos az a bizonyos tárgy, honnan származik az emlék, hogyan kötődik
Újlakhoz! És ha mindezzel megvan, adja le a templom kápolnájában misék előtt vagy után. Hogy a kiállítás után
vissza tudjanak kerülni az emlékek a kincsesládákba, senki
se felejtse el rá- vagy melléírni a nevét és elérhetőségét!
Hogy még jobban megismerjük egymást, a kisebbnagyobb közösségekről külön tablók készülnek – ehhez is
szeretettel várjuk a régi vagy újabb emlékeket, fényképeket, bemutatkozásokat.
A szeptemberi megnyitón pedig egy Újlakról szóló
kis videós-fényképes összeállítást is láthatunk a sok-sok
kiállított emlék mellett. Várjuk tehát a templom kápolnájában a kincseket, újlaki kincseinket július 31-ig!
(Ha valakinek kérdése lenne, telefonszám: 06-30-91-98654; e-mail cím: bsmveronka@freemail.hu.)

Egy kis előzetes - gondolatébresztő - következő számunk egyik cikkéhez.

Gyarmathy Dóra, Kenyéri Vera
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Miserend:
hétfő,csütörtök és szombat: 1800
kedd, szerda, péntek: 630
vasárnap: 900, 1030, 1800
Gyóntatás: szentmisék előtt vagy után,
és minden csütörtökön este ¾ 7-½ 8-ig.
Szentségimádás: minden csütörtökön és
minden hónap első szombatján a szentmisék után.
Zsolozsma: kedd, péntek 700; vasárnap 1730
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-i szentmisét.
Imaest: minden hónap harmadik hétfőjén a
szentmise után, kb. 1830-kor.
Bibliaóra: minden pénteken 1900-2000-ig

1.P.
Szent Jusztiniusz
3.V.
Szentháromság ünnepe, a 900 szentmisén lesz az elsőáldozás.
5.K.
Szent Bonifác
10.V. Úrnapja
A perselypénzt templomunk további felújítására fordítjuk.
11.H. Szent Barnabás apostol
13.Sze. Páduai Szent Antal
17.V. évközi 11. vasárnap
24.V. Keresztelő Szent János születése, „Szent Iván éj”
27.Sze. Szent László király
29.P. Szent Péter és Szent Pál apostolok, „Péter-Pál”
30.Szo. Római egyház első vértanúi
Gitáros mise a hónapban: 3-án és 17-én 900 -kor

Egyházközségünk rendszeres programjai:
Iroda (Bécsi út 32. : 335–3573): hétfőn és pénteken 1000 – 1200,kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900 Könyvtár (bejárat a plébánia udvaráról): vasárnap 900 – 1030.
Tea délelőtt minden hónap második vasárnapján a 9-es mise után, a Szent Erzsébet teremben.
Nyugdíjas klub jelenleg szünetel, szeptembertől folytatódik újra.
Kóruspróbák kedden és csütörtökön 1900 – 2100a Szt.István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Családi események

Hírek, hirdetések

Megszületett:
május 14-én Szakolczai
Norbert és Harsányi
Judit első gyermeke,
Fruzsina, aki Szakolczai Judit második unokája.

•

A keresztség szentségében részesültek:
május 12-én Nyilas Mátyás, 20-án
Ruttkay Sára és Ruttkay Panna, 25-én
Plank Lea Anna.

•

Örök hűséget esküdött egymásnak:
április 28-án Molnár
László és Kárpáti Viktória.

•

= Halottaink:
Kiss Lászlóné

•

(85), Solymár
Károlyné (89), Dr. Bajzáth János (57),
Angel József (62).

Újlaki

•

Akárcsak tavaly, idén is felkerekedett Kovácsné Mink Márta verbuválásával és szervezésével egy 10-15 fős kis csoport, hogy plébániánkat képviselve, Gyuri atyát köszöntse névnapja alkalmából. Április 29-én vasárnap az említett csapat a Haller téri Szent Vince
templomban vett részt a délelőtti szentmisén, így lepve meg Gyuri
atyát. A mise után meghitt beszélgetés következett a hívek által vitt
finomságokból varázsolt agapéval. Mindannyiunk nevében Isten éltesse Gyuri atyát!
Június 16-án szombaton 1600-kor - a Városmisszió keretében Juhász Imre meghívott atya Vándor Evangélium szentmisét mutat
be templomunkban.
Az Úrnapi körmenet útvonala: Felhévizi utca, Ürömi utca, Zsigmond tér, Bécsi út.
Lapszámainkban megjelenő fényképeink minősége az adott sokszorosítási eljárás miatt sajnos nem javítható. Ezért is ajánljuk, hogy látogassák meg kedves olvasóink a plébánia honlapját. Ott jó minőségben megnézhetők a képek.

„ Az Úr hív minket, de nem mobiltelefonon”. Szeretettel, de
annál határozottabban kérjük a kedves híveket, hogy telefonjaikat kapcsolják ki a templomba lépés előtt. Az utóbbi időben
sajnos számos esetben zavarta meg szertartásainkat a telefonok változatos csengőhangja. Ezúton kérjük a híveket, hogy a
nyári évszakban is - a kinti meleg ellenére is - illő öltözetben
jelenjenek meg a templomban.
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