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Iskolaév kezdésére
Ott állt a sekrestye ajtóban. Mert nem akart zavarni,
nem is ment beljebb. Nyakában vászon táskája, benne
kulcs, igazolvány – , bármi történik vele, tudják, hogy hívják, hol lakik, mit keresett itt e földön. Semmi más, pénztárca már régen nem, minek az, ha nincs mit tenni bele. Két
kezében egy-egy füles szatyor, meg a botja. A kisebbikben
ajándék az Atyának. Hálából a gyóntatónak. Szeretetből
egy szabad embertől egy szintén szabad öregnek. Már ki is
gondolta: talán örülni fog a banánnak, egy palacsintának.
Érteni fogja.
Számonkérő hang riasztja fel álmodozásából: „Mit
akar itt?” Már mondaná, de a hang folytatja: „Semmire
nincs szükségünk, itt mindenünk megvan. Ne hozzon ide
semmit. Az atya különben is beteg, én nem tartogatom neki
a maga dolgait.” Még egy szót sem mondott ki - már nem
is akart -, amikor a nagyobb szatyor füle engedni kezdett.
Nem tudott utána kapni, örült, hogy egyensúlyát meg tudta
tartani. Befőttes üvegek - két darab - megtöretésének zaja,
majd újból a hang: „Most aztán ezt is takarítsa össze!” Az
üvegekben leves volt a hajléktalanoknak, mert Szent Vincétől úgy tanulta, hogy az éhezőnek erre van mindenek
előtt szüksége. Vagy ha nem, akkor rózsára, ahogy valamivel előbb Szent Erzsébet históriájából tudta.
Ezen a napon a hajléktalanjai hiába várták. Más úton
tért haza, ahol senki sem várta. Szégyellte magát, mert azt
gondolta, becsapta őket, pedig csak megalázták, visszautasították, vagyis kisemmizték.

Sokat tanult e napon:
Letéptem virágod, ó világ!
Szívemre szorítottam s a tüske megmart.
Mire letűnt a nap, s bealkonyult, csak a
fájdalom maradt, a virág elhervadt.
Rabindranath Tagore
A kertész
57.(részlet)

Sokat gazdagodott e napon:
Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szótlanul űl pohár bora előtt.
Pilinszky János
Amiként kezdtem

Sokat tanított – engem:
Uram kérlek, hogy ne fájjon neki többet!
András atya

Szent Imre 1000 éve
„Szent Imre 1000 éve” címmel nyílt kiállítás Székesfehérváron 2007. augusztus 11-én. Az ünnepélyes megnyitón
beszédet mondott Spányi Antal püspök úr, Mózessy Gergely gyűjteményigazgató és Mojzer Miklós a Szépművészeti Múzeum nyugalmazott igazgatója.
A kiállítás a maga nemében egyedinek mondható, több mint 100 Szent Imrével kapcsolatos kiállítási tárgy látható,
melyeket 7 magángyűjteményből, 42 hazai és külföldi kiállítótól kölcsönöztek a szervezők. A szabadtéren szervezett
megnyitón több százan vettek részt, köztük neves művészettörténészek. Első körben a szakmai meghívóval rendelkezők
tekinthették meg a kiállítást, de hála a precíz szervezésnek, a bejutás folyamatosan zajlott. A várakozási időt zenehallgatással és a püspöki palota kertjében felkínált frissítők fogyasztásával lehetett eltölteni. A zenei aláfestést Lipták Péter zenekara biztosította, ízelítőt hallhattunk a jubileumi év alkalmából megjelent „Fél évezred énekei Szent Imre hercegről”
című zenei cd-ből. A kiállítási tárgyak között - többek között - szerepelnek festmények, ereklyetartók, misekönyvek. Két
kiemelkedő darab: egy itthon soha nem látott Székely Bertalan festmény: Boldog Gizella a gyermek Imre herceggel
(1873), és a koronázási palást 1613-ban készült pannonhalmi másolata. A kiállítás november 11-ig látogatható, keddtől
szombatig 10-től 18 óráig, vasárnap 14-től 18 óráig a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban (Városház tér 4. a Püspökséggel szemben).
Mai romlott világunkban ez a kiállítás legyen felkiáltójel fiataljaink számára, hogy Szent Imre példáját követve
visszataláljanak az igazi értékekhez.
Sütöri Zsuzsanna

Az időt Kisasszony napja / négy hétre előre szabja
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IGEIGE-IDŐ
IDŐ
„Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne
éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.”
(Gal 5, 13)
Kedves Testvérek!
Pál apostol fenti sorai a galatákhoz íródtak, azonban
minden krisztushívőhöz szólnak. Érdemes ez alapján végiggondolnunk a kereszténységünket. Tudatosítottuk-e valaha is magunkban, hogy kereszténynek lenni = szabadnak
lenni? Tudjuk-e, mit jelent ez a szabadság? Mitől vagyunk
szabadok, mire vagyunk szabadok, ha Krisztushoz tartozunk? Tisztán látjuk-e, mi a különbség szabadság és szabadosság között? Esetleg azt gondoljuk, nekünk mindent szabad? Megtehetjük, amit csak akarunk? Megtagadhatjuk,
amihez csak nincs kedvünk? Ehetünk, ihatunk, dolgozhatunk bármennyit? Lehet akárhány szexuális kapcsolatunk?
De hisz a mértéktelen evés-ivás betegségekhez vezet, a
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munkamánia sok élet hirtelen végéhez vezetett már. Azonkívül bálványimádás is lehet, ha az a legfontosabb a számunkra. A szabados életvitel veszélyezteti az ember testét,
lelkét. Talán szabadságunk van másokon keresztülgázolni,
másokat semmibe venni, megalázni? Dehogy. Hiszen
mindezekre vonatkozóan olvassuk, hogy ne éljünk vissza a
szabadsággal a test javára.
Akkor hogyan vagyunk szabadok? Meghalt bennünk
a régi ember, s helyére új költözött, a krisztusi. Aki szabad
a bűntől, és szabad arra, hogy másokat szeressen. Nemcsak
szóval, hanem tettel is. Cselekedettel úgy szeretünk, ha
szolgálatára vagyunk másoknak. Odafigyelésünk, szolgálatkészségünk, vigasztalásunk, támogató jelenlétünk, adománygyűjtésünk, ételosztásunk, templomtakarításunk –
mind-mind példa a tevékeny szeretetre, és a sornak nincs
vége. Aki ilyen módon szereti testvéreit, az magát Istent
szereti. Te szabad vagy, Testvérem?
Jüling Erika

NemHalak

„Kedves Újlakiak! Először is bemutatkoznánk, mi vagyunk a NemHalak.”
„Kicsodák, Halak?” „Dehogyis, NEM-HA-LAK! - Nehogy má’, még
madárnak néznek minket! (Pedig nem is tollas a hátunk, igaz, Kicsirigó?)”
A száraz tényeken kívül - 14-16 éves korosztályt magába foglaló, újlaki ifjúsági közösség vagyunk, jelenleg 8 taggal, 3
vezetővel (Emese, Matyi, Vera), és 4,5 év óta hetente-kéthetente szombat délutánonként találkozunk, nyaranként táborozunk - , a csapat nagy részét így tudnám jellemezni: szeretünk biciklizni (és biciklit szerelni), énekelni/zenélni (a Tuskó
kórusban, de természetesen máshol is), színdarabban szerepelni, táborozni (főként zuhogó esőben), az Újlaki napközis táborban szívesen segítünk, és végezetül: együtt növekszünk Isten és az emberek előtt korban, bölcsességben és kedvességben...
Egészen röviden néhány szót szólnék a csoport tagjairól:
Ipszi a weboldalszerkesztőnk, kosárcsapatban játszik, és ha teheti csellózik. Emese rajong az állatokért és sokat korcsolyázik. Barna szerint a közösség legjobb része a táborozás, de szereti a biciklizést és a vízi sportokat is, valamint
zenészkedik, hogy kedvenc együttese nyomdokaiba léphessen. Betti a csapat fő szervezkedője, írói vénája már igen kis
korában megmutatkozott, és sokat nevetünk az elbeszélésein. Arnó mindig pontos, szeret főzni, gyűjti a mobiltelefonokat,
és Emesével együtt kézműves remekműveket hoz létre. Zita verseivel és énekhangjával szokott meglepni minket, csöndes
poénjai sok vidámságot keltenek. Katát lényegretörő megjegyzéseiért szeretjük, kedvenc sportja a vívás, és nagyon jókat
lehet vele beszélgetni.
Most átadom a szót a naplóíróknak, hogy a hitelesség fényével világítsák meg egyszerű tábori hétköznapjainkat, és hozzanak kedvet azoknak a fiataloknak, akik szeretnének csatlakozni hozzánk:
„...Tegnap történtek: de.: templomi vetélkedő! Izgi volt fenn a toronyban. Volt előadás is. Mi (Szent) Imrét (életéből egy
részt) adtuk elő. Du.: Keresztút! A táborlakók adták elő. A csapatunk tagjai: te, én, Ipszi, Barna. Este: mise, csillagtúra!!
(=csillagnézés). Izgi volt – csak azok a vérfarkasok ne vettek volna körül minket!...” (2003. első táborunk – Misó)
„... a naposok megcsinálták a vacsorát. Még mindig zuhogott. Ettünk. Még mindig zuhogott. Emese és Matyi észrevették,
hogy a lánysátor alulról beázott. Tök izgi volt. Mindenki mezítláb futkosott, és mentette az „irháját”. Még mindig zuhogott. Páran bementek imádkozni az „Eső esetén ide bújunk” sátorba. Végül sikerült átköltöztetnünk a sátrat egy dombra...” (2005. első nap - Betti)
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. „...Ma tök jó volt, mert 9-kor keltünk. A naposok kicsit korábban keltek, és elmentek vásárolni, így meg tudtuk csinálni
Zitával a kókuszgolyót. A „pancsi-pancsi” is nagyon tetszett, én bírtam legtovább szárazon
Igaz, hogy utálom, de még a lecsóból is ettem!...” (2005 – Barbi)
„...Ma akadályverseny volt, kirándulással bélelve. Nagyon sokat kellett menni, de jó volt! Sok állomás volt, a legjobb feladat a szappandobálás és az ordítás volt...” (2005. Pilisszentlászló – Betti)
„... Összekapkodtam a cuccokat, és irány Horány, vagyishogy Nagybörzsöny. Eleinte csalán dzsungelen verekedtük magunkat át. Hogy mért? Hát mer nem találtuk a jelzést, és Matyi nem tudott jobbat. Útközben fölfelé láttunk 4db őzikét.
Nagyon mukik voltak. Jó sokat mentünk fölfelé, amikor megsegített minket az Isten, és megtaláltuk a jelzést. Így mentünk egy ideig, aztán következett, amire számítani lehetett: hegyre le-hegyre föl. A legkimerítőbb hegy a Nagymálna volt,
aminek (én speciel) a tetején összeestem, és már lépni se tudtam...” (2006. Sosincs vége túra – Ipszi)
„...Reggeli után rendet rakunk a sátorban. Eközben Sz. Emese, nagy Emese és Arnó, mindenki örömére, fölkötöztek két
függőágyat egy jó árnyékos fa ágaira. Ezek után közös találka következett, ugyanis 'kézműveskedünk', mondták a vezetők, és aki jó fej volt, kihozta a polifómját, és arra csüccsentünk. A kézműveskedés azt takarta, hogy Veronika elmondta,
hogy hímezni fogunk kistáskáktól a nagytáskáig bezárólag. Ezalatt Emese, Vera és Matyi mesélt nekünk a 'Szegény
Dzsoni és Árnika' című könyvből. Mindenki nagyon megszerette ezt a mesét, mert izgalmas is volt, meg ahogy a vezetők
előadták, az csúcs volt...”(2006. Kézműves nap - Ipszi)
Ipszi

Zita Arnó Emese Kata

Barna

Matyi

A
NemHalak
kicsit
megtréfálják a kedves híveket e
képpel,
hiszen
a
technika
segítségével
a
szó
szoros
értelemben összekeveredtek, „nincs
helyén a fejük”, se a testük.
Olyannyira,
hogy
saját
gyermekünket is csak bajosan
ismerjük fel talán…Így aztán nem is
várjuk, hogy azonnal rájöjjenek, ki
kicsoda, de annyit segítünk, hogy
valamennyiüket gyakorta láthatják a
plébánián, a templomban, fiúkat
akár ministrálni is. Jó találgatást
kívánunk!
/szerk./

Emese

FELHÍVÁS!

Vera

Panka

Betti

„Tegyünk jót, ahol lehet!” /Beethoven/
Egyik közösségünk tagjának kérésére jutott el hozzánk a következő segítségkérés egy másik aktív közösségtag támogatására. Olyan hívő társak önkéntes jelentkezését reméljük, akik szívesen felkarolnának egy leendő gyógypedagógus főiskolást, hogy tanulmányait megkezdhesse Győrben, ahova felvették, de sajnos csak
költségtérítéssel. Ez maga után vonja, hogy kollégiumi ellátásra sem számíthat. Egy nagyon agilis, minden
helyzetben segítőkész fiatalról van szó, aki nem is tudja, hogy érdekében közbenjárunk. Szociálisan nehéz
helyzetben lévő családban él, ahol komoly feladatokat lát el naponta. Állandóan dolgozik, alkalmi munkát is
vállal, hogy a mindennapi terhekkel megbirkózzon. A tandíj fizetésére diákhitelt venne fel, a főiskola mellett is
mindenképp dolgozni szándékozik. Többszöri átgondolás, számolgatás, kalkulálás után arra a következtetésre
jutottak a minket megkeresők, hogy kb. minimum havi 40-50 ezer forint hozzájárulásra lenne szüksége. Abban
bízunk, ha sok hívőtársunk segítene kis összeggel, esetleg összeadódna a szükséges havi összeg.
Amennyiben bárkinek lehetősége van, és szándékában áll segíteni, kérjük, forduljon Németh Anikóhoz
személyesen, vagy a 06-1-335 5124 számon.
/szerk./
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NemHal bicikli
biciklitúra,
avagy „fogyókúra-tábor” NemHal módra
Kedves Olvasó!
Idén én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy a
NemHalak nagyszerű nyári biciklitúrájáról beszámolót írjak. Eleget téve ennek, ízelítőt adok táborunkból néhány
kaland elmesélésével.
Tehát július 23-án, hétfőn hajnalban, reggel fél hatkor elindultunk mi, a NemHalak Újlakról a nyári biciklitúrára, melyre már olyan sokat
készültünk. Már első nap
megkaptuk briliáns tábori
térképes énekes füzetünket.
A térkép igen sokat dobott a
tábori meghívón is (mivel
azon is volt), ugyanis a
köziből jó pár apukát az
okmány gondos átnézésére sarkallt, míg máskor ezt általában kerülik. Az énekes füzet térképén mindig bejelöltük a
megtett utat. Ha a kedves olvasót véletlenül kíváncsivá tettem a füzettel kapcsolatban, keressen meg engem, vagy valamelyik NemHalat, bárki szívesen megmutatja. (No, ezek
után jobb lesz magammal hordani misére. )
Miután első szálláshelyünkön sátrat vertünk, majd
nekiálltunk a főzésnek, megkérdeztük a halőrt, aki ugyebár
a halakat őrizte a díjat megspórolni kívánó horgászoktól
(Vagy őket a halaktól? ). Szóval tudakozódtunk az említett embertől a fürdési lehetőségekről. Mint utóbb kiderült,
igencsak félreértettük válaszát, ugyanis mindannyian megmártóztunk a tóban, ám vigyáztunk, hogy a partnál maradjunk, és minél kevesebb időt töltsünk a vízben, de alig végeztünk, jött is a halak őrzője, hogy ő megmondta, hogy
nincs fürdés, csak mosakodás van. Ezek után kijelentette,
hogy fel is út, le is út. Akik hallottuk ezt a beszélgetést,
eléggé megrémültünk. Semmi kedvünk nem volt este és éjjel megtenni a másnapi távot. Végül aztán emberünk csak
belenyugodott a helyzetbe, és ott maradhattunk. Ő a tó másik partján töltötte az estét, így minden szó áthallatszott
hozzá, ezért csak suttogva fejthettük ki véleményünket a
történtekről.

Mária köszöntő
köszöntő

Kedd éjszaka furcsa ellenség támadásának voltunk
kitéve. A vörös bundás, négylábú illető elvitte Barna egyik
papucsát, és a kolbászunkat
is. Úgy kellett az éjszaka
közepén Verának és nekem
bepakolni az összes cuccot
a sátrunkba, nehogy más is
a rabló kezére kerüljön. Az
említett lábbeli sajnos nem
került meg, hiába kerestük
másnap reggel, hátha még a tábor közelében rájött a bestia,
hogy az nem is olyan finom.
Pénteki táborhelyünkön, egy kisebb erdő melletti tarlón sátrat vertünk, és főzni kezdtük a vacsorát. Folyton tartottunk az esetleg felbukkanó erdésztől, mert tűzgyújtási tilalom volt. Persze elővigyázatosak voltunk, vizes kanna
volt az eleve nem nagy tűz mellett, melynek gödröt is ástunk. Ám szerencsére nem jött semmilyen erdész. Az így
kialakított nomád tábori „konyhában” főtt tehát az estebéd,
vagyis főtt volna a lecsó, ha a fazékban lévő olaj nem gyulladt volna lángra az egész edénnyel együtt. Szerencsénkre
volt ott legény a gáton, Matyi, aki gyorsan rárakta a tetejét,
és leszedte a fazekat a tűzhelyről. Vártunk, hátha már elaludt benne a tűz, és óvatosan leemeltük a fedelét. Erre a
rakoncátlan edény újra vígan lángolni kezdett. Gyorsan újra
lefedtük, és immár hosszabb várakozás után néztük csak
meg, mi a helyzet. A fazék szerencsére felhagyott ezzel a
különös hóborttal, így már csak a rengeteg sok kormot kellett belőle kitakarítani, ami bizony nem volt könnyű feladat,
de végül csak kész lett a leves és a lecsó egy másik fazékban.
A kalandos hét végén vasárnap este a Keletibe érkeztünk. Ott várt ránk a legveszélyesebb kaland: élve eljutni
biciklivel a pályaudvarról Újlakra. Nem semmi volt ez az
út, adtunk elég munkát őrangyalainknak, ám végül diadalittasan gurultunk be biciklin a sekrestye bejárata elé, ahol
már vártak minket szerető hozzátartozóink, barátaink.
Remélem, a leírtak alapján mindenki elhiszi nekem,
hogy minden résztvevő számára emlékezetes marad ez a
biciklitúra emelkedőivel, kalandokkal, a jó és kevésbé jó
élményekkel együtt.
Harmat Zita

Plébániai hitoktatás
a 2007/2008-as tanévben

Rózsacsokorral állok most előtted, Mária,
és köszöntelek névnapodon, ó, áldott Szűzanya.
Gyermeki hódolattal nyújtom át e virágokat,
szeretetből formáltam lágy szirmokat.
Szívem imái adják édes illatukat, és
szemem könnyei mosolygó titkukat.
Schmatz Béláné

Óvodás és I. oszt.:
II.-IV. oszt.:

hétfő 17:00-18:00
hétfő 18:30-19:30

V.-VIII. oszt.:
IX.-XII. oszt.:

szerda 17:00-18:00
szerda 18:00-19:00

Ifjúsági hittan:

hétfő 18:30-19:30

Bibliaóra:

hétfő 18:30-19:30
péntek 19:00-20:00
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Szentek földjén
Idén nyáron Olaszországba sikerült eljutnunk. Főleg
zarándokokként érkeztünk ide, így elsődleges úti célunk
Umbria volt: Nurciai Szent Benedek, Assisi Szent Ferenc,
Szent Klára és Casciai Szent Rita hazája. Útközben megálltunk Ravennában is, ahol megcsodáltuk az V-VI. századi fantasztikus mozaikokat. A legnagyobb élményt talán a
San Appolinare in
Classe
nyújtotta.
Classe Ravenna kikötővárosa volt, az
antik időkben igen
népes. A kikötő
azonban idővel elmocsarasodott,
a
város pedig elnéptelenedett. Mára csak
a bazilika maradt belőle, s az egykori nagyváros helyén
egy kis falu áll. A gyülekezet nyilvánvalóan kicsi, és az a
kevés pad, amire szükség van, szinte elvész a hatalmas
csarnokban. A templomot állítólag Ravenna első, vértanú
püspökének sírja fölé emelték, s a szentély mozaikdíszítésének középpontjában a Szent Kereszt alatt ő áll a híveket
jelképező bárányok között. A dús, színes mintázat, mely a
képeket körülveszi, úgy hat, mintha a falat tömören és vastagon arany- és selyemszálakkal hímezték volna ki. Lélegzetelállító. Umbria hegyes-völgyes vidék, számos 2000
métert meghaladó csúccsal. Errefelé a települések szinte
mind középkori formájukat őrizve ülnek a hegy- és dombtetőkön, minden második kisvárosban van egy „jáki templom” rózsaablakkal, és bélletes román kapuzattal, belül
középkori freskótöredékekkel.
Norcia, Szent Benedek szülőhelye, egy völgy közepén fekszik, igazi, „ablakbateregetős” olasz városka. A városfalak ma is megvannak, és ma is a település határát alkotják, ami egy-két kivételtől eltekintve máig nem terjeszkedett túl rajta. Természetesen van Szent Benedek tiszteletére szentelt középkori temploma is, ám azt nekünk sajnos
nem volt kapacitásunk meglátogatni.
Cascia
utunk
legtávolabbi
pontja
volt. A város egy hegy
oldalát foglalja el, s a
látképet egyedülállóan
dominálja Szent Rita
modern bazilikája. Alkalomadtán elképesztő
számban érkezhetnek
ide a zarándokok,
amire a két hatalmas
parkolóból következtethettünk, s ahova
most
szinte
egymagunk álltunk be. A
város sok középkori
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épületet őriz, de minket leginkább a bazilika érdekelt, ahol
a baloldali kápolnában Szent Rita nyugszik üvegkoporsóban. Öt és fél évszázada halt meg, de úgy látszott, mintha
aludna: arca, keze és lábai épségben megmaradtak.
Az esti szentmisére érkeztünk oda, amely után átadtuk a
helyieknek szánt ajándékot: az egyházközségünkről kiadott füzetet, András atya beleírt üdvözletével. Örömmel
fogadták, s cserébe egy angol nyelvű kis könyvecskét adtak nekünk az ő bazilikájukról. A szomszédban áll a régi
apácakolostor, ahol Rita élt, de sajnos ezt nem tudtuk meglátogatni. Helyette sétáltunk még egyet a városban, s végül
lelkileg feltöltődve tértünk vissza a kempingünkbe.
Assisi, ahova pár nappal később mentünk, az egyik
leglátványosabb hely egész Olaszországban. Itt akár remekmű-túladagolást is kaphat az ember, ha nem elég óva-

tos. Szent Ferenc és első követőinek nyugvóhelye a ferencesek bazilikája, ami az egyetlen emeletes templom, amit
valaha láttunk. Az alsó bazilika szemet gyönyörködtető
falképei között van az egyetlen hitelesnek tekinthető ábrázolás a szentről. Az innen nyíló altemplomban nyugszik
Ferenc társaival együtt. Ennek a „komplexumnak” a tetejére épült rá a felső bazilika gyönyörű gótikus csarnoka, nem
kevésbé csodálatos belső díszítéssel, és Ferenc életét bemutató falképsorozattal.
Meglátogattuk még Szent Klára sírját is, ami szintén
egy XIII. századi bazilika altemplomában van a város másik végén. Itt szentmisén is részt vettünk (Adorémusszal a
kezünkben), és megcsodálhattuk a keresztet, amelyről annak idején Krisztus megszólította Ferencet a Szent Damján
templomban.
Utazásunk egyik igazi „csúcspontja” volt a vidék legmagasabb hegyének, a 2476 méteres Monte Vettorének megmászása. Kb. 1570 méterről indultunk, hátrahagyva az autót,
már a havasi legelők zónájában. Fölfelé menet három kereszt mellett haladtunk el, és van egy nagy, acélból készült
kereszt a hegy tetején is, alatta kis vasládika, melyben füzetet és tollat találtunk. Megcsodáltuk a kilátást (majdhogynem tengertől tengerig), s a leírhatatlan csendben elmondtuk a lelki örökbefogadás imáját. Végül bejegyeztük
magunkat a füzetbe s köszönésképpen odaírtuk: Pace con
voi! Béke veletek!
Dienes Mónika, Balogh András
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Miserend:
hétfő,csütörtök és szombat: 1800
kedd, szerda, péntek: 630
elsőpénteken 1800 is
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.

2.V. évközi 22. vasárnap
3.H
Nagy Szent Gergely
8.Szo. Szűz Mária születése (Kisboldogaszony)
9.V. Veni Sancte a 900 szentmisén
A perselypénzt templomunk további felújítására
fordítjuk.
14.P. Szent Kereszt felmagasztalása
16.V. évközi 24. vasárnap
17.H Boldog Salkaházi Sára
21.P. Szent Máté apostol
22.Szo. Szentségimádási nap1
23.V. évközi 25. vasárnap
24.H. Szent Gellért
27.Cs. Páli Szent Vince
29.Szo. Szent Mihály,Gábor és Rafael főangyalok
30.V. évközi 26. vasárnap, 900-kor gitáros szentmise
1

Az egyházmegyei szentségimádási napok sorában, templomunkra
ezen a napon kerül sor. A szentségimádás délelőtt 10 órakor kezdődik.
Éljünk ezzel a lehetőséggel!

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.

Családi események
Megszületett: augusztus 8-án Brozik

Anna és Haracsek László gyermeke,
Attila László, aki Brozik Zsófi
unokaöccse
augusztus 9-én Nardai Gábor és Takács Katalin 3.
gyermeke, János.

Hírek, hirdetések
hirdetések
• Az iskolai hittan szept. 3-tól, a plébániai szept. 10-től kez-

dődik.
• Nyugdíjas klubunkat szeptember 18-án indítjuk újra. Szeretettel várjuk a régi és reméljük új társainkat 10 órától a
hittanteremben.
• Azok a fiatalok, akik a jövő évben templomi esküvőt terveznek, jelentkezzenek a plébánián. A szentségi házasságra
A keresztség szentségében részesült: augusztus 5-én
való felkészítés szeptember folyamán elkezdődik.
Gulyás Emese Anna, 12-én Tolnai Jázmin Noémi,
• Szeptember 30-án, vasárnap 11 órakor a Margitszigeten
Kovács Lara Barbara, 18-án Toperczer Balázs Kristóf,
Szent Mihály napi búcsú lesz. Szent Mihály napjától Szent
Toperczer Helga Katalin, Kovács Domonkos Ákos,
György napjáig a margitszigeti Szent Mihály kápolnát zárBognár Soma Dániel, 19-én Pálmai Patrik, 26-án
va tartjuk.
Menyhárt Flóra Lili.
• Helyesbítés: előző számunkba sajnálatosan hiba csúszott a
2. oldalon. Helyesen: Szűz Mária mennybevétele.
Halottaink:
• „Tegyünk jót, ahol lehet!” Ezúton szeretnénk megköszönni egyik hívő testvérünk nagylelkű tanévkezdési támogatáFazekas Ferencné (87)
sát gyermekeink számára. Külön figyelmet érdemel az a
Knocz Ernőné (88)
tény, hogy adományát meglepetésként, névtelenül juttatta
Szilágyi Miklós (81)
el hozzánk. Hálásan köszönjük! /szerk./
Vizi Sándor (55)
• Herbertné Szakács Zsuzsa angol órái szeptember utolsó
Zentai Gábor (52)
hetében kezdődnek. Kezdők és haladók bátran jelentkezzenek!
Lapunk továbbra is ingyenes, hogy mindenki számára elérhető legyen. A nyomdaköltség napjainkban eléri az 50 Ft-ot.
Egyéni lehetőségeikhez mérten kérjük, támogassák a lapot az újságperselyen keresztül. Köszönjük!

=

Újlaki

Hangok

az Újlaki Katolikus Egyházközség lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia,
1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős kiadó: Spányi András, szerkesztés: Zsombory Edit & Gábor / ujlakihangok@freemail.hu lapzárta: augusztus 29.

