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Mindenszentek ünnepe
Ha megkérdezi valaki tőlünk, hogy kik a szentek,
akkor valószínű először azokról a kiemelkedő
személységekről kezdünk beszélni, akiket az Egyház
szentté avatott: az apostolokról, a vértanúkról, a
szerzetesrendek megalapítóiról, kiemelkedő teológusokról.
Nekünk magyaroknak szent királyaink, királylányaink
jutnak eszünkbe: Szent István, Szent László, Szent
Erzsébet, Szent Margit. E szentek felidézése közben arra a
következtetésre juthatunk, hogy az életszentség csak
különleges helyzetben levő, vagy különleges adottságokkal
rendelkező emberek sajátsága, s nekünk hétköznapi
embereknek nem adatik meg, hogy szentek legyünk.
Ez a gondolkodás nem felel meg hitünk tanításának. Az
életszentség ugyanis nem függ rangtól, életállapottól vagy
különleges szellemi képességektől. Elsősorban attól függ,
képesek vagyunk-e arra, hogy életünket Istennek
ajándékozzuk és keressük azt, hogy Neki milyen terve van
velünk? Milyen képességekkel ajándékozott meg? Milyen
lehetőségeket adott számunkra? Hogyan tegyünk tanúságot
Róla. Egy ember, tanúságot tehet Istenről. Teheti ezt a
vérével, de a mosolyával is. Tanúságot tehet úgy, hogy
szerzetes lesz, lemond a gyermekekről, de úgy is tanúságot
tehet, hogy megházasodik, és sok gyermeket vállal.
Minden attól függ, hogy Isten mire hívta őt, hogy milyen
adottságokkal ajándékozta meg.
Néhány évvel ezelőtt olvashattunk arról, hogy a barcelonai
érsek beadta Rómába Antoni Gaudinak a szentté avatási
kérelmét. Ő nem volt vértanú, nem volt szerzetes, sem

király, hanem egy mélyen hívő építész, aki hitét a
munkáján keresztül próbálta kifejezni. És a munkái
kifejezik a hitét. Fő és egyben befejezetlen műve a Szent
Család templom égbe nyúló tornyaival, és csavart
oszlopaival kifejezi az Isten felé kiáltó ember
vágyakozását, a Messiás eljövetelére. A sok csavart
vonalban benne van az emberi szívnek az örvénylése,
vívódása. De ugyanakkor ebben az épületben minden
mozgalmassága, befejezetlensége ellenére benne van
Istennek a békéje nyugalma is. Ő képes arra, hogy a sok
ember vágyat, vívódást kegyelmével harmóniába hozza. Ez
a templom nemcsak a Szentcsaládot, hanem minden
családot, a küzdő, de mindig megújuló Egyházat ábrázolja.
Ezt az egységet csak az tudta megálmodni, megrajzolni,
aki megtapasztalta Isten szeretetét, kegyelmét, és akit az
isteni szeretet boldoggá tett. Ezért vélik azt sokan róla,
hogy Isten által lefoglalt ember, tehát szent volt.
A mi életcélunk is az, hogy szentek legyünk, az
életszentség útját járjuk. Valószínű, hogy ami életünk is
sokban
hasonít
Gaudi
templomához.
Vannak
megvalósulatlan vágyaink, törekvéseink. Gondolataink is
néha csavartak, rendezetlennek tűnnek. Tetteink nem
mindig úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, emiatt
befejezetlennek érezzük azokat. De ez nem szabad, hogy
elkeserítsem minket, hanem a szentekhez hasonlóan
engednünk kell, hogy Isten belépjen életünkbe és
egységbe, harmóniába rendezze azt. Ha ezt megtesszük,
akkor hihetünk abban, hogy Isten útján járunk, és ez a
belső boldogságot is megadja majd számunkra.
Ferenc atya

Mindenszentek és halottak napja
„És nem véletlen az se, hogy az Egyház épp ide, a tél küszöbére, az elmúlás
kezdetére helyezte – s egymás mellé – mindenszentek és halottak napját, ünnepét. Tette
ezt nyilván ama nagyszerű ellentmondás jegyében, melynek a halál csak látszata,
tartalma azonban az élet, s tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb, tehát
leginkább szellemi értelmében – élet. Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája.
Igaz, nem az élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy természet
engedelmeskedik, hanem annak a másiknak, mely teremtő ellentmondásként épp a tél
küszöbén kezd új munkába, fokozott kedvvel és lelkesedéssel.
A külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét
a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is
túlra…”
Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)
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Az „Dicsőséges olvasó” második titka:
„Aki a mennybe felment”
„Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a
mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet” (Mk 16,19)
Akárcsak akkor az apostolok, mi is csak nézünk
a mennybe felemelkedett Krisztus után, és ránk talán
még inkább ránk fér az Apostolok Cselekedeteiben
lejegyzett angyali figyelmeztetés: „… miért álltok és
néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek,
úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok” (Ap.
Csel 1,9-11). Közben a szívünkben visszhangzik Máté
evangéliumának az utolsó, nyomatékos mondata is: „És
íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig” (Mt
28, 20). A menny, vagy másképpen kifejezve: a
mennyek országa, ahová Jézus felment, tudjuk, érezzük,
nem úgy van „fenn”, hogy fizikailag van valahol
felettünk,
valamilyen
kifejezhetetlen-elérhetetlen
távolságban. De még sincs „közel”, pontosabban nagyon
messze-messze a pusztán fizikai-emberi lét dimenziói
felett van. Jézus Krisztus mennybemenetele: a Fiúisten
„visszatérése” az Atyaistenhez, akinek a jobbján ül –
vagyis az övé minden hatalom és dicsőség. Visszatérés,
miközben soha nem szakadt el az Atyától…
Valamiképpen annak a fordítottja ez, mint amikor
közénk jött emberként: akkor isteni mivoltát tekintve
teljesen kiüresítette magát – és most, amikor felment a
mennybe, ez a kiüresedés szűnt meg, „állt vissza” az
isteni személy isteni dicsősége… Ezt szemlélve hálától
túlcsorduló szívvel kell rádöbbennünk arra, hogy
feltámadásával az emberségét nem vetette le, nem
üresítette ki, hanem mintegy magával emelte Istenhez, a
mennyekbe, „ahol” Isten létezik – Isten létezésének
általunk teljességgel fel nem fogható dimenziójába. A
mennybe felment Krisztus örökre a mi emberi testvérünk
marad, és amikor Isten jobbján, dicsőségben uralkodik
az egész teremtett világ felett, akkor is benne van emberi
természetünk
–
amit
mennybemenetele
által
elképzelhetetlenül magasra emelt, mégpedig a többi
ember, mindannyiunk számára is.
A mennybe felment Krisztus tehát nem hagyott el
minket, nem ment el tőlünk, hanem, mint ahogyan azt
többször is mondta-ígérte tanítványainak: előre ment,
hogy nekünk, a többi embernek is helyet készítsen
Istennél. Nem könnyű, pontosabban lehetetlen
megértenünk azt, hogy ez miként valósul meg, mit is
jelent – miközben reméljük, sőt hittel valljuk, hogy
emberi mivoltunk egészére vonatkozik, azaz testünkkel
lelkünkkel együtt. Ennek a hitünknek éppen a
feltámadott és a mennybe felvett Krisztus tanítása az
alapja és megrendíthetetlen garanciája. Amikor a
mennybe felment Krisztusra tekintünk, mégis valóban
igen
nagy
szükségünk
van
a
Szentlélek
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megvilágosítására. Megvilágosításra ahhoz, hogy
legalább valamennyire fel tudjuk fogni annak a mi
számunkra, a mi üdvösségünk szempontjából való
jelentőségét, hogy: egy közülünk Istennél van, hiszen Ő
maga Isten Fia – és általa, az ő révén mi is valamennyien
Isten (fogadott) fiai vagyunk – lehetünk. Akkor, ha
Krisztust követve itt a földön olyannyira hasonulunk
Őhozzá, hogy – a megváltás révén ránk áradó
kegyelméből – halálunk után a mennyekbe is Hozzá
tartozhatunk.
A feltámadott Krisztus már az „újrateremtés”
dimenziójában van, tehát máshol, mint mi, akik innen a
földi létből tekintünk Rá. Ez az különbség, amire
gondolva beláthatjuk, hogy valóban nem maradhatott,
nem kerülhetett vissza a régi, a kereszthalála és
feltámadása előtti fizikai léte szerinti, a mi mindennapi
fizikai létezésünknek megfelelő állapotába, hanem át
kellett lépnie abba a másfajta dimenzióba, amit a
„felment a mennybe” kifejezéssel írunk le… És aminek
a valóságos jellemzőiről a Szentírás tanítása alapján is
legfeljebb csak bizonytalan sejtéseink lehetnek.
Ugyanakkor ezt a kettőséget szem előtt tartva talán
könnyebben „érthető”, hogy ez a dimenzióváltás, a
mennyekben való megdicsőült létezés egyáltalán nem
zárja ki azt, hogy közben itt van Jézus köztünk, velünk,
mindig és minden nap, a világ végéig. Ez a vég-idő
pedig éppen az Ő második eljövetelével, azaz
valamiképpen a mi földi-fizikai dimenziónkba való
ismételt „állandó” jelenlétével van összekapcsolva:
amikor újra eljön dicsőségben és hatalomban – és
Országának nem lesz vége.
A mennybe felment Megváltó Krisztus, aki Isten jobbján
ül, a mi számunkra reménység, dicsőség, bíztatás és
öröm, noha szinte elvakulunk a Felőle reánk áradó
fényességtől: de nemcsak emiatt vagyunk messze,
nagyon messze attól, hogy lássuk, szemléljük a
Mennyben, az elérhetetlen fényességben rejtező Istent.
De attól, hogy „nem látunk tisztán”, sem
hitetlenkednünk,
sem
elkedvetlenednünk,
sem
visszarettennünk nem kell, sőt nem szabad!
Meghívásunk itt a földön arról szól, amit Jézus éppen a
mennybemenetelekor mondott apostolainak: „Menjetek
tehát és tegyetek tanítványaimmá minden népet.
Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében és tanítástok meg őket arra, hogy megtartsák
mindazt, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28, 19-20) Az
Isten ingyenes szeretetéből fakadó, az örökéletre szóló
meghívásunk
pedig
az
Anyaszentegyházban
Krisztushoz, a főhöz kapcsol minket, mint egy test
tagjait. Ezért és így juthatunk el mi is oda, ahol Krisztus
Király, a mi mennybe felment Megváltónk, él és
uralkodik mindörökké!
Fejérdy Tamás
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Szüreti mulatság
Vigadalomtól volt hangos október 16-án a
plébánia. A Szent István teremben a plébánia fiatalsága
által szervezett szüreti mulatság volt. A termet a rendezők
nagyon hangulatosan díszítették fel és berendezése által
tér volt a beszélgetésre és a táncra egyaránt. Beran
Ferenc plébános atya szavaival vette kezdetét a szüreti
bál. Az atya kiemelte, hogy a vígasság mindig az
újjáéledés, a megújulás jele, és ezért nagy szükség van
rá. Ezután vidám beszélgetéstől zsongott a terem,
miközben kellemes halk zene szólt. A belépőket hamar
magához vonzotta a szőlőprés, amit kicsik és nagyok
egyaránt örömmel forgattak, és csillogó szemmel itták a
frissen préselt szőlőlevet. Ezzel igazi szüreti hangulat
teremtődött. Köszönet Mink Mártinak a felajánlott
fürtökért. A közös vigadalom vidám színfoltja volt a skót
tánc, ahol legalább15-16 pár ropta egyszerre Sőnfeld
Matyi gitár- és szájharmonika játékára. És ha már ilyen sokan talpon voltak, Zámolyi Eszter megragadta az alkalmat a
néptánc tanítására. Kicsik és nagyok örömmel járták a táncot. Az est hátralévő részén pedig kellemes és igen változatos
tánczene szólt, ami Lasetzky Krisztina jó ízlését dicséri. A szép zene még a gipszelt lábúakat is táncra csábította. Ha pedig
valaki elfáradt, vagy csak megszomjazott, fölüdülést találhatott a bárpultnál, ahol Ipszi (Gracza Krisztina) és Smaraglay
Zoli sürgött-forgott. A bárpult melletti asztalokon pedig szorgos kezek készítette finomságok sorakoztak. A termen néha
átcikázott Kovács Bettina főrendező, aki igyekezett mindenre és mindenkire odafigyelni. A helyiségben kifeszített fehér
lepelre kivetített fényjáték mindenki nagy örömére szolgált, és sok mulatságos pillanatnak volt előidézője az általa adott
árnyjáték lehetősége. A vigadalomban minden korosztály jól érezhette magát, legyen nyolcvan, vagy még csak kétéves.
Sokan örültek azon régi barátokkal való találkozásoknak, akikkel nem egy plébániához tartoznak, de itt vendégül
láthatták őket. Hogy a vendéglátás flottul ment, köszönhető volt Harmat Zita, Udvary Gergely és Smaraglay Botond
munkájának is. Az együttlét öröme az isteni szeretet jegyében telt. A muzsika dallamai sokáig hallatszottak az éjszakában,
míg végül fél kettő körül véget ért a vigadalom.
Rihmer Aurél

Gondolatok a Jótékonysági estről
„Arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymáshoz”, mondta Jézus.
Ez nem csak a felebaráti szeretetre értendő, hanem a keresztények közti szeretetről is szól. A szeretet viszont
anélkül, hogy ismernénk egymást, léggömbre emlékeztet: alig van benne valami. A szeretetközösséggé válás felé, ami a
plébániai közösségek egyik célja kell, hogy legyen, egymás megismerése az első lépés. Ehhez viszont meg kell
teremtenünk a feltételeket. Alkalmak, programok kellenek.
Plébániánkon szerencsére egyre több programon vehetünk részt: együtt ünnepelhetjük az újévet, együtt fánkozhatunk a
farsangi mulatságon, 3 hétig játszhatunk együtt a gyerekekkel, együtt kirándulhatunk a családokkal, és préselhetjük a
Szüreti bálon a szőlőt. Ezekhez hasonlóan a Jótékonysági est is egy hasonló közösségi esemény. A rutinosabb
Jótékonysági estre járók tudhatják, hogy a műsorok szünetében van lehetőségünk beszélgetni, nem csak jóbarátainkkal,
hanem ismeretlen ismerőseinkkel is, akikkel eddig köszönőviszonyban voltunk. Így nem csupán kötetlen ismerkedésre és
a fellépők rejtett adottságainak kiderítésére van lehetőség - sokszor én is meglepődöm, mennyi mindent nem tudok
azokról, akikkel minden vasárnap együtt járok misére. Az első cél tehát az együttlét, az ismerkedés.
Az est második célja a szórakozás. A közösségnek élményt kell szereznünk fellépésünkkel, ezt a jó műsorral tehetjük
meg. Ha az est folyamán sokféle, változatos előadásban van részünk, mindenki számára élvezetes lesz a program. És a
jótékonyság, melyről az est el van nevezve.
Ez az est harmadik célja. Bizonyára mindenki tudja már, hogy ilyenkor az idősebbek karácsonyi megajándékozására
gyűjtünk, mely bár nagyon lényeges, mégsem kötelező. Örömmel, szeretettel, jókedvűen. Aki lépett már fel valaha a
Jótékonysági esten, tudja, milyen nagy élménnyel gazdagodott. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy lépjenek fel valamilyen
előadással, tegyék színesebbé a programot, amely akár témaindító is lehet egy-egy beszélgetéshez!
Az est maga pedig, melyről már oly sok szót ejtettünk, 2010. november 20-án az esti 6-os mise után
veszi kezdetét a Szent István hittanteremben. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
K.B.
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KOLOSY TÉR
Piac vagy! Kétségbe nem vonhatom.
Bár oly pici, Hogy csak piackának mondhatom.
Ám ha nézem az árakat, S a tátva maradt szájakat,
Be kell vallanom: Te vagy a piacok virága, Te drága.
Óbudai Szemle, 1947. október 15. 3. szám

Újlaki emlékek nyomában (XIII.)
Néhány évtizeddel ezelőtt környékünkön még fontos szerepet töltöttek be azok a kisebb vállalkozások – iparosok
műhelyei és üzemei, kereskedők üzletei vagy parányi boltjai –, amelyek a helybeliek ellátását biztosították. Jelenlétük
nemcsak hozzátartozott a lakókörnyezethez, de sajátos, meghitt hangulatot is adott városrészünknek. Egy ügyes
mesterember szakszerű munkája, a boltos szívélyes kiszolgálása derűssé tette a hétköznapokat és emlékezetessé
varázsolta még azt az utcát is, ahol a műhely vagy az üzlet működött. A régi lakosok visszaemlékezései (vagy a lappangó
szóbeli hagyomány) alapján felidézhetjük azoknak a nevét, akik tevékenysége 50-80 éve szorosan hozzátartozott az újlaki
mindennapokhoz.
A sok évtizede itt élők elmondása szerint hajdanán vagy 9 pékség működött a Zsigmond tértől a Nagyszombat utcáig
(például Kuti, Sommer, Viola). KUTI LAJOS péksége a Bécsi út és Szépvölgyi út sarkánál volt. SOMMER JÓZSEF sütödéje
az Ürömi utca 52. alatt így csalogatta a vevőit: "Sommer József sütödéjében naponta háromszor friss sütemény és ízletes
kenyér kapható." A Daru utca 15. szám alatt
volt egy péküzem, amely kb. az 1980-as évek
végéig működött. Ez a sütöde látta el a
környéket sokféle kitűnő pékáruval. Ehhez
tartozott az Ürömi utca 52. alatti üzlet,
amelyet – mint ahogy valamennyi egykori
újlaki telket is – két utca határolta (később ez
lett a Viola pékség). Innen, VIOLA ISTVÁN
Sütöde és Tápszer Üzeméből naponta kétszer,
oldalkocsis motorkerékpárral szállították a
friss kenyeret és péksüteményt a környező
domboldal házaihoz.
Régi újságok, könyvek tanúsodnak arról,
hogy – nem is túl régen – milyen sokféle
szakma képviselője telepedett meg Újlakon.
Szinte felsorolni is alig lehet a boltokat és
mesterségeket, amelyek itt működtek. Jól
ismert volt Bakos Ernő háztartási boltja (Lajos utca 20.), vagy Weisz Károly hentes és mészáros üzlete a szénatéri piacon
[ma Zsigmond tér] és az Ürömi-köz 2. alatt. Egy szinte már elfeledett mesterség képviselője volt Hegyessy és Bökönyi
mézeskalácsos, viaszgyertya-öntő, cukorárus (Zsigmond utca 72.). Manapság pedig csak elvétve hallunk arról a
foglalkozásról, amelyet Kauczky János kályhás-mester (Zsigmond utca 21.) művelt. Ritkán emlegetett szakmát képviselt
Szalkay Papp József is, akinek kötél - és géptömítőgyára volt a Bokor utca 27. szám alatt.
Nevezetes fűszer- és csemegeboltok is akadtak a környéken, mint például Pelz Antal kereskedése (Bécsi út 55.), a
Bécsi út és Csemete utca sarkán. Úgyszintén híres volt Szaitz Elemér fűszer- és csemege üzlete a Kolosy tér 2. szám alatt,
amelyet ún. „Kolosy-téri fogalom”-ként emlegettek.
A környéken sok évtizedes hagyománya volt a cukrászatnak is. BORSÁNYI ANTAL cukrászmester – valószínűleg az
1940-es évek végén – egy kicsiny üzletben [egyesek szerint a Daubner Cukrászda helyén] fagylalt-árusítással kezdte
működését; majd idővel híressé vált a süteményeiről is. Később átköltözött a mai piac közelébe [egykori helyén ma a
2009 őszén megnyitott TESCO expressz üzletház áll]. Az újlaki hagyomány szerint a Borsányi Cukrászda a maga
idejében szintén egy fogalom volt. Ezt a cukrászdát akkor számolták fel, amikor felmerült a piac »asztalos árusításának«
gondolata. "Kellett egy új épület, mert a posta kicsinek bizonyult, a Billik-kalapos már elment, a jeges kocsi meg nem jött
többé"– írta egy szívvel-lélekkel újlaki asszony a visszaemlékezéseiben.
A cukrászmesterség hagyományait és kiváló színvonalát napjainkban az 1950-es évek végén ideköltözött Daubner
Cukrászda családi vállalkozás képviseli és viszi tovább.
Dr. Ráday Lóránt
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Miserend:

2010. november

2010. November

Újlaki plébániatemplom:
„A mindenség királya föltámaszt minket az örök
hétköznapokon: 630 és 1800
életre.”
vasárnap: 900, 1030, 1800
1. H.
MINDENSZENTEK
Szent Mihály kápolna: vasárnap 1100
2. K.
HALOTTAK NAPJA
Szent István kápolna: hétköznapokon: 1730
3. Sz.
Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia
4. Cs.
Borromeo Szent Károly
vasárnap 900 és 1100
5. P.
Szent Imre
Gyóntatás:
Szent Zakariás és Erzsébet
hétfő, kedd, szerda: esti szentmise előtt
6. Sz.
Szent Lénárd, Szent Krisztina
csütörtök: esti szentmise után
7. V.
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
péntek: 17. 30 - 18. 30
8. H.
Szent Kolos, Szent Godfréd
vasárnap: 10. 00 - 11. 30
9.
K.
A
lateráni bazilika fölszentelése
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden
10.
Sz.
Nagy
Szent Leó pápa
hónap első szombatján az esti szentmisék után ½
11.
Cs.
Szent
Márton
8–ig.
12. P.
Szent Jozafát
00
30
Zsolozsma: péntek 7 ; vasárnap 17
13. Sz.
Magyar szentek és boldogok, Kosztka Szent Szaniszló
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az
14. V. .
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
00
00
este 6 (vasárnap a reggel 9 ) órai szentmisét.
15. H.
Nagy Szent Albert, Szent Lipót
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 16. K.
Skóciai Szent Margit, Szent Otmár
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
17. Sz.
Nagy Szent Gertrúd, Tours-i Szent Gergely,
Minden hónap első hétfőjén, az esti szentmise után
Szent Ányos, Szent Hilda
papokért imádkozunk a Szent Erzsébet hittan 18. Cs.
Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelése,
teremben.
Szent Noé
Plébániánk rendszeres programjai:
19. P.
Árpádházi Szent Erzsébet
Iroda (Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
21. V.
KRISZTUS KIRÁLY (Szűz Mária bemutatása)
hétfőn és pénteken 1000 – 1200,
22. H.
Szent Cecília
kedden, szerdán és csütörtökön 1600 – 1800.
24. Sz.
Dung-lac Szent András és vitenami vértanútársai
25. Cs.
Alexandriai Szent Katalin
Karitász: (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900
28. V.
ADVENT I. VASÁRNAPJA
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Szent András apostol
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a 30. K.
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Játszóház: minden csütörtökön 10-12 óráig a Szent István teremben (Felvilágosítás: Ordódy Klára 20/512-6605)
Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 1900 –2100 a Szent István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Hirdetések:

Családi események:

MINDENSZENTEK
Ünnepén 2010. november 1-én (hétfőn)
az esti 18.00 órai szentmisén
templomunk Sarlós Boldogasszony
kórusának előadásában felcsendül:
KODÁLY: MAGYAR MISE
és más egyházzenei művek
Várunk mindenkit szeretettel!

A keresztség szentségében
részesültek:
október 10: Zsolt Levente,
október 17: Kronkay Anna
Róza,
október 24: Sulyok Zsófia,

Halottaink:
Jenes György (78),
Vaska Mihályné (85),
Antal György (84),
Sujtó Lászlóné (88),
Dr. Hoós Magdolna (82)

Külkereskedelmi végzettségű testvérünk fordítást vállal angol,
orosz, olasz és görög nyelven. Ezenkívül a felsorolt nyelvekből mérsékelt áron - korrepetálást is végez. Telefon: 06-1-335.5663
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az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia,

1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános, cikkeket-híreket az ujlakiplebanos@gmail.com címre,
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