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Sarlós Boldogasszony ünnepén – „Ad Visitantem”
Templomunkban a főoltár képe
és a hozzá tartozó szobrok a Sarlós
Boldogasszony ünnepére vonatkozó
evangéliumi részletet jelenítik meg:
„Azokban a napokban Mária útra kelt
és a hegyek közé, Júdea egyik városába
sietett. Zakariás házába érkezve
köszöntötte
Erzsébetet.
Alighogy
Erzsébet
meghallotta
Mária
köszöntését, fölujjongott méhében a
magzat és Erzsébetet eltöltötte a
Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott:
„Áldottabb vagy te minden asszonynál
és áldott a te méhednek gyümölcse!”(Lk
1, 39-42) Szűz Mária szeretetét, örömét
megosztani, segíteni megy idős
rokonához, akiről ő már tudja a titkot:
Isten
végtelen
irgalmából
és
szeretetéből Erzsébet is gyermeket vár.
A jelenet szereplői a két édesanya, és,
bár nem látható módon, de nem kevésbé
valóságosan Jézus és Keresztelő Szent János is jelen
vannak, mint kicsiny magzatok.
Templombúcsúnk – az aratás idejét idéző szép
magyar nevén Sarlós Boldogasszony ünnepe - évente
visszatérő alkalmat nyújt arra, hogy egyre jobban
megérthessük és megélhessük a nekünk szóló üzenetét.

Mindenekelőtt a Magnificat
szavai ezek: meg kell tanulnunk
Szűzanyánktól, hogy mindenért egyedül
Istent illeti a dicséret és a dicsőítés.
Követnünk kell Őt abban, ahogyan
minden fenntartás és okoskodás nélkül
ráhagyatkozik Istenre, és ugyanúgy: a
másokra való odafigyelésben, az
Erzsébetet segítő szeretet-szolgálatában
is. A családok évében ez különösen is
időszerű, a családunkon belüli és
családjaink
közötti
kapcsolatokban
egyaránt. Plébániai közösségünk az idén
ebben is új lendületet kaphat egy másik,
másként fontos látogatásból, a főpásztori
„vizitáció”-ból.
Mindezekből észre kell vennünk
az egymás felé fordulás, a személyes
kapcsolatok fontosságát, és arra is fel kell
figyelnünk, hogy a megtestesülését
követő időben az emberré lett Isten csak
oda jutott el, ahová Édesanyja ment Vele. Napjainkban
ugyanígy számít miránk, amikor el akar jutni másokhoz,
mindenkihez. Ahogyan Mária vitte őt magával áldásként,
nekünk is hasonlóan kell magunkkal vinni a bennünk élő
Jézust…
Fejérdy Tamás

Napközi Újlakon
Az utóbbi években egyre nagyobb gondot jelent a vakációjukat töltő gyerekek nyári időtöltése és étkeztetése.
Ennek több oka is van. Az első okként talán a családok helyzetét kell említenünk. Anyagi gondokkal küszködő
világunkban kevés család engedheti meg magának a többhetes nyári nyaralást. Az utazás és szállodai költségek
meghaladják a házaspárok anyagi kereteit, sőt rövid nyári szabadságukat sem a pihenésre, hanem a munkára fordítják. A
másik problémát a családok széthullása jelenti. Az elvált házaspárok nehezebben tudják megoldani, hogy gyermekeiket
hosszabb időre a szintén anyagi nehézségektől szenvedő nagyszülőkre bízzák. Továbbá az iskolák anyagi kereteit is
túlfeszítené az, ha a tanítási időn túl, több héten keresztül foglakoznának a diákjaikkal. Ebben a szociális problémákkal
küszködő társadalomban megnövekszik a közösségek szerepe, amelyekben önként vállalkozók, áldozatos munkával
foglalkoznak a kicsikkel. Ilyen közösségek a plébániák, amelyek rövidebb, hosszabb ideig táborokat szerveznek a
gyerekek számára.
Plébániánk másfél évtizeddel ezelőtt, az adottságainak megfelelő utat jár, nyári napközis tábort szervez. A
tábornak a legfőbb jellegzetessége az, hogy a gyerekekkel való foglalkozást egyetemisták végzik, a vizsgáik mellett időt
szentelnek arra, hogy fiatalokkal foglalkozzanak. Sokan közülük éppen a napközi által váltak a plébániai ifjúsági
közösség tagjává. Mivel a napközit a környező állami általános iskolákban is meghirdették, olyanok is akadtak, akik így
kerültek közel az Egyházhoz. Így a napközi a környéken missziós küldetést is vállal. A nyári programok vezetői Lasetzky
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Krisztina és Kovács Bettina, akik társaikkal együtt pedagógusnak készülnek, így számukra a napközi nem csak áldozatos
karitatív tevékenység, hanem a hivatásukra való felkészítés fontos iskolája is. A közösségi együttlét programjait úgy
állították össze, hogy abban helyet kap a közös imádság, hittan oktatás, éneklés, a különféle játékok, kézműves
programok és a kirándulások.
Ha valaki június második felében belépett a plébánia udvarába, meseszerű kép fogadta. A közösségi ház egyik
udvarában nagyobbacska gyerekek métáztak vagy labdával játszottak, a kertben pedig kisebbek csoportokban
beszélgettek, a virágokat gondozták, vagy rajzoltak. Ha arra is volt ideje, hogy a tantermekbe lépjen, azokban
pingpongozókat vagy asztali focizókat láthatott. Mindez az egyetemista fiatalok gondos felügyelete alatt történt, akik az
egyik felső teremben időnként kupaktanácsot tartottak. Akik pedig hosszabb időt töltöttek a plébánián, találkozhattak
felnőttekkel is, akik munkájukat megszakítva betértek néhány percre. Nem volt ritka az sem, hogy egy-egy újlaki hívő
egy tál süteménnyel vagy egy kosár cseresznyével kezében járult hozzá ahhoz, hogy a napközisek még otthonosabban
érezzék magukat. Hálásan köszönjük áldozatos munkájukat!
Ferenc atya

Negyvenöt év az egyházközség szolgálatában
1966-ot írtunk (már aki tudott már írni akkoriban), amikor Bády Ferenc plébános atya
meghívta a képviselőtestület soraiba Kollár Mihály újlaki hívőt, mátyáshegyi lakost. Az újlaki
plébánosnak akkoriban két káplánja volt Virányi Ottó és Bíró Imre atyák személyében. A
képviselőtestület felkért tagokból állt, csupa férfiból, akik negyedévente gyűléseztek vasárnap
délelőtt, a kilences mise után, a plébánia Ürömi utcai kultúrházában.
A plébános és az új tag ismeretsége ekkoriban két évtizedre nyúlt vissza, Mihály bátyánk ugyanis
iparoslegényként aktívan részt vett a Kolping egyesület működésében, egy időben még szállásra
is talált – felvidéki deportáltként, majd áttelepítettként – a Rottenbiller utcai székházban. Mihály bácsi ma is emlékszik
Mindszenty hercegprímás 1947. évi látogatására, aki olyan szavakkal buzdította a fiúkat, hogy „tartsatok ki… nehéz idők
jönnek… mentsétek meg a magyar egyházat”. Akkoriban Bády atya volt a legényegylet elnöke, és a rövidesen
bekövetkező feloszlatás után is fennmaradt a kapcsolat az elnök és a tagok egy része között.
Bády atya Óbudán, majd Újlakon lett plébános. Amikor Kollár Mihály is ide költözött, a Mátyáshegy oldalába, a plébános
tudta: őrá számíthat.
Nem voltak könnyű idők az egyház számára a rendszerváltozás előtti évtizedek. A képviselőtestületben is akadtak
olyanok, akiknek információira számot tartott a hatalom. A plébánia működésének is kereteket szabott a titkosrendőrség.
Bády atyához rendszeresen jártak hívatlan kártyapartnerek. Mihály bátyánk, aki laborvezetőként dolgozott a bútoriparban
– és meghívott előadó volt a soproni főiskolán is –, nyilvánvaló „priuszként” vállalta nemcsak a vallásosságot, hanem
hogy még tisztséget is betölt az egyházban. Sőt, gyerekeit is beíratta az iskolai hittanra, ami szintén kockázatokkal járt.
Ma is mosolyogva meséli, hogy az Ürömiben négyszemközt mind az igazgató, mind a párttitkárnő helyeselte
elhatározását, csak éppen kifelé kellett egészen más arcot mutatniuk.
Mihály bácsi nem váltogatta az arcait. A plébánián abban segített, amiben szükség volt. Hosszú éveken keresztül segített
a perselypénzt számolni, és máig ő váltja be a heti aprót. A hittantermekben ő rakta le a parkettát. A templomban padokat
javított, de ha kellett, a pecséteket is a Bárány
alatt fekvő hétpecsétes könyvön… Amikor tavaly
kidőlt a nagy fenyő a plébánia udvarán, Mihály
bácsi fiatalokat megszégyenítő erővel vett részt a
fa feldarabolásában és elszállításában. És a
csöndes hétköznapokon: mindennap résztvesz
szentmisén. Közben, ha szükséges, perselyezik,
ha szükséges, ministrál.
Apropó, fiatalok. Beszélgetésünk során Misi bácsi
újra meg újra az ő szerepüket, az ő fontosságukat
hangsúlyozza. Köszöni szépen az elismerést a 45
évi szolgálatáért, de annak árát is jobb lett volna
szerinte a fiatalokra fordítani, akiken egyházunk
és nemzetünk jövője nyugszik. Igyekezzünk
vonzóvá tenni számukra egyházunkat, ezt kéri, ezt
javasolja. És amikor igyekszünk megszívlelni
tanácsát, érdemes éppen az ő életpéldáját is
mintául állítanunk fiataljaink elé.
Szaszovszky József
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A Szentírást sokféleképpen lehet olvasni. Olvassuk úgy, hogy a nekünk szóló üzenetet
keressük benne. (Egy négyrészes sorozat második része.)

JÓNÁS JÖVENDÖLÉSE - 2. fejezet
1 Erre az Úr egy nagy halat rendelt oda, hogy elnyelje Jónást; és
Jónás a hal gyomrában volt három nap és három éjjel. 2 Imádkozott ekkor
Jónás az Úrhoz, Istenéhez a hal gyomrából, 3 s így szólt:
»Szorongatásomból az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem;
az alvilág gyomrából kiáltottam, és Te meghallgattad szavamat.
4 Belevetettél a mélységbe, a tenger közepébe, és az ár körülvett engem.
Valamennyi örvényed és hullámod összecsapott felettem.
5 Azt mondtam: `Elvetettél szemed elől! Bárcsak látnám ismét szent templomodat!'
6 Körülvettek engem a vizek egészen a torkomig, bekerített engem a mélység. Fejemet elborította a hínár,
7 lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Örökre összecsukódtak felettem a föld zárai, de te kihúztad a gödörből életemet,
Uram, én Istenem!
8 Mikor gyötrődött bennem a lélek, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba.
9 Akik a hiábavaló semmiségekhez, bálványokhoz ragaszkodnak, elveszítik boldogságukat.
10 Én azonban hangos hálaadással áldozom majd neked, és megadom, amit fogadtam; az Úrtól jön a szabadulás.«
11 Ekkor az Úr parancsára a hal kihányta Jónást a szárazra.
Jónás könyve – 2. fejezet
Hol tart hát Jónás? Az engedelmességtől még messze van, de elindult, ha nem is az Úr szándéka szerinti úton. Még
mindig szökevény, de most másképpen próbál megszökni az Úr elől. Az ószövetségi ember ugyanis úgy gondolta, hogy
aki meghal, az kiesik az Isten tenyeréből, az alvilág gyomrába, a seolba kerül, amit magyarra gödörnek szoktak fordítani.
Itt aztán a lét és a nemlét határán valamiféle Istentől távoli állapotba kerül a lelke. Jóval Jónás könyvének megírása után
már tisztább a kép, a jók Ábrahám kebelére kerülnek, a bűnösök pedig szenvednek, ahogy ezt Jézus egyik
példabeszédében olvassuk (Lk 16,19-31). Amikor tehát Jónás a halált, a vízbefúlást választja, akkor sem Istennel akar
járni, hanem távol akar maradni tőle. Azt hitte, néhány perc, aztán valamiféle árnyszerű élet következik.
Isten terve más: meg akarja menteni engedetlen prófétáját is és Ninivét is. Istennek szüksége van Jónásra, vajon
Jónásnak szüksége van-e Istenre? Az odarendelt hal megmenti Jónást, most van ideje elgondolkodni életéről. Három nap,
sötétben, egyedül. A külvilág elérhetetlen messzeségben van, mérlegre kell tennie magát. Eddig Istenhez egy szót sem
szólt, most elindul a helyes úton, imádkozni kezd. Miért is imádkozik?
Megmenekülését Istennek tulajdonítja, bár állapota nem sokkal különbözik a haláltól. Köszöni a megmenekülést,
és fogalma sincsen arról, hogy hogyan tovább. Helyes fogalmai vannak Istenről, tudja, hogy Isten adja a szabadulást.
Mégis érezzük, hogy ebben az imában valami továbbra sincsen rendben Isten és Jónás kapcsolatában. Jónás nem arról
beszél, amiről kellene, hanem a templom után vágyakozik. A bálványokat – nagyon helyesen – elutasítja, tudja, hogy sem
saját erejéből, sem valamiféle bálvány, amulett, szerencsekő, talizmán közreműködésével nem oldható meg helyzete. Oda
vágyódik, ahol Istennel találkozni szokott, de szót sem ejt arról, hogy indulna Ninivébe, ahová küldte őt az Úr.
Áldozatot akar bemutatni. Ezzel akarja meghálálni az Isten üdvözítő, megmentő akaratát. Pedig biztosan
imádkozta korábban Dávid király nagy bűnbánó zsoltárát, az 50. zsoltárt: „Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled, s ha
égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, te nem veted meg a töredelmes és
alázatos szívet.” A bűnbánó Jónás még nem tért meg, még mindig azt gondolja, hogy Istennek az áldozatra, a hangos
hálaadásra van szüksége. Az Úr azonban jóságosan nevelgeti engedetlen prófétáját és új esélyt ad neki: kikerül a partra, a
szárazföldre.
Jónással együtt üljünk a parton és gondolkozzunk el az olvasottakon! Kapunk mi is feladatot az Úrtól, azonban
ezek a feladatok sokszor nem kellemesek. Például megadja a lehetőséget arra, hogy jót tegyünk ellenségeinkkel. Nem
mindig akarjuk meghallani a szavát, ha meghalljuk, kapálódzunk ellene, szökünk, elosonunk. Isten pedig terelgeti a népét,
terelget, mint a jó pásztor bennünket is. Tagadhatatlan, hogy nem mindig olyan goromba módszerekkel, látványos és
borzasztó viharral, mint Jónást, de ez ne tévesszen meg bennünket. Isten a helyes útra irányít, amit Ő jelölt ki, mert nem a
bűnös pusztulását, hanem megtérését, üdvözítését akarja. Azt viszont meg kell tanulnunk, hogy sem az elosonás, sem a
„mutatós” vallásosság nem azt jelenti, hogy megteszem Isten akaratát. Tarziszban nem lehet prédikálni a niniveieknek,
elsompolyogni a világ másik végére Isten akarata ellenére – ezt tenni bűn. Jónás az egész ninivei küldetést mintegy ki
akarja váltani egy vallásos cselekménnyel, de ez nem megy. Istent nem lehet megvesztegetni, hogy felejtse el a feladatot,
amit adott. Küldetésünknek eleget kell tennünk, akkor is, ha ez nehéz és egyben kellemetlen is.
Balthazár Zsolt
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Újlaki emlékek nyomában (XX.)
Cammogó villamosok a rohanó időben...
Olvastam, hogy a 17-es villamosok lassan járnak a plébánia előtt. Ó, ti rohanó emberek, talán nem is tudjátok,
milyen fontos dolog a lassúság. A Bécsi út alatt nemcsak a mélyben csordogáló patakok, források vize keresi az utat a
Dunához, de az iskola melletti épület – hajdan fényes fogadó – is őriz egy titkot. Az úttest alatt megvan a régi söröző
pincéje, ám az eltelt számos évtizedben dübörgő tankok, robogó autók repesztették a boltíveket, így felmerült a beomlás
veszélye. Hát, e miatt a múlt miatt jár lassan a villamos Újlakon...
(Nyolc évtized, 2009 – Hanser Jenőné újlaki lakos visszaemlékezéséből)
A Lajos utcai iskola mellett hosszú évekig állt egy elhagyatott, roskadozó ház, jellegzetes kapuval. Akik erre jártak,
azoknak feltűnt a bedeszkázott kapu és fölötte az erkély. Belül, a ház udvarra néző falán egy fülkében volt egy kis Szent
Flórián szobor is, ami az 1990-es években eltűnt. Azt kevesen tudták, hogy ez – a főváros egyik legrégebbi kétszintes
polgárháza – egy 1780 körül épült serfőző ház volt.
Az épületben 200 évvel ezelőtt egy fogadó működött, ahol a
bécsi postakocsik megállója és pihenője volt. Itt lehetett
váltólovakat kapni, erről tanúskodtak a vaskarikák a ház udvari
oldali falában. Ebben a plébániával szemközti épületben a gazda
még egy serfőzdét is létesített. A boltíves kaput gyakran ki kellett
tárni: lovas kocsik hozták-vitték a söröshordókat. Az újlaki
hagyomány szerint a tulajdonos Dorschner család híres sörfőző
nemzetség volt, és a ház alatti pince a sör érlelésére szolgált. Az
újlaki ser a XVIII. század végétől szabadkéményes konyhában főtt;
az emeleti szobákba ívben kanyarodó falépcső vitt. A megpihenni
vágyó utasoknak az emeleten nyugvóhely, a pincében pedig friss
hideg sör állt rendelkezésükre. Amíg itt maradtak, az utasok
sétálhattak a Duna partján, vagy a Szépvölgyön felmehettek a hegyekbe és a vendéglőkben a sváb ételeket megismerve jó
hírét vitték az újlaki környéknek.
R. RÉV SÁNDOR ’Buda-Ujlak rövid helytörténete’ című írásában az utcanevek 1702. évi mutatója (a Zaiger) nyomán
említést tesz egy környékbeli sörfőzdéről. Ez talán a mai Lukács utca táján – az Óbudai (ma Lajos) utcáról a Dunához
vezető két széles utca közötti üres telken – lehetett. ("Ain ganz frey stehendes Spatium, in der Alt Ofner gassen, leuft bis
an den donau weeg, reserwirt zu einem burgerl breühaus.") Utána következett a Sörfőző utca és a Felső-Sörfőző utca.
("Hierauf folgt das breü gässel, und das obere breü gässel.") E régi feljegyzések alapján valószínű, hogy a környéken már
a XVIII. század elején működött egy sörfőző üzem, amely a Bécsi út 31. szám alatti serfőző ház elődje lehetett.
Miután a sörfőzés az 1800-as évek derekán megszűnt Újlakon (az 1860-as évektől a Dreher család kőbányai sörgyára
kiszorította a budai sörfőzést a piacról), a barokk Serfőzőházat lakóházként használták. A II. világháború után a tömb
többi épületével együtt szoba-konyhás lakásokat alakítottak ki benne. Az ezredfordulóra az épület állaga teljesen
leromlott, és a mellette lévő kisebb lakóházak is nagyon rossz állapotba kerültek. Az épülettömb rehabilitációjára a
környező, üresen álló ingatlanokkal együtt a közelmúltban került sor. [Ld.: http://epitesimegoldasok.hu]
Az újlaki városrész központi területén, a Bécsi úton még ma is több helyen ódon hangulatú földszintes és egyemeletes
épületek sora követi egymást. Ezek közül kiemelkedik a Kolosy térre néző volt Újlaki Iskola épülete. Ennek
átalakításával a 2010-ben befejezett beruházással egy modern irodaház létesült. A környező épületek felújításával olyan
épületegyüttes jött létre, amely a műemlék-ingatlanok hasznosításának szép példája. Ezzel a műemléki helyreállítással
nemcsak a barokk serfőző ház kapta vissza eredeti formáját, hanem az iskolaépület is megújult. A fejlesztés megőrizte az
egykori épületek történelmi hangulatát és építészeti értékeit, de a rendeltetésük megváltozott. Az egész tömb egyetlen
komplexummá épült össze, amelyben irodaház, vendéglő, kávézó, földszinti üzletek és egy félig nyitott belső kert
helyezkedik el.
Bár a régi újlakiak még ma is emlegetik egykori iskolájukat, bizonyára nem bánják, hogy annak helyén a háztömbök
megtartásával Újlak várostörténetének egy szeletét sikerült rekonstruálni. A Szépvölgyi út - Lajos utca - Sajka utca Bécsi út által határolt négyszögben különböző korok építészeti stílusai találkoznak. Azt, hogy ez mennyire sikeres volt,
bizonyítja a Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) Nívódíj Pályázata. Ennek első díját a műemléki fejlesztések
kategóriában, 2010-ben a Bécsi Corner Irodaház nyerte el. A díjat 2011. május 19-én a FIABCI 62. Kongresszusán, a
ciprusi Paphos városában adták át.
Dr. Ráday Lóránt
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Családi események:

Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
30
00
hétköznapokon: 6 és 18
00
30
00
vasárnap: 9 , 10 , 18
Szent Mihály kápolna:
00
vasárnap 11
Szent István kápolna:
30
hétköznapokon: 17
00
00
vasárnap 9 és 11
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
30
30
péntek: 17. - 18.
00
30
vasárnap: 10. - 11.
Szentségimádás: minden
csütörtökön és minden hónap első
szombatján az esti szentmisék után
½ 8–ig.
Zsolozsma:
00
30
péntek 7 vasárnap 17
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden
00
hónap 21-én az este 6 (vasárnap a
00
reggel 9 ) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért
ajánljuk fel minden hónap első
szombatján az esti 6 órás
szentmisét.
Minden hónap első hétfőjén, az
esti szentmise után papokért
imádkozunk a Szent Erzsébet
hittan teremben.
Plébániánk rendszeres
programjai:
Iroda
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
00
00
Hétfő, péntek 10 – 12 ,
kedd, szerda, csütörtök
00
00
16 – 18 .
Karitász: (Bécsi út 18.):
00
00
hétfő 17 – 19
Könyvtár:
00
30
vasárnap 9 – 10 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden
00
délelőtt 10 órakor a Szent
Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második
00
vasárnapján a 9 órai szentmise
után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: kedden és
00
00
csütörtökön 19 –21 a Szent
István hittanteremben. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

A keresztség szentségében részesültek:

Június 19: Crespo Fernando, június 26: Barcza Luca Edit

Örök hűséget esküdtek egymásnak:

Június 4: Boros László és Varga Ildikó;
Farkas Péter és Karsai Eszter,
Kézdi Dániel és Szeghi Ágota
Halottaink:

Keppinger Miklós (90), Stadler Nándorné (83), Kormos Andor
(77), Terényi Gábor (68), Horváth Józsefné (91), Gács Tiborné
(91), Gémesi Györgyné (63), Dr. Nemes György (91)

Hírek:
MINISTRÁNSKÉPZÉS INDUL!
Minden 6 évnél idősebb fiatalt várunk, aki szeretne megismerkedni az
oltárszolgálat rejtelmeivel és elhivatott, diplomás ministráns szeretne lenni! A
részvételhez nem kell mást tenni csak szeptemberig jelentkezni Ferenc atyánál
vagy a ministránsvezetőknél.
***

A Sarlós Boldogasszony kórus és barátai
sok szeretettel hívnak mindenkit
2011. július 2-án, szombaton este 19.15-kor
Templomunk búcsúnapján rendezendő
ÜNNEPI HANGVERSENYRE
Műsor: Gounod: messe Bréve No.7 in C
Bersanetti: Magnificat
Közreműködnek:
Wiedemenann Judit – szoprán
Salfay Ágnes - alt
Korondi György – tenor
Pataki Bence – basszus
Nagy László Adrián – orgona
a Sarlós Boldogasszony kamara
és zenész barátaik vonószenekara
Köszöntőt mond: Dr. Berán Ferenc plébános
Vezényel: Tóth Miklós Zsolt
(A koncert ingyenes, adományaikat az énekkar javára köszönettel fogadjuk.)
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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,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a.

