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Ádvent üzenete 
 

Ádvent eljövetelt jelent, az Úr Jézus Krisztus két 

évezreddel ezelőtti eljövete-lére emlékezünk, ugyanakkor 

vágyunk arra, hogy most 

karácsonykor, lelkünkben is 

megszülessék a Kis Jézus. A 

középkorban a lelki élet mesterei 

ezért írtak többféle ádventről. 

Egykor Jézus megszületett a 

„test felhőjében”, most kará-

csonykor megszülethet bennünk 

a „kegyelem harmatában”. Ha 

pedig még szélesebb távlatban 

nézzük életünket, beszélhetünk 

arról is, hogy majd egyszer 

megszületik bennünk a „halál tusájában” és az idők 

végezetével pedig a „ítélet tüzében”.  

Mit tehetünk azért, hogy a karácsonykor a kegyelmi 

megszületés és az újjászületés megtörténjen? A lelki élet 

teológiája arra tanít minket, hogy az ádvent az imádság, a 

böjt és a jócselekedetek ideje. A böjtben testünk és lelkünk 

elcsendesedik, az imádságban 

megnyílunk az Úr előtt, a 

jócselekedetek által pedig 

válaszolunk az Ő megelőlegezett 

jóságára, szeretetére. Mint 

mindig, ádventben is átérezzük 

belső és külső akadályainkat. Ezt 

a belső és külső sebzettséget 

gyógyítja a kegyelem, amely 

kiszűri a léleknek és bűnös 

világnak a zajait, érzékennyé 

teszi szívünket az Úr szavainak 

befogadására, és felnyitja a szemünket, hogy felismerjük, 

mivel tudjuk társaink és a világ javát szolgálni. 

 

Ferenc atya 

 

 

Ismerjük meg hitünket! 
Nehemiás lönyve, 8. fejezet 1-12 versek 

 
1

Egybegyűlt az egész nép, mint egy ember, a Vízkapu 

előtti térségen, és felszólították Ezdrás írástudót, hogy 

hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr rendelt 

Izraelnek. 
2
 Odahozta tehát Ezdrás pap a törvényt a 

hetedik hónap első napján a férfiak, a nők és mindazok 

gyülekezete elé, akik érteni tudtak belőle. 
3 

Reggeltől délig 

felolvasott belőle nyilvánosan a férfiaknak s a nőknek és 

azoknak, akik érteni tudtak belőle a Vízkapu előtti téren. Az 

egész nép füle figyelt a törvény könyvére. … 
8
 Ezután 

felolvastak az Isten törvényének könyvéből, érthetően, majd 

megmagyarázták és kifejtették, amit felolvastak. 
9 

Aztán így 

szólt Nehemiás, a kormányzó, és Ezdrás pap és írástudó, 

meg a leviták, akik tanítgatták őket: »Az Úrnak, a mi 

Istenünknek szentelt nap ez. Ne szomorkodjatok tehát és ne 

sírjatok!« Sírt ugyanis az egész nép, amikor hallotta a 

törvény szavát. … 
11

 Majd csendre intették a leviták az 

egész népet, ezekkel a szavakkal: »Hallgassatok el, szent 

nap ez, ne szomorkodjatok!« 
12

 Erre az egész nép 

eltávozott, hogy egyék, igyék, falatokat juttasson a 

szegényeknek, és nagy örömünnepet üljön, mert 

megértették a szavakat, amelyre oktatta őket. 

 

Bizony feledésbe merült az igaz hit. Változott a nyelv, 

már nem beszélték az ősök héber nyelvét, hanem átvették a 

szomszéd népekét, arámul beszéltek. Néhány száz év 

múlva majd Jézus is ezen a nyelven fog tanítani. Mózes 

szavait már nem értik, le kell számunkra fordítani, meg 

kell magyarázni. A nép megérti, hogy tudatlanságuk miatt 

nem úgy éltek, ahogy az a választott néphez méltó lett 

volna. Sírnak, bűnbánatot tartanak. A vezetők pedig arra 

bíztatják őket, hogy megtalálva a igazi kincset, Isten 

akaratát megismerve inkább ünnepeljenek, örüljenek. 

A hit éve van. Vajon mi mennyire ismerjük saját 

hitünket? Mit teszünk azért, hogy megismerjük? A 

Szentírás és a Katekizmus olvasása legalább 

vasárnaponként szerepel-e az elfoglaltságaink között? 

Kedd este – legalább időnkint - meghallgatjuk-e a hitünk 

alapjairól szóló előadást? Örömmel tölt-e el bennünket a 

krisztusi tanítás? 

Balthazár Zsolt 
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„Újlaki hangok” Bécsben 
 

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórussal november 

10-én elutaztunk Bécsbe. A meghívást Varga János 

atyának, a Collegium Pázmáneum jelenlegi rektorának 

köszönhetjük. Az esemény szervezője új karnagyunk, 

Török Andrea volt. A plébánia elől indultunk, ahol egy 

mikrobuszba szállva, „sok jó ember kis helyen is elfér” 

hangulatban szeltük a kilométereket. 

Ausztria fővárosában, a Pázmáneum épülete előtt már 

várt minket vendéglátónk, két kórustárssal együtt, akik 

személyautóval érkeztek. 

Az elszállásolás után rögtön énekpróba következett az 

épületen belüli kápolna kórusán, amely maga is 

működtethető kápolnaként. Kis mérete azt 

eredményezte, hogy jó sűrűn állva lehetett csak énekelni 

benne – de az igazi érdekességét az adta, hogy nem 

teljesen nyitott, hanem három (díszes üveg-) ablakkal 

bezárható a kis templom felé. 

Az ízletes ebéd alkalmával köszöntöttük „Janó” atyát, 

átadtuk neki ajándékainkat. Ezután a próba második, 

rövidebb része következett, majd ki-ki mással: pihenéssel, 

illetve városnézéssel múlatta az időt. Egészen délután fél 

ötig, amikor ünneplőbe öltözve készen álltunk a 

beéneklésre, majd a szentmisei szolgálatra. 

A De Angelis (VIII.) gregorián mise dallamai íveltek át 

a szentmisén, és kisebb műveket is énekeltünk. A liturgiát 

követő rövid szünet után plébánosuk vezetésével Boldog 

Apor Vilmos püspökre emlékeztek a helyiek (a szentmisét 

is az ő boldoggá avatásának 15. évfordulójára emlékezvén 

ajánlotta fel a pap), akinek előző nap Győrben avatták fel 

szobrát. Az emlékezés szavait egy-egy kórusmű szakította 

meg, kezdve Viadana Exultate justi c. művével (ami azt 

jelenti: Örvendjetek  igazak az Úrban, és kifejezetten erre 

az alkalomra tanultuk), befejezve a Lisznyay mise Kyrie-

Gloria tételeivel, s köztük sok egyszerűbb és nehezebb mű, 

mint pl. Hamilton női kari Ave Mariaja, vagy Mosonyi 

Mihály Libera me c. műve. Hermann János kísért orgonán, 

Morvai Kata énekelt szólót. 

Jó érzés volt külföldön, de magyaroknak, magyar 

vonatkozású helyen énekelni; ebben a csodálatos kis 

kápolnában hallani a dallamokat visszacsengeni. A hívők 

is, „Janó” atya is dicsértek bennünket és köszönetüket 

fejezték ki; remélik, hogy máskor is megyünk. 

A vacsorát követően „Janó” atya mutatta meg Bécs 

nevezetességeit esti fényben azoknak, akik lépést tudtak 

vele tartani, majd névnapos kórustagunk (Márton) 

köszöntésével és együttléttel ért véget a szombat. 

A vasárnap az utazgatás, nézelődés jegyében telt. 

Busszal jutottunk el Kahlenbergre, ahonnan szép időben 

szép kilátás nyílik a városra – csakhogy most a „Bécs 

ködben” kép tárult elénk. Megnézhettük viszont a 

lengyelek által fenntartott templomot, ahol miután 

elénekeltük lengyelül kánon formájában a „Jezu ufam 

Tobie” (Jézusom, bízom Benned) szöveget, alig akart a 

sekrestyés hölgy tovább engedni, és megajándékozott 

bennünket egy-egy csodáséremmel és egy-egy Irgalmas 

Jézus képpel. 

Utunk ezután Schönbrunnba vitt, ahol a kastélyban 

hosszabb és rövidebb túrán lehetett részt venni, vagy a 

parkban sétálni, vagy felfedezni ezt a városrészt. Én 

néhány társsal ez utóbbit választottam és a bécsi metrózás 

kalandját élhettem át. Ellenőrök sehol, a jegyeket 

(működő!) automatákból vettük, és jól eligazodtunk az 

egyértelmű jelzések segítségével. 

Karnagyunk ötletétől vezérelve ezután közös 

programként a Stephansplatzon utca-zenéltünk, illetve a 

Stephansdomban énekeltünk néhány művet; felszaba-

dultan, jókedvűen és 

sikerrel. 

Hazafelé utunk 

zökkenőmentes volt, 

biztonságban érkez-

tünk meg egy 

tartalmas, élmények-

kel teli hosszú hétvége 

után. 

A Pázmáneumban 

elhangzott egyház-

zenei áhítat anyaga cd 

formájában kapható 

lesz a karácsonyi 

koncertet követően. 

 

Budapest, 2012. 

november 13. 

Jüling Erika 
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Sárospatak 
 

Az V. őszi Szent Erzsébet 

napok keretében november 17.-én 

rendezték meg a Karitasz 

lelkinapot Sárospatakon.  

11 órakor került sor a 

Budapesti Főegyházmegye Kari-

tasz csoportjainak zarándok-

miséjére, melyen több százan 

vettünk részt. A szentmisét 

Cserháti Ferenc mutatta be – a 

nyugati szórvány magyarság 

püspöke. A szentmisén asszisztált 

többek között Écsy Gábor . a 

Katolikus Karitasz országos 

igazgatója, valamint Kuklay 

Antal a Szent Erzsébet Ház 

igazgatója.  

Dr. Cserháti Ferenc püspök úr – akinek jelmondata: „A 

szeretet mindent legyőz” - szentbeszédében kiemelte a 

jelenlévők missziós feladatát és a Hit Éve kapcsán felhívta 

a figyelmet az újraevangelizáció fontosságára. Elmondta, 

hogy Árpádházi Szent Erzsébet fényének ragyogása 800 év 

távlatából is tündöklik, akit világszerte többen ismernek, 

mint államalapító Szent István királyunkat. 

A szentmise végén jelentették be, hogy idén a Szent 

Erzsébet rózsája-díjat a Debreceni Egyházmegyei Karitasz 

egyik önkéntese kapja, melyet 

Erdő Péter bíboros úr ad át az 

irgalmasság és szolgáló szeretet 

erényének hangsúlyozására. 

Ez után Kuklay Antal atya a 

jelenlévő Dalma asszonynak 

megmutatta a Szent Erzsébet Ház 

gyűjteményeit és értékes könyv-

tárát. Dalma asszony kérdésére 

megemlítettem, hogy az Újlaki 

Sarlós Boldogasszony Plébániától 

vagyok, és ő szeretettel 

emlékezett meg az elhunyt 

Lasetzky Kriszta asszonyról. 

Mondtam, hogy Kriszta lánya 

édesanyja nyomdokaiba lépve 

milyen áldozatos munkát végez. 

Délután megtekintettük a 150 éves tolcsvai görög-

katolikus templomot, melynek eredete a XIV. századra 

nyúlik vissza.  

Hazafelé tartva a buszon azon tűnődtem, hogy Szent 

Erzsébet Thüringiából hazalátogatva lóháton tette meg az 

utat. 

 

Budapest, 2012. november 20. 

Udvardy László

 

 

Kedves lelki Édesanyák! 
 

Lassan véget ér a kilenc hónapi 

imádság-vállalás lelki gyermekeink 

születéséért. Vannak közöttünk sokan, 

akik már több éve adoptálunk lelki 

gyermekeket, hiszen ez szép szokássá 

vált itt az Újlaki templomban. 

Azonban, mint édesanya úgy érzem, 

hogy a születéssel a vállalás még nem 

ért véget. Sőt. A lelki gyermekek 

életéért felelősek vagyunk. Úgy 

gondolom, hogy miként testi 

gyermekeinkért naponta imádkozunk, 

úgy lelki gyermekeinkért is imádkozni 

kell, hiszen nem csak születésükért, 

hanem égész életükért is vállaljuk a 

felelősséget. Bár soha nem ismerjük 

meg őket, Isten csodálatos 

gondviselése által, mégis családjaink 

tagjaivá váltak. 

Sné 

 

 

Kedves Idősebb Testvérek! 
 

Ugye, néha nagyon jó lenne valakivel egy kicsit erről-

arról elbeszélgetni! Nem sokszor és nem hosszan. Nem a 

rádióval és a tévével tölteni el a napot. Olyan helyen, olyan 

társaságban lenni, ahol otthonos, ahol hasonló emberek 

vannak. 

Keddenként délelőtt tíz órától erre plébániánkon van 

lehetőség. Lehetőség kötetlen beszélgetésre. Sokan nem 

szeretnek este elmenni otthonról. Délelőtt világos van, 

éppen ezért van délelőtt az összejövetel. Néha programok 

is vannak, mostanában volt szentföldi képes beszámoló, 

adventi koszorú kötése. Lehet programot ajánlani, ha 

lehetséges, teljesítjük. 

Várunk mindenkit, aki ráér keddenként délelőtt tíz 

órakor. Egy-egy alkalomra is lehet jönni, mert beszélgetni 

egymással jó, megosztani a gondolatokat és a gondokat 

lehetőség. 

Szakolczai Jutka 

Balthazár Zsolt 
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Hit - Világ 
 

Betiltatnák az EU-val a hagyományos családmodellt? 

Az Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi 

(pontosabban „gender-egyenlőségi”) bizottsága azt 

javasolja, tiltsák ki az iskolai oktatásból azokat a 

könyveket, amelyek a hagyományos nemi, szülői 

szerepekben ábrázolják a nőket és férfiakat. 

A bizottság szerint ugyanis az ilyen könyvek a „nemi 

sztereotípiákat” erősítik a lányokban és fiúkban, és ezzel a 

nők jövőbeni karrierlehetőségét is csökkentik – írja a Daily 

Mail brit napilap. A bizottság jelentése szerint olyan 

oktatási segédanyagokra és oktatási programokra van 

szükség, amelyek nem a hagyományos szerepekben 

ábrázolják az embereket, mivel ez már korán meghatározza 

azt, hogy később milyen lesz a lányok önbecsülése, illetve 

hogy milyen pályát választanak. 

June O’Sullivan, a London Early Years Foundation 

ügyvezető igazgatója a lapnak azt mondta: egyszerűen az a 

helyzet, hogy a nők többsége gyermeket szeretne nevelni, a 

férfiak meg dolgozni, ezért nem tartja jó ötletnek a mostani 

javaslatot. Hozzátette: a gyermekeket nem lehet becsapni, 

„látják, amit látnak”. 

Az Európai Bizottság londoni irodájának ügyvezetője 

ugyanakkor a Daily Mailnek azt mondta: a javaslat 

nonszensz, mivel az EU-nak nincs jogi lehetősége 

beavatkozni abba, hogy milyen könyveket olvastatnak a 

diákokkal a tagállamok iskoláiban. 

(Magyar Kurír2012. 11. 08.) 

 

Bibliaalkalmazást készítettek siketeknek 

A Hit Hallásból Ered (FCBH): a világ vezető 

hangosbiblia-kiadója bejelentette, hogy hangoskönyvei 

mellett egy új, videó alapú bibliaalkalmazást is elérhetővé 

tesz siketek számára – írta a ’global christianpost’ 

hírportál. 

A Siketek Világszövetsége szerint mintegy 70 millió 

siket ember él a világon. Az FCBH számításai szerint 

közülük kevesebb, mint 2 százalékhoz jut el az 

evangélium. Amellett, hogy a szervezet több mint 690 

nyelven elérhetővé tette az Újszövetséget, mostantól már 

jelnyelven is letölthető a Biblia. Az ingyenes alkalmazás, a 

»Deaf Bible.is« nemcsak azt teszi lehetővé, hogy 

elolvassák a Szentírást, hanem videó formában, amerikai 

jelnyelven is megnézhessék. 

Mivel legalább kétszáz jelnyelv létezik, a hasonló 

kezdeményezések nagy kihívásokkal néznek szembe. A 

Siketmisszió honlapja arról számol be, hogy a szervezet 

már 1981-ben elkezdte a Biblia amerikai jelnyelvű 

videofelvételeinek készítését, de az Újszövetség befejezése 

és az Ószövetség harmadának elkészítése 23 évig tartott. 

Ez ideig legalább 16 nemzet kezdte meg a Biblia saját 

jelnyelvű fordítását. 

(MTI/Magyar Kurír 2012. 11. 15.) 

 

Kínában nyomtatják a legtöbb Bibliát 

Kína világelső lett a Szentírás nyomtatásában. Már több 

mint százmillió példányt adtak ki. Az adatot az Amity 

Printing Co. Ltd. cég tette közzé – az egyetlen kínai 

vállalat, amelynek engedélye van a Biblia nyomtatására. A 

Bibliákból származó bevétele után semmiféle adót nem 

kell fizetnie, a kormány mentesítette ez alól. 

A szent könyvet 1988-óta gyártja a cég, a 

százmilliomodik Biblia idén júliusban került ki a 

nyomdából. Csaknem száz nyelven nyomtatnak Bibliákat, 

amelyeket a világ mintegy 70 országába exportálják. 

(MTI/Magyar Kurír 2012. 11. 13.) 

 

 

Átírják a hiteteket 
 

Az Egyesült Államok Püspökkari Konferenciája 

november 6-án új honlapot indított a vallásszabadság 

védelmében. 

A hit és a hitből fakadó cselekvés egységet alkot. A 

vallásszabadság – szögezik le a püspökök – nemcsak a hit, 

hanem a cselekvés szabadságát is jelenti, vagyis azt, hogy 

a vallási közösségek határozzák meg a hitüket, ne pedig a 

kormány. „Senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy 

vallási felfogásával ellentétesen cselekedjék akár a 

magánéletben, akár nyilvánosan, egyedül vagy 

csoportosan, kivéve, ha az a közrend fenntartása érdekében 

szükséges” – fogalmaznak. 

A vallásos gondolkodás és cselekvés szabadsága 

alapvető jog Amerikában. „Most azonban a kormány 

országszerte átírja a hitünket” – figyelmeztetnek a 

püspökök, és konkrét példákkal igazolják a 

vallásszabadság megsértését. 

„A szövetségi egészségügyi minisztérium nemrégiben 

úgy határozott, hogy a katolikus iskolák, segélyszervezetek 

és kórházak nem minősülnek 'vallásos munkáltatónak', 

melynek vallásszabadsága védelmet élvezne. Így – a 

dolgozóik után befizetett egészségbiztosítás keretében – 

kénytelenek lesznek erkölcsi és vallási felfogásukba ütköző 

dolgokért [fogamzásgátlás, sterilizáció, abortív szerek – a 

szerk.] fizetni.” 

„Mindezek fenyegető, baljós tendenciák az Egyesült 

Államokban; ugyanakkor világszerte sokkal súlyosabb 

vallásellenes támadások tapasztalhatóak” – hangsúlyozzák 

a püspökök. 

A honlap cselekvésre biztatja az olvasókat: vegyék fel a 

kapcsolatot választott képviselőjükkel, buzdítsák őket a 

vallásszabadság védelmére, illetve a közösségi oldalak 

segítségével ismerőseik körében is hangsúlyozzák ezen 

alapvető jog fontosságát. 

(Magyar Kurír 2012. 11. 06.) 
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Miért „győztes” a kereszténység? 
 

„A világ lakosságának 40 százaléka keresztény, és a 

keresztények száma a többi valláshoz képest gyors 

növekedést mutat” – ilyen és hasonlóan meglepő, optimista 

kijelentésekkel él Rodney Stark vallásszociológus. 

Elismert név a szakmában, 30 könyvét 15 nyelvre 

fordították le. ’A kereszténység győzelme’ című, legújabb 

művében – amelyben egyébként szó sincs semmiféle 

triumfalizmusról – a texasi Baylor University szociológusa 

a kezdetektől napjainkig vizsgálja a kereszténység 

terjedésének történetét. Hangsúlyozza: az evangélium által 

felkínált emberi együttélés modellje tette győzedelmessé 

vallásunkat régen és ma is, a legkülönfélébb társadalmi 

körülmények között. 

Az Avvenirében Lorenzo Fazzininek adott interjúban 

Stark elmondja: a kereszténység választása a történelem 

során „biológiai szempontból” is kedvező volt. A 

keresztények kezdettől fogva olyan közösségeket alkottak, 

amelyek képesek voltak támogatni tagjaikat. Gondot 

viseltek egymásra, ápolták a betegeket, gondoskodtak az 

öregekről, a szegényekről. Az első keresztények 

irgalmasságból fakadó erőfeszítéseinek köszönhetően oly 

mértékben tudták enyhíteni az emberek szenvedését, hogy 

átlagéletkoruk magasabb volt a környezetükben élő 

pogányokénál. A keresztény nők jobban éltek társaiknál: 

később házasodtak, férjeik hűségesebbek voltak, nem 

váltak el tőlük, nem kellett a pogányok körében elterjedt 

abortuszt választaniuk. A lelki szempontokon túl is 

derűsebb, vonzóbb életük volt pogány társaikénál. 

Stark megállapítja azt is, hogy a reformáció jótékony 

hatására a Katolikus Egyházon belül művelt, buzgón 

vallásos szerzetesek és szerzetesnők olyan közösségei 

jöttek létre, amelyek energikus módon voltak képesek 

megerősíteni a hitet Európában és a világ más részein is. 

Hasonló dolog történt a közelmúltban Latin-Amerikában 

is: ahol magasabb a protestánsok száma, ott a katolikusok 

is nagyobb számban vesznek részt a liturgikus 

eseményeken. A protestantizmus kihívására válaszként a 

szemináriumokba is többen jelentkeznek. 

 

(Magyar Kurír 2012. 11. 07.)

 

 

Zsinati morzsák 
 

Kedves testvérek!  

„A Katolikus Egyház – mivel az Úr Krisztus arra 

alapította, hogy az üdvösséget minden emberhez elvigye, s 

ezért elháríthatatlan kötelessége az evangelizáció – 

feladata részének tekinti, hogy a tömegtájékoztatási 

eszközökkel is továbbítsa az üdvösség hírét, és tanítást 

adjon az embereknek ezen eszközök helyes használatáról.”  

(Inter Mirifica 3.)  

A II. Vatikáni Zsinatnak a tömegtájékoztatási 

eszközökről szóló határozatában olvashatjuk ezeket a 

sorokat. Napjainkra Egyházunk a legmodernebb eszközök 

igénybe vételével a világ minden pontjára el tudja juttatni 

Isten örömhírét és a különböző eseményekről is 

tájékozódhatunk, alig néhány perccel a megtörténtük után. 

Televíziós csatornák használata, a Vatikáni Rádió, a 

Vatikán nyolcnyelvű honlapja és más katolikus honlapok, 

katolikus újságok elektronikus változatai, a pápa részvétele 

a modern kapcsolattartásban (lásd Facebook-oldalát) – 

mind-mind hitünk terjedését és az Egyház tanításának 

helyes értelmezését szolgálják. 

Az internet használata – amely a fiatalok számára napi 

rutin, a felnőtt korosztálynak is gyakori eszköze - 

felelősséggel is jár. Amennyi hasznos és jó dologra 

felhasználható, legalább annyi veszélyt is rejt magában, ha 

óvatlanul, ellenőrizetlenül vagy hanyagul élünk vele. Hány 

gyerek és fiatal ül naponta órák hosszat a monitor előtt, 

elhanyagolva más teendőit és az elegendő mennyiségű 

alvást? Tudjuk-e, hogy ezekben az órákban mivel 

foglalkoznak? Szűrjük-e, milyen tartalmakhoz férhessenek 

hozzá? Elmagyarázzuk-e, hogy miért lehet káros az 

ellenőrizetlen „szörfölés”? És mi felnőttek: 

belefeledkezünk-e késő este/éjszaka a számítógépes 

munkába, a levélírásba – pihenés helyett? Böngészünk-e 

esetleg a katolikus tanítástól nagyon távol eső tartalmú 

oldalakat?  Talán az internetmánia már a munkánk, egyéb 

kötelezettségeink rovására megy? 

Testvérek, manapság sok-sok tömegtájékoztatási eszköz 

áll rendelkezésünkre, hogy azokat mindennapjainkban 

hasznunkra fordítsuk. Tegyük ezt mindnyájan 

felelősségteljesen, katolikus szemlélettel, a magunk és 

mások épülésére felhasználva. 

 

Budapest, 2012. november 18. 

Jüling Erika 

 

 

Családi események novemberben: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

November 4: Péter Kinga; November 18: Király Flóra 

Halottaink: 

Schuszter Mihály (72), Ferenczi Tiborné (89), Pethe Gáborné (86), Ugró Györgyné (74), Újvári György (79) 
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Miserend: 

Újlaki plébániatemplom: 
hétköznapokon: 6

30
 és 18

00
 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna:  
minden hó első vasárnap 16

00
 

minden hó 18-án 16
00 

(kiv. január) 
Szent István kápolna:  
hétköznapokon: 17

30
 

vasárnap 9
00

 és 11
00 

Gyóntatás:  
hétfő, kedd, szerda:  
esti szentmise előtt  
csütörtök: esti szentmise után 
péntek: 17.

 30
 – 18.

 30
 

vasárnap: 10.
 00

 – 11.
 30

 

Szentségimádás: minden 
csütörtökön és minden hónap első 
szombatján az esti szentmisék után 
½ 8–ig. 

Zsolozsma:  
kedd, péntek 7

00
, vasárnap 17

30
 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden 
hónap 21-én az este 6

00 
(vasárnap a 

reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért 
ajánljuk fel minden hónap első 
szombatján az esti 6 órás 
szentmisét. 

Minden hónap első keddjén 
papokért imádkozunk az esti 
szentmise után a Szent Erzsébet 
hittanteremben. 

Plébániánk rendszeres 
programjai: 
Iroda  
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):  
Hétfő, péntek 10

00
 – 12

00
,  

kedd, szerda, csütörtök  
16

00
 – 18

00
.  

Karitász: (Bécsi út 18.):  
hétfő 17

00
 – 19

00
  

Könyvtár:  
vasárnap 9

00
 – 10

30
 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden 
délelőtt 10

00
 órakor a Szent 

Erzsébet teremben.  
Teadélelőtt: a hónap második 
vasárnapján a 9

00
 órai szentmise 

után, a Szent Erzsébet teremben. 
Kóruspróbák: hétfőn és 
csütörtökön 19

00 
–21

00 
a Szent 

István teremben (Felhévízi u. 2.)  
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk személyesen a próbákon, 
vagy telefonon: Török Andrea 
karnagy, 20/483-0149 

Ádventi és karácsonyi programok Újlakon 
 

A RORÁTE szentmisékkel segítjük az ádventi lelki felkészülést. Minden reggel 

énekes szentmise lesz. 

ZSOLOZSMA 

Ádvent keddi és pénteki napjain együtt imádkozzuk a laudest, vasárnap fél 6-kor 

a vesperást. 

A SZENT KENET 

December 9-én ádvent 2. vasárnapján a fél 11 órakor kezdődő szentmisén a szent 

kenet közös templomi felvételére lesz lehetőség. A testi-lelki betegeket 

megerősítő szentség felvételére előzetesen jelentkezni kell a sekrestyében. A 

betegek kenetét Spányi András atya szolgáltatja ki.  

TRIDUUM 

December 14-15-16-án (pénteken, szombaton, vasárnapnap) lelkigyakorlatos 

beszédsorozatot tart templomunkban Mohos Gábor atya, a MKPK titkára. Az 

elmélkedések az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében lesznek. 

KARÁCSONYI HANGVERSENY 

December 16-án ádvent 4. vasárnapján az esti szentmise után kb. 19 órakor. 

Énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus Török Andrea karnagy vezetésével. 

IDŐSEK KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA 

December 15-23 között megajándékozzuk plébániánk idős testvéreit a Szent 

Erzsébet jótékonysági est bevételéből. A csomagokat a plébánia hívei viszik az 

idősekhez. Szervező: Dr. Szaszovszky József. 

LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA 

December 20-án (csütörtökön) az esti szentmise után a lelki adoptálást 

vállalóknak közös hálaadó imádság. Szervező: Havasiné Zentai Edit. 

MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA  

December 21-én (pénteken) 19 órától. Szervező: Németh Anikó. 

KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE 

December 22-én (szombaton) délelőtt 9 órától. Szervező: Udvary Gergely. 

KARÁCSONYI SZÍNDARAB 

December 22-én (szombaton) du. fél 5 kor karácsonyi pásztorjáték előadása és a 

gyermekek megajándékozása a templomban. Szervezője: Lasetzky Krisztina és 

Kovács Bettina. 

CSALÁDOK ÜNNEPE 

December 30-án (Szent Család vasárnapján) 9 órakor kezdődő szentmisét 

követőn a Szent Családot ünnepelve szeretettel várjuk jubiláló családjainkat, 

vagyis mindazokat, akiknek a házassági évfordulója 5-el osztható. Plébániánkon 

ez egyben a Családok Évének lezárása is. Szervező: Harmat Péter dr. 

 

 

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, 

megteheti ezt a plébánia OTP Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú 

számlájára történő befizetéssel. 

A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós 

Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál vezetett 11702036-20644877 számú 

számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással. 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk 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 plebanos@ujlakitemplom.hu címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a. 

mailto:plebanos@ujlakitemplom.hu

