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Habemus papam! 

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa 
 

Krisztus 266. helytar-

tója – az eddigi Buenos 

Aires-i érsek 76 éves. 

Nevét Jean-Louis Tauran 

protodiakónus bíboros 

jelentette be a Szent Péter-

bazilika középső loggiá-

járól. Az új pápa a Ferenc 

nevet választotta: az első 

alkalom ez az egyház 

kétezer éves történetében, 

csakúgy, mint az, hogy az 

új pápa a Jézus Társaság 

tagja. 

Jorge Mario Bergoglio 

1936. december 17-én 

született Buenos Airesben, 

olasz bevándorló munkás-

családban. Ötgyermekes 

családban nőtt fel, édesapja 

Olaszországból vándorolt 

ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. Vegyészipari 

középiskolát végzett, majd a papi hivatást választotta. A 

szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a 

jezsuita rendbe. Chilében végezte humán tanulmányait, 

majd 1963-ban visszatért Buenos Aires-be, ahol 

filozófiából szerzett diplomát a San José egyetemen. 

1964 és 1965 között irodalmat és pszichológiát tanított 

Santa Fe a Szeplőtelen Szűzanya intézetben, majd 

Buenos Aires-ben. 1969-ben szentelték pappá. 

1973. július 31-én megválasztották Argentína 

jezsuita provinciálisának. Ezt a tisztségét hat éven át 

töltötte be. 1980-tól annak a szemináriumnak a rektora 

volt, amelyben végzett. 1986-ban Németországban 

fejezte be doktori tézisét. 

1997-ben Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezték 

ki, majd 1998-ban, Antonio Quarracino bíboros 

halálakor, az argentin főváros érseke lett. 2001-ben 

kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni 

kongregációnak is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki 

Konferencia elnöke. 

Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább 

mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a társadalmi 

igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények 

mellett. Aszketikus hozzáállással viszonyul a világhoz: 

tömegközlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi 

rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti. 

Sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, a görög 

műveltség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a 

kedvenc írója. 

Több lelkiségi könyv szerzője. A 2001-es rendes 

püspöki szinódus főrelátora volt, majd 2005 és 2011 

között az Argentin Püspöki Konferencia elnöki 

tisztségét töltötte be. 

Jól úszik, erős, holott gyerekkora óta tüdőproblémái 

vannak. A kevés szavú ember megszólalásainak súlya 

van a 40 milliós Argentínában, ahol a lakosság 90 

százaléka katolikus. Karácsony és húsvét idején 

Bergoglio felkeresett beteg gyerekeket ápoló 

kórházakat, fogházakat, megmossa a betegek és foglyok 

lábát. A közszereplés nem az ő műfaja. 

(Magyar Kurír 2013-03-13) 
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Útmutatás 

az első osztályosok hit- és erkölcstan beiratkozásra vonatkozóan 
 

Az Újlaki hangok márciusi számában a keresztény 

értékrendet képviselő erkölcstan tanításának 

lehetőségéről írtunk, de nem szóltunk a hit- és 

erkölcstan bevezetéséről, és a beiratkozás fontosságáról. 

Erre azért nem tértünk ki részletesebben, mert a témával 

foglalkozó kormányrendelet még nem jelent meg. Ez év 

március 22-én ez is ismertté vált, ezért most, lapunk 

áprilisi számában útmutatást adunk a hit- és erkölcstan 

fontosságáról, továbbá az iskolai tájékozatóról és 

beiratkozásról. Ezzel jelezni akarjuk, hogy a keresztény 

értékrendet képviselő (polgári) erkölcstanra a 

társadalomnak nagy szüksége van, azonban a vallásos 

emberek gyermeküket a hit- és erkölcstan órára 

írassák be. Az útmutatóra azért van szükség, mert az 

iskolai tájékoztatók a múlt héten elkezdődtek, és az első 

osztályosok beíratása pedig a hét elején április 8.-án 

(hétfőn) és 9.-én (kedden) lesznek.  

 

Érvelés a hit-és erkölcstan tantárgy választásával 

kapcsolatosan 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia februári 

körlevele szerint a szülők felelőssége, hogy a hit-és 

erkölcstan tantárgyat válasszák. Több szempontból sem 

elfogadható az a gyakori érvelés, hogy lényegében egy 

a Tíz parancs szerinti erkölcsi értékrend létezik, amit az 

erkölcstan órán is ugyanúgy tanítanak, és jobb, ha egy 

gyerek a többi osztálytársaival együtt tanulja az 

erkölcstant, nem egy külön csoportban a hit- és 

erkölcstant. A polgári erkölcstan ugyanis az emberi 

méltóságból indul ki, de nem mondja meg a méltóság 

okát, vagyis azt, hogy Isten az embert a saját képmására 

teremtette. Így az egyes emberi cselekedetek, nem 

csupán az emberi méltóság eszméjének, vagy a 

környezet elvárásainak felelnek meg, hanem személyes 

válaszok Isten szeretetére. Továbbá az sem igaz, hogy a 

polgári erkölcstan mindig figyelembe veszi a Tíz 

parancs normáit. Gyakran a nem vallásos emberek, 

egyéni érdekeik miatt - lelkiismeretük tiltakozása 

ellenére - elfogadják az abortuszt, eutanáziát, és az 

azonos neműek kapcsolatát, amelyek ellenkeznek a 

kinyilatkoztatással és az ebből fakadó emberi 

méltósággal. Lelkiismeretüket azzal próbálják 

megnyugtatni, hogy ezekkel az erkölcsi kérdésekkel 

kapcsolatban társadalmi megegyezés született. Az 

emberi méltóságból származó emberi természet 

értékrendjét azonban nem szabad a többség (gyakran 

erősen befolyásolt) véleményére hivatkozva felülírni, 

megváltoztatni. Végül a hit- és erkölcstan oktatásra való 

beiratkozás a misszió egy formája is lehet. A hit-és 

erkölcstan órára járó gyerekek ugyanis a nem vallásos, 

de érdeklődő társaikra hatással lehetnek.  

 

A tájékoztatás és a beiratkozás módjával 

kapcsolatosan 

 

1. Ha a plébánia nem kapott értesítést az iskolai 

tájékoztatás időpontjáról, azt sürgősen jelezze az 

iskolák felé. 

2. Az iskolai tájékoztatáson az egyházi jogi személyt 

képviselő ember számoljon be a szülőknek arról, hogy a 

hit- és erkölcstan oktatást, hogyan szervezi meg (Vö. 

rendelet 33§, 182/A§./1/) 

3. Az egyházi jogi személy a tájékozatón mutassa be 

a hit- és erkölcstan oktatás tantervét, a tananyagot, a 

tankönyveket és a munkamódszert (Vö. rendelet 

33§,182/A§./4). Megjegyzés: Ezek a www.hittansuli.hu 

oldalról letölthetők. 

4. Amennyiben az egyházi jogi személy képviselője 

nem tud részt venni a tájékozatón, a hit-és erkölcstan 

oktatásra vonatkozó dokumentumokat adja át az 

igazgatónak, hogy általa a szülők is megismerhessék. 

(Vö. rendelet 33§,182/A§./2). 

5. Ha valaki, - a kevés tanteremre hivatkozva - 

megvalósíthatatlannak tartja a hit-és erkölcstan tantárgy 

bevezetését, hivatkozni lehet arra, hogy a rendelet 

lehetővé teszi, hogy a hit- és erkölcstan órákat „más 

időpontban vagy más időpontban az iskola épületén 

hívül tartsák meg”. (Vö. rendelet 33§,182/B§./4). Az 

iskolán kívüli hely a plébánia, ahol a hitoktatáshoz 

szükséges eszközök rendelkezésre állnak, és amely 

lehetővé teszi, hogy a gyerekek jobban bekapcsolódnak 

a plébániai közösség életébe. 

Ferenc atya

 

 

Jézus a főpap, a próféta és a király – első rész 
 

Megesküdött az Úr és nem bánja meg: 

„Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.” 
(Zsolt 110,4) 

 

A vasárnap esti zsolozsmában imádkozzuk a 110. 

zsoltárt és néhányan megkérdezték, hogy hogyan kerül 

ide Melkizedek. Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolni 

lehessen, először a „pap” fogalmát kell tisztázni. 
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A pap olyan személy, aki 

szemé-lyében vagy mások 

képviseletében az Istennel 

kapcsolatba lép, őt az Isten 

elfogadja, ismeri és gyakorolja 

azokat a szertartásokat, amelyek 

az Isten számára kedvesek. 

Ábrahám és közvetlen 

leszármazot-tainak idején ezt a 

feladatot a családfő látta el, ezt a 

funkciót örökölte az elsőszülött 

fiú. Ez az oka annak, hogy a 

Szentírás olyan negatívan ábrázolja Ézsaut, aki egy tál 

lencséért ezt a jogát öccsének eladta. Később, a Sinai 

hegynél történt szövetségkötés után a papi funkciót 

Lévi törzse kapta meg, a főpapi feladatokat pedig Áron 

és elsőszülött leszármazottai örökölték. Jézus korában a 

főpapi hivatal betöltésébe erősen beleszólt a politika is, 

több illegitim személy töltötte be a főpapságot. 

Láthatjuk, hogy az Ószövetségi időben a zsidóságnál 

nem lehetett bárki pap, a papság örökletes volt. (A papi 

nőtlenség ismeretlen volt!)  
Melkizedekről csak néhány dolgot tudunk. Nem 

tartozott a választott néphez, mégis ugyanazt az 

egyetlen Istent imádta, mint a zsidók. Jeruzsálemben 

látott el papi feladatokat, abban a korban szokatlan 

módon kenyeret és bort áldozott az Istennek. Ábrahám 

felismeri Melkizedekben az Isten 

által kiválasztott embert, aki 

pappá nem az öröklés szabályai 

szerint lett, hanem a Mindenható 

választotta ki erre a feladatra. 

A 110. zsoltár egyike a 

legrégebbieknek a zsoltárok 

könyvében. Eredetileg a királyok 

beiktatási szertartásának lehetett 

része, később messiási 

jövendölést láttak benne. Ez 

azért feltűnő, mert a Messiást 

Júda törzséből, Dávid házából várták, Messiás királyt 

vártak és nem Messiás papot, főpapot. Ebben a 

zsoltárban azonban egy olyan királyról van szó, aki az 

Isten kiválasztása (és nem öröklési rend) szerint pap is. 

Főleg a Zsidókhoz írt levélben olvashatunk arról, hogy 

Jézus papi, főpapi méltóságát hogyan kell érteni, 

hogyan valósul meg Jézus életében a papság, a 

főpapság.  

Isten népének, az Egyháznak kétféle papságot adott. 

Valamennyiünknek megadta az általános papságot: 

Istenhez fordulhatunk akár közvetítés nélkül is. A 

szentségi papság (diakónus, áldozópap, püspök) 

hatalmat is kap, a papi hatalom teljességével a püspök 

bír. 

Balthazár Zsolt

 

 

Tarján Mária kitüntetése 
 

Március 15-e alkalmából Tarján Mária a Magyar 

Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Balogh 

Zoltán miniszter úrtól az Erkel Színházban rendezett 

ünnepségen. A köztársasági elnök által aláírt oklevél 

tanúsága szerint Marika a PPKE HTK könyvtári 

rendszerének kialakításáért és fejlesztésért, az 

olvasószolgálat megújításáért és szervező munkájáért, 

valamint önzetlen karitász-tevékenységéért vehette át a 

kitüntetést, amelyre Erdő Péter bíboros úr javasolta. 

Tarján Marikát sokan régóta ismerik Újlakon, 

azonban bizonyára nem mindenki. Érdemes tehát 

emlékeztetni rá, hogy ő könyvtárunk vezetője, ő a 

vasárnapi hirdetések szövegének összeállítója. 

Korábban 5 cikluson keresztül volt a képviselőtestület 

tagja, hittant tanított, vezette a karitászt és mondhatni 

„János atya jobbkeze” volt. 

Munkás életpályáját Marika a miskolci egyetem 

földtani tanszékékének könyvtárában kezdte. Munka 

mellett iratkozott be levelező hallgatóként főiskolai 

műszaki könyvtárosi szakra. Édesapja eredetileg 

Sopronban, majd az egyetem áthelyezése után 

Miskolcon volt a bányászati kar professzora, és mivel 

Marika nem akart örökké a „professzor úr kislánya” 

maradni, Budapesten vállalt könyvtárosi állást a Kandó 

Kálmán Műszaki Főiskola erősáramú karán. Családi 

hagyományként ragadt rá a műszaki érdeklődés, így 

aztán nem kis váltás volt, amikor 1997-ben a 

Hittudományi Kar könyvtárának vezetője lett belőle. 

Hogy ott munkáját hogyan végezte és végzi a mai 

napig, arról a professzor urak személyes elismerésén túl 

a fenti kitüntetés tesz bizonyságot. Munkatársaként 

említsük meg a szintén újlaki Sütöri Ágnest, akinek 

könyvtárosi pályáját ő is egyengette. 

Templomba Marika mindig járt, de – mint meséli – 

korántsem egyforma buzgalommal. „Vasárnapi 

keresztény” mivoltából 1983 karácsonya előtt zökkent 

ki, úgy érzi, ekkor nagy váltás, megtérés játszódott le 

életében. Ennek módját nehéz szavakba önteni, de 

György atya templomi bibliaórái szerepet játszottak 

benne. Marika 1985-ben beiratkozott a Hittudományi 

Akadémia levelező tagozatára, ennek elvégzése után 

hitoktatói tanfolyamot is végzett. A következő 15 

évben, 1989 és 2004 között tanított hittant Újlakon. 

A kitüntetés nagy meglepetésként és 

megtiszteltetésként érte. De, mint mondja, éppolyan 

örömteli meglepetés volt számára a sok gratuláció, 

amelyet élőszóban vagy telefonon kapott.  

A gratulálók sorához szeretnénk most mi, újlaki 

hívek is elismeréssel és szeretettel csatlakozni. 

Szaszovszky József
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Zsinati morzsák 
 

„Akiket a keresztség Krisztus titokzatos testébe 

oltott, a bérmálás pedig a Szentlélek erejével 

megerősített, azokat maga az Úr rendeli 

apostolkodásra. ... A szentségek pedig – különösen az 

Eucharisztia – közlik velük és táplálják bennük azt a 

szeretetet, amely minden apostolkodás lelke. ... Minden 

kereszténynek kitüntető feladat tehát közreműködni 

abban, hogy az egész földkerekségen megismerjék és 

elfogadják az emberek az üdvösség isteni üzenetét.”  

(Apostolicam Actuositatem 3.) 

 

Kedves testvérek!  
Gondoltunk-e magunkra valaha 

úgy, mint apostolokra? Erről a 

szóról valószínűleg valami 

különleges megbízás, átlagon 

felüli rátermettség, és rendkívüli 

kiválasztottság jut sokunk eszébe. 

Azonban, ha végiggondoljuk, 

milyen embereket választott szűk 

tanítványi körébe az Úr, rá kell 

jönnünk, hogy ugyanolyan 

hétköznapiak voltak, mint mi. 

Semmivel sem emelkedtek ki a 

környezetükből – dolgoztak, 

családi életet éltek, próbáltak helyt 

állni az életben. Emberi 

gyöngeségektől sem voltak 

mentesek, bűnök is terhelték őket 

– mégis, Jézus úgy látta jónak, ha 

rájuk bízza az evangélium hirdetését. Segítségül 

elküldte Szent Lelkét, hogy általa megerősítve, el tudják 

látni ezt a nehéz feladatot.  

És mi? Minket hová küld Jézus, hogyan kell 

képviselnünk Őt? Talán távoli tájak misszióiba? 

Lehetséges. Katolikus rendezvények szónokainak? 

Lehet. Legtöbbünknek azonban a saját környezetében 

jut apostoli feladat: a családjában, a munkahelyén, a 

lakókörnyezetében. Hogy már sokszor nekifutottunk, és 

nem értünk el látványos sikert? Most még talán nem – 

de honnan  tudhatjuk, kire melyik mondatunk hatott? 

Hogy mindig visszautasítás a részünk? Akkor ne 

beszéljünk Istenről, hanem 

tetteinkkel mutassuk meg, hogy 

Hozzá tartozunk. Hogy nehezen 

fejezzük ki magunkat, és akkor se 

mindig elég jól? Nem baj, de az 

életünkön látsszék, hogy az isteni 

úton haladunk. 

Testvérek, ha úgy érezzük, 

kevés az erőnk és túl nagy a feladat, 

járuljunk gyakran szentáldozáshoz, 

erősödjünk meg Krisztusban. 

Bátran bízzuk magunkat a 

Szentlélek segítségére, és ne 

torpanjunk meg az apostolkodás 

kínálkozó lehetősége előtt!  

 

Jüling Erika 

 

 

A karitász köszöni 
 

Az idei nagyböjti tartós-élelmiszer-gyűjtés március 

3. és 10. között zajlott katolikus templomainkban. Az 

újlaki plébánia nevében köszönjük a hívek nagylelkű 

adományait.  
Sajnálatos, hogy a késői meghirdetés miatt nem 

tudtunk megfelelően felkészülni az akcióra, ami a 

gyűjtés eredményén is látszik: 270 kg-nyi élelmiszer 

gyűlt össze az előző évi 470 kg-mal szemben.  

Kaptunk jelentősebb mennyiségű lisztet és cukrot, 

rizst és száraztésztát, konzervet és levesport. Akadt az 

adományok között – a teljes felsorolás igénye nélkül – 

kávé és tea, lekvár és csokoládé, de még szappan és 

ceruza is. A segélyt 

elsősorban a nagyon 

nélkülözőknek, a munka- 

és olykor lakásnél-

külieknek továbbítottuk. A 

legáhítottabb ajándék 

azonban még így is az 

étolaj volt… 

 

Szaszovszky József 

 a plébániai karitász 

csoport vezetője 
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Keresztényeket toboroznak ateistákkal folyó vitákhoz a 

Facebookon 
 

Ray Comfort keresztény filmrendező és hithirdető 

keresz-tényeket toboroz segítségül, mert nem győzi 

megválaszolni a Facebook-oldalán kapott sok száz 

kérdést és hozzászólást. 

A több milliós nézettségű 180 fok című film 

rendezője elmondta, hogy Facebook-oldala valóságos 

csatatérré vált, ahol hívők és nemhívők reagálnak 

sokszor provokatív bejegyzéseire. Nem ritka, hogy egy-

egy posztjára több mint ezer válasz érkezik. 

„Rájöttem, hogy a Facebook fantasztikus csatornája 

az evangéliumnak. Volt egy 

bejegyzésem, amit 1,2 millióan 

olvastak, sokan nem keresztények. 

Mibe kerülne egy 1,2 milliós 

hallgatóságú evangelizációs rendez-

vény! Itt ugyanennyi embert ingyen, 

egyetlen gombnyomással elérhetünk. 

Az interneten bárki – egy rövid 

szünetben a gyermekeivel otthon lévő 

anyuka vagy a munkahelyen dolgozó 

is – megszólíthatja a tévelygőket.”  
Comfort szerint a Facebook-

oldalára látogató hitetlenek egyszerűen 

„unják az Isten nélküli életet. Az 

ateisták nem az intellektus képviselői, 

aminek hiszik magukat. Úgy vélik, 

nincs rá bizonyíték, hogy van Isten. 

Olyanok, mint az óceánban a hal, 

amelyik azt mondja, nem bizonyítható, 

hogy van víz. Értelmetlen 

kijelentéseket tesznek, például hogy nincs rá bizonyíték, 

hogy Jézus Krisztus tényleg élt. Talán nem tudják, 

milyen évet írunk.” 

Comfort Élő vizek elnevezésű szolgálata 

dokumentumfilmekkel, tévés kommentárokkal, 

internetes videókkal segíti az evangelizációban 

tevékenykedőket. Az abortuszról szóló filmjét közel 

négymillióan látták az interneten. Legnagyobb 

figyelemmel mégis az ateisták kísérik. „Az ateizmus 

futótűzként terjed, és sokan kemény harcot vívnak 

azért, hogy Istent kitöröljék a történelemből, kiirtsák az 

iskolákból, az igazságszolgáltatásból, de még a 

karácsonyból is. Mindez halálosan komoly, és ha mi is 

komolyan gondoljuk, akkor meg kell ismertetnünk őket 

az evangéliummal.” 

A tőlünk hallott evangélium, ha bibliai alapokon áll, 

istenszerető hívővé teheti az ateistát – teszi hozzá. „De 

ne azt mondogassuk, hogy Istennek csodálatos terve 

van az életeddel, hanem hogy tedd azt, amit Jézus tett! 

Megszólította a bűnösök lelkiismeretét, és nem 

problémamentes, boldog életet ígért, hanem 

nehézségeket, üldöztetést, kísértéseket – s mindezeket 

messze felülmúló, örök életet.” 

Comfort türelemre int az ateistákkal folytatott 

párbeszédben. Többségük úgy nyilatkozik meg – 

mondja –, mint egy intellektuális világcsoda. 

„Rendkívül arrogánsak, leereszkedőek, sokszor 

olyasmit állítanak, ami nem igaz, vagy gyenge érveket 

hangoztatnak. Ilyenkor megkísérti az embert, hogy 

gúnyosan visszavágjon, de ez csak olaj a tűzre. Inkább 

azt tanácsolom, várjunk egy percig, míg lehiggadunk, 

majd fejezzük ki az illető felé szeretetünket és 

tiszteletünket.” – idézi a keresztény rendezőt a Christian 

Post. 

(Magyar Kurír 2013. 03. 05.) 

 

 

Kirándulás 
 

Kirándulni hívjuk régi és leendő újlaki barátainkat – akár barátostul is – 

május 1-jére a budai helyekbe. A jelentkezéseket a 3-677-459-es 

telefonszámon vagy a szaszov@t-online.hu címen várjuk. 

 

Szaszovszky József és Andrea 

 



Újlaki Hangok 6 2013. április 

Családi események márciusban: 
 

A keresztség szentségében részesült: 

Március 24-én: Czinege Maja Mária 

 

A húsvéti vigílián a keresztség, a bérmálás és az első áldozás szentségében részesült:  

Március 30-án: Barnác Tamás és Csampisz László 

 

 

 

Halottaink: 

Cifka István (88), Báthory Istvánné (80), Horváth István, Gramsch Józsefné (84), Bali Józsefné (89) 

 

 

Plébániánk programjai 
 

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: pénteken (nagyböjtben kedden is)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.  

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 

 

 

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. 

 

 

Kérjük a kedves híveket, hogy aki adója 1-1 %-áról rendelkezhet, az tegye ezt meg egyrészt 

 a Magyar Katolikus Egyház (technikai szám: 0011) valamint 

 az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány javára (adószáma: 18083440-1-41). 

Köszönjük! 

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

