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Ádvent
Az Ádvent szó „eljövetelt” jelent. Isten közeledik
felénk találkozni, akar velünk. Ebben a kegyelmi
időben a Szentírás örömhíréből merítve és az Egyház
kegyelmi tapasztalatát figyelembe véve néhány fontos
üzenetet megfogalmazhatunk önmagunk és mások
számára. Az egyik az, hogy úgy várakozunk Jézus
megszületésre, hogy Ő már itt van közöttünk. A
kegyelmi időre azért van szükség, hogy hitünk tartalmát
újragondolva felfedezzük az Ő jelenlétét. S valóban, ha
megpróbálunk az előbb vázolt sötét felszínen átlátni,
akkor az ember lelke mélyén felfedezhetjük az igazság
megismerésére, a jóra, szépre való vágyat. S ha ezeket
őszintén kimondva, megfogalmazva keressük azt, hogy
mi az, ami igazán fontos az életünkben ráérezhetünk
arra, hogy a szentségek, az imádság, és a felebaráti
szeretet kegyelmei által Isten mindent megad
számunkra, ami vágyainkat csillapítja. József Attila
szavaival: Istent „tetten érhetjük a szívünkben.” Az
Istennel való találkozások kegyelmi pillanataiban
ismerhetjük fel, hogy esetleges anyagi szegénységünk,

testi-lelki bajaink ellenére, mégis gazdagok vagyunk.
Ahhoz azonban, hogy ezen a belső úton végig tudjunk
menni, időre van szükség. Ezt az időt biztosítja
számunkra ádvent négy vasárnapja.
A másik ádventi üzenet talán az lehet, hogy a
várakozás akkor gyümölcsöző, ha közösségben
történik. Jézus családban született, pásztorok, távolról
jött bölcsek vették körül. Ahhoz, hogy felénk közeledő,
és a közöttünk élő Istent fel tudjuk fedezni, együtt,
közösen kell Isten felé fordulnunk, családdá kell
válnunk. A következő hetekben tehát jobban figyelnünk
kell egymásra, keresnünk kell egymás gondolatait,
hordoznunk kell egymás terheit, és így lehetőségünk
van arra, hogy az ádvent és a karácsony valóban
ünneppé válhasson számunkra. Az ádvent sikere tehát
tőlünk függ. Isten hűséges. Isten velünk van, és
állandóan közelebb jön hozzánk. A találkozás, a
megszületés akkor fog megvalósulni, ha késszé tesszük
magunkat Jézus befogadásra.
Ferenc atya

Árpád házi Szent Margit ereklyéje az újlaki
Sarlós Boldogasszony templomban
Szent Margit kötődik plébániánkhoz, pontosabban a
plébániánk kötődik Szent Margithoz, hiszen a január
18-i Szent Margit emléknaphoz kapcsolódóan minden
évben összegyűlünk a margitszigeti domonkos
apácakolostor romjainál, hogy részt vehessünk a –
hagyományosan Bíboros atyánk által celebrált – ünnepi
szentmisén. Eddig sem feledkeztünk meg ennek a
kedves szentnek a tiszteletéről évközben sem, de a most
kezdődő új egyházi évvel e tekintetben mégis jelentős
változásnak örülhetnek plébániai közösségünk híve és a
templomunkba látogatók egyaránt. Amint arról az
elmúlt félévben elhangzott különböző hirdetésekben
már egyre többet hallhattunk, Dr. Beran Ferenc
plébános atyánk kezdeményezésére templomunk
különleges ajándékot kapott Dr. Erdő Péter bíboros
főpásztorunktól: Szent Margit ereklyét. Az ehhez
kapcsolódó lelki tartalmakról, az engesztelés
gondolatának és Szent Margithoz kapcsolódó
gyakorlatának kibontakoztatásáról az Újlaki Hangok

múlt havi, novemberi számában olvashattuk Ferenc
atyának mindannyiunk szívéig érő írását, ez alkalommal
tehát nem erről lesz szó.
Ebben az írásban azt szeretnénk bemutatni, hogy
hogyan és miként alakult ki az ereklye elhelyezésének a
megoldása a templomunkban. Tesszük ezt azért is, mert
a folyamatban résztvevők valamennyien úgy éreztük és
érezzük, hogy ehhez határozottan megkaptuk az Égiek
támogatását is, azt, hogy vezetnek, segítenek bennünket
az ereklye helyének és környezetének méltó
kialakításában. Erre pedig nagy szükségünk is volt!
Csodálatosan szép templomunk belső berendezésének,
díszítéseinek, képeinek és szobrainak történetileg
kialakult egysége ugyanis olyan érték, amelynek
megőrzése felelősségteljes odafigyelést igényel –
nemcsak a hivatalos műemléki védelem miatt, hanem és
elsősorban a saját lelkiismeretünk szerint, hiszen
mindaz, ami itt körülvesz bennünket, az az őseink átélt
hitének, és így valamiképpen „a szentek közösségének”
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a látható világa. Ebben a világban természetesen van
helye annak is, amivel itt és most szeretnénk ezt a
bensőséges világot továbbépíteni, kiteljesíteni, mint
ebben az esetben a Szent Margiti engesztelés
lelkületének felmutatásával. „Csupán” azt kellett
megtalálni, hogy pontosan hol adódik ez a hely a már
meglévő adottságokon belül, azokhoz igazodva. Utólag
már szinte érthetetlen, hogy miért is jöttek szóba a
végül kiválasztott megoldástól gyökeresen eltérő – igaz,
mindenesetben hamarosan elvetett – elképzelések, így
hát nem is érdemes számba venni őket, említeni is csak
azért említjük, hogy érthetőbb legyen az az öröm, amit
a jó megoldás megtalálása jelent!
Merthogy a Jézus szíve oltár kiválasztásával valóban
„minden a helyére került” – lélekben és fizikailag is.
Érdekes, hogy szinte egyszerre született meg a gondolat
többekben is. Amikor Lasetzky
Frigyes felvetette ezt a lehetőséget
kiderült, hogy Plébános atya is
„odapróbálta” már a korábban a
Margitszigeten őrzött Szent Margit
képet, Feszty Masa (1835-1979)
alkotását – és már meg is született
az elhatározás az elhelyezésről.
Ennek a mellékoltárnak a története
és a mai helyzete, kialakítása eltért
a
többitől,
amely
eltérések
éppenséggel „jól jöttek” az ereklye
és a szentkép itteni elhelyezése
szempontjából. Csak röviden: ezt a
mellékoltárt eredetileg Nepomuki
Szent János tiszteletére készítették:
az
oltár-mensa
előlapjának
betétjében ma is ott látható az ő
nevének
betűiből
kialakított
dekoratív monogram. Az ő szobra állott az oltáron (ezt
korábban az előtérben álló gyóntatószék tetejére
helyezték át, jelenleg a templomtérben, a Szűz Mária
mellékoltár mellett látható). Az előző századfordulón
felerősödő Jézus szíve tisztelet keretében került a
helyére a mai Jézus-szíve szobor. Bár nem különleges
művészi alkotás: hiszen tipikus, az egész közép európai
régióban szerte megtalálhatóan az adott korra jellemző
tiroli „egyházművészeti” munka, mégis: ez a szobor is
már mintegy száz éve áll a helyén, ahová az oltár
oromzatában látható Jézus-szíve ábrázolással egy
időben került. Mindenesetre ez az a mellékoltár, amely
már nem az eredeti állapotát őrzi, ezért is lehetett
bátrabban „hozzányúlni”. E mellékoltárnak a
templomunkon belüli elhelyezkedése is kedvező: a
bejárat körüli jövés-menéstől távolabb, a főoltárban
jelen lévő Oltáriszentség közelében, ugyanakkor az
egyéni imádságnak helyet biztosító módon elkülönülve.
További adottság, hogy a (Szent Kereszt oltárt
leszámítva a) többi mellékoltártól eltérően itt nem volt
eddig olyan kisebb, úgynevezett predella-kép
elhelyezve, amely kiegészítette volna az adott oltár
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titulusához kapcsolódó fő ábrázolást. Jézus szívének
tisztelete és Szent Margit engesztelő lelkülete viszont
ilyen értelmű hozzátételt alapozott meg számunkra.
Azért megoldandó feladat is volt: alighanem sokan
egyetértünk abban, hogy Feszty Masa festménye első
pillantásra kicsit idegennek, de legalábbis határozottan
eltérőnek tűnik a barokk stílus jegyei által
meghatározott környezetétől; ráadásul valamivel
nagyobb méretűnek is bizonyult, mint amekkora képnek
az itteni elhelyezése igazán kedvező lett volna.
Természetesen szóba sem jöhetett a festmény
méretének
bármilyen
formában
történő
megváltoztatása, így a környezetén kellett visszafogott
(a
műemlék-restaurálás
elveinek
megfelelően
visszafordítható jellegű) beavatkozásokat végrehajtani.
Elsősorban magasabbra kellett emelni a Jézus szíve
szobrot, ami az alapjául szolgáló
pódium alá helyezett magasítással
(Szalai György munkája) oldódott
meg. Az eddig keret nélküli
festmény pedig az ehhez a
mellékoltárhoz igazodó kialakítású
tölgyfa keretet kapott, amely
színében
is
illeszkedik
a
környezetéhez
(Kiss
László
munkája).
A mellékoltár tabernákuluma,
amely
már
régóta
nincs
használatban, kínálta magát a Szent
Margit ereklye befogadására. Az
ereklyetartót
Bedécs
Kristóf
ötvösművész készítette el. Az
egyszerű, négyzetes hasábokból –
ezüstborítású
részlemezből
–
kialakított kereszt függőleges és a
vízszintes ágának az összemetsződésében üveg
„prizma” foglalja magába az ereklyét és teszi látható
annak mindkét oldalát: a piciny csont-ereklyét és a
hátoldalon az annak eredetiségét hitelesítő jelzéseket. A
tabernákulum belső kialakítása, finoman ünnepélyes
kibélelése Kerék Imréné Judit keze munkáját dicséri; az
ereklye méltó megjelenését a textil-háttér mellett a
szintén most megvalósított rejtett belső megvilágítás
teszi teljesebbé.
Az Advent első vasárnapi ünnepélyes megáldás
(2013. december 1.) alkalmával együtt örülhetünk és
köszönhetjük meg Mennyei Atyánknak mindazt, ami a
Szent Margit ereklye itteni elhelyezésével –
meggyőződésünk szerint a Szentlélek indíttatására –
létrejött templomunkban. Tudván tudjuk azonban, hogy
ez a mindannyiunk által már nagyon várt pillanat nem
valaminek a befejezését jelenti, hanem éppen
ellenkezőleg: valami nagyszerű újnak a kezdetét. Szent
Margit közbenjárását kérjük ahhoz, hogy a mi
engesztelésünk is megtalálja az útját Jézusunk
Szentséges Szívéhez.
Fejérdy Tamás
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Árpád-házi Szent Margit életéről
Árpád-házi Szent Margit szentté avatásának 70.
évfordulója, templomunk Szent Margit ereklyéjének
ünnepélyes megáldása, valamint a hozzá kapcsolódó
triduum ad aktualitást egy kiállítás rendezésére.
A könyvtárban december végéig megtekinthető
szerény kiállítás az engesztelést állítja középpontba,
bemutatva a királylány életét. Arra buzdít, hogy
engesztelő imával és tettekkel kövessük Szent Margit
példáját.
A szentek életét leíró könyvek Árpád-házi szentjeink
történetén keresztül vezetnek el Szent Margitig. A
kiállítás interaktív, a könyvek kézbevehetők,
lapozgathatók könyvtárunk nyitvatartási idejében,
vasárnaponként 9 és 1/2 11 óra között.
A kiállított művek közül különösen háromra hívom
fel a figyelmet:
- Boldog Margit legendája című könyvet 1938-ban
adták ki. A közel 200 oldalas reprezentatív mű tíz

színes képet tartalmaz. Szerzője Bőle Kornél domonkos
atya, filológus, aki a Margit-legendával, annak
keletkezési
körülményeivel,
teológiai
és
művelődéstörténeti hatásaival foglalkozott.
- Szent Margit élete középkori magyar kódex szövege
nyomán című könyvet 1944-ben, Margit szenttéavatásának alkalmából adták ki, Sík Sándor
előszavával. Részlet az előszóból: „… az ünnep
fényében tanuljuk meg jobban megismerni őt és szent
szomjúsággal kutatni, mi rajta keresztül az Isten akarata
hozzánk ezekben a sorsdöntő napokban.”
- Magyarországi Szent Margit 1242-1270 című
könyv szintén 1944-ben jelent meg Meszlényi Antal
tollából. Előszavát Serédi Jusztinián bíboros
hercegprímás, esztergomi érsek írta, éppen a királylány
szentté-avatása napján, 1943. november 19-én, Szent
Erzsébet ünnepén.
TM

A kockázat
Szent Máté evangéliuma 1. fejezet 18-21. versek
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja,
Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek
volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől.
József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt
hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el
őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala
álmában megjelent neki és így szólt: »József, Dávid fia,
ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami
őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni,
és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét
bűneitől.«
Szent Lukács evangéliumában olvassuk hogyan
vállalta Szűz Mária a Megváltó anyjának szerepét.
Eljegyzett menyasszony volt. Jegyese, Szent József
minderről semmit sem tudott. Mária ez után
meglátogatta rokonát, Erzsébetet és hat hónap múlva
tért haza Názáretbe. Ekkor – ahogy ezt Pasolini Máté
evangéliuma című filmjének kezdőjelenete bemutatja –

Szent József találkozik a megdöbbentő helyzettel:
jegyese a hatodik hónapban van és nem ő az apa.
Milyen kockázatot vállalt el Szűz Mária? Bizony
nagyon nagyot. Mert ha jegyese úgy tesz, mint száz
férfiből kilencvenkilenc, akkor akár meg is kövezhetik
– gondoljunk csak a házasságtörő nő történetére! Mária
Istenre bízta magát.
Hát Szent József? Vajon mi a garancia arra, hogy az
álom igaz? A hagyomány úgy tudja, hogy idős, özvegy
ember volt. Kösse az életét egy olyan nőhöz, aki már a
házasság előtt megcsalta – mi lesz itt később? Istenre
bízta magát, ő is elfogadta a hihetetlent, mert hitt.
Krisztus követése számunkra sokkal kisebb
kockázattal jár. A vértanúság, ami igazi kockázatot
jelentene, Európában ritka. Mégis milyen nehezen
vállaljuk azokat az áldozatokat, amelyeket katolikus
hitünk megkíván!
Balthazár Zsolt

A cselekvő szeretet
„Csak sast nemzenek a sasok
S nem szül gyáva nyulat núbia párduca”
Az Újlak Caritas Alapítvány önkénteseivel
november 22.-én és 23.án karácsonyi élelmiszergyűjtést
tartott a budakalászi Auchan Áruházban. A gyűjtés
eredménye 750 kg tartós élelmiszer volt, melyet
alapítványunk gondozottai között osztunk szét.

A gyűjtés lehetőségét a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület teremtette meg, melynek elnöke Cseh Balázs,
aki gyerekkorában templomunk ministránsa volt.
Gondoskodása révén alapítványunk a budakalászi
Metró Áruháztól az év folyamán 2,5 tonna élelmiszert
kapott, melyet 1380 csomagban osztottunk szét a
rászoruló családok között. Az országos egyesület évente
100 tonna élelmiszert ment meg az enyészettől.
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Balázs édesanyja Magdolna doktornő, aki
alapítványunk heti főtt étel-osztásának egyik
közreműködője. Édesanyjának testvére Anikó, aki
éveken keresztül volt alapítványunk ételosztója, most
Ferenc atya példamutató karitatív munkájának jobbkeze.
Cseh Balázs testvére Katalin élelmiszergyűjtő
munkánkhoz 4 gimnazistát küldött, akik tevékenyen
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közreműködtek a szórólapok osztásában.
A családfő Cseh Laci bácsi alapítványunk
rendszeres támogatója.
Isten áldását kérjük a nagyszerű családra, akik
névtelenül árasztják a szeretetet.
Budapest, 2013-11-24
Udvardy László

Erdő Péter bíboros a következő püspöki szinódus főrelátora
Ferenc pápa október 14-én kinevezte Erdő Péter
bíborost a püspöki szinódus III. rendkívüli
közgyűlésének főrelátorává.
A következő püspöki szinódust 2014. október 5. és
19. között tartják a Vatikánban. Témája A
családpasztoráció
kihívásai
az
evangelizáció
összefüggésében lesz. A főrelátor tisztsége a szinódus
főtémájának felvezetése. A Szentatya Bruno Forte,
Chieti-Vasto érsekét a szinódus különleges titkárává
nevezte ki.
Erdő Péter bíboros a Vatikáni Rádió magyar nyelvű
adásának elmondta, hogy a kinevezés elsősorban sok
munkát jelent: az előkészítő anyagokból össze kell
állítani egy olyan okmányt, amelynek az ismertetésével
kezdődnek a szinódus megbeszélései, tehát alapul
szolgál a szinódusi hozzászólások számára.
A Ferenc pápa által jövő év októberére összehívott
szinódus témájával kapcsolatban a bíboros elmondta: a
kihívások elsősorban magával a családdal szemben
jelentkeznek, és itt a mai életnek a valóságát, a
társadalomban látható különböző jelenségeket kell szem
előtt tartani. Ugyanakkor fontos a kiindulásnál
világosan látnunk és saját magunkban tudatosítani
Krisztus tanítását a házasságról és a családról, és ennek

alapján az egyházi tanítóhivatal legfontosabb
megnyilatkozásait. „Hiszen amikor lelkipásztori
megoldásokat keresünk, akkor nem pusztán a
hétköznapi ember megítélésére vagy logikájára kell
hagyatkoznunk, hanem hitünk logikájára és Krisztus
tanítására.”
A magyar Egyház előtt is feladatként álló előkészítő
munkák kapcsán Erdő Péter elmondta: a püspöki karok
hamarosan megkapják a szinódusi tematikát tartalmazó
előzetes okmányt. Az előkészítő munkák határideje
szűk lesz.
Hozzátette,
hogy
a
püspökök
a
saját
egyházmegyéjükből vett tapasztalatok alapján tudnak
válaszolni a kérdésekre, országonként rendelkezésre
állnak a civil társadalom vélekedésének, illetve a
tényleges
népmozgásoknak
a
statisztikái.
Tanulmányozni kell továbbá a fennálló jogszabályokat
is, amelyeket az állam a család és a házasság
kérdésében kialakított. „Ezeknek a hátterében zajlik a
munkánk, hiszen az új evangelizáció az embert ott
szólítja meg, ahol él, olyan körülmények közt,
amilyenben él – ami nem azt jelenti, hogy minden
körülményt egyaránt jónak tekintünk” – zárta le a
beszélgetést Erdő Péter bíboros.
(Magyar Kurír 2013. 10. 14.)

Ferenc pápa: A keresztény remény dinamikus
A reménység nem optimizmus, hanem „sóvárgó
várakozás” Isten Fiának megnyilvánulására. Ezt emelte
ki homíliájában a Szentatya a
Szent
Márta
házban
bemutatott
szentmisén,
amelyen a pappá szentelésük
25. évfordulóját ünnepelő
mexikói papok egy csoportja
is jelen volt.
Szent
Pálnak
a
rómaiakhoz írt leveléből
kiindulva a pápa a keresztény
remény értelméről elmélkedett. A remény nem
optimizmus, nem egyfajta

pozitív hozzáállás a dolgokhoz. A három erény közül:
hit, remény, szeretet – talán éppen a remény a
legnehezebben megfogható.
Mondhatnánk, hogy egy
kockázatos
erény,
vagy,
ahogy Szent Pál írja, sóvárgó
várakozás arra, hogy Isten fia
megnyilvánuljon.
Az első keresztények
horgonyként ábrázolták a
reményt, amely a túlvilág
partjához
van
rögzítve.
„Vajon mi ehhez a túlvilági
óceánba vetett horgonyhoz
kötjük szívünket, életünket?
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Vagy pedig az általunk hozott szabályok, viselkedések,
időbeosztások,
klerikalizmusok
mesterséges
lagúnájában horgonyzunk? Ahol minden biztos,
kényelmes: ott azonban nincsen reménység” –
magyarázta a Szentatya.
A pápa az anyaság hasonlatával élve Mária példáját
hozta fel a remény fogalmának megmagyarázására.
„Amikor a fiatal Mária érzi, hogy anya lesz,

2013. december
megváltozik a viselkedése, dicshimnuszt énekel.
Amikor egy nő gyermeket vár, már nemcsak nő többé,
hanem édesanya. A reményben is van valami ebből.
Megváltozik a hozzáállásunk: mi vagyunk, de már nem
csak mi. Mi vagyunk, és odaát keresünk, odaát
horgonyzunk.”
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2013. 10. 29.)

Ádventi programok
TRIDUUM
November 29, 30 és december 1 (péntek, szombat,
vasárnap) lelkigyakorlatos beszédsorozat
-November 29: Dr. Puskás Attila: Jézus engesztelő
áldozata
-November 30: Dr. Leszkovszky György Pál OP.: Szent
Margit engesztelő áldozata,
-December 1: Dr. Cserháti Ferenc püspök: Engesztelés
a keresztény ember életében. A szentmise előtt
vesperás, a szentmise keretén belül a Szent Margit
ereklye megáldása
A RORÁTE szentmisékkel segítjük az ádventi lelki
felkészülést. Minden reggel énekes szentmise lesz.
Hétfőn gitáros, szombaton gregorián a hét többi napján
népénekes.
ZSOLOZSMA
Ádvent keddi és pénteki napjain együtt imádkozzuk a
laudest, vasárnap du. fél 6-kor a vesperást.
A SZENT KENET
December 8-án 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.
IDŐSEK KARÁCSONYI MEGAJÁN-DÉKOZÁSA
Karácsony előtt megajándékozzuk plébániánk idős
testvéreit a Szent Erzsébet jótékonysági est bevételéből.
Szervező: Dr. Szaszovszky József

MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA
December 21-én (szombaton) az esti mise után 19.00
órakor. Szervező: Németh Anikó
KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 14-én (szombaton) az esti szentmise után
kb. 19 órakor. Énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus
Török Andrea karnagy vezetésével
KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE
December 22-én (vasárnap) délelőtt 11 órától. Továbbá
december 23-án (hétfőn) délelőtt 10 órától Szervező:
Udvary Gergely
KARÁCSONYI SZÍNDARAB
December 23-án (hétfőn) du. 5-kor karácsonyi
pásztorjáték előadása és a gyermekek megajándékozása
a templomban. Szervezők: Lasetzky Krisztina és
Kovács Bettina
LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA
December 19-én (csütörtökön) az esti szentmise után a
lelki adoptálást vállalóknak közös hálaadó imádság.
Szervező: Havasiné Zentai Edit
CSALÁDOK ÜNNEPE
December 29-én (vasárnap) a 9 órakor kezdődő
szentmisét követőn a Szent Családot ünnepelve
szeretettel várjuk jubiláló családjainkat, vagyis
mindazokat, akiknek a házassági évfordulója 5-el
osztható. Szervező: Dr. Harmat Péter

Újlaki Hangok

6

2013. december

Családi események novemberben:
A keresztség szentségében részesültek:
November 10-én: Tölgyesi Bende, november 24-én: Pálfi Bence
Halottaink:
Bicskei István (99), Dr. Stefanics Danica (96), Bertalanfy Béláné (84)
Dr. Szentgyörgyi Czeke Arisztid (88)
Miserend:
Újlaki plébániatemplom:
hétköznapokon: 630 és 1800
vasárnap: 900, 1030, 1800
Szent Mihály kápolna:
minden hó első vasárnap 1600
minden hó 18-án 1600 (kiv. január)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 – 1830
vasárnap: 1000 – 1130
Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján az esti szentmisék után ½ 8–ig.
Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730
Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az

este 600 (vasárnap a reggel 900) 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 1000 – 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 – 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 1900 –2100 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy
telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149

Szállást keres a Szent Család
Karácsonyi készület régi magyar szokás szerint,
családok találkozásával. Két egymást követő estét
igényel.
Feliratkozás a sekrestyében vagy a 06 30 9388292
mobilszámon Udvaryné Kovács Bettinánál.
Hirdetés
Olvassuk együtt a Szentírást! Januártól minden
hónap harmadik szerdáján találkozzunk az esti
szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben! Az
összejövetel nem lesz hosszabb, mint egy óra.
Balthazár Zsolt
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.
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