Újlaki Hangok
www.ujlakitemplom.hu

2016. december

Ádvent üzenete
Ha azt keressük, hogy az ádventi üzenet miért van
ránk minden évben olyan nagy hatással, annak emberi
gyökerét létünk kettőségében fedezhetjük fel. Istenképiségünk miatt mindnyájan a
teljességre vágyunk, ugyanakkor állandóan beleütközünk emberi létünk
végességébe. Ez az ütközés fájdalommal jár, de nem érezzük, hogyan
állhatunk meg, nem fordulhatunk
vissza, tovább kell mennünk, mert
különben szembe kerülünk létünk
mozgató rugójával, lelkünk törekvésével. Az Úr eljöveteléről szóló
ádventi üzenet ezt a vágyat erősíti, serkenti, hogy ki
tudjunk törni az egyéni és közösségi bűneink által
létrehozott kalodából.
A lelki élet mesterei három eljövetelről is beszéltek.
Az első eljövetel ígérete a Messiás történelmi
eljövetelére vonatkozott, vágyat ébresztve a választott
nép fiai és velük együtt az emberiség lelkében, hogy
találkozzon Isten Fiával. A második eljövetel ígérete
minden karácsonyra és az azt megelőző kegyelmi időre

szól, vágyat ébresztve bennünk, hogy szenteste az
Üdvözítő megszülessen bennünk. Végül a harmadik
eljövetel ígérete a végső elérkezésre szól, hogy
mindnyájan
készüljünk
a
nagy
találkozásra, amikor helyükre kerülnek
a bűn által megzavart világ részei,
amikor az igazságot már nem csak
"tükör által homályosan", hanem teljes
ragyogásában szemlélhetjük.
Az előbbi gondolatmenetből kitűnik,
hogy örök ádventben élünk, és ennek
hatása hétköznapi életünkben is meg
kell hogy mutatkozzék. A liturgikus év
utolsó hétköznapján a szentmisében Jézus szavait
hallhattuk, hogy vigyázzunk, a szívünk "ne nehezedjék
el" evilági gondok között (vö. Lk 21,34). A teljességre
irányuló belső vágy felszabadítása, a végső távlatba
tekintés, az ádventi üzenet mélységének felfedezése
felemelheti, megnyithatja gondok által elnehezedett
szívünket, hogy karácsonykor Üdvözítőnket újra a
szívünkbe fogadhassuk.
Ferenc atya

Milyen az Isten? (5. rész)
Abban az időben így szólt Jézus: »Áldalak téged,
Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a
bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a
kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked!
Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem
ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki,
csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. (Mt
11,25-27)
A
filozófusok
sokféle
módon
próbálták
megközelíteni Istent. A személyes Isten fogalmáig már
csak nagyon kevesen jutottak el. Ezek is nagyobbrészt
keresztény gondolkodók voltak, akik bevallva vagy
bevallatlanul vallási meggyőződésüket is belevitték a
logikájukba. Ha nem a Fiún keresztül keressük az
Atyát, valódi istenképünk nem lesz.

Isten ugyanis úgy szerette a világot és benne az
embert, aki az egész teremtett világ célja, hogy
Egyszülött Fiát adta oda érte. Aki ebben hisz és eszerint
él, annak boldog örök életet ad. Ezt a szeretetet el lehet
fogadni és szabad akarattal akár el is lehet utasítani. A
boldog örök élet ugyanis jutalom, nem jár nekünk.
Törekednünk kell rá, de pusztán cselekedeteinkkel, hit
és istenszeretet nélkül nem lehet kiérdemelni.
Az ítéletkor a Bíró nem azt kérdezi, hogy pl. jártál-e
templomba,
hanem
azt,
hogy
felismerted-e
embertársadban Krisztust, és nem általában az
embertársadban, hanem azokban ez emberekben,
akikkel a sorsod összehozott. Úgy cselekedtél-e, ahogy
az adott helyzetben Jézus cselekedett volna?
Ez kell hogy jelentse bennünk az istenképiséget.
(vége a sorozatnak)
Balthazár Zsolt
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Novemberben ismét Pozsgai est volt
Több mint egy évtizede rendszeres és sokak által
várt kiemelkedő esemény az Újlaki Pozsgai
Jótékonysági Est. A mostani este különlegessége volt,
hogy hosszú szünet után ismét a fellépők között
üdvözölhettük az est kitalálóját,
Pozsgai Istvánt. Egy rövid, vele
készített interjú után A derék
asszony c. költeményével csalt
mosolyt mindenki arcára.
De nem csak ő, hanem az est
többi előadója is igen színvonalas
műsorral örvendeztette meg a
megjelenteket. Mint oly sokszor
már, e jeles esemény vidám
hangulatát Szaszovszky József
prológusa alapozta meg. A dallamok világába elsőként
a plébánia Török Andrea által vezetett kamarakórusa
vezette a hallgatóságot. Műsorukon egy namíbiai
spirituálé: Új hálaének áldja Istent és Bárdos Lajos
Szegény Bodri c. vidám darabja
szerepelt. Henry Purcell A pásztor
című remekbe szabott darabját Tóth
Deme Róza fuvolázta el. Johann
Sebastian Bach egyik menüettjét
Rihmer Patrik játszotta zongorán,
míg nővére, Margit, Charles Dancla
Romance című darabját adta elő
hegedűn. A zeneszámok egyik igen
érdekes és a közönséget is
megmozgató darabja volt egy
’duduk’ nevű hangszeren előadott örmény népdal
Nyitrai Péter tolmácsolásában. Sokan várták Lasetzky
Krisztina fellépését, aki Chorus Line-tól a Semmi című
énekszámot adta elő. Az est kavalkádját színesítette
Jónás Gábor szájdobolása. Zenei különlegesség volt,
amikor Weisz János saját dzsessz-darabjait adta elő
zongorán, Borkó Attila szaxofon-játékával alkotva
duettet.
Mint megszokhattuk már az évek során, a zene
mellett a szöveg is igen fontos szerepet kapott most is.

Kemény Gábor tolmácsolásában elhangzott Márai
Sándor Mennyből az angyal című nagyhatású
költeménye, aminek aktualitását az 1956-os forradalom
60. évfordulója adta. Ugyanő szavalta el a nézőtéren
jelen lévő Kerek Imre Tokaj című,
újonnan írt versét.
Az évek múlására is emlékeztetett Arany János Epilógus-a,
N. Görgényi Zsuzsa szavalata által.
Fülöp Györgyi is klasszikust
választott, ő Petőfi Sándor A tintás
üveg című közismert kis remekét
szavalta el. Gyárfás Endre Sorakozó
című versét az ifjú Erent Márk tette
át a hangok világába. Gyerektársai
is vidám darabokkal örvendeztették meg a nagyérdemű
közönséget: Barcza Luca Tamkó Sirató Károly
Törpetánc című versét szavalta, míg Erent Bori
Romhányi József Interjú a farkassal, aki állítólag
megette Piroskát című ’bohózatát’
adta elő. Az újlaki közösségek
közül a Szedrek és a Kaktuszok
készültek egy-egy könnyedebb
darabbal.
Az est szünetében élénk
társalgás és jóízű falatozás folyt.
Ezúton is köszönet mindazoknak,
akik biztosították a finom falatokat
és a hozzá való innivalót.
Természetesen
a
jelenlévők
többsége nemcsak kapott – mármint egy színvonalas
estét a fellépőktől –, hanem adakozott is, mivel az est
célja az idősek karácsonyának örömtelibbé tétele volt.
Az est sikerének nem mércéje, de egyik mutatója a
bevétel, amely a helyszínen 165.000 forintot tett ki, de
másnap egy nagyvonalú adománnyal meghaladta a
200.000 forintot.
Köszönet minden fellépőnek és adakozó kedvű
hívőnek.
Rihmer Aurél - fotó: Marton Gyula

Keresztény szófejtés
Pogány
Szavunk jelentését legkönnyebben tagadó formában
határozhatjuk meg: ’nem egyistenhívő’, illetve ’nem
keresztény’. A szót a latin nyelvből vettük át, könnyen
elképzelhető, hogy szláv közvetítéssel, hiszen pl.
óegyházi szláv formája egybeesett a magyaréval. A szó
alapja a latin pagus főnév, amely ’falu, vidék’ jelentésű.
Ennek melléknévi származéka a paganus, melynek
eredeti értelme tehát: ’falusi, vidéki’.

Érdekes, hogy a Vulgátában (Apcsel, páli levelek)
nem ez, hanem a gentes szó szerepel ’pogányok’
értelemben, amely eredetileg egyszerűen ’népek’-et
jelent. De hát „a népek” akkoriban valóban pogányok
voltak a Krisztus-hívők szempontjából. A kereszténység
azután, főleg kezdetben, városokban, a városi lakosság
körében terjedt, így használhatták az első keresztények
az eredetileg falusi lakost jelentő paganus szót ’nem
keresztény’ értelemben. És ez a szó némi módosulással
számos európai nyelvbe bekerült.
Szaszovszky József
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Nyitott ajtó
Gyermekkorom óta számtalanszor
elhaladtam a kápolna mellett.
Ahányszor csak kirándulni mentünk a
Hármashatár-hegyre, egy pillantást
vetettem rá. Mint a túrázó, aki
szemével
folyton
tájékozódási
pontokat keres, és elégedetten
nyugtázza, amikor azok elé tárulnak.
Tekintetével szinte jóváhagyja a
létüket.
„Látod,
kisfiam?
Az
Oroszlán-szikla. Azért van ott, mert
mi most odanézünk.” De többé nem
gondol rá, csak akkor, amikor
legközelebb arra jár. Ahogy én sem
gondoltam a kápolnára, amikor
máshol jártam. Más dolgom volt,
rettenetesen fontos dolgaim, azokra
kellett figyelnem, és azokban semmi olyan nem
szerepelt, amiről a kápolna eszembe juthatott volna.
Meg senki olyan. Ráadásul a kápolna nagyon
barátságtalan volt hozzám. Valahogy mindig háttal állt.
Komor zsalugáter az összes ablakon, melyek nyilván
kinyithatatlanok, és különben sincs mögöttük semmi.
Senki. Valószínűleg bejárata sincs az épületnek. Bár
tudtam Isten létezéséről; beszélt róla a tiszteletes úr,
akinél később konfirmáltam, de annak semmi köze nem
volt ehhez a „mogorva” helyhez, útban a fagylaltozó
felé. Ilyen gondolatok járhattak a fejemben, de csak
bizonytalanul, a tudatküszöb határán, mivel most

öltenek igazán formát, harminc év
elteltével, ezekben a papírra vetett
szavakban. Harminc év elteltével a
párom két gyermeke az Ürömi utcai
iskolában tanul; reggelenként én
viszem őket oda. És az idei év
tavaszán a lakatlan, elsötétített ablakú,
bejárat nélküli kápolnát egyszer csak
kinyitották – minden reggel egy
órácskára. Nem tudom, miért. A
kápolnát
mindössze
körmenetek
alkalmával használták már régóta,
most viszont pár héten át bárki
beléphetett, aki akart. Egyetlen reggelt
sem hagytam ki; mágnesként vonzott
ez a néhány ismeretlen köbméter az
ismerős útvonal mentén. Ez a térből és
időből kiszakított, kisajátított, elkobzott dimenzió. A
megnyugvás az, amit benne találtam, és a bizonyosság:
Hiába nem tudtam róla sokáig, végig ott volt.
Sajnos az ősz első tanítási napján a kápolna már
zárva volt. Biztos nem találták a kulcsot. Másnap is
odamentem, és minden nap odamentem, és többé nem
léphettem be. De már tudom, hogy ki lakik a
kápolnában, tudom, hogy teli van fénnyel, és azt is
tudom, hogy ha egy ajtó megnyílik előttünk, azon be
kell lépnünk.
Egy konvertita

Közhírré tétetik!
Immár harmadik éve, idén is kinyitjuk advent
minden hétköznapján a reggeli roráté után az Ürömi
utcai Kármelhegyi Boldogasszony kápolnát, és 8 óráig
nyitva tartjuk, lehetőséget adva imádkozásra, egy rövid
reggeli fohászra, vagy éppen csak érdeklődésre. Ezúton

is kérem, terjesszük ezt a hírt hívő és nem hívő
környezetünkben.
Ha valaki úgy érzi, hogy dacolva az időjárással és a
korai keléssel, szívesen vigyázná a nyitott kápolnát,
jelezze ezt 06-30-253-7674-es telefonszámomon.
Balthazár Katalin

Bis orat, qui cantat
„Kétszeresen imádkozik, aki énekel.” November 19én mindnyájan átélhettük ennek a Szent Ágoston-i
mondásnak az igazságát, mind, akik templomunk Sarlós
Boldogasszony kórusának jótékonysági hangversenyét
hallgattuk. Szent Erzsébet napja természetesen adta,
hogy a kórus Erzsébetről szóló énekkel vonuljon be,
majd a közelgő Cecília-napra gondolva Szent
Cecíliához, az egyházi zene védőszentjéhez szólt
énekük. A szép, tisztán zengő hangok megadták azt a
hangulatot, amelyben az emberi lélek a muzsika és a
költészet nyelvén fordul az égiekhez.

A műsor szerkesztése jól szolgálta, hogy a
hallgatóságban felkeltse, és ébren tartsa azt az
emelkedettséget, sőt, mondjuk ki, áhítatot, amelyet az
egyházi zenének megteremtenie kell. A program három
téma köré épült. Az első részben szentek tiszteletére
szóltak a dalok. A második rész Szűz Mária dicséretét
zengte, hozzá szóló fohászokat szólaltatott meg, Orbán
György, ifj.Sapszon Ferenc, Kocsár Miklós művei
csendültek fel. Kiemelkedően szép művészi élményt
nyújtott Grieg és Esterházy Pál Ave maris stellá-ja. A
műsor befejező harmadában Beethoven O sanctissima
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című, szicíliai népdal témájára írt kórusa hangzott
meghatóan szépen. Végezetül a Boldogasszony anyánk
kórusfeldolgozását együtt énekelhettük a kórussal.
Köszönet illeti meg Szalainé Csobó Vera
csellóművészt, aki Bach két művének előadásával még
emlékezetesebbé tette az estét. Filep Anita értő és
pontos orgonakísérete kiemelte a kórus énekének
szépségét. A végső dicsérő szó azt illeti, akinek
munkája, lelkesedése ezt a szép estét számunkra
megteremtette: Török Andrea karvezetőt. A művek

2016. december
kiválasztása, betanítása, a szervező munka bizony
embert próbáló feladat. A siker megérdemelt volt, a
kórus tagjainak hűséges, kitartó munkája biztosítéka
annak, hogy még sok szép estén fogjuk hallani őket.
Legközelebb Szeplőtelen fogantatás ünnepén, az esti
szentmisén teljesítenek szolgálatot, december 17-én
pedig karácsonyi koncertjük lesz az esti mise után.
Nagyné Görgényi Zsuzsa

Hírek, hirdetések
November elején halottainkra emlékeztünk. Elsején az esti szentmisét a Tóth Miklós Zsolt énekelte Ave Maria
tette emlékezetes élménnyé, valamint a misét követő lucernárium szertartása, amikor a húsvéti gyertya fénye
mellett emlékezünk elhunytjainkra. Ez a szertatás halottak napján megismétlődött a kriptában, ahol Zsolt éneke
különös hangerővel zengett.
Újkeletű hagyományt követve november 4-én elhunyt sportolókért mutatott be szentmisét Ferenc atya. Ezt a
templomkertben lévő feszületnél emléktábla állítása és megáldása előzte meg, utána pedig beszélgetés és agapé
követte a Szent István teremben számos jeles sportoló részvételével.
Október végén többen végeztek önkéntes kertészeti-tereprendezési munkát templomunk környékén. M.M. a
templom előtti sövényt takarította ki, J.J. a kriptalejáró környékén gyűjtötte sittes zsákokba a hulladékot. (Ami
különösen üdvös cselekedet volt az emléktábla-avatás előtt.) Volt, aki hársfát ültetett a hátsó kertben, a majdani
árnyék reményében… A „téli szünet” elmúltával szívesen vesszük, ha valaki hasonló szolgálatra jelentkezik Ferenc
atyánál.
November 20-án, vasárnap és előestéjén országos karitasz-gyűjtés volt Szent Erzsébet ünnepe alkalmából. Az
újlaki hívek 211.000 forintot adakoztak. Köszönjük.
Nehéz körülmények között élő emberek gyakran érdeklődnek a plébániánál használt, de még használható
háztartási gépek felől. Ha valaki szívesen túladna régi hűtő-fűtő-mosó-számító stb. gépén, kérjük, jelezze ezt az
irodán vagy a karitasznak.

Ferenc pápa: A keresztény alázat
a kicsinyek erénye, nem szerepjátszás
Nem a bölcseknek és az okosoknak, hanem a
kicsinyeknek tárja fel az Úr az üdvösség misztériumát.
A kicsinyek erénye az istenfélő magatartás, az alázat –
mondta Ferenc pápa november 29-én reggel, a Szent
Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.
A Szent Lukács könyvéből való napi evangéliumi
szakasz (Lk 10,21–24) Jézus ujjongó hálaadásáról szól,
aki kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben,
amiért az Úr a kicsinyeknek nyilatkoztatta ki az
üdvösség titkát és önmaga misztériumát.
Isten azoknak tartogatja titkait, akik megértik azt:
nem a bölcseknek és az okosoknak, hanem a
kicsinyeknek; az ő szívükhöz szól. Az olvasmány Izajás
próféta könyvéből (Iz 11,1–10) is olyan apró
részletekkel van tele, amelyek ebbe az irányba
mutatnak. A próféta is egy kis hajtásról beszél, mely
Izáj gyökeréből sarjad, nem pedig egy hadseregről,
mely a szabadulást hozza. A kicsinyek a főszereplői

karácsonynak is. Karácsonykor is ezt a kicsinységet
látjuk: egy kisgyermeket, egy istállót, egy anyukát és
egy apukát… Apróságokat. Nagy szíveket, de a
kicsinyek magatartását. És ezen a hajtáson nyugszik
meg az Úr Lelke, a Szentlélek, ez a kis hajtás lesz a
kicsinyek erénye, az Úr félelme. Az Urat félve halad
majd. Az istenfélelem nem azonos a félelemmel, hanem
annak a parancsnak a megélése, amit Isten adott
Ábrahám atyánknak: „Járj az én jelenlétemben, és légy
feddhetetlen. Alázatos.” Ez az alázat: az istenfélelem.
És csak a kicsinyek képesek teljesen megérteni az
alázat értelmét, az istenfélelem lényegét, mert az Úr
előtt járnak, aki látja és óvja őket; ők pedig érzik, hogy
az Úr adja meg az erőt ahhoz, hogy tovább tudjanak
menni. Ez az igazi alázat – magyarázta homíliájában
Ferenc pápa. – Megélni a keresztény alázatot úgy lehet,
ha féljük az Urat, ami nem félelmet jelent, hanem azt,
hogy kimondjuk: „Te vagy Isten, én egy ember vagyok,
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én így haladok előre az élet kis dolgaival, de a Te
jelenlétedben zarándokolva megpróbálok feddhetetlen
lenni.” Az alázat a kicsinyek erénye, mármint az igazi
alázat, és nem a szerepjátszás, amelyik azt mondja: „Én
alázatos vagyok, és büszkén vállalom!” Nem, ez nem
valódi alázat. A kicsinyek alázata az, amely az Úr
jelenlétében halad, nem beszél ki másokat, csak a
szolgálatot nézi, és a legkisebbnek érzi magát. Ott rejlik
az erő.
Alázatos, nagyon alázatos az a lány, akire Isten
rátekint, hogy elküldje Fiát – utalt a pápa ismét
karácsonyra. A lány rögtön utána elmegy
unokatestvéréhez, Erzsébethez, de nem szól neki
semmit arról, ami történt. Ilyen az alázat – fűzte hozzá a
Szentatya. Az Úr jelenlétében járni boldogan,
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örvendezve, mert Ő ránk tekintett, ujjongva, mert
alázatosak vagyunk, ahogyan Jézus a mai
evangéliumban elbeszéli.
Jézusra tekintve, aki ujjong örömében, mert Isten a
titkát az alázatosaknak nyilatkoztatja ki, kérhetjük
magunk számára is a kegyelmet az alázathoz, az
istenfélelemhez, ahhoz, hogy az Ő jelenlétében járjunk,
megpróbálva feddhetetlennek lenni. És így, ezzel az
alázattal éberek lehetünk az imában, szorgosak a
testvéri szeretetben és ujjongók a hálaadásban – zárta
kedd reggeli szentbeszédét Ferenc pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír
(2016. november 29. kedd)

Képviselőtestületünk legutóbbi üléséről
Októberben megválasztott és a főpásztor által
jóváhagyott új egyházközségi képviselőtestületünk
november 24-én, csütörtökön este tartotta alakuló
ülését. Ferenc atya javaslatot tett a különböző funkciók
betöltésére, melyet a testület kisebb módosításokkal

elfogadott. A testület világi elnöke dr. Harmat Péter, az
új templomatya pedig dr. Molnár Gábor lett.
Ezután adventi és karácsonyi tennivalóink,
programjaink megbeszélése következett, amelynek
eredményét az alábbiakban közöljük:

Adventi és karácsonyi programok
RORATE SZENTMISÉK
Minden reggel fél hétkor énekes szentmise. A
szentmiséket celebrálja dr. Beran Ferenc plébános,
szerdán dr. Gájer László érseki titkár. A szentmise
hétfőtől péntekig népénekes (Tóth Miklós Zsolt
kántor), szombatonként a Sarlós Boldogasszony
Kórus énekel (Török Andrea karnagy).
„SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD”
Az adventi népszokás, melynek során a hívek
láncszerűen keresik fel egymást a Szent Család
képével, advent első vasárnapján kezdődik. Szervező:
Udvaryné Kovács Bettina, tel.: 06/30 938-8292.

TRIDUUM
December 16-án, 17-én és 18-án (péntek, szombat,
vasárnap) az esti szentmise keretén belül. Tartja dr.
Kocsis Imre biblikus professzor.
A SZENT KENET
December 11-én (vasárnap) a fél 11 órakor kezdődő
szentmisén. A testi-lelki betegeket megerősítő
szentség felvételére előzetesen jelentkezni kell a
sekrestyében. A betegek kenetét Spányi András atya
szolgáltatja ki.

KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY KÁPOLNA
Adventben a hétköznapi reggeli szentmise után 8
óráig a kápolna nyitva van, látogatható. Szervező:
Balthazár Katalin.

IDŐSEK KARÁCSONYI MEGAJÁNDÉKOZÁSA
Advent 2. vasárnapja és karácsony között
megajándékozzuk plébániánk idős testvéreit,
valamint családosokat és rászorulókat a jótékonysági
műsoros est és a jótékonysági hangverseny
bevételéből. Szervező: Szaszovszky József.

ZSOLOZSMA
Advent keddi és pénteki napjain együtt imádkozzuk a
laudest a roráte után, vasárnap fél hatkor a vesperást
az esti szentmise előtt.

LELKI ÖRÖKBEFOGADÁS LEZÁRÁSA
December 22-én (csütörtökön) az esti szentmise után
a lelki adoptálást vállalóknak közös hálaadó imádság.
Szervező: Havasiné Zentai Edit.

NAGYTAKARÍTÁS
December 10-én (szombaton)
délelőtt 8-től 12-ig nagytakarítás a
templomban. Szervező: Szántóné
dr. Terjék Eszter.

KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 17-én (szombaton) az esti
szentmise után kb. 7 órakor. Énekel a
Sarlós Boldogasszony Kórus Török
Andrea karnagy vezényletével.
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MUNKATÁRSAK KARÁCSONYA
December 18-án (vasárnap) az esti szentmise után.
Szervező: Jüling Erika.

akik házasságuk kerek (öttel osztható) évfordulóját
ünnepelték idén. Szervező: Soósné dr. Bognár
Bernadett.

KARÁCSONYFÁK DÍSZÍTÉSE
December 23-én (pénteken) délelőtt 9 órától.
Szervező: Udvary Gergely.

ÉV VÉGI HÁLAADÓ SZENTMISE
December 31-én (szombat) este 6 órakor.

KARÁCSONYI SZÍNDARAB
December 24-én (szombaton) du. fél 3-kor
karácsonyi pásztorjáték előadása és gyermekek
megajándékozása a templomban. Szervező: Lasetzky
Krisztina. Utána 3-tól karácsonyi áhítat. Szervező:
Balthazár Zsolt.
CSALÁDOK ÜNNEPE
December 30-án (pénteken) este 7 órakor a Szent
Családot ünnepelve szeretettel várjuk mindazokat,

Előzetes:
SZENT MARGIT búcsú
Január 15-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor ünnepi
szentmise a margitszigeti kolostor romjainál.
Főcelebráns: dr. Erdő Péter bíboros úr.
Templomunkban minden hónap 27. napján, így
december 27-én is „Szent Margit engesztelő misét”
mutatunk be. Előtte fél hatkor vesperás.

Családi események novemberben:
A keresztség szentségében részesült:
November 13: Farkas Félix
November 26: Guardián Anna Nikol

Halottaink:
Pusztai László (74), Lakner Géza (68),
Bajók János (74), Almási Károly (94)

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: kedden és 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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától a Szent Erzsébet teremben.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden
hónap 2-án 1600 órától a Szent Margit teremben.
Minden hónap harmadik szerdáján 1830-kor bibliaóra
a Szent Erzsébet teremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
Hétfő, péntek 1000 - 1200,
kedd, szerda, csütörtök : 1600 - 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
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
Schola próbák:
kéthetente vasárnap 8:30-tól, a szentmise előtt.
Mindenkit, aki szeretne énekes oltárszolgálatot ellátni,
szeretettel várunk. Jelentkezni személyesen, vagy
telefonon lehet: Tóthné Benkő Krisztina (20/586-0173),
Tóth Miklós Zsolt (20/384-0493).
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