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Spányi András atya mosolya 
 

Amikor egy körünkből eltávozott szeretett személyre 

emlékezünk, először események, történetek jelennek 

meg előttünk, amelyek aztán lassan megnyugszanak 

egy-egy olyan képnél, amelyek a legtöbbet jelentik 

számunkra. Számomra egy ilyen, lelkipásztori 

munkámat végigkísérő kép 

András atya mosolya. Először 

papnövendék koromban, a 

karmelita templom udvarán 

találkoztunk. A karmelita Gábor 

atya mutatott be neki és 

testvérének. Rám mosolygott, 

mondta, hogy hallott már rólam, 

és biztos, hogy még sokat 

fogunk találkozni. Néhány év 

múlva a tabáni templom 

kapujában futottunk össze, 

amikor újmisés papként a 

környező plébániákat vizitáltam. 

A mosoly akkor is megjelent az 

arcán, mintha biztatott volna is. 

"Itt vagyunk, ha segítségre lesz 

szükséged". Eltelt egy évtized, 

és a Bakáts téri plébánián 

találkoztunk az Unio Cleri 

összejövetelein. Ő a közeli Szent 

Vince templom plébániáját 

vezette, én tanár voltam a Patrona Hungariae 

Gimnáziumban. Az összejövetelre mindig ő érkezett 

először, és az ajándékával együtt mindig mosolyt is 

hozott magával. Hozzászólásait, megjegyzéseit is 

mindig derű és az ő kedves, utánozhatatlanul fimon 

humorával gazdagított lelkipásztori bölcsesség 

jellemezte.  

Az elmúlt tíz évben hetente rendszeresen 

találkoztunk, hiszen utódja lettem az Újlaki Sarlós 

Boldogasszony Plébánián és megkértem, hogy mint 

tapasztalt lelkipásztor legyen segítségemre. Akkor is 

mosolygott, de abban a mosolyban már jelen volt egy 

korábban általam fel nem fedezett vonás, árnyalat is, 

amely az életállapotából fakadt, és amit sohasem titkolt: 

Beteg volt, megtapasztalta a testi és lelki szenvedés 

különféle formáit. Ez a szenvedés tette életét és 

mosolyát még hitelesebbé számomra. Mert ebben a 

mosolyban benne volt isteni Mesterének a mélyebb 

megértése is. A szenvedő és halálba induló Jézus is 

kedvesen rá tudott nézni a jerikói vakra, a testvére 

halálát számon kérő Mártára, és tanítványaira, 

miközben megmosta lábaikat. Jézus vonásaiban benne 

rejlett az Atya jósága, szeretete, 

András atya szavaiban és 

tetteiben pedig már jelen volt 

Jézus ereje, aki megígérte, hogy 

velünk lesz a világ végéig. 

Ezt a szenvedést megta-

pasztalt mosolyt értették meg 

hívek, és ezért keresték a vele 

való találkozást. A plébánián 

gyakran megcsörrent a telefon, 

kérdezték, mikor gyóntat. Amikor 

pedig a sekrestyébe érkezett, 

mindig talált valakit ott, aki 

beszélgetni akart vele. A 

tekintetekből arra lehetett követ-

keztetni, hogy olyan papot 

keresnek, aki képes arra, hogy 

átérezze fájdalmukat, és utat tud 

mutatni számunkra. Utolsó 

találkozásunk alkalmával is 

mosolygott. A halálos kór miatt 

lesoványodva egy otthoni 

karosszékben pihent. Egy rózsafüzért adtam át neki, 

azzal a megjegyzéssel, ha nehéz helyzetben vagyok, 

mindig a kezembe fogom és próbálok imádkozni. Ő 

bólintott, és átvette. Amikor elbúcsúztunk, viszontlátást 

kívántunk egymásnak. Nem gondoltam, hogy ez a 

kívánság már csak az örökkévalóságban fog 

beteljesülni. Általam látott utolsó mosolyát vissza-

idézve, most arra gondolok, hogy ő talán sejtette, hogy 

így lesz…  

Ferenc atya 

 

Spányi András atya lelki üdvéért 2018. augusztus 

21-én, kedden 15 óra 30 perckor szentmisét mutatnak 

be a Budapest-Tabáni Alexandriai Szent Katalin 

plébániatemplomban. Ezt követően helyezik földi 

maradványait örök nyugalomra a plébániatemplom 

urnatemetőjében. 

 

Újlaki Hangok 
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Szent Margit szobra a Margitszigeten 
 

Az újlaki híveknek különböző forrásokból már eddig 

is tudomására juthatott, hogy egyházközségünk 

képviselőtestületének egy korábbi döntését követően 

2016. február 13-án plébániánk hívei nevében levéllel 

fordultunk Tarlós István főpolgármester úrhoz, hogy a 

főváros állítson szobrot a Margitszigeten a sziget 

névadójának, Szent Margitnak, IV. Béla királyunk 

leányának a tiszteletére. A főpolgármester úr 

meghallgatta kérésünket, pályázatot hirdetett olyan 

köztéri szobor elkészítésére és elhelyezésre, amely 

kifejezi a királylány hitét és hazaszeretetét. Azóta a 

pályázó művészek által benyújtott 39 pályamű közül – 

rajzok és makettek, műleírások alapján – egy szakmai 

zsűri kiválasztotta azt az egyet, amely e testület 

véleménye szerint ennek az elvárásnak a legjobban 

megfelel.  

A zsűri döntését követően elkezdődhet a szobor 

megalkotása, s a tervek szerint a szobor avatása ebben 

az évben, Szent Erzsébet ünnepén lesz a szigeten. Az 

időpont megválasztásánál nagy jelentősége volt annak a 

történelmi ténynek, hogy XII. Piusz pápa 75 évvel 

ezelőtt, 1942. november 19-én avatta szentté Margitot. 

A szentatya a szentté avatási bullában többek között ezt 

írta: "Bízunk benne, hogy kiengesztelő áldozati 

hivatását ő, az első apostoli király sarja tovább is 

folytatja, nem csak szeretett hazájáért, hanem minden 

nemzetért, akik olyan hevesen küzdenek egymással. 

Kieszközli a Krisztus szeretetén alapuló nyugalmat és 

békét az emberiségnek az irgalmasság Atyjától....". 

Bízunk abban, hogy Margit békességszerző imái 

korunkban is meghallhatásra találnak – és abban is, 

hogy ez az új szobor sokak számára lesz emlékeztető jel 

arra, hogy kérjék kedves Szentünk közbenjárását. 

 

Ferenc atya 

 

 

„Hol sírjaink domborulnak…” 
 

A megboldogult 1843-1864-ig volt Óbuda–újlaki 

plébános, ahonnan a városi magisztrátus budavári 

plébánossá léptette elő. Az ottani plébánossága idején, 1867. 

június 8-án koronázták meg magyar királlyá Ferenc Józsefet. 

Ugyanez év novemberében Eberling lemondott a 

plébániáról, és budai, majd pesti magánlakásán élt 1886. 

november 21-én bekövetkezett haláláig. Szokolay kétségbe 

vonja lemondásának egészségügyi indítékát, Farbaky 

egyértelműen állítja. – Budavári működése idején folytatta 

az 1845-ben abbamaradt Historia domus írását. 

Fáradhatatlan lelkipásztorként maradt meg az újlakiak 

emlékezetében. Végrendeletében 300 forintot hagyott a 

szegényalap részére, és 200 forintos alapítványt hozott létre 

iskolás gyermekek segélyezésére. – Ne feledkezzünk el 

sírhelyén lelki üdvéért imádkozni. 

(Ugyanebben a parcellában van Székács József 

evangélikus püspök (†1876) és Virág Benedek – „a szent 

Öreg” – sírja (†1830), akiknek hamvait a tabáni temetőből 

ill. a sziklakápolnából hozták át.) 

 

Rokay Zoltán 

 

 

Források: 

- dr. Szokolay Antal: A budapest-újlaki róm. kath. egyház évkönyvei, I. 1926 

- Farbaky Péter és mások: Mátyás-templom. Budapest, 2015 

- A Fiumei úti temető nyilvántartása 

  A képen: Eberling József (†1886) néhai lelkipásztorunk sírhelye a Fiumei úti sírkert ún. 

„művészparcellájában” (34/1-2-13) - fotó: Kun Dávid 

 

Eberling József 180 évvel ezelőtt, 1838. augusztus 12-én kapta meg újlaki kápláni kinevezését. Negyed 

évszázadon át volt Újlak papja. 
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Biblikum
 Istenhitünk: csak az ÚR az Isten! 

 

Rajtam kívül más istened ne legyen! (Kiv 20,3) 

 

„Az bizonyos, hogy mennél messzebb kerül az 

emberiség Istentől, annál embertelenebbé válik az élet. 

… a sokat említett pluralizmus és tolerancia szépen 

hangzó, de hamis jelszavával  … még messzebb viszik 

az embereket Istentől.” (Cseri Kálmán) Ha hitünk 

szerint nem bízunk senki és semmi másban, csak az 

Atyában és az értünk meghalt, de feltámadt Fiában, 

akkor a helyes úton járunk. Nem lehet kétfelé 

sántikálni, ahogy ez Illés korában is történt. 

Keresztényként nem mondhatjuk azt, hogy másoknak (a 

nem krisztushívőknek, a materialistáknak, az 

ateistáknak stb.) akár igaza is lehet. Korszerűtlen nézet? 

Jézus nem korszerűséget ígért követőinek, hanem 

meghurcolást, üldöztetést – és végül az örök életet és a 

színelátást. Ha ebben biztosan hiszünk, fél lépést már 

megtettünk. A másik fele már csak a hitünk 

következménye lesz: megtenni az Ő akaratát. 

 

Balthazár Zsolt 

 

 

Búcsút ültünk 
 

Mivel a Vizitáció ünnepe, július 2-a hétfőre esett, a 

megelőző vasárnapon ünnepeltük templomunk búcsúját 

az utóbbi években szokásossá vált „koreográfia” 

szerint. Ünnepi volt a szentmisék liturgiája, melynek 

áhítatát a zenei szolgálat is emelte. A 9 órai szentmise 

után kezdődtek a programok a templom mögötti 

kertben. Voltak nyilvános beszélgetések, bemu-

tatkozások, gyerekprogramok, és öt bográcsban készült 

a lecsó az éhes gyomroknak. A szervezésért Hecsei 

Nikolettát, a moderálásért Aszalós Zoltánt illeti külön 

köszönet, de rajtuk kívül is sokan vettek részt a sokféle 

teendő elvégzésében. 

Az esti szentmisét a Sarlós Boldogasszony kórus 

színvonalas egyházzenei hangversenye követte. Az 

emelkedett hangulatú templomi együttlét oldott 

hangulatú agapéval folytatódott a plébánián. 

 

Sz. J. 

 

 

Vegyük együtt! Közösségi vásárok plébániánkon 
 

Idén nyáron plébániánk is csatlakozott a „Vedd 

Együtt” kezdeményezéshez. A veddegyutt.hu oldalon 

elérhető portál készítőinek célja, hogy felületet 

biztosítsanak a különböző, főként 

gyümölcs- és zöldségtermelők, 

valamint vásárlóik közössége- 

inek összekapcsolásához. „Krédó-

jukban” megemlítik a tudatos 

fogyasztás ösztönzését (a 

túlfogyasztás visszafogását), az 

emberek természetes közegének, a 

közösségeknek az erősítését, 

valamint a hazai termelők 

segítését. Mindezt a teremtett 

világ tiszteletben tartásával. Azt 

hiszem, ezen értékek össze-

csengenek a keresztény felfo-

gással, ezért is érdemes aktívan részt vennünk 

ápolásukban.  
A vásárok megszervezéséhez a honlapon 

összekapcsolódó kínálat és kereslet adja az alapot. Az 

egyes gyümölcsök szüretének hetében a termelők 

meghirdetik a vásárokat, amiről a közösségek tagjai e-

mailben, illetve a misék utáni hirdetésekből 

értesülhetnek. (A portálon az átvételi pontok között 

jelöljük meg plébániánkat, ha szeretnénk megkapni az 

értesítő e-maileket.) Ha elegendő rendelés érkezik, a 

templom mögötti kertben kerülhet sor a helyszínre 

szállított áruk átvételére a kitűzött 

időpontban. Fontos kiemelnem, 

hogy a terményeket csak nagyobb 

tételben lehet rendelni, és mindig 

szükséges ennek előzetes rögzítése 

a rendszerben! 

Két sikeres vásárunk volt eddig 

a templomkertben, ahol sok rekesz 

málna, feketeribizli, cseresznye, 

meggy, valamint gyümölcslevek 

találtak újlaki gazdákra. Az 

összesereglett vevők a kert fáinak 

árnyékában vették át megrendelt 

finomságaikat a leparkolt furgo-

nokból. Igazi piaci hangulat alakult ki, amikor egy-egy 

adag túl nagynak bizonyult, és két vevő osztozott 

például egy rekesz ribizlin. Bízom benne, hogy még 

sokszor találkozunk majd így, ezzel is pezsgőbbé téve 

az újlaki plébánia híveinek közösségi életét! 

 

Munkácsi Péter 
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Keresztény szófejtés 
 

kánon 

 

A szó történetét kutatva a görög  (=kanōn) 

szóból érdemes kiindulnunk, amelynek eredeti jelentése 

’bot, rúd, pálca’. A görög szó rokonságot mutat a héber 

(semita) kaneh-hel, amelynek értelme ’nád(szál), 

vessző’; egyébként ugyanez az alapjelentése a görög 

 (=kanna) szónak, amely tágabban véve 

nádkerítést, gyékényt is jelent. 

A kanón – latinul írva: canon – szó értelme is 

folyamatosan módosult, tágult. Mérőrudat, mércét 

értettek rajta, majd átvitt értelemben mértéket, ezt 

tovább variálva-bővítve pedig irányelvet, előírást, 

normát, szabályt, törvényt – rendszerint egy-egy 

szakterület normáit, törvényeit együttesen.   

A fentiek értelmében jelenthette a szó már az 

ókorban a példamutatónak tekintett írók névjegyzékét 

(ők szabták meg a normát), és jelenthette a középkorban 

a szentek névsorát (ők voltak a példaképek). 

Legfontosabb jelentése számunkra a kánon szónak 

azonban: ,a hitelesnek tekintett szentírási könyvek 

hivatalos jegyzéke’. 

A misének a Sanctus és az áldozás közötti szakaszát 

is nevezzük kánonnak, melynek fő része az 

eucharisztikus ima.  A tridenti zsinat által bevezetett 

miseliturgiában ennek egyetlen formája létezett (apró 

variánsokkal). A II. vatikáni zsinat által megreformált 

misében ehhez a római vagy I. kánonhoz három további 

kánonszöveg csatlakozott, melyek közül a miséző pap 

szabadon választhat. A jelenlegi misekönyvben további 

hat "különleges alkalmakra szóló" eucharisztikus ima is 

található. (Wikipédia: „Szentmise”) 

Legtöbbünk alighanem énekórán ismerkedett meg a 

kánon fogalmával. Többszólamú énekműveket 

nevezünk így, melyekben az egyes szólamok ugyanazt 

éneklik, csak éppen egymáshoz képest időben 

elcsúsztatva. De használja a kánon fogalmát a 

képzőművészet, a matematika és a csillagászat is. 

 

Szaszovszky József 

 

 

Nem csupán nyelvtan 
 

Közismert ima a Szent Ignácnak tulajdonított 

fohászsorozat, a „Krisztus lelke”, mely igazából már a 

középkorban is ismert volt. A vége szerint: 

„Halálom óráján hívj magadhoz engem, 

és juttass el magadhoz engem, 

és szentjeiddel dicsérjelek Téged …” 

Az eredeti latin szövegben a megjelölt helyen nem et 

=,és’ áll, hanem ut = ,hogy’, tehát hogy-nak kell 

fordítani, azaz nem mellérendelő a szerkezet (az és ezt 

jelezné), hanem célhatározói mellékmondat. Tehát nem 

egyszerűen arról van szó, hogy a mennyben majd 

dicsőítjük Istent, hanem hogy mennybejutásunk célja az 

Ő dicsőítése. 

*** 

Talán másnak is bizonytalanságot okoz, mit jelent 

pontosan a „Krisztus vére, ihless meg engem” sor. Nos, 

az eredetiben szereplő inebria (me) középkori latin ige 

szó szerinti jelentése: ,tégy részeggé, részegíts meg’,  

átvitt általánosabb értelme pedig: ,tölts el, telíts’. 

*** 

Érdemes megjegyezni, hogy egyes források 

imánknak egy bővebb változatát ismerik. Abban a 

„Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem” sort a 

„Krisztus halála, eleveníts meg engem” sor követi. 

*** 

A napokban, július 31-én ültük Loyolai Szent Ignác 

emlékünnepét, aki a fent tárgyalt imát nemcsak a 

jezsuiták körében, hanem az egész egyházban 

népszerűvé tette. 

 

Balthazár Zsolt 

és Szaszovszky József 

 

 

A vers eredeti latin szövege: 
 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
Passio Christi, conforta me. 
(Mors Christi, vivifica me.) 
O bone Iesu, exaudi me. 

Intra tua vulnera absconde me. 

Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me. 

Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te 

in saecula saeculorum. 
Amen. 
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Hírek, hirdetések 
 

Müller György atyát, aki 27 éven át volt templomunk szeretett papja és az utóbbi 14 évben a Haller téri Páli 

Szent Vince templom plébánosa, a Bp. XI. Karolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna igazgatójává 

nevezték ki 2018 augusztusától. 

Augusztus 5-én, vasárnap reggel 9 órakor szentmisével emlékezünk Nyíri Tamás professzorra, egykori 

újlaki lelkészre halálának (júl. 21.) 24. és születésének (aug. 10.) 98. évfordulója alkalmából. A szentmisét Tarjányi 

Béla professzor, a szentbeszédet Kuminetz Géza professzor tartja. 

Augusztus 15-e, szerda, Mária mennybevételének napja kötelező ünnep. Templomunkban 6.30, 9.00 és 

18.00 órakor lesz szentmise. 

Augusztus 20-án, hétfőn, Szent István király ünnepén Újlakon 9.00 órakor mutatunk be szentmisét. 

Szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe a Bazilikában 17.00 órakor kezdődő ünnepi misét és az azt követő Szent 

Jobb körmenetet. 

Július 1-jén, a Szent Péter és Pál ünnepét (jún. 29.) követő vasárnapon péterfilléreket gyűjtöttünk a 

Szentszék karitatív tevékenységének segítésére. Az újlaki híveket köszönet illeti nagylelkűségükért, a gyűjtés 

eredménye 180.000 forint volt. 

Július 15-én, vasárnap délután 4 órakor szentmise keretében, de családias hangulatban is ünnepelte 

kéttucatnyi újlaki hívő a Kármelhegyi Boldogasszony kápolna (Ürömi u./Szépvölgyi út) búcsúját. Az alkalomra a 

templom előtti kis parkot is rendbe hoztuk. 

 

 

Ferenc pápa: 

Meg kell tanulnunk Jézus és a vértanúk logikáját 
 

Nehéz belépnünk Jézus logikájába, vagyis 

megbocsátanunk ellenségünknek, megpróbálni 

szeretni őt és imádkozni érte. Mégis erre az isteni 

tökéletességre kell törekednie a keresztény 

embernek – fejtette ki június 19-én, kedden a Szent 

Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli 

szentmisén a pápa. 

 

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: 

Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat 

és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: 

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik 

gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik 

üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek 

mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 

gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, 

mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, 

akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem 

teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a 

testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? 

Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan 

tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei 

Atyátok! (Mt 5,43–48). 

Máté evangéliumának e szakasza alapján Ferenc 

pápa arról elmélkedett homíliájában, hogy nemcsak 

barátainkat, hanem ellenségeinket is szeretnünk kell – a 

hegyi beszédben Jézus ezt kéri tanítványaitól. 

Értjük, hogy meg kell bocsátanunk ellenségeinknek, 

ezt elmondjuk mindennap a Miatyánkban: bocsánatot 

kérünk, ahogy mi is megbocsátunk. Ez feltétel, még ha 

nem is könnyű. Hasonlóképpen imádkoznunk kell 

másokért, akik nehézséggel küzdenek, akik próbára 

tesznek minket. Ez is nehéz, de megtesszük; vagy 

legalábbis sokszor sikerült megtenni. De imádkozni 

azokért, akik tönkre akarnak tenni, az ellenségeimért, 

hogy Isten megáldja őket: ezt valóban nehéz megérteni 

– szögezte le a Szentatya. 

Konkrét példákat sorolt a 20. század vészterhes 

történelméből: „Gondoljunk a múlt századra, a szegény 

orosz keresztényekre, akiket pusztán azért, mert 

keresztények voltak, Szibériába küldtek, hogy 

megfagyjanak. És nekik imádkozniuk kellett azért a 

hóhér vezetőért, aki odaküldte őket? Hogyhogy? És 

mégis sokan megtették, imádkoztak. Gondoljunk 

Auschwitzra és a többi koncentrációs táborra: 

imádkozniuk kellett azért a diktátorért, aki tiszta fajt 

akart és gátlástalanul gyilkolt. Imádkozni azért, hogy 

Isten megáldja őket. És sokan megtették” – mondta a 

pápa. 

Ez Jézus nehéz logikája, ami az evangéliumban 

jelenik meg: a kereszten imádkozik, és felmenti azokat, 

akik megölik őt. „Bocsáss meg nekik, Atyám, nem 

tudják, mit cselekszenek”. Jézus bocsánatot kér 

számukra, ahogyan Szent István teszi vértanúsága 

pillanatában. Milyen távol vagyunk mi ettől, akik 

sokszor apró-cseprő dolgokat sem bocsátunk meg... Az 

Úr ezt kéri tőlünk, és példát is mutatott: megbocsátani 

azoknak, akik el akarnak pusztítani. A családokban egy-
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egy veszekedés után olykor nagyon nehéz megbocsátani 

a házastársnak vagy akár az anyósnak; a gyereknek 

nehéz bocsánatot kérnie az apjától. De azoknak 

megbocsátani, akik megölnek téged, akik ki akarnak 

készíteni… Nemcsak megbocsátani, hanem imádkozni 

értük, hogy Isten őrizze meg őket; mi több: szeretni. 

Csak Jézus szava képes ezt megmagyarázni. 

Kérnünk kell tehát a kegyelmet, hogy megértsünk 

valamit e keresztény misztériumból, és tökéletesek 

legyünk, mint az Atya, aki minden javát odaadja jóknak 

és gonoszoknak egyaránt. Jót tesz nekünk, ha ma az 

egyik ellenségünkre gondolunk, azt hiszem, 

mindannyiunknak van. Gondoljunk valakire, aki ártott 

nekünk, vagy rosszat akar, rosszat szeretne nekünk. A 

maffiózók így imádkoznak: „Ezért megfizetsz”. A 

keresztény ember így imádkozik: „Uram, add meg neki 

áldásodat, és taníts meg, hogy szeressem”. Gonduljunk 

egyik ellenségünkre! Mindannnyiunknak van. 

Gondoljunk rá, és imádkozzunk érte. Kérjük az Úr 

kegyelmét, hogy szeretni tudjuk – fohászkodott 

homíliája végén  

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír 2018. jún. 19.  
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A keresztség szentségében részesültek: 

Július   7: Laczkó Nóra 

Július 14: Le Galle-Nyíri Hannah Reva 

Július 15: Tamás Lili Szófia 

Július 29: Balogh Emma Laura 

Házasságot kötöttek: 

Július   7: Krausz Attila és Kocsó Edina 

Július 14: Barát Gellért és Hegedűs Judit, Molnár Gábor és Martinek Eszter  

Halottaink: 

László Béla (86), Magyarné Bándi Judit (79), Kiss Károlyné Etelka (74), Solti László (84), 

Arányi Péter (64), Kulcsár Attila (46), Kaszap András (84), Kováts Lászlóné (97), 

Szigethy Lászlóné Ernesztina (87), Palkó Lajosné Rozália (76), Kederiné Gábor Éva (62), 

dr. Szabó Erzsébet (74) 
 

 

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:  

csütörtök: az esti szentségimádás alatt 

péntek: az esti szentmise előtt 

vasárnap: 10
00

 - 10
30

  

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: pénteken 7
00

, vasárnap 17
30 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az 

este 6
00

 (vasárnap esetén a reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.  

Minden hónap 27-én zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden 

hónap első keddi napján 16 órától a Szent Margit 

teremben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől.) 

Iroda (augusztusban!): 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):  

kedd, szerda, csütörtök : 16
00

 - 18
00

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
00

 - 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között. 
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