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Jézus arcvonásai húsvét fényében 
 

A húsvét előtti idő több lehetőséget is adhat 

számunkra, hogy magunk elé vetítsük Jézus arcát és 

keressük arcvonásait. A keresztút képei, a Megvál-

tónkról készített festmények, filmek hatással lehetnek 

ránk. Ezek alapján úgy képzelhetjük el Őt, mint egy 

szelíd tekintetű, magas férfit, nemes arcvonásokkal, 

akire az emberek felfigyeltek, s akinek tekintete akkor 

is vonzó volt, amikor a keresztjét hordozta, a körülötte 

levő nép pedig nevetett vagy 

gúnyolódott rajta.   

Ezek emberi képek, 

amelyek lehetőséget adhat-

nak arra, hogy elmélkedjünk 

Jézus szenvedésén, de 

kevesek ahhoz, hogy Jézus 

vonásait el tudjuk képzelni. 

Hitünk szerint Jézus sze-

mélye szerint Isten volt, Aki 

isteni természete mellé 

felvette emberi természe-

tünket. Ha jobban meg 

akarjuk ismeri Jézust, 

gondoljunk arra, hogy isteni 

szeretete, amely arcán, 

szemében, mozdulataiban is 

megjelent, hogyan hatott a 

környezetére. A Szentírás-

nak vannak olyan részletei, 

amelyek segíthetnek ebben. 

Például amikor a csodálatos 

kenyérszaporítás után Péter 

apostol azt mondja: "Uram 

kihez menjünk? Neked örök 

életet adó igéid vannak" (Jn 6,68). Ha valaki Isten 

szeretetét közelről átérzi, akkor valóban úgy érezheti, 

hogy mindent el kell hagynia, amit korábban szerzett, 

hogy a legfontosabbat ne veszítse el. Vagy amikor 

Jákob kútjánál a szamáriai asszony megtapasztalja, 

hogy szeretetével Jézus belelát az ő bűnös életébe, és 

mégis vizet kér tőle, akkor elszalad a faluba és hírül 

viszi, hogy megtalálta a Messiást (vö. Jn 4,29). Vagy a 

pogány százados, a kereszt előtt állva, végignézi Jézus 

szenvedését, látja Jézus fájdalmas arcát, amely isteni 

szeretetét nem veszíti el, és  ekkor  kimondja:  "valóban 

Isten fia volt" (Mk 15,39). Az ilyen vallomásokat azok 

tették, akik láthatták Jézus arcát, és felfoghatták a Jézus 

arcából sugárzó szeretetet.  

Vannak más utak is, amelyeken járva megis-

merhetjük Jézus isteni szeretetét. Jézus ugyanis 

azonosította magát azokkal, akik átadták önmagukat 

Neki, és ez által megszentelődtek. Ők a szentek, akiket 

átalakított Jézus szeretete. A velük találkozó emberek 

így megérezhetnek valamit az 

Ő kisugárzó szeretetéből. 

Minden emberi gyengeségük 

és gyarlóságuk ellenére ezért 

tudtak nagy hatással lenni 

környezetükre, világukra. 

Nem ők világítottak, hanem 

Jézus világított általuk. Végül 

nem szabad elfeledkeznünk 

arról sem, hogy Jézus 

arcvonásai nem csak a 

szentekben jelenhetnek meg, 

hanem minden ember 

tekintetében, aki vágyódik a 

szeretet után. Jézus ugyanis 

viszonzást vár tőlünk, és ezért 

olyan emberek arca mögé 

rejtezik, akik szegények, 

kitaszítottak, és vágyódnak 

arra, hogy szeressék őket. 

Ezzel magyarázható, hogy 

gyakran egy-egy koldus 

szemében fedezhetjük fel 

Jézus tekintetét, aki ránk néz. 

Mi gyakran arra gondolunk, 

hogy pénz után vágyakozik, és ezért riadtan elfordulunk 

tőle. Ha mélyebben látnánk a lelkébe, felfedezhetnénk, 

hogy szeretet után vágyakozik, és ha adunk belőle, 

akkor a koldus arcán olyan hála jelenik meg, amelynek 

természetfeletti gyökerei vannak. 

A húsvét előtti idő jó alkalom arra, hogy Jézus 

arcvonásait keressük. Olvassuk a Szentírást, a szentek 

életét és nézzünk a szeretetet kéregető emberek 

szemébe. Van esélyünk rá, hogy ezeket az arcvonásokat 

jobban megismerjük. 

Ferenc atya 

 

Újlaki Hangok 
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Áll a gyötrött Istenanya 
 

Máriaremetén a Kisboldogasszony bazilika kert-

jében áll a gyötrött Istenanya, a hétfájdalmú Szűz hét 

stációja. A szerviták egykori itteni rendházának – amely 

ma szociális pedagógus otthon – kerítése mellett 

láthatók a stációk 1933 óta. A szobor- ill. dombormű-

sorozatot Krasznai Lajos (1884–1965) 

szobrász, egyházművész alkotta. Bár-

mikor szabadon megtekinthető – akár-

csak a remetei kertben a bazilikához 

tartozó Mária-oltár –, a templom 

gondozásában van. A szervita rendet 

egyébként Shvoy Lajos székesfe-

hérvári püspök hívta 1928-ban Mária-

remetére, a kegyhely gondozására.  
A hét stáció a Szűzanya hét 

fájdalmát jeleníti meg. Simeon 

megjövendölte, hogy Mária „lelkét tőr 

járja át, hogy megnyilvánuljon sok 

szív érzése” (vö. Lk 2,35). 

Mindegyik stáció a szobrász-

művész egy-egy remekműve, a Szent-

írásból vett jelenetek alapján. Ezek a Mária fájdalmához 

kapcsolódó állomások a következők: 

I.Kinek bemutatásakor Simeon megjövendölte, hogy 

„tőr fogja átjárni lelkedet”. 

II.Kivel Egyiptomba futottál. 

III.Kit három nap bánkódva ke-

restél. 

IV.Kit a nagy kereszttel megter-

helve a Kálvária hegyére menni láttál. 

V.Kit fölfeszíttetni láttál. 

VI.Kinek holt szent testét öledbe 

helyezték. 

VII.Kit a sírboltba tenni láttál. 

Ha arra visz utunk, érdemes 

Máriaremete kincsénél, a stációknál 

az elgyötrött, és szent Fiával, Üdvö-

zítőnkkel annyi fájdalmat megélt 

Istenanya szobránál a mi fájdal-

mainkat is letenni. 

 

Keglevich Lászlóné 

 

 

Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség és az Egyház alapítása 
 

Az Oltáriszentség alapításának döntő jelentősége 

van mind az Egyház megalapítása, mind pedig Jézusnak 

– az üdvösség közvetítőjének – önfelfogása szem-

pontjából. 

Az Eucharisztiában alapvető jelentőségű a halál 

gondolata: Jézus tudatosan elfogadja halálát, és 

összefüggésbe hozza Igehirdetésének alapvető tartal-

mával. Az „Eucharisztia” fogalommal jelölt valóságot 

az utolsó vacsorán alapította Krisztus (v.ö. Lk 22,14-23 

és 1Kor 11,23-26). Testét és vérét adja nekünk a kenyér 

és a bor elfogyasztása által, a színek alatt. Eszka-

tológikus módon értelmezi ezt az étkezést, benne a 

végleges lakoma örömének előlegzését látja – és ezen 

van a fő hangsúly. Lénye-

ges szerepet játszik a 

közösségi gondolat is, 

hiszen tanítványaival egye-

sülve közösséget alapit.  
A test és a vér azonos 

Jézussal, Ebed Jahvéval, (a 

Szenvedő Szolgával, vö. Iz 

53,4-12). Az, hogy ez a 

szentség valóban az egyház 

étele kell hogy legyen, 

kiderül a megemlékezés 

parancsából: "Ezt cseleked-

jétek az én emlékeze-

temre!" 

Az egyház nem kíván más lenni, mint Krisztus 

jelenléte térben és időben, s mivel az Eucharisztia és az 

Egyház alapítása együtt történt meg nagycsütörtökön, 

az Oltáriszentség az Egyház jele, megjelenése és 

legigazibb megnyilvánulása. Az egyház pedig az 

emberek végső egysége a Lélekben, és ennek az Isten 

kegyelmén alapuló egységnek a megnyilvánulása. 

A térben-időben jelen lévő Krisztus = Emmánuel, 

azaz: ’Velünk az Isten’, immanens világunknak minden 

pontján és pillanatában, csak rá kell találnunk, hiszen 

transzcendens lények is vagyunk, mi is, bűntől 

fenyegetett mivoltunk ellenére is. A hitünk drámája ma 

abban van, hogy csupán külső kinyilatkoztatásként 

tekintünk rá, hiányzik 

belőlünk egy személyes, 

mély, bensőséges istenta-

pasztalat. Ez azt jelentené, 

hogy a valóságot, annak 

minden szintjét, minden 

emberi tapasztalatot fénybe 

hozunk belülről. A mélysé-

gekhez, a forráshoz kell 

eljutnunk, így élhetünk 

teljesebb s főképpen hite-

lesebb keresztény életet. 

 

Molnár Enikő 
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Új miséző Újlakon: Varga Norbert atya bemutatkozik 
 

Nyergesújfalun születtem 1988 decemberében. 

Istennek hála szeretettel teli és ép családban 

nevelkedhettem fel. Kisebb-nagyobb problémák miatt 

az esztergomi bazilikában keresz-

teltek 1989 nagyszombatján. Elsőál-

dozó már otthon, a Szent Mihály 

plébánián voltam. Sajnos csak 

nyolcadikig „tanultam” hittant, mert 

miután megkezdtem tanulmánya-

imat Tatán, a mezőgazdasági szak-

középiskolában, eltávolodtam az 

Egyháztól. Így a bérmálás szent-

ségét is csak később, 2009-ben 

kaptam meg. Érettségi után Buda-

pesten a Varga Márton kertészeti 

szakközépiskolában tanultam parké-

pítő és –fenntartó technikusnak.  
Fővárosi tanulmányaim megkez-

désekor éreztem meg először az Úr 

hívását. Ennek kívántam utána járni, 

mikor egyik volt osztálytársam 

felkérésére csatlakoztam egy plébániai ifjúsági 

csoporthoz, majd elkezdtem a felkészülést a 

bérmálkozásra is. Kétévnyi bizonytalanság után 

mondtam el plébánosomnak, Molnár Alajos atyának, 

hogy úgy érzem, papnak hív az Úr.  Alajos atya ez után 

felkarolt és segített abban, hogy fejlődjön és tisztuljon 

hívatásom. Ajánlására megkerestem a szeminárium 

akkori spirituálisát, Roska Péter atyát, aki leginkább 

azzal segített, hogy egy nyolc napos lelkigyakorlaton 

vehettem részt a jezsuitáknál, ahol 

Isten megerősített a hívásában. 

2016-ban Bíboros úr pappá 

szentelt az esztergomi bazilikában, 

majd a Szent István bazilikába 

helyezett Snell György püspök atya 

szárnyai alá. Ott legfőképpen azt 

tanulhattam meg, hogyan kell egy 

nagy intézményt lelkipásztorként 

vezetni, és a híveket egyre jobban 

hozzákapcsolni Krisztus Jézushoz. 

2019 augusztusában az érsekségi 

hivatalba kerültem, hogy ott foly-

tassam papi szolgálatomat Egyhá-

zamért. Itt legfőbb feladatom nap 

mint nap alázatot és szolgá-

latkészséget tanulni Jézustól. És 

mivel a jelenlegi beosztásom nem 

bővelkedik lelkipásztori feladatokban, felkerestem 

Berán Ferenc atyát és megkértem, engedje meg, hogy 

február elejétől hétköznaponként néhányszor Újlakon 

mondhassak misét reggelente. Így kerültem a kedves 

testvérek közé, és került az itteni közösség imád-

ságaimba. 
 

 

Ismét a bűnbánatról 
 

Sokszor úgy gondoljuk, hogy a szégyen már maga a 

bánat. Sajnos nem. A bűnbánat nem azt jelenti, hogy 

sajnálom, hogy embertársamat megbántottam, hanem az 

amiatt érzett bánat, hogy az engem szerető és végtelenül 

jó Istent megbántottam. Ezt nevezzük tökéletes 

bánatnak. Mert van tökéletlen bánat is, amikor azért 

bánjuk meg tettünket vagy mulasztásunkat, mert félünk 

Istentől, félünk a következményektől, félünk az örök 

kárhozattól.  
Bűnbánat nélkül nincsen kiengesztelődés Istennel. A 

teljes kiengesztelődéshez a bűnbocsánat szentsége, a 

gyónás szükséges. A gyónáshoz persze jobb a tökéletes 

bánat, de elegendőnek tartja az Egyház a tökéletlent is. 

Ha elvégeztük szentgyónásunkat, ismét Isten 

gyermekei, a megszentelő kegyelem birtokosai leszünk.  

Van olyan kivételes helyzet, amikor bár súlyos 

(halálos) bűn terhét cipeljük, nincsen éppen mód 

gyónni, viszont igen közeli hozzánk a halál. 

Gondoljunk például egy súlyos közlekedési balesetre. 

Ebben a hangsúlyozottan kivételes helyzetben a 

tökéletes bánat felindítása akkor is megment bennünket 

a pokol tüzétől, ha élve már nem találkozunk pappal, 

hogy meggyóntasson. Az viszont kötelezően 

hozzátartozik ehhez a kivételes helyzethez, hogy el kell 

határozni: mihelyt módunk lesz rá, elvégezzük 

szentgyónásunkat. Célszerű naponta az esti 

lelkiismeretvizsgálat alkalmával felindítani a tökéletes 

bánatot. 

Balthazár Zsolt 
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A kemény parancs 
 

„Ne paráználkodj!” MTörv 5,18 

 

Hogy ezt a parancsot hogyan kell érteni, azt Jézus a 

Hegyi beszéd elején (Lásd Máté evangéliuma, 5. 

fejezet) nagyon világosan elmagyarázta. A lényege az, 

hogy lelked mélyén se gondolj arra, hogy 

olyasvalakivel létesítesz kapcsolatot, aki nem a 

házastársad. Ha ilyen gondolatod támad, állj ellen, mert 

ez bűnre visz vagy vihet. A kósza gondolataidat persze 

nem tudod irányítani, de ha foglalkozol vele, az bizony 

kísértés, amit – hogy is mondod a szentgyónásban? – 

mint bűnre vezető alkalmat el kell kerülni. 

Sajnos, sok fiatal, sokszor katolikusnak nevelt fiatal 

nem veszi komolyan ezt a parancsot. Vajon a hitoktatás 

során elegendő hangsúly került ennek a bűnnek az 

elkerülésére? A szexuális élet megélésének helye a 

szentségi házasságon belül van. Tudom, hogy ez a 

„mai” szemlélettel nagyon szemben áll, de az isteni 

törvény felette áll az ilyen szemléletnek. 

Balthazár Zsolt 
 
 

Nagyböjti lelki nap 
 

Axióma köré építette elmélkedéseit Barsi Balázs 

Széchenyi-díjas OFM atya, aki az idei lelki nap 

előadója volt: vallásos ember az, aki kapcsolatban van 

Istennel. De hogyan tudunk Istenhez közel kerülni? A 

tudós atya nagyböjti elmél-

kedésének éppen az volt a 

célja, hogy e törekvé-

sünkhöz irányt mutasson a 

Bibliából, a történelemből 

és mindennapi életünkből 

vett példák segítségével.  

Isten kapcsolatban van 

velünk, hiszen minden 

egyes emberre egyformán 

árasztja a kegyelmét. De mi, 

hívők, kapcsolatban vagyunk-e Vele? És ez miből derül 

ki számunkra? Barsi Balázs atya szerint abból, hogy 

milyen mély nyomot hagyott bennünk túláradó 

szeretete. Magyarul: abból, hogy mennyire tudunk 

szeretni.   

Példái nagyon is mindennapiak voltak. Az Istennel 

való kapcsolat mértéke a másik emberrel való 

kapcsolatunk, mondta. Az, hogy képesek vagyunk-e 

embertársainkban magát az emberi lényt látni, 

függetlenül attól, hogy szeretni valóak-e.  Az ember 

attól él igazán, ha kinyílik a másik felé: olyannak 

fogadja el, amilyen, mondta. Beszélt a szerelemről, ami 

akkor tartós, ha a hús-vér embert, és nem egy ideált 

látunk a másikban. Példákat hallottunk a jó házasság 

titkáról: amelyben nem mi akarunk boldogságot kapni, 

hanem társunkat akarjuk boldoggá tenni.  

Balázs atya mondandója megegyezett mindennapi 

tapasztalatainkkal. Ha belegondolunk, valóban másként 

érzünk azok iránt, akiket igazán szeretünk. Már ha 

képesek vagyunk nyitottan, Istenéhez hasonló 

szeretettel szeretni. Rájuk nem vagyunk irigyek, nem 

vagyunk féltékenyek. Elégedettek és boldogok 

vagyunk, és ebben az állapotban a világot is szépnek 

látjuk. Az atya szerint ebből a befogadó szeretetből 

fakadt Ádám paradicsombeli boldogsága is.  

Ádám és Éva példáján hallottunk a veszélyekről is, 

amelyek Istennel való kapcsolatunkat fenyegetik. 

"Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy 

fájáról se egyetek?" (vö. Ter 3), kérdezte hazugul 

Évától a kígyó, aki az 

álságos ideológusok első 

megtestesítője volt. Akik 

kiskapukon keresztül próbál-

nak aláásni értékrendeket, 

így a keresztény értékrendet 

is. Ha szóba állunk velük, 

máris elérik céljukat. A 

Biblia valamennyi történe-

téhez hasonlóan Ádám és 

Éva esete is szimbolikus, és 

az egész emberiségről szól. Tanulságai is máig 

érvényesek. 

Barsi Balázs atya délelőtti és délutáni elmélkedései 

után kiscsoportos beszélgetéseket tartottunk. 

Gondolatait megpróbáltuk feldolgozni magunkban, egy-

egy részletkérdésről beszélgettünk. A bizalomról, 

amelyet a minket feltétel nélkül szerető gyermekeinktől 

kellene újra tanulnunk, a jó családokról, akik ha sokan 

vannak, megmenthetik a társadalmat.  Szó esett azokról, 

akik úgymond demokratizálni akarják a katolikus 

egyházat, és az óvatosságról velük szemben.  

A lelki napot záró szentmisén Ferenc atya is arról 

elmélkedett a tékozló fiúról szóló prédikációjában, hogy 

az apa Isten megszemélyesítője, és Isten feltétlen 

szeretetére mutat példát.  

A szombati lelki nap különösen meghitten és 

derűsen zajlott. A meleg napsütés csak ráadás volt. A 

siker sok ember munkáját dicsérte. Száz ember 

mozgatása, a csoportok vezetése éppúgy nagy munkát 

igényelt, mint a hívek egész napos ellátása: Gróf úr 

péksége jóvoltából finom tízóraival és uzsonnával, 

kitűnő háziasszonyok jóvoltából pörkölttel és 

galuskával. Ferenc atya joggal mondott hálás 

köszönetet a közreműködőknek, és kérte rájuk Isten 

áldását.  

D. Veszelszky Sára 

 



Újlaki Hangok 5 2019. április 

Megújuló közösségi terek 
 

Mivel plébániánk számos közösségnek és közösségi 

tevékenységnek ad otthont, részt kapott az Esztergom-

Budapesti Főegyházmegye számára meghatározott, 

közösségfejlesztés céljára fordítható állami támo-

gatásból. A plébánia ebből a támogatásból az 1986-ban 

Turányi Gábor tervei alapján épült közösségi épület 

felújítását valósítja meg. 

Az épület pinceszintjén jelenleg is üzemelő 

közösségi teret (Szent István terem) korszerűsítjük. A 

meglévő teakonyha és a meglévő vizesblokk is bővül. 

Létrehozunk egy székraktár-helyiséget a meglévő 

raktárterek mellett.  

A közösségi épület földszinti tereinek jobb 

kihasználhatósága érdekében új belső ajtókkal és 

falakkal határoljuk le a két közösségi termet. A 

klubszobaként jelenleg is működő Szent Erzsébet 

teremben a kisgyermekes és egyéb ifjúsági csoportok 

igényeit kiszolgáló beépített tárolórendszer kerül 

kialakításra. A hittanoktatásnak helyet biztosító Szent 

Margit teremben is megfelelő tárolórendszer létesül. A 

földszinti vizesblokkok kibővülnek és teljes mértékben 

megújulnak a jelen kor követelményeinek megfelelően. 

A plébánia közösségi igényeinek megfelelően lesz egy 

teakonyha és egy pelenkázó funkciót ellátó tér, a 

meglévő közlekedő terek területéből lehatárolva. 

A plébánia karitatív tevékenysége számára kisebb 

raktár és árufogadó készül a földszinti fedett-nyitott 

színben. A munkálatok 2019. április 1-jén kezdődnek. 

Bízom benne, hogy a megújult ház változatlanul jó 

szolgálatára lesz plébániai közösségünknek. 

 

Kiss Márton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresztény szófejtés 
 

zsoltár 

 

szavunk, mint megannyi más, a vallási élethez 

kötődő szó, a görög nyelvből eredeztethető. Volt a 

görögben, majd a latinban is egy psallo ige, ’húrt 

megfeszítek és elengedek’ jelentéssel. Az ige jelentése 

’húrokat pengetek, húros hangszeren játszom’ irányba 

fejlődött tovább. A húros hangszer (= citera?, lant?, 

hárfa?) pedig elnyerte a psaltérion (görög) avagy 

psalterium (latin) nevet. Ez a németben Psalter-ré 

rövidült. Magyar eleinknek kellemetlen volt a szókezdő 

mássalhangzó-torlódás, jól hangzott viszont a szókezdő 

s zs-vé zöngésülése, és a magánhangzók némi módo-

sításával zsoltár alakot nyert végül a szó. 

A hangzás változásai mellett tán érdekesebb a szó 

jelentésének két változása. Először az ókorban, a 

klasszikus nyelvekben, amikor a psaltérion/psalterium 

jelentése ’húros hangszer’ helyett az ezen hangszer 

pengetésével kísért vallásos dalok gyűjteményére 

vivődött át. Ennek megfelelően a német Psalter is a 

’zsoltárok könyvé’-t jelenti, ugyanakkor a Psalter 

magyarított változata, a zsoltár csak a dalgyűjtemény 

egy-egy darabját jelöli. 

A klasszikus psallo vagy (variánsként) psalmo 

igéből egy másik főnév is származott, a görög 

pszalmosz. Ez eleinte egyszerűen ’tépés, rángatás’ 

értelmű volt, majd egyre inkább a húrok pengetésére 

értették. Következő lépésként már a húrok pengetésével 

kísért dalt is jelenthette. A latinban psalmus lett belőle, 

majd ebből röviden Psalm a németben. Az idegen 

nyelvekben ezek szolgálnak egy-egy zsoltár 

megnevezésére, ezek alapján kaphatta Kodály 

nagyszerű zeneműve is a Psalmus Hungaricus címet. 

Szaszovszky József 
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Hírek, hirdetések 
 

X. Musica Sacra Civitatis. Idén április 26-án, pénteken este fél hét órai kezdettel rendezik meg a II. kerületi 

egyházi kórusok hangversenyét a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Plébániánk képviseletében fellép a Sarlós 

Boldogasszony Kórus Török Andrea vezényletével. A belépés díjtalan. 
 

Hagyományos kiscelli, szabadtéri keresztutunkat idén a lelki naphoz kapcsolódóan március utolsó 

szombatján végeztük. Szokás szerint minden stációnál másik testvérünk olvasta fel az elmélkedést. A résztvevők 

száma minden bizonnyal rekordot ért el: mintegy ötvenen voltunk. 
 

Templomunkban – mint az egész magyar katolikus egyházban – március 23. és 31. között folyt a nagyböjti 

tartósélelmiszer-gyűjtés. Az Újlakon összegyűlt teljes mennyiség mintegy 190 kg . Ennek többsége száraztészta 

(34 kg), liszt (32 kg), cukor (32 kg), rizs (24 kg), étolaj (16 l), sokféle konzerv (27 kg). Édesség, kávé, tea, szörp és 

gyümölcslé mellett említendő még a 6,5 kilónyi, részben házilag készített lekvár. Hálás köszönet az adakozóknak. 
 
 

Családi események márciusban 
 

A keresztség szentségében részesültek:  

Március 15: Kutrovácz Kristóf László 

Március 31: Német Noel Virág és Beke Ádám  
 

Házasságot kötöttek:  

Március 1: Szécsényi Tamás és Wiedmann Dorottya 
 

Halottaink: 

Csiri Istvánné Róza (92), Zsille Antal (87), Weisz Károly (65), dr. Kalmár Lajosné Mária (91), 

dr. Nagy Gáborné Margit (96), dr. Fridvalszky Lórándné Tünde (91), Szabados Pál (86) 
 
 

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:  

csütörtök: az esti szentségimádás alatt 

péntek: az esti szentmise előtt 

vasárnap: 1000 - 1030  

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 esetén a reggel 900) 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.) 

Minden hónap harmadik szerdáján az esti szentmise 

után Balthazár Zsolt bibliaórát tart a plébánián. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

hétfőn és pénteken 1000-től 1200 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök : 1600-tól 1800 óráig.  

Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között. 

 
 

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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