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Bérmálás Újlakon
„Add meg nekik a jámborság Lelkét”
Plébániánkon a Szentlélek kiáradása megelőzte
Pünkösd ünnepét. Az ünnepi esemény május 25-én,
Húsvét 6. vasárnapjának előestéjén történt, amikor
főpásztorunk, dr. Erdő Péter bíboros atya 22 személyt
megbérmált. Ahogyan az első
Pünkösdkor, az eseményre
most is a Szentlélek „sokszínűsége" volt jellemző. A
megbérmáltak között voltak
fiúk és lányok, fiatalabbak és
idősebbek, újlakiak, és akik
más plébániáról jöttek. Voltak,
akik a plébánián készültek fel,
voltak, akik az iskolában; volt,
akinek az édesapja volt a
bérmaszülője is, és volt olyan
édesanya, akinek felnőtt gyermeke vállalta, hogy a
bérmaszülője legyen. A sokszínűséghez hozzátartozott
egy réges-rég napi áldozó testvérünk is, akinek fiatalabb
korában nem nyílt lehetősége bérmálkozásra. Ez a
felsorolás is jelzi, hogy világukban a Szentléleknek
sokféle útja van, s a mi feladatunk, hogy közeledésekor
az előtte álló akadályokat elhengerítsük.
Erdő Péter bíboros úr a bérmálási imádságból
kiindulva a Lélek ajándékairól beszélt. Az Ószövetséget
(Iz 11,1) idéző imádság hét ajándékról szól, amelyek

Úrnapja elé

közül a főpásztor elsősorban a jámborság lelkét (latinul
pietas) ajánlotta a bérmálkozók figyelmébe. Kiemelte,
hogy a jámborság nem emberi kedvességet jelent,
hanem az Istennel való mély kapcsolatot, amely
értelmet ad egész életünknek.
Isten nagyságának, szentségének felismerése tesz minket
alázatossá és nyitottá kegyelmeinek befogadásra.
A szentség kiszolgáltatása
előtt a bérmálkozók megerősítették keresztségi ígéreteiket. Jó volt hallani, hogy a
felszólító kérdésekre közösen,
nagy hangerővel mondtak
ellent a Gonosz kísértéseinek,
megvallották, hogy hisznek a teremtő Atyában, a
megváltó Fiúban és a megszentelő Szentlélekben.
Imádkozzunk értük, hogy ígéretüket, miszerint a
Szentlélek erejével saját lelkük üdvösségére és
közösségünk javára kívánnak élni és cselekedni, meg
tudják valósítani. Főpásztorunk szavaival: "Isten tegye
teljessé a jót, amit elkezdett bennük".
Ferenc atya

Eucharisztikus galamb

Az eucharisztikus galamb egy, az oltár fölé
függesztett, galamb formájú tartó az Eucharisztia
őrzésére. A hátán nyíló fedél alatt kis mélyedésben
őriztek néhány szentostyát a betegek számára. A VII.
században említik először, de valószínűleg már az V.
században használták. A tabernákulumra vonatkozó,
1957-ben kiadott szabályoknak az eucharisztikus
galamb nem felel meg (biztonsági szempontból),
néhány helyen mégis engedélyt kaptak használatára.
Az eucharisztikus galamb utalás a Szentlélekre, aki a
megtestesülés és az átváltoztatás misztériumát
megvalósítja. Használata a szentségkitétel legkorábbi
formájának is tekinthető. (A Magyar Katolikus Lexikon
nyomán)

Keleten a katolikusok mindmáig galamb alakú
szentségtartót használnak, ami rugóról lóg le a
mennyezetről, és kampóval húzzák le, amikor kinyitják.
(Papp Nóra nyomán)
Szaszovszky József
2019-ben június 20-án, csütörtökön, valamint a
rákövetkező vasárnapon, június 23-án üljük úrnapját,
az Eucharisztia ünnepét. Az újlaki körmenetet vasárnap
a 9 órai szentmise után tartjuk a szokásos útvonalon:
Szépvölgyi út – kápolna – Ürömi út – Zsigmond tér –
Bécsi út. A következő szentmise a körmenet után, kb. 11
órakor kezdődik.
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Keresztény szófejtés
kehely
Amit mi magyarok kehely-nek mondunk, azt a
németek kelch-nek, ezer évvel ezelőtt pedig kelich-nek
mondták. Ez az ófelnémet alak a latin calix átvétele,
amely a maga részéről rokonságban áll a görög külix és
kalüx szavakkal. Mind a latin szó jelentése, mind pedig
a görög szavaké: ’ivóedény’, bár a régi görögök az
utóbbi szavukat már ’(rózsa)bimbó’, illetve ’csészelevélzet’ értelemben is használták.
A magyar szó toldalékolt alakjai (kelyhet, kelyhek,
kelyhes) emlékeztetnek elsősorban a forrásokra. Így
alanyesetnek is eredetileg egy *kelye(h) alakot
tételezhetünk fel, nem hangzó h-val a végén (vö. méh,
düh). De talán hiányzott nyelvérzékünknek a h hang,
amelyet ún. hangátvetéssel „csempésztünk” bele vagy
vissza az alanyeseti alakba.

(Analógia: tereh, olvashatjuk a régies formát A
walesi bárdok-ban. Ennek szabályos toldalékolt alakjait
használjuk ma is, csak éppen alanyesetben változott át
hangátvetéssel teher-ré.)
„Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely…”,
hangzik szavunk leghíresebb előfordulása. (Mt 26,39.
Érdekes, hogy az eredetiben potérion [az ’inni’ görög
megfelelőjéből származó főnév], a latinban viszont már
calix szerepel.) Csakhogy itt szó sincs konkrét
ivóedényről, hanem metaforikusan ’a fájdalom, a
szenvedés kelyhé’-ről beszél Jézus! Az Ő nyomán a
szónak ez az átvitt értelmű használata is eleven maradt
mindmáig, legalábbis irodalmi igényű szövegekben.
Szaszovszky József

Elsőáldozás Újlakon
Az elsőáldozás – most már hagyományosan –
Szentháromság vasárnapján lesz, azaz június 16-án a 9
órai szentmise keretei között. Körülbelül húsz
elsőáldozónk lesz, de csak 15 itt és ekkor, a többiek
máshol vagy más időpontban.
Idén a havonkénti találkozások során készültünk föl
a jelöltekkel. Minden hónapban az egyik vasárnapon

együtt vettünk részt a misén, utána agapé, hittan, játék
következett. A gyerekek felkészülését az iskolai
hittanoktatás is segítette.
Most már kellő izgalommal várják a családok a nagy
eseményt.
A felkészítők nevében: Jüling Erika

A plébánia közösségi terének átalakításáról
Az idő szűkössége és a szerződéses kötöttségek okán
a közösségi épület felújítását két ütemben terveztük, és
büszkén elmondhatjuk, hogy Kiss Márton tervező
testvérünkkel sok-sok közös helyszíni egyeztetést és
szervezést követően a terveknek megfelelően el is
készül az átalakítás.
Április elején kezdtük meg a bontási munkákat és a
tervek szerint június elején elkészül a közösségi térnek
mind a pinceszinti, mind a földszinti átalakítása.
Jelenleg (azaz lapzártakor. A szerk.) a két földszinti
terem parkettája fölújítva és fala kifestve várja az
asztalos érkezését, aki a héten elkészíti a beépített
bútorokat. A vizesblokkok átalakítása, burkolása, a
nyílászárók cseréje is befejeződött, a végső festés és a
szerelvények fölhelyezése május végére elkészül.
A legtöbb hátra maradt munka a pincei nagy
helyiségben vár még ránk. A vizesblokkok kialakítása

megtörtént, a gipszkarton válaszfalak a helyükre
kerültek, a terem hidegburkolatának lerakása a héten
megkezdődött, terveink szerint június első hetében
befejezhető a festés és a szaniter szerelvények
elhelyezése.
A pünkösdöt követő hétre marad a termek
felkészítése a nyári tábor fogadására: takarítás,
bútorozás, egyéb berendezések…
A nyári tábor lezárultával, július hónapban fogjuk
elvégezni a nyitott szín átalakítását, ekkor az épületben
már nem lesz munkavégzés. A szín hátsó, kertre néző
fala meg lesz nyitva és egy harmonika-rendszerű
kapuval lesz zárható, valamint egy szigetelt, fa
szerkezetű raktár kerül kialakításra.
Szöllősi Szabolcs

Karizmák ünnepe idén is
Sok éves hagyományt folytatva plébániánk idén is
saját sátorban mutatkozik be a máriaremetei Karizmák
Ünnepén, ahová minden lelkes jelentkezőt várunk, hogy
a már védjegyünkké vált és minden évben nagy sikert

arató házi zsíroskenyér-kenésben és osztásban
segédkezzék. És hogy érezze jól magát keresztény
testvéreink körében… Akinél jelentkezni lehet:
Hecsei Nikoletta (20/2627578)
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Imádság Háza Konferencia, 2019
Eltelt egy év, így ismét megrendezésre került az
Imádság Háza Konferencia, május 10. és 12. között,
Pécsett. Egy hétvége, ahol előadásokon, dicsőítéseken,
közös imákon, tanúságtételeken keresztül lehettünk
együtt Istennel és a közel 700 résztvevővel.
A konferencia fő előadója, Sameh Maurice
egyiptomi evangéliumi keresztény pásztor vezetett be
minket az ima mélységeibe. Első előadásában az egység
fontosságára hívta fel figyelmünket, ami azért is
lényeges, mert az Istennek közösen, egy szívvel
mondott ima megindítja szívét, és olyan falakat tud így
ledönteni, amely egyéni ima során kevésbé sikerülhet.
Saját tapasztalatából jó példaként említette a 2011.
november 11-én a kairói barlangtemplomban tartott
imát országukért, Egyiptomért. Először a történelmükben a különböző keresztény felekezetek vezetői
és hívei igent mondtak a közös imára, így azon a napon
közösen 71 ezer ember 12 órán keresztül dicsőítette
Istent. Az egységben mondott ima hatására a
keresztényellenes politikai légkör megváltozott az
országban, áttörést értek el.
Nagy hatással volt rám ez a történet, és az Úr már ott
elültette a vágyat szívemben, hogy a mi plébániánkon is
szervezzünk egy olyan alkalmat, ahol idősek és fiatalok,
elkötelezettek és keresők, vasárnapi kilencesre és
szombati hatosra járók együtt keressük meg Isten
szeretet-tervét közösségünk életére vonatkozóan.
Hiszem és remélem, hogy ez a vágy Istentől jön, aki
gondoskodik majd társakról is a megvalósításhoz! (Ha

ez esetleg valakit megérintett, és szívesen csatlakozna a
kezdeményezéshez, a sekrestyében megtalálja elérhetőségeimet, hogy közösen gondolkozzunk ennek
kivitelezésén.)
Szombaton és vasárnap Maurice pásztor egy-egy
szentírási történet alapján hívta fel a figyelmet még
arra, hogy a kitartó ima mellett mennyire fontos, hogy
minden imaszándékunk előtt először az Atya akaratát és
dicsőségét keressük. Fontos, hogy elsősorban ne a saját
elképzeléseinket akarjuk „ráerőltetni” Istenre, hanem
áldjuk Őt, magasztaljuk Őt, és kérjük el az Ő tervét az
életünkben előadódó helyzetre, nehézségre vonatkozóan. Ha megtartjuk a helyes sorrendet a Miatyánk
alapján, a kapcsolat Isten és miközöttünk igazán
gyümölcsözővé válik. Ezt konkrétan gyakorolhattuk is a
csendes dicsőítések és közös imák alatt. Nagy élmény
volt, hogy több, a színpadon tanúságot tevő ember,
például Lackfi János költő megtérésének történetén
keresztül megmutatta Isten, hogy számára semmi sem
lehetetlen! Ezzel a cikkel én is tanúságot szeretnék
tenni, és lelkesíteni benneteket, kedves újlaki
testvéreim, hogy mindennapi életünket építsük
Krisztusra, hogy Szentlelke által vezessen minket
szeretet-tervének megvalósulása felé.
Aki szívesen meghallgatná az előadásokat, tanúságtételeket, keresse fel a
https://www.imadsaghazakonferencia.com
/videok-a-2019-es-konferenciarol honlapot.
Munkácsi Péter

Könyvajánló
Szívesen ajánlom az olvasók figyelmébe a Szent
István könyvhét újdonságai közül:
Gyerekeknek:
Jöjj, beszélgessünk! Szentségimádási elmélkedések –
Lipódi Ildikó bemutatja, hogy lehet Jézussal beszélgetni
úgy, mint a legjobb barátunkkal.
Fiataloknak:
Beszélgetés a Mesterrel – Hetényi Varga Károly már
klasszikussá vált imakönyve új kiadásban.
Családoknak:
Én és az én házam népe – Bibliai szövegválogatás a
családi élethez – Bemutatja, hogy életünk minden
eseménye Isten tudtával és gondviselő irgalmával
történik.
Hitélet, lelkiség:
Az Eucharisztia a keresztény élet és az Egyház
küldetésének forrása – Teológiai, lelkiségi és
pasztorális szempontok szintézisével készít fel az
Eucharisztikus Kongresszusra.

Szent Teréz válaszol – Soror Johanna-Andrea
könyve Avilai Szent Teréz szellemében ad tanácsot
lelki életünkre. A könyv a Hogyan imádkozzunk?
sorozat első kötete.
A kézikönyvek közül kiemelem az Ars sacra – A
liturgikus művészet kézikönyve címűt (szerk. Szakács
Béla Zsolt művészettörténész), mely művészettörténeti
és teológiai ismeretek ötvözete.
Életrajz:
XII. Piusz közelében – Pascalina nővér emlékirata a
szentéletű pápáról, mely korábbi írásait néhány eddig
ismeretlen epizóddal egészíti ki.
Dávid Katalin: Emlékiratok – melyben a jeles
művészettörténész a Magyarországra érkezett örmény
családok beilleszkedéséről szól.
Teológia:
A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben –
Stephanus-díjas könyv a teológiai kategóriában. Robert
Sarah bíboros elmélkedéseit beszélgetés követi a Nagy
Karthauzi Kolostor priorjával.
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Az Eucharisztia teológiája – Dolhai Lajos könyve a
liturgikus összefüggéseket hangsúlyozza.
Irodalomtörténet:
Tanulmányok a 17-18. századi magyarországi
művelődésről – Stephanus-díjas könyv az irodalmi
kategóriában. Szelestei Nagy László művelődéstörténeti
könyve az elmúlt negyven év válogatott tanulmányain
kívül eddig még nem publikált újdonságokat is
tartalmaz.
Végül Lackfi János Öt seb című különleges
verseskönyvét ajánlom, mely öt szent (Pál apostol,

2019. június
Remete Szent Pál, Szent Ágoston, Szent Ferenc és
Szent Margit) hangján szólal meg a költeményekben.
Bíboros urunk értékelő szavai szerint „tartalmi
szépség és gazdagság jellemzi a spiritualitással, az
egyházatyákkal, a modern lelkipásztori témákkal, a
szent tudományokkal foglalkozó új köteteket, valamint
a világi irodalom, a költészet és próza területén
megjelent kiadványokat is.”
A könyvek természetesen a könyvhét után is
megvásárolhatók, elsősorban a katolikus könyvesboltokban. Jó szórakozást, hasznos és értékes időtöltést
kívánva:
TM

Adófizetés?
Balthazár Zsolt*, plébániánk egyik tiszteletreméltó
tagja, képviselőtestületünk doyenje rövid, de nagyon
érdekes cikket írt az Újlaki Hangok májusi számába az
állami adófizetésről. Írása mélyen elgondolkodtatott.
Elgondolkodtatott arról, hogy nekünk, katolikusoknak
vajon mi a véleményünk a pénzről és az adófizetésről?
Szemben más keresztény egyházakkal ugyanis a
katolikusok kerülik, hogy a pénzről essék szó. Az
Újszövetség számos helyen elítélően beszél az
adószedőkről, és Jézus is számos helyen megvetően
szól a gazdagokról, míg elismerően az utolsó fillérjüket
is felajánló szegényekről. Feltehetően innen ered a
katolikusok pénzzel, adóval kapcsolatos visszafogottsága.
Ugyanakkor Jézus számos esetben kifejezi, hogy a
keresztényeknek, gazdagoknak és szegényeknek, hozzá
kell járulniuk a közösség életéhez. Igaz, Jézus ezt nem
az állam működtetéséhez történő hozzájárulásként
fogalmazta meg. „Ha tökéletes akarsz lenni, … add el,
amid van, az árát oszd szét a szegények között, így
kincsed lesz a menyben”, olvasható a Mt 19,21
példabeszédben, a Lk 12,21 példabeszédben pedig: „Így
jár az, aki vagyont halmoz fel magának, ahelyett, hogy
az Istenben gazdagodnék”.
Vajon mire gondolt Jézus? A vagyon esztelen
szétszórására? Vagy arra, hogy mindenki a lehetőségei
szerint támogassa a keresztény közösséget? Úgy
gondolom, Jézus az utóbbira gondolt.
A keresztény közösség a mi esetünkben mi magunk
vagyunk: az újlaki plébánia hívő közössége. Az idős
templomlátogatók, a középkorú felnőttek, a fiatal
házasok és a gyerekek, akik keresztény életének egyik

fontos színtere az újlaki plébánia. Beleértve a templom
épületét, a hittantermeket és a plébániai kisközösségeket is. Vajon mi hogyan tudunk a lelkiségen és
az önkéntes szolgálatokon túl hozzájárulni ahhoz, hogy
plébániánk működjék és fejlődjék? Úgy gondolom,
például adományainkkal. Szerencsére az újlaki hívők
bőkezűek, ezen a téren.
Van azonban egy dolog, amellyel az újlaki
közösséghez való tartozásunkat erőteljesebben is
kifejezhetjük. Ez pedig az önkéntes egyházi hozzájárulás, régebbi nevén az egyházi adó. Hajdan ez
tizedként volt ismeretes, és a legtöbb mai protestáns
egyház ma is a nettó jövedelem 10%-át várja el híveitől.
(Érdekes módon ezek a protestáns egyházak erőteljesebbnek
tűnnek,
gyarapodnak,
létszámban
növekednek.) A katolikus egyház, jóval szerényebben, a
nettó jövedelem 1%-át várja el önkéntes egyházi
hozzájárulásként híveitől. Ez méltányos összegnek
tűnik. Sokan utalják is havonta, vagy személyesen
fizetik be a plébániai irodában.
Ugyanakkor az önkéntes egyházi hozzájárulás
megfizetésének van egy, a pénzügyi szempontoknál
sokkal mélyebb és lelkibb értelme is. Kifejezi ugyanis
az egyház közösségéhez való tartozást. És bár a
katolikus egyház 1%-ot említ, mégsem a befizetett
összeg nagysága a lényeg, hanem az önkéntes egyházi
hozzájárulás megfizetésével annak kifejezése, hogy mi
ide tartozunk, ehhez a közösséghez, az újlaki plébánia
közösségéhez.
Molnár Kálmán
*A cikk születése óta B. Zs. az öröklétbe távozott.

Hírek, hirdetések
Csíksomlyóra, Ferenc pápa június 1-jei szentmiséjére utazik 50 újlaki testvérünk Ferenc atya és Harmat
Péter vezetésével. A zarándokok busza pénteken, május 31-én reggel indul és vasárnap este érkezik haza. Az
utazást a III. kerületi önkormányzat anyagilag támogatja.
Nemcsak ebben a három napban lesz szükség Ferenc atya helyettesítésére, hanem pünkösdkor is, amikor
Máriabesnyőn a főegyházmegye szentelés előtt álló diakónusainak fog lelkigyakorlatot tartani.
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Június 16-án este 6-kor Müller György atya aranymisét mond templomunkban. György atya 1976 és 2004
között káplánként szolgálta és gondozta az újlaki lelkeket. A szentmise után agapén is szeretnénk őt köszönteni,
amire kínálnivalót szívesen fogadunk a résztvevőktől.
Plébániánk búcsúját idén június 30-án (vasárnap) tartjuk a hagyományos programokkal. Idén a fél 11-kor
kezdődő latin nyelvű ünnepi szentmisén ünnepeljük templomunk felszentelését is. Ezen a szentmisén adjuk át az
"Újlakért" emlékérmet Udvardy Lászlónak és Szaszovszky Józsefnek. – Este hétkor a Sarlós Boldogasszony
Kórus fog hangversenyt adni, műsorukon szerepel számos más mű mellett Buxtehude Magnificat-ja szólisták és a
Duna Szimfonikusok közreműködésével
Az Ürömi utcai Kármelhegyi Boldogasszony kápolna búcsúja július 14-én (vasárnap) délután 4 órakor lesz.
Előre hirdetjük, hogy júliusban és augusztusban a plébánia irodája kedden és szerdán délután 4 órától 6 óráig,
pénteken pedig délelőtt 10 órától 12 óráig lesz nyitva.
Ülést tartott plébániánk képviselőtestülete május 9-én, csütörtökön este. Az ülés elején részt vett esperesünk
is, Füzes Ádám atya. Elmondta többek között, hogy szeretne együttműködést kialakítani esperesi kerületében a
hívek képviselői között.
Agapéval ünnepelte meg az újlaki hívek egy nagy csoportja Ferenc atya 68. születésnapját május 12-én a fél
11 órai szentmise után a plébánián. Egyik testvérünk hangfelvételt állított össze az újlaki hívek által kiválasztott és
felolvasott versekből, és ezzel lepte meg az ünnepeltet.
Vezetőcsere történt a plébániai karitasz csoport élén: a leköszönt Munkácsi Pétert Berkes Mária váltotta fel. A
csoport szívesen fogadja új tagok vagy segítők közreműködését.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: hétfőn és csütörtökön 1900 –2100. Próba a felújítás ideje alatt a templom
oldalkápolnájában (különben a Szent István teremben). Minden érdeklődőt szeretettel várunk személyesen a
próbákon, vagy telefonon: Török Andrea karnagy (20/483-0149).

Balthazár Zsolt eltávozott közülünk
Vannak olyan emberek, akik önmagukat a kegyelem
segítségével szinte „beleszövik” egy közösség életébe,
ezért hiányuk fájdalmasan érződik, és szinte
pótolhatatlannak tartjuk őket. Nem tudunk úgy ránézni
egy kápolnára, egy könyvre vagy egy
tárgyra, hogy ne ő jusson eszükbe. Szinte
halljuk a hangját, látjuk mozdulatait.
Hiánya ürességet vált ki bennünk.
Az újlaki Sarlós Boldogasszony
plébánián ilyen, a közösség életével
eggyé vált ember volt Balthazár Zsolt is,
aki néhány nappal ezelőtt eltávozott
közülünk. Mint plébános csak néhány
emlékemet elevenítem fel, amelyek
mélyebb nyomot hagytak bennem. Az
első emlékem egy találkozás volt.
Néhány héttel az után, hogy Újlakra
érkeztem,
becsöngetett
a
plébánia
kapuján,
bemutatkozott, és elmondta, hogy mindig számíthatok
rá. Ígéretét haláláig megtartotta. Csak néhány fontosabb
esemény, amely jelzi tettre és áldozatra vállalkozó
készségét: Nyári reggeleken kinyitotta a templomot, ha
kellett, ministrált, felolvasott. Ádventben és
nagyböjtben megszervezte az Ürömi utcai Kármelhegyi
Boldogasszony kápolna reggeli kinyitását, hogy az
iskolába menő gyerekek szüleikkel betérhessenek.

Tartott a templomban hittanórát, a plébánián bibliaórát.
Rendszeresen írt az Újlaki Hangokba, de ha kellett, a
káplánlakásban sokszorosította is a lapot. Missziós
lelkületére vallott az is, hogy nagy ünnepek előtt
szórólapokat szerkesztett, és azokat a
környéken parkoló autók szélvédőjére
helyezte.
Az egyik legszebb emlékem a Szent
Margit tiszteletének elmélyítését célzó
törekvés támogatásához fűződik. A
margitszigeti kápolnából a templomba
hoztuk a Feszty Masa által készített
Margit-képet, az alatta levő tabernákulumban pedig elhelyeztük a szentnek
azt a csontereklyéjét, amelyet főpásztorunk, Erdő Péter ajándékozott nekünk.
Zsolt testvérünk ezt a törekvést nagy
lelkesedéssel támogatta. Az ereklye elhelyezése
alkalmából nagy példányszámban emléklapot készített,
majd pedig minden hónap 27-én ő szervezte a szentmise
előtti ünnepi vesperást. Ez élete végéig szívügye volt.
A vesperás szavaival imádkozzunk azért, hogy Szent
Margitot követve az ő küzdelmes „szép útja is az égbe
íveljen”.
Ferenc atya

Újlaki Hangok

6

2019. június

Családi események májusban
A keresztség szentségében részesültek:
Május 5: Tari Eszter, Kroó Iván
Május 6: Szabó Ella
Május 18: Galambos András Bence
Május 19: Nagy Boglárka Tünde, Smaraglay Torda Jakab
Elsőáldozásban részesült:
Május 25: Arató Ádám
A bérmálás szentségében részesültek Dr. Erdő Péter bíboros Úr által május 25-én
Arató Ádám, Domiter Josef Stephanné, Dulácska Árpád Zsolt, Érsek Éva, Fazekas Botond, Győrfi Istvánné,
Hízó Csaba, Hízó Máté, Kórász Borbála, Kórász Júlia, Landauerné Pócsik Éva Dóra, Ledó Kristóf,
Lukács Bendegúz, Medgyessy Ildikó, Miklós Barna Péter, Muszka Sára, Szénay Márta, Sztanyik László,
Tacconi Móric, Takács Réka, Weisz Dorottya, Zalatnay Judit Ágnes
Házasságot kötöttek:
Május 4: Kis Domokos és Báthory Anna; Báthory Bence és dr. Percz Noémi
Május 17: Simonyi Norbert és Hugyecz Karina
Május 18: Dani Zoltán és Ács Ildikó; Waldron Luke és Fekete Szilvia
Május 25: Simonics Benjamin és Szemerszky Zsuzsanna
Halottaink:
Füredy Zsuzsánna (79), Miehle Jánosné Csilla (74), Molnár Ferencné Mária (92), Jánosa István (77),
Hugyecz Lászlóné Irén (94), Balthazár Zsolt (79)

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.)
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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