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Aquinói Szent Tamás:

Úrnapja
Az I ge égből érkezett,
megtartva atyja trónusát,
művét végezni útra kelt,
míg életére este szállt.
Mikor halálra adta őt
a hűtlen tanítvány bűne,
magát ő adta át előbb
s lett tanítványok kenyere.

Lám kettős szín alatt veszik
a testet és a drága vért,
hogy két lényeg jelentse így
az egész ember ételét.
Társunk lett, mikor született,
asztalhoz ülve ételünk,
holtában b űnünk bére lett,
királyként örök életünk.
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Bérmálás Újlakon
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére emlékeztünk és imádkoztunk azért, hogy a Harmadik Isteni Személy kiáradásának
gyümölcseiből mi is részesülhessünk. Pünkösd után néhány
héttel egy olyan eseménynek leszünk tanúi, amely a megújulást
jelentheti számunkra. Ez a jelentős esemény a bérmálás szentségének kiszolgáltatása lesz június 20-án, vasárnap a fél 11-kor
kezdődő szentmise keretében.
A nagy eseményre való előkészület különleges módon történt. Plébániánk cserkészcsapatának kilenc tagja tavaly október
óta minden kedden leült a számítógép elé, és az atyákkal együtt
hitünk mélységeiről elmélkedett. Például arról, hogy lényege
szerint a hit az Isten szeretetére való ráhagyatkozást jelenti. Hasonlít egy bátor lépéshez vagy ugráshoz, amikor az ember ellép
egy biztonságot jelentő oszlopról, de a kegyelem erejével bízik
abban, hogy a lába újra szilárd talajt talál, és közben célja felé
is egyre jobban közeledik. Vagy arról elmélkedtek, hogy a mai
világban az élet tanúságtételének különösen fontos jelentősége
van. A mai embert jobban érdeklik a tettek, mint a szavak. A
szavaknak csak akkor hisz, ha olyan ember szájából hangzanak
el, aki hiteles számára, vagyis a szavak mögött az élete áll fedezetként. A bérmálkozó fiatalok figyelmes jelenlétükkel és
kérdéseikkel jelezték, hogy komolyan veszik az előkészületet.
A fiatalok csapatát kiegészíti néhány felnőtt is, akik úgy érzik,
hogy a kereszténységükhöz és keresztény tanúságtételükhöz
szükség van a szentség megerősítő kegyelmére.

Ó üdvösséges Áldozat,
Te égen ajtót társz nekünk,
míg vívunk ádáz harcokat,
te oltalmazz, te légy velünk.
Háromság, egy Úr, szüntelen
dicséret áldjon tégedet:
hazánkban egykor hadd legyen
miénk örökre életed. Amen.
Fordította: Farkasfalvy Dénes

Pünkösdkor együtt énekeltük a „Jöjj, Szentlélek Úristen”
kezdetű himnuszt. Imádkozzunk azért, hogy ez a kegyelmi kiáradás most, pünkösd után, itt Újlakon a plébánia életének megújulását segítse.
Ferenc atya
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Győrbíró Károlyné, Ili néni
halálára
Borvendég Ilona élete
annakidején a frissen
épült városi házakban
kezdődött 1933-ban.
Az újlaki templomban
volt a keresztelője.
Nem sokkal ezután készült el családi házuk a
Mátyás hegy oldalában, szintén plébániánk területén. Ez lett Ili
néni otthona nyolc és fél évtizeden keresztül. Egyházi iskolába járt (Szent Orsolyarendi Szent Angéla Gimnázium), éppen ezért nem vették fel karvezető szakra, így érettségi után elment dolgozni.
Később esti tagozaton elkezdte a műszaki egyetemet, itt ismerte meg Győrbíró Károlyt, akivel annak haláláig, 42 évig élt házasságban. Családja
miatt feladta vegyészmérnöki karrierjét. Később
angolt tanított, sok tanítványa még most is szeretettel emlékszik vissza rá. A család fontos volt
számára, gyerekei, testvérei, tágabb rokonsága.
Tíz unokája van, mindegyikük életét, fejlődését figyelemmel kísérte. Megérte még első dédunokája
születését is, akivel a járvány miatt sajnálatosan
keveset találkozhatott, de mindig szeretettel gondolt rá. Csendben, békésen ment el.
A család és a szerkesztőség

Ne hagyjuk kialudni...!
2013 telén egy plébániai beszélgetés eredményeképpen elkezdődött egy nagyon szép rendszeres imádkozás templomunkban. Minden hónap
27-én, Árpádházi Szent Margit születésnapjának
fordulóján az esti mise előtt vesperást imádkozunk, Szent Margit közbenjárását kérve Magyarországért. A vesperás szövege és dallama a Gömöri kódexből való.
Az együtt imádkozók száma sajnos az idővel
egyre fogy. A legtöbben attól tartanak, hogy nem
tudnak szépen énekelni. Igaz, van, amikor döcög,
akár nem kívántan több szólamúvá is válik az
ének, de biztosak lehetünk benne, hogy ez nem teszi göröngyössé az utat, amelyen imánk a Jóisten
felé száll.
Most is, mint 2013-ban is volt, nagy szükség
van az imára Magyarországért. Emlékezzünk
Mindszenty bíboros úr szavaira: Ha van egymillió
imádkozó, nem féltem Magyarországot. Ne múljon rajtunk!
Balthazár Katalin
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Keresztény szófejtés
mise
szavunk Európa – vagy tán a világ – közös szókincsének része.
Természetesen minden nyelv kissé a „saját képére” formálta a
szót, vö. ol. messa, ném. Messe, fr. messe, ang. mass, stb. Az eredeti latin missa szó a mitto ’küldök’ ige származéka és ’elbocsátás’-t jelent. A latin nyelvű szentmise végén hangzik el a mondat:
Ite, missa est, vagyis: ’menjetek, elbocsátás van’. A missa szó egy
idő múlva kezdte magát azt a szertartást jelölni, amelynek végén
elhangzott: az Eucharisztia ünneplését. És már ebben az új értelemben terjedt el a keresztény vallással együtt szerte a világban.
A küldeni ige értelmét jelentősen befolyásolja, milyen határozóval egészítjük ki. Lehet valakit elküldeni valahonnan – és lehet
valahová; az azonos tőből származó misszió (lat. missio) csakis a
valahová vagy valamire való ’küldetés’-t jelenti. Van rá próbálkozás, hogy a mise végi missa szót is így értsük, ezért hangzik némelykor a szentmise végi mondat magyarul ekképpen: Menjetek,
küldetésetek van.
Hogy a latin mondat missa szava ’elküldés, elbocsátás’ jelentéssel bír, ezt alátámasztja egy egyébként is figyelemkeltő magyarázata az ite missa est „formulának”: „… amellyel az óegyházban
azokat, akik az Oltáriszentségben nem részesülhettek, az istentisztelet után elküldték”. (Duden Band 7, Das Herkunftswörterbuch).
Hogy ezt az állítást elfogadjuk, fel kellene tételeznünk, hogy az
adott mondat hamarabb hangzott el a szertartás során, vagy hogy
az áldozás a szentmise legvégén ill. után volt. Erre egyelőre nem
találtunk adatot.
Ami a magyar szóalakot illeti, némi gondot okoz, hogy az s
„rövid”, azaz csak egyet írunk belőle, míg hasonló esetekben – vö.
messiás, passió, vagy ha sz-szel, akkor passzió, misszió – mássalhangzónk mindig hosszú. Valószínűleg szlávoktól vettük át a mise
szót, helyi pannóniaiaktól vagy az itáliai kapcsolatokban útba eső
horvátoktól.
Régi hagyomány, hogy az istentiszteletet ének-zenei szolgálat
teszi ünnepélyesebbé, áhítatosabbá. A miséken felcsendülő zene
és ének fokozatosan önálló zenei műfajjá vált, melynek alkotásait
szintén a mise szóval jelöljük, gondoljunk például Bach H-moll
vagy Liszt Koronázási miséjére. Ilyenkor tehát mise szavunk a
szentmisén felhangzó zeneművet jelöli – amely koncertelőadáson
önállóan, szertartás nélkül is elhangozhat.
Érdekes a német Messe szó „karrierje”. Eredetileg általában a
Jézus keresztáldozatát ünneplő szertartást jelentette, de sokszor elsősorban kiemelkedő ünnepet, a helyi szent ünnepét, a búcsút értették rajta. Az ünnephez pedig sokadalom, vásár is kapcsolódott,
így a Messe szó a 14. századtól kezdve ’vásár’ értelmet is nyert.
Összevethető ez a német nyelvi jelenség egy formailag más,
de tartalmilag hasonló magyar nyelvi fejleménnyel, a vasárnappal. Azt a napot jelölte, amikor vásár van és (kötelező) mise van.
Messe és Messe, együtt. Csakhogy míg a német szó egyházi használatúból vált világi használatúvá (is), a magyarban talán előbb
volt a vásár-nap, amikor nem dolgozunk, hanem adunk-veszünk,
vásározunk. Ezt a nyelvészek szerint oszmán-török, sőt azerbajdzsáni párhuzamok támasztják alá, mely nyelvekben a vasárnapot
jelölő szó eredeti értelme szintén ’vásár-nap’. (Egyébként: vásár
és bazár rokonok!) Nálunk előbb lehetett tehát a vásár, és ezt követte a vásár-napi misére járás.
Szaszovszky József
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Az első „templomszentelés”
Június 13-án a fél 11 órai szentmisén ünnepeljük templomunk 1825. évi főpapi felszentelésének évfordulóját. Csakhogy az újlaki templom akkor már javában működött. Emlékezzünk meg korábbi felavatásáról is:
Hosszas előkészületek után az 1746. esztendőben,
szeptember hó 5-én tették le végre nagy ünnepségek keretében a templom alapkövét. Egy pergamentlapra ékes
betűkkel ezeket írták fel: „Midőn az általános anyaszentegyházat XIV. Benedek pápa, Magyarországot pedig
Mária Terézia királynő dicsőségesen kormányzá, az esztergomi egyházmegyét, az érseki szék üres lévén,
Nedeczky István általános káptalani
helynök vezeté, és amidőn Buda fő és
szabad királyi városának polgármestere Santermeister József vala, Újlak
plébánosa pedig Leischner Keresztély, a templomgondnokok Hauszler
Mátyás és Schindler Mihály budai
polgárok: kezdettük építeni e szentegyházat Isten dicsőségére és a Sarlós
Boldogasszony tiszteletére.” – E pergamentlapot aztán bádogtokba zárva
és leólmozva befalazták.
Már másnap Kampfleuthner Mátyás pallér vezetése alatt serényen
hozzáfogtak az építéshez. Szépen haladt az építés, a türelmetlen újlakiak
mégsem győzték bevárni, míg a templom egészen elkészül, és már 1749-

ben Leischner plébános a be nem fejezett templomot felszentelte, és július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén
a régi templomból fényes körmenetben, trombitaharsogás és dobpergés között átvitték az új templomba a régi
és első oltárképüket, melyet mint kegyképet tiszteltek az
újlakiak, és az ideiglenes főoltárra helyezték. Ez a kép
most is megvan még, templomunknak legrégibb és ezért
legbecsesebb képe, az első újlaki kápolnának ezen egyetlen emléke, jelenleg a kórusnak egyik baloldali
pillérén függ. E német felírás olvasható rajta:
O Maria Hilf! steh und bleib bei uns
das unser Gebet nicht sei umsonst
bitte deinen lieben Sohn, das er
unser Sünd verschon
auch die heiligste Dreifaltigkeit
von nun an bis
in Ewigkeit. 1706.*
Részlet Pongrácz József újlaki káplán 1916-ban tartott „Hogyan épült
az újlaki templom” c. előadásából.

*A szerző a feliratot, úgy látszik, emlékezetből, nem pontosan idézi. A képen a következő feliratot olvashatjuk: „O Maria
hilf uns, steh und bleib bei uns / Damit unser Gebett nicht sei umbsonst / bitt dein allerliebsten Sohn, das er unser /
Sünd verschon auch die H. [= Heilige] Dreifaltigkeit / von nun bis in ewigkeit 1706.” Magyarul: „Ó, Mária, segíts, állj s
maradj mellettünk, hogy ne légyen hiába imánk. Kérd drága Fiadat, óvjon meg minket a bűntől, és a Szentháromságot
is [kérd] mostantól mindörökké. 1706” – A kép ma a baloldali középső, „Immaculata” oltáron található.
Sz. J.

Ferenc atya köszöntése
Plébános atyánk 70 éves lett, amit nem könnyű elhinni, látva fiatalos lendületét, temperamentumát. Május 9-én, vasárnap a délelőtti két mise között került sor köszöntésére a plébániaudvaron. Az idő is
kedvezett az eseménynek,
csodás napsütésben jöhettünk össze.
Harmat Péter, képviselőtestületünk alelnöke
köszöntő szavai után adtuk
át Ferenc atyának a hívek
közös ajándékát, egy Mária monogramos miseruhát
és a hozzá illő kehelytakarót. Ferenc atya köszönő szavaiban kitért a maga mély
Mária-tiszteletére, és hogy ez is közrejátszott abban,
hogy elfogadta a Sarlós Boldogasszony plébániára szóló

küldetést. Ígéretet tett, hogy a miseruhát hordani fogja!
Azóta már láthattuk is rajta.
A köszöntés után kötetlen együttlét vette kezdetét,
koccintás kíséretében. Szép
számban gyűltünk össze
erre az ünnepi alkalomra,
tán száznál is többen. Jó
volt rég nem látott hívőtársakat viszontlátni, örömben
újra együtt lenni! Köszönet
a szervezést, az előkészületeket végzőknek. És Isten
éltesse, áldja meg Ferenc
atyát!
Sütöri Ágnes
(A hívek szeretetteljes adakozásának köszönhetően Ferenc
atya utólag egy fehér és egy zöld miseruhát is választhatott,
ezzel összesen három miseruha lett az ajándék.).
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Nyári Újlaki Fesztivál

Napközis tábor

Szeretettel várunk mindenkit az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia udvarán nyáresti programunkra, ahol hangulatos élő jazz zene mellett lehetőség lesz egy kis feltöltődésre, kellemes hangulatú
csevegésre barátokkal, családtagokkal, régi és új ismerősökkel. A zenét Weisz János és barátai szolgáltatják. Belépődíj: 1.000 Ft/fő

„Ha szereted a játékot, éneklést, kézműves foglalkozásokat,
jó társaságot, akkor köztünk a helyed!
Gyere Te is és gazdagodj új élményekkel! Kicsik és nagyok
kéz a kézben indítjuk a nyarat.”

Családos tábor
Szeretettel várunk idén is minden újlaki családot az
Újlaki családos táborba! Célunk, hogy szülők és
gyerekek még jobban megismerjék egymást, közösséggé váljanak. Időpont: 2021. július 9-12. (péntektől hétfőig), helyszín a tavalyi Iglauer Park. Jelentkezés: Udvaryné Kovács Bettinél:
ukovacsbetti@gmail.com.

Plébániánk napközis tábora idén is megnyitja kapuit, betartva
az aktuális egészégügyi előírásokat. Sok szeretettel várunk
minden 4 évnél idősebb gyermeket június 16. és július 2. között minden hétköznap 8-tól 16 óráig.
A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, melyet a honlapon
keresztül lehet megtenni (ujlaki-napkozistabor.mozello.hu).
Hozzájárulási díj: 10.000 Ft/fő/hét.
Szöllősi Luca: 06 20/417-40-86
Szöllősi Küne: 06 20/283-55-92

Kiscell
Az interneten található alábbi anyagra Kemény Gábor hívta
fel figyelmünket: https://pestbuda.hu/cikk/20210403_ketszaz_eve_all_a_fovaros_egyik_legregebbi_kalvariaja_a_kiscelli_kastely_mellett
Földváry Gergely írását különösen érdekes képdokumentáció egészíti ki. Ha valaki régi emléket, régvolt ismerőst fedezne fel valamelyik képen, kérjük, közölje a szerkesztőséggel.
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Idén ősszel Eucharisztikus Kongresszus!
A járványhelyzet tavaly sajnos nem tette lehetővé,
hogy megrendezzük az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust. Idén szeptember 5. és 12. között azonban végre összegyűlhetünk az öt
kontinensről érkező zarándokokkal, hogy
megünnepeljük a Szentségben jelenlévő
Krisztust!
A Kongresszus nagyszabású nyitóünnepséggel – ezer fős kórus közreműködésével – szeptember 5-én a Hősök terén veszi
kezdetét. Május 31-ig jelentkezhetnek azok,
akik elsőáldozóként szeretnének részt venni
a nyitó szentmisén. Ilyen lehetőség legutóbb
83 évvel ezelőtt, az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson volt.
Szeptember 6. és 10. között a NEK eseményeinek fő
helyszíne a Hungexpo lesz. A szentmiséken kívül tanúságtételek és előadások hangzanak el. Egész héten változatos programokkal várják a szervezők városszerte az
érdeklődőket a NEK keretében: Böjte Csaba előadása,
Forráspont, Ákos-koncert, családi nap a Margitszigeten,
Szent István könyvhét és vásár a Szent István bazilika
előtti téren; a Csík zenekar, a Szent Efrém férfikar, a 100
tagú cigányzenekar, a Moszkvai Patriarchátus kórusa
koncertje – csak néhány ezek közül. A Kongresszus hetében zajlik az Ars Sacra fesztivál is.
A Kossuth téren szeptember 11-én Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét, amely után gyertyás körmenet
lesz a Hősök teréig. Az esemény egyben országos ministránstalálkozó is.

A záró szentmise szeptember 12-én 11 óra 30 perckor kezdődik a Hősök terén. Az Operaház 120 fős zenekarán kívül fellép az Operaház kórusa és az
ország minden tájáról érkező tagokból álló
nagykórus több mint 2000 fővel. A tervek
szerint Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik Budapestre, ő celebrálja a NEK záró
szentmiséjét.
Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét,
hogy a kongresszuson való részvételhez regisztrálni szükséges a NEK honlapján
(iec2020.hu). Ezt azoknak is újra meg kell
tenniük, akik már korábban regisztráltak.
Május 31-ig kedvezményesen váltható belépő a Hungexpón lévő programokra, amely tartalmaz egy meleg ebédet is.
A kongresszusra plébániánk csoportját már regisztráltam. A csatlakozáshoz először egyéni regisztrációt
kell létrehozni a https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio
oldalon. Ezután a "Csoport" menüpontban az "Új csoport hozzáadása" gomb alatt kell megadni csoportazonosítónkat, ami a következő: IEC-268S. Ha valakinek nem
sikerülne a csatlakozás, vagy elakad a folyamatban, jelezze a nek2020@ujlakitemplom.hu e-mail címen, és
szívesen segítünk!
A nyitó és záró szentmisén, valamint a szombati körmeneten és – ha leszünk elegen – egy hétköznap esti
koncerten is közösen mint plébániai csoport tervezünk
részt venni. Ennek részleteit később ismertetjük.
Munkácsi Péter

Tetőfelújítás
Felhívás közösségi adakozásra és plébániai önkéntes munkavégzésre
Kedves Újlaki Hívek!
A plébániai közösségi épületrész tetőszerkezetének
cseréplécezése az idők során tönkrement. Emiatt a cserepek elmozdultak, meglazultak. Így a tető beázik és balesetveszélyessé vált. Félő, hogy egy nagyobb viharban a
cserepek elkezdenek lepotyogni. Ezért a helyreállítás
sajnos nem tűr halasztást, így idén július 5-től megkezdjük a munkálatokat, a cserepek leszedését, a lécezés cseréjét, majd a cserepek visszarakását.
A felújítási munka 5 millió forintba fog kerülni,
melynek egy részét önkormányzati támogatásból fedezzük, a maradék részt viszont nekünk kell összegyűjtenünk. Ebből a célból kérjük szépen a kedves hívek támogatását! Tegyünk együtt plébániánkért, ki-ki saját lehetősége szerint! Minden kis hozzájárulásnak értéke van,
ha összeadjuk erőinket – legyen az anyagi vagy kétkezi
munka –, láthatóvá válik a közösség ereje, képessége!
Ennek megfelelően adomány formájában, illetve önkéntes munka formájában is segíthetjük a munkálatokat.

Adományainkat plébániánk OTP Banknál vezetett (Budapest-Újlak SB Plébánia, OTP 11702036-20546803
számú) számlájára történő utalással juttathatjuk el, de
személyesen is be lehet fizetni a sekrestyében vagy a plébánia irodájában. Kérjük szépen az átutalás közleményébe megjegyzésként odaírni, hogy: CSERÉP.
Egyúttal szeretettel várjuk azokat, akik a felújításban
készek személyesen is részt venni. A cseréplécezés cseréjét kötött munkarendben végezzük, melyhez hat héten
át munkanaponta 3 fő segítségére van szükség, akik a lécek és cserepek le- és feladogatásában segédkeznek,
ezen kívül a fizikai munkában résztevők számára ebéd,
uzsonna, vacsora elkészítésére is várjuk a jelentkezőket.
Jelentkezni lehet az Információs csoportnál vagy e-mailben a következő címen:
cserepezes@ujlakitemplom.hu
A közösen végzett munkának közösségformáló ereje
van. Legyen egy közösségi élmény az együtt elvégzett
munka! Előre köszönjük a segítséget!
Kiss Márton
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Plébániánk rendszeres programjai
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)

2021. június

Hírek, hirdetések
Június 4-e, péntek a trianoni békediktátum évfordulója. Délután 4 órakor együtt imádkozunk a templomban a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelméért, fél 5-kor pedig
harangszóval emlékezünk a történelmünket meghatározó eseményre.

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden
hónap első szombatján az esti szentmisék után
1930-ig.

A NEK titkársága ismét közös imára hívja a világot Úrnapja ünnepének előestéjén. Ennek keretében Szentségimádás lesz
templomunkban június 5-én 17 órától az egészségügyi dolgozókért, az ő részvételükkel.

Zsolozsma: pénteken 700, vasárnap 1730, minden
hónap 27-én Szent Margit vesperás 1730.

Tekintettel a járványügyi helyzet javulására, templomunkban
június 6-án lesz utoljára fél 8-kor szentmise.

Iroda: (1023 Bp., Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
hétfőn és pénteken: 1000-től 1200 óráig,
kedd, szerda, csütörtök: 1600-tól 1800 óráig.

Június 6-án, vasárnap Úrnapja. A járványügyi helyzet lehetővé teszi ismét a körmenet megtartását, melyet hagyományosan
a 9-es szentmiséhez kapcsolódóan tartunk a szokásos útvonalon
(Szépvölgyi út, Ürömi út, Zsigmond tér, Bécsi út). A fél 11-es
szentmise ezért később kezdődik.

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21én a 1800 (vasárnap esetén a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel
minden hónap első szombatján a 1800 órai szentmisét.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafüzért minden hónap első keddi napján 16 órától a Szent
Margit teremben.
Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között.
Bibliaóra minden hétfőn este 7 órakor személyes
jelenléttel és online, zoom kapcsolódással.
A Sarlós Boldogasszony Kórus továbbra is hétfőn és csütörtökön tartja próbáit a Szent István
hittanteremben, személyes részvétellel, hacsak a
vírushelyzet ezt meg nem akadályozza. A próbák
ideje hétfőn 1900–2100, csütörtökön 1730–1930.

Családi események
Halottaink:
Baráth László (80), Istvánkó Zsolt (67),
Kövér Istvánné Mária (80), Győrbíró Károlyné Ilona (88).
A keresztség szentségében részesültek:
május 28-án Tárnok András, május 30án Lekrinszki Misella Magdolna és
Kiss Borbála.

Társadalometika kör június 11-én, pénteken 19 órai kezdettel,
személyesen a Szent István teremben.
Nyári Újlaki Fesztivál: június 12-én este 7 órakor a plébánia
udvarán (ld. külön írásunkat).
Június 13-án tartjuk templomunk felszentelésének ünnepét.
Az ünnepi fél 11-es szentmisét latin nyelven mutatja be Ferenc
atya. Ekkor kerül sor az Újlakért emlékérem átadására is a két
kitüntetettnek.
Június 20-án, vasárnap a fél 11-es szentmisén Bíboros úr megbízásából Ferenc atya szolgáltatja ki a bérmálás szentségét 12
testvérünknek.

Búcsúi előzetes
Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe,
templomunk búcsúnapja. Mivel az ünnep péntekre esik, az ünneplés nagy része vasárnapra,
július 4-ére tevődik át. Reméljük, a járványhelyzet javulása lehetővé teszi, hogy az elmúlt
években kialakított hagyományainkat folytathassuk mind a templomban (fél 11-től énekes
„nagymise”), mind a templomkertben.
Utóbbi helyszínen a bográcsozás gondolata
is felmerül kedvező vírushelyzet és kellő jelentkezés esetén.
Résztvevők jelentkezését és további javaslatait is szívesen fogadják az „Újraépítő csoport” tagjai.
Sz. J.
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