
PROGRAMAJÁNLAT AZ ÚJLAKI HÍVEKNEK… ÉS A JÓSZÁNDÉKÚ ÉRDEKLŐDŐKNEK 

        XVI. Ars Sacra - 2022. szeptember 17-25. 

           „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” (Jn 13,34) 

Az „ARS SACRA Fesztivál” évek óta kapcsolódik a Kulturális Örökség Napjai 

programhoz – amely minden szeptember 3-ik hétvégéje, az idén, 2022-ben 

szeptember 17/18 –, de hosszabban is tart annál. Mindenkinek szeretettel 

ajánljuk a különböző érdekes helyszínekhez is kapcsolódó gazdag 

programjukat:  https://www.ars-sacra.hu/fesztival-programok  

Az elmúlt években templomunk, a Budapest-Újlaki, Sarlós Boldogasszony 

templom is szerepelt a helyszínek között. Az idén ezt érdemes összekötni egy 

másik, közeli Ars Sacra helyszín meglátogatásával: a Kiscelli Múzeumban a 

„Schervitz Mátyás budai barokk festő” időszaki kiállítás közös 

megtekintésével. A kiállítás egyik fontos 

darabját ugyanis templomunkból kölcsönözték: 

a Szent József oltárunk feletti oromkép 

Atyaisten ábrázolásáról van szó. A gyönyörűen 

restaurált kép az időszakos kiállítás végeztével, 

ez év október közepén, vissza fog kerülni az eredeti helyére (a magasba…) 

– most viszont még közelről is megszemlélhetjük! 

Az Ars Sacra programjában szeptember 24-én, szombaton 16 órakor lesz a 

Kiscelli Múzeum e kiállításán tárlatvezetés, amelyen a tervek szerint jelen 

lesz a kiállítás kezdeményezője, kurátora: Dr. Korhecz Papp Zsuzsanna 

restaurátor, művészettörténész (Szabadka, Szerbia) – akinek köszönhető a 

mi képünk gondos restaurálása is, valamint kurátortársa, Dr. Farbaky Péter 

(Budapesti Történeti Múzeum). 

Programajánlatunk: 2022. szeptember 24-én, szombaton találkozás a Sarlós Boldogasszony templomban, 

ahol 14:30-tól 15:10-ig rövid ismertetés lesz templomunk szakrális-művészeti vonatkozásairól. Innen 

közösen „megyünk fel a hegyre”: az egykori trinitárius kolostorban lévő Kiscelli Múzeumhoz. Az ajánlott 

útvonal: a Kolosy térről a 15:18-kor induló 165-ös busszal a Remetehegyi úti végállomásig, s onnan gyalog 

a Múzeumba. (Természetesen a múzeumban is lehet még csatlakozni). 

                                       

A cca. egy órás tárlatvezetés 16:00-kor kezdődik, de elég csak 17:30-kor visszaindulni (lesétálni a 17, 19, 

illetve 41-es villamos Szent Margit kórházi megállójához) az Újlaki templomba azoknak, akik a szombaton, 

18:00 órakor kezdődő vasárnapi előesti misével szeretnék zárni a programot. 

https://www.ars-sacra.hu/fesztival-programok

