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Misi bácsitól búcsúzunk 

Kollár Mihály 
1926. augusztus 
31-én született a 
Felvidéken, a ma 
Szlovákiában ta-
lálható Pozsony-
vezekényen, hat-
gyermekes kis-
birtokos család-

ban. Édesapja, szintén Kollár Mi-
hály, jól képzett csizmadia is volt. 

Misi bácsi még a háború előtt, 13 
éves korában átkerült Újpestre aszta-
losinasnak. Mestere nagyon megbe-
csülte, különmunkákkal is megbízta. 
A zsidóüldözés idején mestere fele-
ségét biztos helyre kísérte. 

Mint leventét a háború végén még 
besorozták, szanitécként sebesülte-
ket szedtek össze. A visszavonulás 
során eljutott Felső-Ausztriáig, 
ahonnan kalandos módon, fogolytá-
borokat megjárva keveredett haza. 
Legidősebb bátyja, János, elesett a II. 
világháborúban. Az ő elvesztése ha-
láláig elkísérte.  

Családja az 1947. decemberi átte-
lepítéskor (Beneš-dekrétum) a makói 
járásban lévő Pitvarosra került. Mi-
hály Budapesten a KALOT (Katoli-
kus Legényegylet) tagja lett, ahol az 
újlaki templom későbbi plébánosa, 
dr. Bády Ferenc volt az országos 
ügyvezető elnök. A KALOT-ban ta-
lálkozott Mihály Mindszenty József 
bíborossal, akinek verset is mondott. 

1948 és ’51 között a budapesti 
Vörösmarty Mihály dolgozók gim-
náziumában tanult és jeles ered-
ménnyel végzett. Közben éjjel is dol-
gozott (pl. vagonkirakás) és gyűjtött 
a továbbtanulásra. 

Böjtölés nehéz időkben 

Az idei nagyböjtünk eltér az előző évekétől. Az elmúlt évtizedekben, hús-
vétra készülve, sokan azon gondolkodtak, milyen módon mondjanak le meg-
szokott kényelmükről vagy szórakozásukról, hogy ki tudják fejezni a szenvedő 
Jézus iránti szeretetüket. Az idei nagyböjtben nemcsak a lélek igénye, hanem 
külső kényszerítő erők, pénzbeli korlátok is hatással lehetnek elhatározásainkra. 
Lehetnek ugyanis olyan megszokásaink, olyan kedvteléseink, amelyeket már 
nem engedhetünk meg magunknak. Kevesebben tehetik meg, hogy reggelire 
tejből készült vajjal megkent péksüteményt egyenek, netán finom lekvárt is ken-
jenek rá. Egyre kevesebben fűthetik egész lakásukat kellemes melegre a sok-
szorosára emelkedett gáz- és villanyszámla miatt. Végül egyre kevesebben en-
gedhetik meg maguknak, hogy egy borsosabb árú nyári utazáson törjék a fejü-
ket. De akiknek mindezekre még telik, azok sem élhetnek nyugodt lelkiismeret-
tel a megszokott módon, mert naponta találkozhatnak akár családjukban, akár a 
szomszédban olyanokkal, akiknek már meg kellett húzniuk a nadrágszíjat. 

Elgondolkodhatunk rajta, hogy ilyen körülmények között hogyan böjtöl-
jünk, hiszen tetteinket már nem az erények, hanem a szükség irányítja. Az Egy-
ház arra tanít minket, hogy a cselekedet értékében a szívbéli gondolatok, a jó-
szándék és a szeretet kifejezése erkölcsi szempontból meghatározók lehetnek. 
Egy lemondásra kényszerült ember sokkal jobban együtt tud érezni azokkal, 
akiknek sohasem volt lehetőségük rá, hogy a kellemesebbet válasszák. Ez az 
együttérzés és annak kifejezése pedig már erény. Sőt, saját tapasztalatainkból is 
megtudhatjuk, miként lehet megszólítani egy szükséget szenvedő embert, vagy 
milyen vigasztalást adhatunk egy megalázott helyzetben lévő társunknak. En-
nek a tapasztalatnak és az ebből származó szeretetnek a fontosságát a Szentírás 
is hangsúlyozza. Az Ószövetségben Izajás így jövendöl az Isten szolgájáról, a 
Messiásról: Ő a „fájdalmak férfija”, „aki tudja, mi a szenvedés” (Iz 53,3). Egy 
másik helyen pedig így beszél a Felkent küldetéséről: „A megtört nádszálat nem 
töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, 
nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja 
a földön. (Iz 42,1) Jézus ezeket a képeket önmagára értelmezte, vállalta, mert 
tudta, hogy a „szenvedő szolga” sorsával való azonosulás közel viszi őt a szen-
vedéseket átélő emberekhez. Később az Egyház tagjai Jézustól tanulhatták el, 
miként kell a segítségre szoruló embert megszólítani és terheit hordozni. 

A nagyböjt tehát anyagi szűkösségünk és korlátaaink megtapasztalása által 
a lelki elmélyülés ideje is lehet számunkra. A Jézus szenvedéstörténetén való 
elmélkedés, a keresztút egyes stációnak mélyebb átgondolása lehetőséget adhat 
rá, hogy még közelebb kerüljünk Üdvözítőnkhöz és korlátaikkal küszködő test-
véreinkhez. Saját sebeink fájdalmát átérezve és a kegyelem erejét megtapasz-
talva válhatunk képessé arra, hogy orvosoljuk a bűn által sértett világ sebeit. A 
háború rémével fenyegető és anyagi nehézségekkel küszködő világunk az 
együttérzés kifejezésére és a gyógyító szeretet közvetítésére megannyi lehető-
séget ad számunkra. Használjuk ki ezeket a lehetőségeket.  

Újlaki Hangok 

Ferenc atya 
folytatás a 2. oldalon 
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Az ELTÉ-n fizika-kémia szakon 

tanári diplomát szerzett 1956-ban. 
Tanári foglalkoztatását párttagság-
hoz kívánták kötni, így inkább bú-
torgyári laboráns lett. Mintegy har-
minc évig egy munkahelyen dolgo-
zott, szakmai munkájáért többször 
is kapott kitüntetést. Az Iskolabú-
tor- és Sportszergyártól ment nyug-
díjba 63 éves korában mint labora-
tóriumvezető. 

1955 végén megnősült, házassá-
gából két gyermek született. 1961-
ben költözött családjával a Mátyás-
hegyre, az újlaki plébánia terüle-
tére. A vallás gyakorlásában példás 
keresztény, családjában gondos apa 
volt. 

1966-ban került be az egyház-
községi képviselőtestületbe, ahol 
nagyon aktív munkát végzett. Nem 
állt tőle messze a fizikai munka 
sem, de pénzügyi feladatokkal is 
foglalkozott. Gyakran látta el mű-
szaki tanácsokkal is a képviselőtes-
tületet, melynek sokáig rendes, 
majd pedig tiszteletbeli tagja volt. 
Misi bácsi kapta meg először a 
PRO ECCLESIA (Újlakért) emlék-
érmet, melyet 2011-ben főpászto-
runk, Erdő Péter adott át neki.  

Nyugdíjba vonulását követően, 
míg bírta, napi szentmise-látogató 
és áldozó volt. Amíg szeme világa 
megengedte, a zsolozsmákon is 
rendszeresen részt vett. 

Beteg feleségét gondosan 
ápolta, 2021 márciusában azonban 
megözvegyült. Ekkor még elég jó 
fizikai állapotban volt, de ezután ál-
lapota gyorsan romlott. A halála 
előtti vasárnapon, bár már gyenge 
volt, részt vett szentmisén és áldo-
zott. Élete 97. évében, 2023. január 
25-én tért meg Teremtőjéhez.  

                                    Keresztény szófejtés 

legenda 
 

szavunk ugyanabból a latin igéből ered, mint az előző számban tárgyalt lecke. Az 
a bizonyos ige pedig a legere, melynek jelentése ’olvasni’. A leg- imperfectum 
tőhöz hozzáillesztve a három nem -(e)ndus, -(e)nda, -(e)ndum végződését, meg-
kapjuk az ige ún. beálló melléknévi igenevét (participium instans passivi): ’olva-
sandó’. (Hogy a két nyelvben az azonos, de legalábbis hasonló jelentésű toldalék 
alakjában is ennyire hasonlít, több mint meglepő.)  

A latin nyelv furcsasága, hogy a melléknév(i igenév) nőnemű egyes száma és 
semlegesnemű többes száma sokszor egyaránt -a-ra végződik. A legenda tehát 
’olvasandók’ jelentésű is, és valóban, a melléknévi igenév többes számú alakjá-
val nevezték meg az olvasnivalót. 

Az eredetileg tehát többes számú szót a római ókor elmúltával latinul már 
kevésbé tökéletesen tudó klerikusok, szerzetesek kezdhették el egyes számú alak-
nak tekinteni és ekképpen használni. (Hasonlóképpen módosult a biblia szó je-
lentése is: eredetileg ’könyvecskék’, többes szám semlegesnem, utóbb viszont 
’könyv[ecske]’, egyes szám nőnem.) 

Az évszázadok során a szó jelentése is módosult. Mi is volt ajánlott olvas-
mány a kolostorban? A Szentírás mellett a jó példák: a szentek élete. A szó je-
lentése erre az értelemre szűkült le: ’szentekről szóló olvasmány’.  

Valljuk be: a középkor hiszékenysége fantasztikus elemeket is szívesen ol-
vasztott bele a szentekről szóló történetekbe. Anélkül, hogy tagadnánk a csodá-
kat, nyugodtan lehetnek fenntartásaink egyes hihetetlen elbeszélések, elbeszélés-
elemek iránt. (Amik nem tényeket közölnek, hanem példázatok, tanító történe-
tek.) Az újkorban kezdődhetett el – előbb nyugatabbra, azután minálunk is – a 
fenntartások beleértése a szó jelentésébe, és így alakult ki fokozatosan mai ér-
telme: nem bizonyított, kiszínezett régi történet jelentős személy(ek)ről. 

Ahogy a leckék gyűjtőhelye a lekcionárium (magyarosan írva), úgy a legen-
dáké a legendárium. Ezen szabályos latin szóképzés szerint találunk földet 
(terra) a terráriumban, vizet (aqua) az akváriumban, régi (antiquus) dolgokat az 
antikváriumban.  

Olvasni tehát latinul: legere. Csakhogy a szó régebbi, mint az olvasás tudo-
mánya; szavunk eredeti jelentése: ’szedeget, gyűjt, összeválogat’. Elvégre a be-
tűk, szavak összeszedésével, összeválogatásával jutunk el az íromány értelmé-
hez! Egyébként a görög  (legein) ige jelentéstörténete is hasonló, ’gyűjtö-
get’-től az ’olvas’-ig, de jelenthette azt is, hogy: ’szól, beszél’, hiszen aki ezt 
teszi, az is ’összeszedeget’ szavakat. Hasonlóképpen alakult a német lesen ige 
jelentése is, alighanem latin hatásra, vö. vorlesen ’felolvas’, de auflesen jelentése 
’felszed’ mind a mai napig). 

A legere származéka a legio főnév is, melyet szintén beolvasztottunk anya-
nyelvünkbe némi magánhangzó-nyújtással: légió. Korábban, a köztársaság ide-
jén egyetlen légió alkotta a római hadsereget, melynek 4200 gyalogos és 300 
lovas tagja volt. A légionáriusok ’válogatott legények’ voltak, így kaphatták ne-
vüket a ’gyűjteni, válogatni’ jelentésű legere igéből.  

A légiók száma a császárkorra nagyon megnövekedett, az Augustus halála-
kori 25 légió létszáma pedig még egyenként is nagyobb volt a régi egyetlen légi-
óénál. Sokasággá vált a „légió”. Így érthető a gerazai megszállott válasza, amikor 
Jézus megkérdezte: „Mi a neved?” „Légiónak hívnak – válaszolta –, mert sokan 
vagyunk.” (Mk 5,9)  

  

Szaszovszky József 

folytatás az 1. oldalról 

A család és a szerkesztőség 
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A képviselőtestület  
üléséről röviden 

A február 7-i ülésen a képviselők 
elfogadták a 2022. évi számadást és 
megvitatták, majd elfogadták a 2023. 
évi költségvetést. Erre az évre nem ter-
vezünk nagyobb beruházásokat, in-
kább csak kisebb kiegészítéseket, mi-
vel a megnövekedett energiaárak miatt 
feltehetően tartalékainkhoz is hozzá 
kell majd nyúlnunk. Csak a plébániai 
kaputelefonrendszer kicserélését ter-
vezzük a II. kerületi önkormányzat tá-
mogatásával. Ferenc atya kiemelte, 
hogy hálával tartozunk híveinknek a 
perselypénz növekedéséért, ami lehe-
tővé tette a jelentősen megnövekedett 
rezsiköltségek kifizetését. Az egyház-
községi hozzájárulással és adománnyal 
is segíthetjük megőrizni plébániánk 
pénzügyi egyensúlyát. 

 

Még egyszer a  
Szent Margit miséről 

Erdő Péter bíboros úr az egyházmegyei 
körlevélben így emlékezik meg a janu-
ári miséről: „Szent Margit kolostorá-
nak romjainál felejthetetlen szentmisét 
ünnepeltünk és döbbent tisztelettel ál-
lapítottuk meg, hogy az engesztelés és 
az önfeláldozó, tevékeny könyörgés né-
pünkért és az egész világ békéjéért a 
Szent Árpád-házi Királylány olyan 
öröksége, amely ma újra nagyon idő-
szerű.”  

     Bemutatkozik a Kézdy család     Újlaki családok 
A Kézdy család régi óbudai család, tagjai több generáción keresztül kö-

tődtek Újlakhoz és a környékhez. 
Ezer szálon kapcsolódunk a Sarlós Boldogasszony plébániához is. A 

Szépvölgyi úti körmeneti kápolnában volt az esküvőnk. Jelenleg már a har-
madik generáció ministrál a templomban vasárnaponként.  Éves program-
jainkat mindig próbáljuk olyan jeles eseményekhez kötni, mint például a 
januári margitszigeti szabadtéri mise. 

A szülők közül Ágota angol-testnevelés szakos tanár, Dániel pedig ma-
gyar borokkal foglalkozik már több, mint 20 éve, kiemelt szakterületei To-
kaj és Mátra. Közös hobbink a kirándulás és többféle sport, amiből szeren-
csére a gyerekekkel is egyre többet tudunk együtt űzni. 

Gyermekeink 
(Hanga, Bendegúz, 
Boldizsár és Buda) 
a környékbeli Péter 
és Pál szalézi óvo-
dába jártak/járnak, a 
nagyobbak most 
már a Szent Angéla 
ferences iskola kö-
telékébe tartoznak. 
Ahogy a gyerekek 
növekednek, egyre 
több irányba men-
nek, számtalan kü-
lönböző program-
juk, feladatuk van/ 
lesz, de fontosnak 
tartjuk, hogy a csa-
ládon kívül is le-
gyen egy olyan kö-

zösség, ahol korosztálytól függetlenül együtt lehetnek, ezért is keressük a 
rendszeres újlaki programokat. 

Nagyon szeretünk ebben a városrészben lakni, mert szerintünk egész 
Óbuda család- és gyerekbarát része Budapestnek. A hegyek és a Margit-
sziget közelsége még olyan nehéz helyzetekben is sok lehetőséget nyújt, 
mint amilyen a koronavírus-járvány időszaka volt. Az egész környéknek 
van egy békebeli hangulata, ami jó kihatással van a mindennapokra is. 

Örülünk neki, hogy az utóbbi években újra benépesült gyermekekkel és 
fiatalokkal az újlaki plébánia, ezzel erős reményt adva a fiatalabbak köré-
ben egyre hanyatlóbb keresztény világban. Nagyon jó érzés látni, hogy 
egyre több féle program, csoport alakul, indul el. Mi terveink szerint sokáig 
szeretnénk a közösség aktív tagjai lenni. Véleményünk szerint a vasárnapi 
gyerekmise hosszútávon is megalapozhatja Újlak jövőjét. Köszönet ezért 
a közösség minden tagjának, azoknak, akik aktív szervezői ennek és azok-
nak is, akik elfogadják a néha virgoncabb, hangosabb gyerekeket. 

 

  
Kézdy –Szeghi Ágota, Kézdy Dániel 

H.Z.E. 
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Az újlaki gitáros kórusról
Aki már legalább néhány hétvégén – vagy éppen 

adventi hajnali szentmisén – megfordult az újlaki 

templomban, tapasztalhatta, hogy háromféle zenei 

szolgálat van minálunk. Vagy kántorunk, Tóth Miklós 

Zsolt énekel és orgonál, vagy Török Andrea vezényle-

tével a Sarlós Boldogasszony kórus énekel és zenél, 

vagy a fiatalokból álló gitáros kórus éneklésébe kap-

csolódhatunk bele. Ez utóbbiakat szeretnénk az aláb-

biakban bemutatni az újlaki híveknek. 

A nagy barokk, klasszikus és romantikus zenemű-

vek mellett nehezen jutott be a könnyűzene a templo-

mok falai közé. Világszerte talán a XX. század köze-

pén sikerült ez, magukat ateistának mondó államok-

ban egy-két évtizeddel később. Magyarországon e té-

ren Sillye Jenő szerzett elévülhetetlen érdemeket, aki 

a mi Kovács Gábor atyánk szövegeire is komponált 

zenét (Jöjj, Lángoló!). 

Újlakon talán a hetvenes években állt össze az első 

gitáros kórus, ami jelent legalább egy gitárt, egy kis 

énekkart és szerencsés esetben néhány egyéb hang-

szert. A kórus vezetője hagyományosan gitáron ját-

szik. Nyerges Ágnes volt az első e téren, nem sokkal 

később Vajnai Krisztina (Vajesz) vezetésével is ala-

kult gitáros kórus. Évekig mindkét énekkar szolgált, a 

9-es diákmisén vagy az akkor még létező esti 7 órás 

ifjúsági misén. Mivel mindkét kórusból sokan családot 

alapítottak és elköltöztek, megújulásra volt szükség. 

Ekkor már csak egy kórus szolgált, melyet hosszabb-

rövidebb ideig szervezett és vezetett Havasi Ildikó, 

Udvary Orsolya, Sönfeld Mátyás és Smaraglay Zoltán. 

A zene hangzásának különösen jót tett, hogy a gitáron 

kívül más hangszereken játszó zenészek is közremű-

ködtek az együttesben: régebben Jobbágy Zsuzsi he-

gedűn, Takács Kati csellón, majd később Bíró Zsófia 

fuvolán, Gracza Krisztina (Ipszi) csellón játszott mű-

vészien – akár újlaki műsoros esten is. 

Smaraglay Zoli mun-

káját rövid ideig Zámolyi 

Csaba folytatta; tevékeny-

ségén sokat nehezített a 

koronavírus-járvány. A 

ragály csökkenésével a 

kórus egyik törzstagja, 

Lasetzky Krisztina szer-

vezte újjá a csapatot. 

Kriszta tanult ugyan éne-

kelni és fúvós hangszeren 

játszani, gitárosként azon-

ban autodidakta; a gond-

viselés úgy hozta, hogy if-

júsági közössége egyik 

tagjától kapott egyszer 

egy gitárt karácsonyra. 

Szorgalmasan és nagyrészt önállóan megtanult rajta 

játszani.  

A kórust jelenleg 6–8 fő alkotja, kisebb gyerekek 

és már felnőtt fiatalok, sőt, szülő is van, aki bekapcso-

lódott a zenélésbe. Énekeik forrása a „szájhagyo-

mány”, egyházi énekes- és imakönyvek, valamint az 

internet. Második vasárnaponként szolgálnak a kilen-

ces misén, ilyenkor előtte fél nyolctól próbálnak. Éne-

kelni, zenélni szerető fiatalok csatlakozását szívesen 

fogadják. 

PS. Cikkünkhöz szívesen fogadunk pontosítást, kiegé-

szítést olvasóinktól, valamint a kórus volt és jelenlegi 

tagjaitól. 

  

H.Z.E.–L.K.–Sz.J. 
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Az egyházközségi hozzájárulásról
Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást („egy-

házi adó”) minden katolikusnak arra a plébániára kell be-
fizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideigle-
nes lakcíme van), CIC 518. kánon. Tehát a plébániához 
való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint 
automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekmé-
nyekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választá-
suk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plé-
bániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez 
azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett „egyházi 
adóval”. A kért „egyházi adó” mértéke a nettó jövedelem 
1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik 
„egyházi adójukat”(www.esztergomi-ersekseg.hu). 

Az egyházközségi hozzájárulás befizethető sze-
mélyesen az irodában vagy banki átutalással plébáni-
ánknak az OTP Banknál vezetett Budapest-Újlaki Sar-
lós Boldogasszony Plébánia nevű (rövid név: Újlaki 
Plébánia), 11702036-20546803 számú számlájára tör-
ténő befizetéssel, a közlemény rovatban „egyházköz-
ségi hozzájárulás” megjelöléssel. Kérjük a lakcím fel-
tüntetését is. 

Akik nem plébániánk területén laknak, de templo-
munkba járnak, ők nagylelkű adományaikkal tudják se-
gíteni egyházközségünket a fenti számlaszámra történő 
befizetéssel, a közlemény rovatban „adomány” megjelö-
léssel és a lakcím feltüntetésével. 

Plébániánk területe kerületenként és utcák szerint: 

II. kerület:  
Alsó Zöldmáli út  
Apostol u. 20 és 15-től 
végig  
Aranykakas u.  
Árpád fejedelem útja 7-48  
Barlang u.  
Bécsi út 1-35, 2-32  
Boróka u.  
Búzavirág u.  
Cirbolya u.  
Csalit u.  
Csatárka köz  
Csatárka út 11-től és  
16-tól végig  
Csejtei köz  
Csejtei u. 
Cseppkő u.  
Cserfa u.  
Cserje u. 19-23, 20-24  
Csíksomlyó u.  
Dara u.  
Darázs u.  
Daru u.  
Fajd u. 1-5  
Feketefenyő u.  
Felhévízi út  
Felső Zöldmáli út  
Ferenchegyi lépcső  
Ferenchegyi út 1-35  
Frankel Leó u. 31-től és 
50-től végig  
Glück Frigyes út  
Görgényi út páratlan  
Harcsa u.  
Jolsva u.  
Józsefhegyi lépcső  
Józsefhegyi út 1-11, 2-6  

Kavics u.  
Kecskehegyi út  
Kilátás u.  
Kolozsvári Tamás u.  
Komjádi Béla u.  
Kupech u.  
Lajos u. 1-41, 2-34  
Lívia u.  
Lublói u.  
Lukács u.  
Mecenzéf u.  
Napsugár lépcső  
Napsugár u.  
Őzgida köz  
Őzgida u. 
Palatinus u.  
Pitypang u.  
Pusztaszeri köz  
Pusztaszeri út 1-57, 2-54b  
Repkény u.  
Ruthén u.  
Sajka u.  
Sarolta u.  
Selyemakác u.  
Szalamandra köz  
Szalamandra út  
Szemlőhegy u. 23c-33a  
Szépvölgyi köz  
Szépvölgyi út páros oldal 
és 153-tól végig  
Szeréna köz  
Szeréna út  
Szikla u.  
Szivarfa u.  
Tiszafa u.  
Törökvész út 65-től végig  
Turista u.  
Ürömi köz  

Ürömi út  
Verecke köz  
Verecke lépcső  
Verecke út  
Vérhalom tér 1-7  
Vérhalom u. 23-31  
Vend u.  
Vihorlát u.  
Vörösbegy u.  
Vörösberkenye u.  
Zöldkert út  
Zöldkő u.  
Zöldmáli lejtő  
Zuhany u.  
Zsigmond köz  
Zsigmond tér  
Zsindely u. 
 
III. kerület:  
Árpád fejedelem útja  
49-69  
Bécsi út 37-85, 34-92 
Bokor u.  
Csatárka út 1-9, 2-14  
Csemete u.  
Dereglye u.  
Doberdó u. 2-4  
Evező u.  
Fergeteg u.  
Flóra u.  
Folyóka u.  
Folyondár köz  
Folyondár u. 
Galagonya u.  
Guckler Károly u.  
Gyík u.  
Haránt köz  
Haránt u. 

Hármashatárhegyi út  
páros oldal 
Hegyoldal u.  
Jószerencse u.  
Kecske köz  
Kecske u. 2-30  
Kiscelli köz  
Kiscelli lejtő  
Kolostor u.  
Kolosi tér  
Kőzet u.  
Lajos u. 43-91, 36-90  
Mátyáshegyi dűlő  
Mátyáshegyi köz  
Mátyáshegyi út  
Mikoviny u.  
Nagyszombat u. 2-20, és 
23-27  
Nyereg u.  
Pálvölgyi köz  
Pálvölgyi út  
Remete köz  
Remetehegyi árok  
Remetehegyi út 1-49, és 
2-76  
Seregély köz  
Seregély u.  
Szélvész u.  
Szépecske köz  
Szépvölgyi út 1-151  
Toboz u.  
Uszály u.  
Végvár u.  
Virág Benedek u.  
Zöldlomb u. 
 
XIII. kerület: 
Margitsziget 
   

A szerk. 
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Plébániánk rendszeres programjai  
Miserend:  

Újlaki plébániatemplom:  
hétköznapokon: 630 és 1800, 
vasárnap: 900, 1030, 1800. 

Szent Mihály kápolna: 
minden hó első vasárnapján 
és 18-án 1600. 

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

Szentségimádás: minden csütörtökön és min-
den hónap első szombatján az esti misék után 
1930-ig.  

Zsolozsma: pénteken (nagyböjtben kedden is) 
laudes 700, vasárnap vesperás 1730, minden hó-
nap 27-én Szent Margit vesperás 1730. 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 
21-én a 1800 órai szentmisét (vasárnap esetén a 
9-es misét). 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel 
minden hónap első szombatján a 1800 órai misét. 

Rózsafüzér: keddi napokon 1730-tól a temp-
lomban.  

Könyvtár: vasárnap 945 és 1030 között. 

Bibliaóra minden hétfőn 1900 órakor a Szent 
Margit teremben. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái hétfőn 
és csütörtökön 1900 órakor kezdődnek a Szent 
István teremben.  

Nyugdíjasklub: március 7-én és 21-én 10 óra-
kor a Szent Margit teremben. 

Dúdoló: zenés foglalkozás 4 éven aluli gyere-
keknek és kísérőjüknek minden csütörtökön 10 
órakor a Szent Margit teremben.  
 

Bizony, ha ránkvirrad 
az ítélet, nem kérdik, 
mit olvastunk, hanem 
hogy mit cselekedtünk; 
nem kutatják, mily szé-
pen beszéltünk, hanem 
hogy milyen szentül él-
tünk.  

Kempis Tamás 

                                             Hírek 
Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjt pénteki napjain, 
szentáldozás után, feszület előtt, áhítattal elimádkozza a következő 
imát: 
Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem 
egész buzgóságával kérlek és könyörgöm Hozzád; öntsd szívembe 
a hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit, bűneim fölötti igaz bá-
natot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot. Megilletődéssel 
és szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmél-
kedem fölöttük, szemen előtt tartva, amit Dávid próféta megmon-
dott rólad, jóságos Jézusom: „Átlyuggatták kezemet és lábamat, és 
megszámlálták minden csontomat”. 

Nagyböjt pénteki napjain keresztutat járunk este ½ 6-kor temp-
lomunkban.  

A nagyböjti felkészülésünket segítő lelki délután március 18-án 
15 órakor kezdődik a Szent István teremben. Az elmélkedést 
Fábry Kornél atya tartja. A lelki töltekezés az esti szentmisével ér 
véget. 

Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnephez 
kapcsolódóan a reggeli szentmisén lesz a lelki örökbefogadás, ek-
kor vállalhatjuk, hogy 9 hónapon keresztül naponta imádkozunk 
egy veszélyben levő magzatért. 

Kiscelli keresztút: március 25-én du. 3-kor találkozunk a Kiscelli 
Múzeum előtt lévő I. stációnál, a helyszín megközelíthető a Kis-
celli utcán gyalogosan, vagy a Kolosy térről a 14.38-kor induló 
165-ös busszal. 

A március 26-i vasárnap a perselyadományokat a Szentföld ja-
vára gyűjtjük. 

A képviselőtestület március 28-án, kedden 19 órától ülésezik a ta-
nácsteremben. 

Április 1-jén, szombaton 9 órától lesz templomunk húsvéti nagy-
takarítása. Aki ebben a munkában részt tud venni, kérjük, hogy 
iratkozzon fel a jelentkezés@ujlakitemplom.hu e-mail címen. vagy 
az információs irodában. 

A hétköznapi szentmiséken csak az első két padtömböt fűtjük, 
ezzel is csökkentve templomunk jelentősen megemelkedett vil-
lanyköltségét. 

Február 26-án a perselygyűjtés a katolikus iskolák javára tör-
tént. Köszönjük a hívek adományait, az összegyűlt 350.000 forintot. 
 

 

           Családi események 
Halottaink: Kollár Mihály (96), Pogány Leventéné Il-
dikó (82), Nagy Jenő (83), dr. Karácsony-Molnár Erika 
(66), Gyöngyösi Árpádné Márta (87) 
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