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URUNK BEMUTATÁSA 

Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe 
  

Sok helyen még most is érvényben van az a régi 

szokás, hogy a szekrény egyik fiókjában a templomban 

megszentelt gyertyát őriznek. Ha a családon belül 

valamilyen jeles esemény történik, gyermek születik vagy 

házasságot kötnek, akkor ezt a gyertyát előveszik, 

szalaggal átkötik, meggyújtják, 

körbeülik. Az égő gyertya szétáradó 

fénye és melege a Gyertyaszentelő 

Boldogasszony ünnepét eleveníti fel 

a család számára. Jézus Krisztus a 

„Világ  Világossága” eljött közénk 

és fényével belevilágít családjaink 

életébe, békét és örömet adva 

számunkra. 

 

A Szentírás üzenete szerint, 

Jézust 40 nappal a születése után a 

Boldogságos Szűz Mária és Szent 

József elvitték a Jeruzsálemi 

templomba, hogy bemutassák 

Istennek, hálát adjanak, és áldozatot 

mutassanak be érte. Az esemény 

szépségét a találkozások adják meg. 

A Mennyei Atya találkozik a Fiúval, 

az Apostoli Hitvallás képét 

használva a „Világosság a 

Világossággal”. Ezzel a történet 

nem zárul le, mert ebből a 

világosságból, vagy más szóval 

isteni szeretetből részesül két idős 

ember Simeon és Anna próféta 

asszony. Az agg Simeon ígéretet kapott, hogy addig nem 

hal meg, amíg nem találkozik az Üdvözítővel, Anna 

próféta asszony pedig nem hagyta el a templomot, 

imádkozott és böjtölt. Ők részesülnek az Atya és Fiú 

találkozásának öröméből.  

 

A történeti leírások szerint a „gyertyaszentelő” 

elnevezés a V. századig vezethető vissza, amikor a keleti 

Egyházhoz tartozó Alexandriai Szent Cirill (+444) ezen az 

ünnepen arról tartott szentbeszédet, hogy „Égő lámpással 

ünnepeljük a nap misztériumát”. Az égő gyertya jelzi, hogy 

Urunk Jézus Krisztus a nemzetek világossága, aki azért 

jött, hogy utat mutasson az emberek számára és 

megvilágítsa az embert. A nyugati Egyházban az ünnepet 

Sergius pápa (678-701) vezette be. Ezt az ősi üzenetet jelzi 

ma is az ünnepi szentmise liturgiája. A II. Vatikáni Zsinat 

után kiadott rendelkezés szerint a szentmise keretén belül a 

pap Istenhez fohászkodva 

gyertyákat áldanak meg ezekkel a 

szavakkal:  

 

„Könyörögjünk! Istenünk, te vagy 

minden világosság kútfeje. A mai 

napon megmutattad az igaz lelkű 

Simeonnak a világ Világosságát. 

Alázatosan kérünk: álld meg és 

szenteld meg ezeket a gyertyákat. 

Fogadd kegyesen hívő népedet, 

amely neved dicsőségére 

egybegyűlt, hogy égő gyertyával 

járuljon színed elé. Add meg, hogy 

méltó legyen eljutni az erények 

útján az örök világosságba” 

 

Az ünnepnek fontos üzenete van 

a hétköznapi életünk egyik 

legfontosabb kérdésére: A napi 

feladatainkat végezve, ami gyakran 

jár együtt keresztek viselésével, 

hogyan találkozhatunk Istennel, mit 

tehetünk azért, hogy a kiáradó 

szeretet fénye a mi arcunkat is 

megfényesítse? A választ az agg 

Simeon és Anna próféta asszony példája adhatja meg. Ők 

azért találkozhattak a megszületett Üdvözítővel, és azért 

részesülhettek a szeretetében, mert állandó készületben 

éltek. A templomban voltak, imádkoztak és böjtöltek. Mi 

nagyon sokszor úgy várakozunk Istennel való találkozásra, 

hogy nem tesszük meg ezeket az előkészületeket. Lelkileg 

érzéketlenek vagyunk és hiányzik belőlünk az elhatározás 

és a kitartás. Az ünnep arra figyelmeztet minket, hogy a 

szeretetet jelképező fény befogadásához meg kell nyitni a 

szívűnket, és engednünk kell, hogy az áthassa életünket. 

 

Ferenc atya 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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Újlaki emlékek nyomában (IV.) 

A központi hatalom megerősödésével együtt járt, hogy a földek feletti joghatóságot is az uralkodó gyakorolta. Az 

Árpád-korban ennek alapja az a felfogás volt, hogy az ország a Szent Korona tulajdona ugyan, de a földje fölött a király 

rendelkezik. A terület egy része a király személyes használatára szolgál, más részét viszont az uralkodó személyeknek 

vagy testületeknek adományozhatja. 

IV. BÉLA (1235-1270) az apja, II. András által juttatott „haszontalan és felesleges örökadományok” visszavételével 

próbálta gyengíteni a bárókat. A királlyal szembeni elégedetlenség azonban 

olyan nagy volt, hogy 1239-ben Béla kénytelen volt felhagyni az adományok 

visszavételével. A tatárveszedelem után Magyarországra visszatérő király 

inkább megegyezésre törekedett az ország nagybirtokos nemeseivel. Mivel fő 

törekvése egy esetleges új tatár támadás elhárítása volt, korszerű kővárakat 

építtetett, és birtokadományaival erre ösztönözte alattvalóit is. A 

birtokadományozások azonban csökkentették a király bevételeit. Így egyre 

nagyobb hangsúlyt kaptak a királyi regálék, azaz a felségjogon szedett pénzek 

(például a só kereskedelme után szedett vámok). 

A vám a középkorban a kereskedőkre és az utazókra kivetett illeték volt. 

A kezdeti időkben a vámszedés a kereskedelem fellendítését, illetve a 

vásárvámok biztosítását szolgálta. Az első közlekedési vámszedőhelyek az 

országban a kereskedelmi utak mentén alakultak ki. Az Árpád-korban a 

közlekedési vámoknak két fajtája volt: a szárazföldi- (útvám) és a vízivám 

(rév-, híd-, hajó- és a leúsztatott fák vámja). A vámrendszer rendezésére 

1250-1255 körül IV. Béla tett kísérletet. A XIII. század végén is azokat a vámokat ismerték el jogosnak, melyeket IV. 

Béla jóváhagyott. A történeti kutatások az Árpád-korból 19 közlekedési vámszedőhely vámszabályzatát azonosították. 

Közöttük van Szentjakabfalva is, amely akkor Pilis megyéhez tartozott. „1269. október 3-án IV. Béla oklevele szerint a 

Hévíz melletti Szent Jakab-egyházat illette meg minden Budáról vagy Budára vitt hordó bor utáni 1 pondus vám 

(tributum), melyet ezen oklevéllel a veszprémi püspöknek adományozott.” (1 pondus vám kb. 10 dénárnak felelt meg. A 

„Hévíz” megnevezés Felhévízet jelenti.) Egy kutató véleménye szerint ez az oklevél nem tekinthető hitelesnek. [Ld.: 

Weisz Boglárka: Vámok és vámszedés az Árpád-kori Magyarországon, 2006.]  

Mivel a vámszedés királyi jogból eredt, így az uralkodónak jogában állt 

eladományozni a vámszedést. A XIII. században kialakult egy olyan tendencia, 

hogy a vámbirtokos a vámszedőhelyen igyekezett minél nagyobb területrésszel 

rendelkezni. Erre vonatkozó későbbi példa, hogy I. (NAGY) LAJOS KIRÁLY (1342-

1382) 1351-ben megerősítette anyjának, Piast Erzsébetnek a Borsod megyei 

Edelény, Borsod és Sáp királynéi birtokokra, illetve a Buda melletti 

Szentjakabfalva vámjára vonatkozó adományát. Az oklevélben kiemelte, hogy 

mindezt Erzsébetnek az iránta kora gyermekkorától tanúsított szeretete miatt 

tette. [Vö.: Szende László: Piast Erzsébet és udvara (1320-1380), 2007.] Tizenöt 

évvel később a királyné módosítással fordult fiához. 1366-ban Lajos király 

hozzájárult, hogy az óbudai rév biztosítsa az óbudai apácák megélhetését, míg a 

szentjakabfalvi szárazföldi vám kerüljön vissza az óbudai castrumhoz. A 

királynét pragmatikus okok vezethették: ez utóbbi ugyanis nagyobb jövedelmet 

hozott. 

Dr. Ráday Lóránt 
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Gondolatok az ökumenikus 

találkozóról 
 

          Január 22-én az esti szentmise után több keresztény 

egyházi közösség tagjaival együtt ökumenikus imaesten 

vettünk részt. A Szentírásból felolvasott részek és közösen 

végzett imák közben érezni lehetett, hogy a különböző 

közösségekhez tartozó hívek mennyire igyekeznek lelkileg 

egymáshoz közelebb kerülni. Úgy éreztem, hogy 

fiataljaink énekei mindenkire nagy hatással voltak. Először 

a templomunkban közös szentórán vettünk részt, utána a 

Szent István terembe mentünk. Itt, hallgatva a mellettem 

lévők beszélgetését a találkozó célján gondolkodtam. Úgy 

éreztem, hogy korábban mintha lettem volna már hasonló 

helyzetben. Kutattam fiatal éveim között között, és 

megtaláltam az emléket. Akkor még nem nevezték 

ökumenikus találkozónak, de a lényege ugyanaz volt. 

 

         1945-ben történt egy szovjet fogolytáborban. Több 

ezren voltunk drótkerítések közé zsúfolva, más 

nemzetiségű emberekkel együtt. Célunk ugyanaz volt: 

szerettünk volna mielőbb hazamenni. Éhesen, szomjasan 

és reménytelenül vártunk. Mindenesetre mi azonos 

nemzetbéliek igyekeztünk egymás közelében tartózkodni. 

Az egyik este azt vettük észre, hogy a szovjet katonák 30 

fős csoportokat gyűjtenek és kiviszik őket a táborból. Kb. 

úgy félóránként újabb 30 főt vittek, és nem hozták vissza 

őket. Mindnyájan azt gondoltuk, hogy itt a vég. Ez a 

gondolat még közelebb vitt minket egymáshoz. A 

közelünkben valaki hangosan imádkozni kezdett. Majd 

egyre többen csatlakoztunk hozzá. Különböző nyelveken, 

különböző vallású fiatalok és idősek nem csupán mondták 

az imákat, hanem valóban lélekből imádkoztak. 

 

         A szovjet katonák is észrevették, hogy imádkozunk. 

Volt közöttük, aki lábához tette a puskáját, levette a 

sapkáját és türelmesen várt, míg az ima befejeződött. De 

akkor újabb 30 főt különítettek el és vezették ki a táborból. 

Mi azonban akkor már mind nyugodtak voltunk. Később 

megtudtuk, hogy komoly aggodalomra nem volt ok, mert a 

csoportokat nem kivégezni, hanem a közelünkben álló 

gépkocsikhoz vitték. Nemsokára minket is odavezettek, 

fertőtlenítettek majd egy másik táborba szállítottak. Új 

helyünkön már csak csöndben imádkoztunk. Eközben 

mintha Jézus szavai hallottam volna. „Miért féltek, ti, 

kicsinyhitűek?” 

 

KMB 

 

A gráci kapcsolat 
 

 

Valamikor 1994-ben kezdődött, ha jól emlékszem. 

Müller György atya hívott bennünket egy szombat délután 

a plébániára, hogy Kaffee und Kuchen mellett 

beszélgessünk el egy Grácból érkezett plébániai csoporttal, 

amely egy személyes ismeretség révén iktatta programjába 

az újlaki látogatást. A jó hangulatú beszélgetésből 

meghívás lett, sokan közülünk így jutottak el először a 

szép osztrák városba, közös busszal. Egy hosszú hétvégét 

töltöttünk vendéglátóinknál, akik otthonukban fogadták és 

kényeztették a keletről jött vendégeket. Tanulságos volt 

látni a modern templom- és plébánia-épületet, a 

szervezetten, jól működő plébániát, megismerni Wallner 

plébános urat és a munkáját nagy odaadással segítő két 

nővért. 

Hosszú kapcsolatunknak számos emlékezetes 

mozzanata volt. Idegenvezető kalauzolásával ismertük meg 

Grác nevezetességeit. Egyszer Molnár Béla atya is velünk 

jött. Emlékezetes, amikor egy vasárnapi kilences mise után 

a gráci intelligencia krémje sütötte nekünk a hurkát-

kolbászt-lacipecsenyét a templom mellett a szabadban. De 

tán a legemlékezetesebb, amikor máriacelli zarándoklatra 

és gráci látogatásra hívtak bennünket 2004 májusában. A 

zarándokpróbáló máriacelli sok gyaloglás és fagyoskodás 

után különösen jól esett a gráciak meleg gondoskodása. 

Még sáros cipőinket is ők tisztogatták meg vasárnap 

reggelre. 

Osztrák testvéreink 2006-ban jártak legutóbb minálunk. 

Igaz, szállodában szálltak meg, de például a vasárnapi 

ebédet újlaki asszonyok főzték és szervírozták a 

gyönyörűen feldíszített Szent István teremben. A vasárnapi 

közös mise után a Kiscelli múzeumot néztük meg együtt. 

A gráci plébániával való szellemiekben és 

lelkiekben is tartalmas kapcsolat arra indíthat minket, hogy 

lépéseket tegyünk annak folytatása érdekében. A 

kapcsolatot karácsony előtt már felvettük egymással, s jó 

lenne minél hamarabb tudni, kik azok, akik szívesen 

képviselnék plébániánkat egy látogatáson. Azon 

túlmenően, hogy Grác igen szép város, fontos a két 

keresztény közösség emberi, lelki kapcsolata. Ehhez 

természetesen előnyös a német vagy az angol nyelv 

ismerete, de addigra akár be is gyakorolhatjuk a szükséges 

szókincset. Szeretettel várjuk azokat, akiknek már van 

gráci kapcsolatuk, és azokat is, akiknek még csak ezután 

lesz, az érdeklődők Ferenc atyánál jelentkezhetnek. 

       

                                       Sz. J. 
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Mi, Szotyik 
 

Sokat gondolkoztunk azon, hogyan 

tudnánk úgy bemutatni magunkat, hogy az 

ne csak szokásos leírás legyen elmúlt 10 

évünkről, hiszen a közösségek általános 

tulajdonságai ránk is igazak. Így egy kicsit 

rendhagyó módot választottunk, és 

megírtuk közösségünk „modern” 

önéletrajzát. Ezzel szerettük volna 

összegyűjteni közösségünk képességeit, 

adottságait, jellemzőit. Ki mivel foglalkozik 

mindennapjaiban, mikben veszünk részt, 

mivel tudunk esetleg a plébánia bármely 

tagjának segítségére lenni. Tehát, vegyék 

ezt a kedves olvasók úgy, hogy: „leadtuk az 

önéletrajzunkat a plébániára”. 

 

Név:  Napraforgók alias Szotyik 

 

Tagok: Csíki-Szász Éva, Jónás Izabella, 

Lasetzky Krisztina, Lasetzky Márton,  

Munkácsi Anna, Nagy Áron, Nyulasi 

András, Smaraglay Zoltán, Rácz Márton,  

Torbágyi Réka, Udvary Gergely (Joe),  

Unger Anna (Csupor), Zámolyi Eszter;  

Szabó-Udvary Orsolya, Dr. Havasi Gergely 

 

Tagok életkora:    20 – 24 év 

Születési dátum:   2000 nyara 

Születési hely:    Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia 

Elérhetőség:    http://nagyaron.hu/szotyi.html 

Tanulmányok 

Felsőoktatás:  ELTE-TTK fizikus szak, ELTE ÁJK, ELTE BGGYK gyógypedagógia(2x) - logopédia szakirány, 

ELTE BTK MA alkalmazott nyelvészet, ELTE TÓK tanítónő, ELTE BTK- 

portugál és művészettörténeti szak, BME Gépészmérnöki kar, TF - testnevelő- kosárlabdaedző 

szak, TFTI- úszás oktató képzés, KRE BTK pszichológia szak, NYME-ÁK gyógypedagógia, ÓE-

KVK villamosmérnök, SZIE-Ybl Miklós építészmérnök, Royal Veterinary College, University of 

London, PPKE BTK nemzetközi tanulmányok, PPKE JÁK, SOTE-GYOK 

 

Nyelvvizsgák:  angol közép: 9 db, angol felső: 1db, angol jogi: 1db 

német közép: 3 db, német felső:2 db 

francia közép: 1db 

olasz közép: 1 db 

portugál alap: 1db 

 

Járművezetői engedélyek:  8 db jogosítvány, 1 db SPL pilóta engedély 

Egyéb készségek 

Hobbik:  bicajozás, fotózás, hegymászás, színház, olvasás, túrázás, filmnézés, társasjátékok, zenehallgatás, 

musical hallgatás-nézés, vitorlázórepülés, stratégiai játékok, zongora, siklóernyőzés, beszélgetés, 

séta, foci, floorball, ötlabda, tánc, gitározás, éneklés, lovaglás, zongora, festés, írás, hegedű, népi 

furulya, off-road, művészi torna, diszk zsoké, néptánc, lan party, squash, úszás, futás, 

számítógépezés, rajzolás, csocsó, ping-pong, búvárkodás, paintball, sörözés, opera, operett, 

patakban fürdés, méta, foci, ötlabda, farkatlancica-simogatás, , síelés, fecsegés, kézműveskedés, 

korcsolyázás, stb. 

 

Komoly tevékenységek:  napközi szervezése, takarítás, „kaktuszok” vezetése, gyerekekre vigyázás, gitáros kórusban való 

részvétel, ill. vezetése, gyereknevelés, imádkozás, rendezvények és programok szervezése, 

fogyatékosokkal való foglalkozás, varrás, lomtalanítás, ministrálás, ministránsvezetés, általános 

lelkesítés, árvaházalás, bulik szervezése, karácsonyfa állítás, klubszoba készítése, stb. 

  

Aláírás: Szotyik 
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Szilveszteri mulatság Újlakon 

Együtt búcsúztathattuk a plébánián a 2009-es évet és vághattunk neki az újévnek. December 31-én este 9 órakor 

kezdődött a szilveszterezés a Szent István hittanteremben. A nagy tömeget a Hangyák, Mákvirágok, Szotyik, NemHalak, 

és a hozzájuk tartozó barátok alkották, nagyon jó kis csapat gyűlt össze, emiatt a hangulat is fergeteges volt. Tanultunk 

skót táncot, eltáncoltuk a kihagyhatatlan zorbát, és a klasszikus táncrendnek köszönhetően mindig más partnerrel 

táncolhattunk különböző táncokat: rocky-t, keringőt, 

twistet, sambát... Egész éjjel körbejárt egy kis 

plüssmalac, aminek az volt a jelentősége, hogy 

akinek a kezébe került, táncolnia kellett azzal, akit 

kijelöltek neki, majd a tánc után ő is továbbadhatta a 

malackát. Emiatt sosem volt üres a táncparkett, csak 

éjfélkor, amikor elénekeltük a Himnuszt és 

pezsgővel koccintottunk. Éjfél után már nem csak a 

nagyon finom és sokféle sütemény és zsíros kenyér 

volt az étlapon, hanem virslit is ehettünk. A Klub 

szobában teaház lett kialakítva, ami nem lett nagyon 

kihasználva a lenti jó hangulat miatt, de akik ott 

megfordultak, nem tudtak ellenállni a sok jó 

társasjátéknak, rögtön leültek játszani. A buli hajnali 

7-kor ért véget a széttáncolt cipőknek és a fáradt 

lábaknak köszönhetően. Jó volt látni, hogy ennyien 

eljöttek, remek volt a szervezés, finom 

süteményeket ehettünk, na és a hangulat.... 

                                                                                                                                         

K.B. 

 

Itt a farsang áll a bál…  
 

Alig léptünk át az újesztendőbe, máris megkezdődik a farsang, a bálok, a jelmezes felvonulások, a felhőtlen 

szórakozás időszaka, melynek a húshagyókeddet követő hamvazószerda vet véget.  

A nagy evések és ivások időszaka ez, mellyel szimbolikusan a természetet kívánták nagy bőségre késztetni. A farsangi 

jókedv, mulatság eredetileg pogány ünnep, a tél temetése és a tavasz eljövetele felett érzett öröm kifejezése volt. Ehhez 

kapcsolódnak hagyományos népszokásaink, a kormozás, a busójárás, a téltemetés - melyek a gonosz tél elűzését 

jelképezték. Ekkor a falusi emberek felöltöztettek egy, a telet jelképező szalmabábut és nagy dirrel-dúrral, sok tréfával, 

mókával fűszerezve elégették. A farsangi táncmulatság a házasságok előkészítője is volt.  

A keresztény egyház évszázadokig üldözte a farsang pogány szokásait, mégsem bírta kiírtani, ezért kénytelen volt e régi 

pogány ünnepet keresztény elemekkel felruházni. Az egyház ezért ebben az időszakban a kánai menyegzőről emlékezik 

meg. 

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak másik elnevezése karnevál, ennek az olasz szónak az eredetéről 

máig többféle elmélet él. Az egyik szerint ,,a hús elhagyása” jelentésű középkori latin carnelevare szóból alakult ki, míg a 

másik szerint arról a carrus navalis elnevezésű, kerekeken guruló, hajóformájú szekérről kapta a nevét, melyet minden 

évben, tél végén vidám, álarcos tömeg húzott végig az ókori Róma utcáin.  

A magyar farsang kifejezés, a farsang éjszakája jelentésű német Fastnacht szóból, pontosabban annak bajor-osztrák 

változatából, a Faschung vagy Fasching kifejezésből származik. Nevezzék akárhogyan, a farsang a tavaszváró napok, 

hetek mindenhol mulatozásra, táncra, tréfás maszkba és álruhába öltözésre adtak lehetőséget.  

Az első karneváli szekér 1133-ban tűnt fel Aachen városában, az első jelmezes felvonulást Kölnben rendezték. 

Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehető, elsősorban német hatás eredményeként. A tizennyolcadik 

században már világszerte ünnepelték.  

Ebben az időszakban világszerte tartanak álarcos mulatságokat, bálokat, a riói karnevál vízkereszt napján kezdődik, de 

manapság a legtöbb érdeklődőt a velencei karnevál vonzza.  

A farsang utolsó napját jelölő húshagyókedd elnevezés is a hús elhagyását, a böjt kezdetét jelzi. Amikor 

elérkezett húshagyó éjféle, megkondult a harang, jelezve, hogy vége a farsangnak. Ismert volt még a szerdát követő 

csonkacsütörtök elnevezés is, vagy manapság torkoscsütörtök, mely onnan ered, hogy ezen a napon még el lehetett 

fogyasztani a maradékot.  

Természetesen nálunk, Újlakon is lesz farsangi mulatság, információ a Hírek rovatban.                                               D.M.
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Miserend: 
 

Újlaki plébániatemplom:  

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00      

Szent Mihály kápolna: vasárnap 11
00

 

Szent István kápolna: hétköznapokon: 17
30

 

                                   vasárnap 9
00

 és 11
00 

Gyóntatás:  

hétfő, kedd, szerda: esti szentmise előtt  

               csütörtök: esti szentmise után 

                   péntek: 17.
 30

 - 18.
 30

 

                vasárnap: 10.
 00

 - 11.
 30

 

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden 

hónap első szombatján az esti szentmisék után ½ 

8–ig. 

Zsolozsma: kedd, péntek 7
00

; vasárnap 17
30 

Laudes: nagyböjt kedd és péntek reggeli szentmisék után 

Keresztút:  a templomban minden nagyböjti  péntek 17
30  

 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én (ha 

vasárnap 9-es vagy) az esti 6 órás misét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.  

 

Plébániánk rendszeres programjai: 

2010. Február 
„Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!” 
 

2. K.             Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő  

                                                        Boldogasszony  

                     Az esti szentmise után körmenet a templomban 

3. Sz.            Szent Balázs 

                     A szentmisék után Balázs-áldás 

4. Cs.            19.30 Képviselőtestületi ülés 

5. P.         Szent Ágota 

6. Sz.         Miki Szent Pál és Vértanútársai 

7. V. Évközi idő 5. VASÁRNAPJA 

                     A szentmisék után Balázs-áldás 

10. Sz..         Szent Skolasztika 

11. Cs.          Szűz Mária lourdes-i jelenése 

14. V.           Évközi idő 6. VASÁRNAPJA Szent Cirill és Metód  

17. Sz. HAMVAZÓSZERDA – szigorú böjti nap! (14 - 

60 év közöttieknek hústilalom, háromszori étkezés 

egyszeri jóllakással, kivéve betegek)  

                     A szentmisék után hamvazás 

21. V.         NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

                     A szentmisék után hamvazás 

22. H.           Szent Péter apostol székfoglalása 

24. Sz.          Szent Mátyás apostol 

28. V.           NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

 

Iroda (Bécsi út 32. : 335–3573): hétfőn és pénteken 10
00

 – 12
00

, kedden, szerdán és csütörtökön 16
00

 – 18
00

. 

Karitász: (Bécsi út 18.): hétfő 17
00

 – 19
00

 Könyvtár: vasárnap 9
00

 – 10
30

 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden 10
00

 órakor a Szent Erzsébet teremben. 

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 9
00

 mise után, a Szent Erzsébet hittanteremben. 

Játszóház: minden csütörtökön 10-12 óráig a Szent István teremben (Felvilágosítás: Ordódy Klára 20/512-6605) 

Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 19
00 

–21
00 

a Szent István hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

Hírek 
Ingyenes jogsegélyszolgálat 

Plébániánkon Juhászné dr. Nagy Anna ingyenes jogsegélyszolgálatot ad. A 

szolgálat a plébánia irodájában történik minden hónap első hétfőjén 10.00-

12.00 óráig és minden hónap második keddjén 16.00-18.00 óráig.  

 

Dr. Hetesi Zsolt egyetemi docens előadást tart február 5-én 20.00 órakor 

„Fenntartható-e az élet a Földön?” címmel a Szent István hittanteremben. 

 

Farsang Újlakon 

Február 13-án, szombaton farsangi mulatságra hívunk mindenkit a Szent István 

hittanterembe, kicsiket és nagyokat egyaránt! Délután 4 órától a 0-7 éves korú 

gyerekeké a főszerep, délután 6 órától már a 

nagyobbak is beszállhatnak játszani, és este 9 órától 

kezdetét veszi az álarcosbál, melyre szeretettel várunk 

mindenkit! Szívesen fogadunk süteményeket és 

italokat. Megjelenés jelmezben! :) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Családi események 
 

A keresztség szentségében 

részesültek: 

Január 31-én 

Barbarik Jázmin, 

Barbarik Simon 

Balázs  

és Fodor Zsófia 
 

 
 

 

Halottaink: 

Péter Lajos (85),  

Tölgyesi Eszter (38),  

Ágh Károly (70),  

Gál Lászlóné (76),  

Dr. Tóth Gyuláné (93) 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 

1023 Budapest, Bécsi út 32. Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános, cikkeket-híreket az ujlakiplebanos@gmail.com címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk, lapzárta: minden hónap 20-a. 
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