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Úrnapja
Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe
Szent hitünk tanításból tudjuk, hogy Jézus Teste és
Vére misztérium számunkra, annak tartalmát soha nem
tudjuk teljesen kimeríteni. Többféleképpen is nevezzük.
Hívjuk, „hálaadásnak” (az Eukarisztia szó hálaadást
jelent), nevezzük „áldozatnak”, „kenyértörésnek” (ez az
egyik legősibb kifejezés), aztán még lakomának,
jelenlétnek, megemlékezésnek. Tapasztalatból tudjuk,
hogy a titkot nem lehet fogalmakkal, mondatokkal
megragadni, hanem csak tisztelettel körüljárni.
Azonban, ha valamelyik oldalról megközelítjük, a titok
feltárulkozik előttünk.
Az elmúlt években Krisztus Szent Testének és
Vérének titkát az áldozat és a lakoma
oldaláról közelítettük meg. Jézus
„értünk” és „nekünk” adta önmagát.
A mai elmélkedésben a titkot a
„hálaadás” oldaláról közelítsük
meg. Erre nagyon sok okunk van.
Egyrészt azért, mert maga az Eukarisztia hálaadást
jelent, másrészt azért is, mert a négy döntő jelentőségű
szövegben, amely az utolsó vacsorát leírja a „haladás”
szerepel. A három szinoptikus evangélium leírása, és az
első korintusi levél szerint, amikor Jézus kezébe vette a
kenyeret és bort, hálát adott, és utána mondta el az
alapítás szavait.
A Szentírással foglalkozó tudósok szerint az utolsó
vacsorának ez a részlete a zsidó pászka vacsorára
vezethető vissza, ahol a kenyér és a bor megáldása előtti
hálaadó imádság nemcsak arra vonatkozott, hogy hálát
adtak Isten szeretetéért, hogy az étellel megajándékozta
őket. A zsidók az áldás előtt elmondták a kivonulás
történetét, amellyel jelezték, hogy egész létükért,
üdvösség történetükért hálát kell adniuk. Tehát
mindenért hálát adtak. Ebbe bele tartozott a
szövetségkötés, a szövetségkötésnek a megerősítése,
beletartoztak Istennek nagy tettei, amellyel a népe iránti
hűségét kimutatta és beletartozott az Egyiptomból való
kivonulás is. Tehát a hálaadás a pászkavacsorán és az
utolsó vacsorán egyetemes jellegű volt.
Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a mi életünkre
alkalmazni? A mai ember életére nem jellemző a
hálaadás. A mai ember általában a jogaiból indul ki.
Joga van az élethez, a munkához, a lakáshoz, az ételhez,
a kenyérhez és a borhoz. Ha az megvan, akkor azt

természetesnek veszi, ha nincs meg, akkor követeli.
Valóban ezekhez az értékekhez az embernek joga van.
De nem azért mert élőlény, hanem azért mert
istenképiséget hordoz, mert Isten megszólította őt,
Istennek terve van vele. Ezért illeti őt meg. De soha
nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindez nem
juss, hanem ajándék Isten ajándéka, amiért álladóan
hálát kell adni. Ha az életünket nézzük, akkor
felfedezhetjük azt is, hogy nem csak a természetes
javakért (a kenyérért és a borért) felejtünk el hálát adni,
hanem a természetfeletti javakért is. Azért, hogy Isten
közöttünk
van,
Isten
jelenlétéért.
Olyan
természetesnek vesszük azt, hogy ha
bemegyünk egy templomba Isten ott
jelen van. Vagy, hogy Istent
bármikor megszólíthatjuk. Emberi
kapcsolatainkban ez egyáltalán nem
természetes. Néha hónapokat kell
várnunk, hogy valakivel találkozhassunk, néha napokig
próbálunk valakit felhívni telefonon, hogy egy pár szót
beszéljünk vele. Isten nem várakoztat meg minket, Isten
jelen van az életünkben. Isten így rendezte be a világot.
De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy hálát adjunk
neki ezért.
Végül egy történetet szeretnék továbbadni, amit
Nemeshegyi Péter jezsuita atya ír le az egyik
könyvében, amely az Eukarisztiának a hálaadás jellegét
emeli ki. Az atya leírja, hogy volt egy nagynénje, aki
nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül. Férje
elhagyta, fia elesett a háborúban, őt, mint osztályidegent
kitelepítették. Élete végén egy csúf bérházban lakott
egy szobakonyhás lakásban. A jezsuita atya, amikor
egyszer Japánból rövid időre hazajött meglátogatta
nagynénjét is, és minden reggel az ő kis szobájában
misézett. Az utolsó alkalommal a szentmise után
hosszabb ideig maradtak csendben és a nagynéni csak
ennyit mondott „köszönöm”. Az atya írása szerint ezt
nem neki mondta, hanem Istennek. A sok szenvedés és
megpróbáltatás ellenére hálát tudott mondani Istennek.
El tudott tőle fogadni mindent.
Imádkozzunk azért, hogy az egész életünket
ajándéknak tekintsük, és mindenért hálát tudjunk adni
Istennek.
Ferenc atya
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Elsőáldozás
Május utolsó hétvégéje nagy eseményt hozott húsz
gyermek és két felnőtt számára Újlakon: először
járultak szentáldozáshoz, és ezt megelőzően első
alkalommal végezték el szentgyónásukat.
A bűnbocsánat szentségében 25-én, szombaton
részesültek – nem kevés izgalom előzte meg ezt a
fontos lépést; és jó volt látni felszabadult örömüket,
miután megtapasztalták Isten megbocsátó szeretetét
ebben a szentségben.
26-án vasárnap reggel izgatott gyerekek érkeztek
egymás után a Szent Erzsébet hittanterembe, hogy ott
az albákat magukra véve, imádsággal ráhangolódva,
Ferenc atyával és a ministránsokkal átvonulhassanak a
templomba.
A kitárt kapukon áthaladva már látszott, hogy a sok
szülő, nagyszülő, testvér, unokatestvér, rokonok és
érdeklődők teljesen megtöltik a templomot – kifejezve
ezzel is, hogy testben-lélekben együtt vannak e fontos
eseményben az elsőáldozókkal.
A szülői áldás megadása után helyet foglaltunk az
első három padban, és a szentmise elkezdődött. Ferenc
atya, lévén Szentháromság vasárnapja,
homíliájában felhívta a figyelmet a
főoltár fölötti szoborkompozícióra,
amely az Atyát, a Fiút, a Szentlelket
és egymáshoz fűződő kapcsolatukat
ábrázolja.
Az elsőáldozásukra váró gyerekek
– Koncz Ádám segítségével - szépen
végezték a különböző szolgálatokat a
szentmisében (ezekből néhány szülő is
kivette a részét: a szentlecke, ill. az
egyetemes
könyörgések
felolvasásával).

A mise szokásos menetében végre elérkezett az
áldozás pillanata és a gyerekekkel együtt két felnőtt
férfi is most vehette magához először az Urat. A padban
végzett egyéni imákat követően az elsőáldozók együtt is
hálát adtak Istennek e szentség vételéért, majd a liturgia
végeztével köszönetüket fejezték ki elsősorban
Jézusnak;
majd Ferenc
atyának,
szüleiknek,
nagyszüleiknek, hittanáraiknak: Erzsi néninek, Brózik
Zsófinak, és nekem.
A liturgiát, kezdetétől a végéig, a gitáros kórus
éneke és zenéje kísérte a karzatról; szebbé téve ezt az
ünnepi alkalmat, gyerekek és felnőttek számára
egyaránt.
Kivonulásunkat követően, már a plébánia udvarán
közös kép készült, ajándékot és emléklapot vettek át,
majd a Szent István hittanteremben agapéval
folytatódott az ünneplés.
Adjunk hálát, testvérek, az elsőáldozókért és
imádkozzunk, hogy megmaradjanak a hitben és
közösségünkben!
Jüling Erika

Jézus küldetése: prófétai küldetés
Máté evangéliumának 5. fejezetéből
21
22

Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: `Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre'
Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre.

Közkeletű tévedés, hogy a próféta jós volna. A
próféta Isten üzenetét közvetíti, feltárja a helytelen
magatartást, felszólít annak megváltoztatására és
kilátásba helyezi az ellenszegülés esetén a büntetést.
Legtöbbször azt is hozzáteszi, hogy a büntetés
elkerülhető, csak a megszólítottak magatartásán múlik,
hogy bekövetkezik-e. Ki közvetíthetné pontosabban és
hitelesebben Isten üzenetét, mint a Második Isteni
Személy? Jézus egész működése nem más, mint
prófétai megnyilatkozások sorozata. A hivatkozott
idézet a Hegyi beszéd egy részlete. Jézus hatszor
egymás után idézi az isteni törvényt, majd nem

magyarázza, hanem kiegészíti. Az isteni törvényt, a
tízparancsot Mózes vette át a Sínai hegyen. Kinek van
joga ezt kiegészíteni? Csak prófétának, aki Isten
üzenetét hozza. Igen ám, de az ószövetségi próféták
amikor elmondták, amit el kellett mondaniuk, mindig
úgy kezdték: „Ezt mondja az Úr”. Jézus azonban nem
így beszél: saját jogon mondja azt az üzenetet, amelyet
a hallgatóknak, a kortársaknak és az utódoknak, tehát
nekünk is üzen. Komolyan kell venni azokat a
mondatokat, amiket Jézus mondott, mert ezen múlik
üdvösségünk.
Balthazár Zsolt
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Mária tanít dönteni
Mária tanít meg bennünket, hogy szabadok legyünk,
jó és végleges döntéseket hozzunk – mondta a Szentatya
a rózsafüzér elimádkozása után a Santa Maria
Maggiore-bazilikában.
Szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt csinálunk,
amit akarunk, vagy hogy a divatot követjük egyik
élményből a másikba sodródva, örökké serdülőkorúnak
maradva az életben. A szabadság annyit jelent, hogy jó
és végleges döntéseket hozunk, mint Mária. [...]
Mária anyaként segít nekünk növekedni, hogy
szembenézzünk az élettel és szabadok legyünk –
mondta a pápa a rózsafüzér imádságot követően. A
növekedés annyit jelent, hogy nem engedünk a jólétből,
a kényelmes életből fakadó lustaságnak, hanem
felelősséget vállalunk és a nagy ideálok felé fordulunk.
Szűz Mária segít, hogy növekedjünk emberileg és a
hitben, hogy erősek legyünk és hogy ne essünk a
felszínes emberré és kereszténnyé válás kísértésébe,
hanem felelősséggel éljünk és mindig egyre magasabbra
tekintsünk. Mária megtanítja, hogy ne kerüljük el a
problémákat és az élet kihívásait, mintha akadályok
nélküli autópálya lenne az élet. Ő megismerte a nem
könnyű helyzeteket és segít gyermekeinek, hogy

reálisan tekintsenek a problémákra és meg tudják oldani
azokat. Kihívások nélküli élet nem létezik és az a fiatal,
aki nem néz velük szembe, nem rendelkezik tartással.
Mária az „igen” asszonya, szabad és feltétel nélkül
válaszol az Úr hívására. De mit jelent a szabadság? –
tette fel a kérdést a pápa. Nem azt, hogy bármit
megtehetünk és hagyjuk, hogy szenvedélyeink
uralkodjanak rajtunk, választás nélkül sodródva egyik
élményből a másikba, az idők divatját követve. A
szabadság nem azt jelenti, hogy kidobunk mindent az
ablakon, ami nem tetszik. Azért kaptuk a szabadságot,
hogy jó döntéseket tudjunk hozni az életben.
Ezután Ferenc pápa arra buzdított, hogy ne féljünk
végleges döntéseket hozni egy olyan korban, amikor az
ideiglenesség kísértése nagyon erős. Egy olyan
tendencia áldozatai vagyunk, amely az ideiglenesség
felé hajt bennünket, mintha serdülőkorúak akarnánk
maradni egész életünkben. Ne féljünk a végleges
elkötelezettségektől, mert így lesz termékeny életünk! –
hangsúlyozta a Szentatya. Mária megtanít bennünket
arra, hogy nyíljunk meg az életnek, az örömnek és a
reménynek, amelyek az élet jelei és eszközei.
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 2013. 05. 06.)

Európában a lelkiismeret felébredésére van szükség
Május 10-én, pénteken délelőtt a Szentatya
audiencián fogadta a CCEE (Európai Püspöki
Konferenciák Tanácsa) elnökségét. Az audiencián részt
vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek,
valamint az alelnökök, Angelo Bagnasco bíboros,
genovai érsek és Józef Michalik, Przemyśl érseke. A
CCEE elnöksége a pápai audienciát követően
sajtótájékoztatót tartott a Vatikáni Rádió Marconitermében.
A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy a CCEE
támogatja az „Egy közülünk” európai életvédő
hadjáratot, amelynek célja, hogy egymillió aláírást
gyűjtsön össze és ennek alapján nyújtsa be a kérelmet

az Európai Unióhoz: állítsa le az emberi embriókon
végzett manipulációt és szüntesse be az emberi embriók
elpusztítását.
Erdő Péter bíboros az MTI tudósítójának elmondta:
a CCEE missziójának tekinti a válság teremtette
elkeseredés ellensúlyozását. [...]
A
kelet-közép-európai
helyzetre
vonatkozó
kérdésekre a magyar bíboros úgy válaszolt, hogy a
posztkommunista országokban a szovjet diktatúra
“felégetett mindent”, elpusztult a “polgári korrektség”
is. Hozzátette, hogy Európában a “lelkiismeret
felébredésére” van szükség.
(Magyar Kurír 2013. 05. 10.)

Egy olasz vállalkozó szerettei halála után
sok gyereknek ad új életet
Az afrikai Malawi egy kis falujában, Tolezában egy
bergamói önkéntes segítségével óvoda nyílt a szegény
afrikai gyermekek számára.
A történet különösen érdekes azért, mert bizonyítja,
hogy maga az adományozó megtalálta a karitász által
élete új értelmét. Agostino Trussardi azután kezdett bele
művébe, miután néhány év leforgása alatt egymás után

elvesztette fiát és feleségét. Ez a kettős gyász arra
indította, hogy immár nyugdíjasként elhagyja
lakóhelyét és Afrikába költözzön, minden erejét,
energiáját e szegény földrész gyermekeinek szentelje.
Balakától néhány kilométerre talált rá Toleza kis
falucskájára, itt alapította meg a Chikondi óvodát,
vagyis a szeretet óvodáját. Szép, nagy modern épület,
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kétszáz gyermek befogadására alkalmas és tizenkilenc
embernek biztosít munkalehetőséget. A gyermekek
számára a nevelésen, játékos tanításon kívül az is
nagyon fontos, hogy rendszeresen, tápláló ennivalóhoz
jutnak.
Nem hiányoznak persze a nehézségek sem: nem volt

2013. június
áram, nincs orvosi ellátás a faluban. De már épül az
orvosi rendelő is, és két kis ház ápolónők számára, akik
biztosítják majd a környék egészségügyi ellátását. A
Monforti család misszionáriusai segítik Agostino
munkáját – írja a Vatikáni Rádió olasz nyelvű honlapja.
(Magyar Kurír 2013. 05. 16.)

Így tért jó útra az olasz „abortuszkirály”
Az olasz Antonio Oriente hosszú évekig híres, jól
kereső és népszerű szülész-nőgyógyász volt, aki saját
bevallása szerint mások magzatait ölte meg, ha erre
kapott megbízást. A spanyol nyelvű és globális
kitekintésű keresztény portál, a Religión en libertad
összefoglalta a jó útra térő doktor tanulságos
történetét.
A sokáig sikeres orvos felesége gyakorló katolikus,
és mások gyermekeit gyógyító orvos volt, az orvos
házaspárt viszont elkerülte a gyermekáldás, és nem
tudták, miért, de sokáig nem törődtek az okokkal.
Egészen addig éltek így, amíg maguk is nem kezdtek
nagyon vágyni saját gyermekre.
Az apa is járni kezdett egy imakörbe, de csak akkor
teljesült az orvos házaspár leghőbb vágya, amikor
Oriente doktor valóban megbánta addigi magzatelhajtó
tevékenységét, és írásos tanúságtételt adott át az imakör
egyik tagjának, hogy élő szoborként mindig

emlékeztesse nagy ígéretére. A testamentumban
megfogadta, hogy amíg él, nemet mond a művi
vetélések gyakorlatára.
Ettől kezdve megváltozott az élete, mert kollégáinak
többsége elfordult tőle, jóval kevesebbet keresett, ám
felesége rövid időn belül két fiúgyermekkel ajándékozta
meg. Oriente doktor két fia ma már serdülő, apjukanyjuk pedig boldog szülő, de a művi vetélés egykori
bajnoka egyáltalán nem sírja vissza foglalkozásának
gyűlölt oldalát.
Helyette
létrehozta
a
Katolikus
SzülészNőgyógyászok Egyesületét, amelynek most alelnöke és
kongresszusain mindig elmondja az új tagoknak jó útra
térésének-megtérésének történetét. És ilyenkor nem
szenvtelenül fogalmaz, mint abortuszt végző kollégái,
hanem mindig így fog bele történetébe: eddig mások
gyermekeit öltem meg.
(Magyar Kurír 2013. 05. 17.)

Miért nem áldoztat a pápa?
Egy neves Vatikán-szakértő szerint feltehetően azért,
mert nem akar bűnhöz ragaszkodó közszereplők –
például abortusz mellett szavazó politikusok –
képmutatásához asszisztálni.
Ferenc pápa szentmiséinek különös mozzanata, hogy
a Szentatya, miután megáldoztatta az asszisztenciát,
leül, és rájuk bízza a hívek áldoztatását.
A kevés kivétel közé tartozik a nagycsütörtöki,
börtönben tartott szentmise, amelyen maga akarta a
szentségben részesíteni a szentáldozáshoz járuló
fiatalkorú elítélteket – írja Sandro Magister a Chiesa
Espressonline cikkében.
A Szentatya viselkedésére magyarázatot adhat annak
a 2010-ben megjelent könyvnek egy részlete, amely
Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires-i érseknek a város
rabbijával, Abraham Skorkával folytatott beszélgetéseit
tartalmazza. Az imádságról szóló fejezet végén
Bergoglio érsek így fogalmaz:
„[...] Egyeseknek ismerjük az egész történetét,
tudjuk, hogy katolikusként lépnek fel, de közben
méltatlan módon élnek és nem tanúsítanak bűnbánatot.
Ezért előfordul, hogy nem áldoztatok; visszavonulok, és
az asszisztenciára bízom az áldoztatást, mert nem

akarom,
hogy
ezek
az
emberek
velem
fényképezkedjenek.
Nyilvános,
megátalkodott
bűnösöktől is meg lehet tagadni az áldoztatást, de
ezeket a dolgokat nagyon nehéz bizonyítani. Aki
áldozik, az Úr Testét veszi magához, tudva, hogy egy
közösséghez tartozik. Ám ha valaki ahelyett, hogy
egyesítené Isten népét, sokak életét tönkretette, nem
járulhat szentáldozáshoz, ez teljes ellentmondás volna.
[...]”
Bergoglio valószínűleg nem akarta, hogy ezek az
emberek elmondhassák: az érsek – sőt most már: a pápa
– áldoztatta meg őket. Vétkeik, amelyeket megemlít: a
szegények elnyomása és a méltányos munkabér
visszatartása.
A Vatikán-szakértő hozzáteszi: napjainkban ide
tartozik az abortusz támogatása is magukat katolikusnak
valló politikusok részéről. Amikor például Ferenc pápa
elfoglalta a péteri széket, két abortuszpárti katolikus
politikus is részt vett az ünnepi szentmisén: Joe Biden
amerikai alelnök és Nancy Pelosi, az amerikai
képviselőház demokrata frakcióvezetője. Mindketten
áldoztak. De nem a pápa kezéből, mert ő az oltár
mögött ült.
(Magyar Kurír 2013. 05. 18.)
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Gyógyszer és háztartási gép
A lap legutóbbi számában felhívást tettünk közzé
plébániai gyógyszertámogatásra. Köszönjük egyik
áldozatkész testvérünk jelentkezését, de mivel valaki
éppen lemondott a támogatásról, nélküle is ki tudjuk
elégíteni az eddigi igényeket. De csak az eddigieket – és
már feltűnt valaki a láthatáron, akinek talán szüksége
lesz a segítségre.
Plébános atyánk egyébként a többi beteg szegényt, a
recepttel kezükben hozzá fordulókat is ritkán utasítja el.
Köszönjük, hogy ennek finanszírozását is rendszeresen
támogatja egy kedves testvérünk.

Többen, akiknek még van otthonuk, jelezték a
karitasznak, hogy hasznát tudnák venni használt,
régimódi háztartási készülékeknek. Akinél tehát akad
kiszuperált, de működő porszívó vagy centrifuga,
villanyrezsó vagy netán hűtő, és lemondana róla a
rászorulók javára, jelezze ezt a 20/25-27-900 vagy a
325-5924 telefonszámon Szaszovszky Józsefnek vagy
Udvardy Lászlónak
Sz. J., a karitasz nevében

Napközi
Idén is szeretettel várunk minden 4 évnél idősebb
gyermeket az újlaki napközis táborba.
A tábor időpontja: június 17 - július 5.
Minden nap reggel 8 órától délután 16 óráig
rengeteg játékkal, énekléssel, kézműves foglalkozások
élményével gazdagítjuk a gyermekeket.

Jelentkezni lehet:
Lasetzky Krisztina 0630-577-7378
Kovács Bettina 0630-938-8292

Sarlós Boldogasszony Kórus
Az elmúlt napokban sokat szerepelt kórusunk több
helyszínen. Ahogy a hívek is értesülhettek róla, május
20-án este, több jeles kórussal együtt adtunk koncertet a
XXXVII. Bárdos Lajos Zenei Hetek alkalmából a Szent
Imre templomban. Ezen felül május 25-én és 26-án két
kategóriában is részt vettünk a Mária Rádió által
meghirdetett I. kórusversenyen. Itt a következő
eredmények születtek: ezüst minősítés – népének
kategóriában, különdíj – az „Arany Miatyánk” szép
népi díszítéseiért – népének kategóriában, és ismét
ezüst minősítés – kórusmű kategóriában. Köszönjük az

Önök támogatását is! Úgy érzem, ez mindannyiunk
eredménye!
Már most szeretnénk jelezni, hogy 2013. június
30-án az esti szentmisét követően kerül
megrendezésre a búcsú napi koncert, melynek
keretében hallható lesz többek közt, a Mária
Rádióban is előadott díjnyertes műsor is.
Nagy szeretettel várjuk a kedves híveket,
családtagjaikat, és ismerőseiket is ebből az
alkalomból!
Török Andrea karnagy
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Családi események májusban:
A keresztség szentségében részesültek:
Május 5: Kurcz Illés
Május 19: Némert Lara Katalin
Elsőáldozásban részesültek:
Balogh Lívia, Balogh Zsolt, Bajkov Aurél, Bärnkopf Áron, Csaba Bernadett,
Dolina Sára, Horváth Csenge, Jeszenszky Máté Miklós, Kemény Ákos,
Krammer Olivér, Pálos Gergely, Pákay-Szabó Marcell, Pénzes Nóra Bettina,
Pörneczi Bence Balázs, Rostás Gábor, Szalai Nóra Viktória, Szatmári Dániel Áron, Szöllősi Réka,
Szmetana Balázs Boldizsár, Szőnyi Sára, Takács Ferenc.
Örök hűséget esküdtek egymásnak:
Május 11: Kaldau Szabolcs és Polgár Krisztina
Május 18: Németh Zsolt és Bajzáth Katalin
Május 25: Hamar Ákos és Munkácsy Anna
Halottaink:
Vörös Margit, Nász Lajosné (95), Pap Jánosné, Pendert Ferencné (70), Zelei Gáspárné (93)

Plébániánk 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)
Szent István kápolna:
hétköznapokon: 1730
vasárnap 900 és 1100
Gyóntatás:
hétfő, kedd, szerda:
esti szentmise előtt
csütörtök: esti szentmise után
péntek: 1730 – 1830
vasárnap: 1000 – 1130
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 a reggel 900) órai szentmisét.
Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden
hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.
Minden hónap első keddjén papokért imádkozunk
az esti szentmise után a Szent Erzsébet hittanteremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335–3573):
Hétfő, péntek 1000 – 1200,
kedd, szerda, csütörtök
1600 – 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): hétfő 1700 – 1900
Könyvtár: vasárnap 900 – 1030 között.
Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 1000 órakor a
Szent Erzsébet teremben.
Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 900 órai
szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.
Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 1900 –2100 a Szent
István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy
telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149

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.

Újlaki Hangok 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 plebanos@ujlakitemplom.hu címre,
vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a.

