
 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ujlakitemplom.hu 2015. április
 

 

Sík Sándor: Keresztút 
(XIII. Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik) 

 

(…..) 

Tudtam én jól, rég megírták  
A keserű nagy próféták,  

Simeon is megmondotta  

Karonülő kiskorodban. 
Kiolvastam eleitől  

Ama Gábor szemeiből:  

Hogyha nem is mondta hanggal,  

Tudta már az okos angyal,  
Hogy mi vár rád, hogy mi vár rám;  

Hogy te vagy a Pászka-bárány,  

Égnek-földnek gyönyörűség,  
Csak anyádnak keserűség.  

 

De ne gondold, kis bárányom,  
Hogy valahogy visszabánom  

Amit egyszer mondtam: legyen.  

Amen, én egyetlenegyem!  

 

Legyen, amint meg van írva:  

Elengedlek már a sírba.  
Odaadlak kebelemről,  

Úgy sem szakadsz le szívemről. 

Soha el sem is szakadtál,  
Mindég az enyém maradtál,  

Örömömben, gyászomban,  

Mint egykor a jászolban. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Mikor hűvös szókat mondtál,  

Értettem én, hogy mit mondtál.  
Mikor mondtad: "Nincsen anyám!"  

Úgy értetted: "Tudod, anyám!"  

Mondtad: nincsen közöd velem, -  
Megértettem: egy vagy velem.  

Veled voltam a kereszten,  

Hulló véreddel véreztem.  

Végig, mindig veled voltam,  
Veled vagyok most is, holtan.  

 

Halott leszek három napig,  
Míg az Írás be nem telik.  

Harmad hajnal mikor éled,  

Én is veled visszatérek.  
Mert örömben, fájdalomban  

Nem élek én csak fiamban,  

Nincsen ami elszakasszon:  

Én vagyok a Boldogasszony. 
 

 

 

Húsvét titka 
Jézus engesztelő áldozata 

 

Isten misztériumainak, titkainak gazdagsága 
kimeríthetetlen. Húsvét ünnepe is ilyen. Tartalmazza 

Jézus szenvedését, halálát, feltámadását. Akármelyik 

oldalról is közelítjük meg, utat nyit számunkra a 
Teljességre, Isten szeretetének mérhetetlen mélységére. 

Az egyik út, amelyen keresztül a titkot 

megközelíthetjük: Jézus engesztelő áldozata, amely 

Húsvétkor éri el a csúcsát.  
XVI. BENEDEK pápa egy mély értelmű képet ad az 

engesztelésről „A Názáreti Jézus” című háromkötetes 

művének második kötetében (174. old). Szent Pál 
apostolnak Rómaiakhoz írt levelére hivatkozik, ahol azt 

a kifejezést alkalmazza Jézusra, amely a szövetség 

ládájának a fedelét jelentette. Az Ószövetségben az 

engesztelés napján a főpap a leölt állat vérét a szövetség 
ládájának fedelére hintette, hogy ez az áldozat 

engesztelje ki Istent. Az újszövetségben maga Jézus a 

szövetség ládájának a fedele, amely (aki) a világ 

minden bűnét, gyarlóságát magába szívja, megtisztítja 
és felemeli. A pápa így folytatja: "Isten önmagát teszi a 

kiengesztelés helyévé, és Fiában magára veszi a 

szenvedést.” Nem mi engesztelünk, hanem Isten 
engesztel. Ahogyan Szent Pál apostol mondja a 

Korinthusiakhoz írt második levelében: "Isten Jézus 

Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja 

számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés 
igéjét" (2Kor 5,19köv.) Benedek pápa az egyik 

nagyböjti üzenetében ki is fejti, hogy pontosan mit 

jelent ez: Jézus "egyesült velünk" felvette emberi 
természetünket, "elszenvedte bűneink 

következményeit" és az embert Isten felé fordította. A 

kiengesztelődésben tehát Isten a kezdeményező, Ő 

engesztel. A mi feladatunk az, hogy Isten szeretetét, 
amely engesztel, közvetítsük az emberek felé.  

Mit kell tennünk azért, hogy a ránk bízott 

"kiengesztelődés igéjét" tovább tudjuk adni? Erre 

Újlaki Hangok 
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vonatkozóan FERENC pápa ad útmutatót. Rámutat arra, 
hogy a bűn által megosztott világban élünk. Ebben a 

világban az emberek közömbössé válnak. A 

nagyböjtben "irgalmas szívvel" kell fordulnunk az 

emberek felé. Ez az irgalmas szeretet teszi képessé a 
másik embert arra, hogy Isten felé forduljon. 

 

Ferenc atya 

 

 

Ami érthetetlen 
A követ a sírtól elhengerítve találták (Lk 24,2 ) 

 
Asszonyok jönnek kora reggel megadni a végtisztességet a 

hirtelen sírba tett Názáreti Jézusnak. Kivégezték, átszúrták, 

leszedték a keresztről, berakták ebbe a sírba a holttestet. Elé 
gördítettek egy hatalmas követ és őrizték a sírt. Most elhengerítve 

a kő, sehol az őrség, sehol a holttest. Érthetetlen. 

Ma is az. A hitetlen része az emberiségnek nem tud mit kezdeni 
a történettel. Számunkra azonban a remény és a bizonyosság. 

„Nincs itt, feltámadt!” 

Balthazár Zsolt 

 

 

Halálodat hirdetjük, 
 

és hittel valljuk feltámadásodat Urunk 

fényességeddel 

mindent beragyogsz 
a hét első napján 

s azóta mindig 

hittel valljuk feltámadásodat Urunk 
miként a hű lepel 

kétezer éve 

itt vagy velünk 

míg el nem jössz újra 

hittel valljuk feltámadásodat Urunk 

megváltott néped 
Tebenned élhet 

kereszted árán 

örökre Véled 
mi is feltámadunk 

hittel valljuk feltámadásodat Urunk! 

2015. Húsvét - F.T. 

 

 

Ferenc pápa: Ne szabjunk feltételeket Istennek 
 

A kegyelem, amely elhozza a nagyhetet, ösztönözze a 

keresztényeket, hogy elfogadják Isten segítségét úgy, 

ahogy felajánlja nekik, kritika és tiltakozás nélkül – 
fogalmazott Ferenc pápa a Szent Márta-ház 

kápolnájában bemutatott szentmisén. 

A pápa utalt a „lelki szeszélyekre” Istennel szemben, 
aki pedig minden módon felkínálja nekünk az 

üdvösséget. De mi olyan emberek vagyunk, akik nem 

tudják elfogadni az „isteni stílust”, és elszomorodunk, 
panaszkodni kezdünk. Ez olyan hiba, amelyet ma sok 

keresztény elkövet, ugyanúgy, ahogy a zsidó nép 

panaszkodott, elégedetlenkedett a sivatagi vándorút 

során. 
Ferenc pápa a Számok könyvéből vett idézetből 

indult ki, amelyben a zsidók fellázadnak a sivatagban 

való menekülés fáradalmai miatt, és mert a mannát túl 
könnyű eledelnek tartották, és elkezdték rágalmazni 

Istent. Sokan aztán úgy végzik közülük, hogy a mérges 

kígyók megmarják vagy megölik őket. Mózes 

közbenjár értük, és felemel botjával egy kígyót, amely a 

Kereszt jelképe, amelyre majd Krisztust feszítik fel. 

Csak Mózes imája menti meg a méreggel szemben azt, 

aki ránéz. 
Mi is a keresztények között mennyi ilyen embert 

találunk, akiket kissé megmérgezett az élettel való 

elégedetlenség – jegyezte meg a pápa. – Igen, valóban. 
Isten jó, de mi, keresztények csak olyan „igen, de…”-

fajta keresztények vagyunk. Olyanok, akik nem nyitják 

meg szívüket Isten üdvössége előtt, hanem mindig 
feltételeket szabnak. Azt mondják: „Igen, de így és így 

legyen...”, „Igen, szeretnék üdvözülni, de ilyen és ilyen 

módon…”. Így a szív megmérgeződik – állapította meg 

a pápa. 
Mi is sokszor azt mondjuk, hogy émelygünk az 

isteni stílustól. Ha nem fogadjuk el Isten ajándékát az ő 

stílusában, az bűn, az méreg. Ez megmérgezi a lelket, 
elveszi az örömöt, és nem hagy előrejutni. Jézus oldja 

fel ezt a bűnt azzal, hogy felmegy a Kálváriára. Magára 

veszi a mérget, a bűnt, és felemelik a keresztre. A lélek 

langyossága az, ha félig-meddig vagyunk keresztények, 
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vagy ha olyan keresztények vagyunk, akik feltételeket 
szabnak. Az Úr útjának elején lelkesedést érzünk, 

amely aztán elégedetlenséggé válik – és ez csak úgy 

gyógyítható, ha feltekintünk a Keresztre, Istenre, aki 

magára veszi bűneinket, és látjuk, hogy ott vannak a mi 
bűneink. 

Mennyi keresztény hal meg ma szomorúsága, 

panaszkodása sivatagában, abban, hogy nem akarja 
elfogadni Isten stílusát – állapította meg a Szentatya. – 

Tekintsünk a kígyóra, a méregre ott, Krisztus testében, 

a világ minden bűnének mérgére, és kérjük a 
kegyelmet, hogy el tudjuk fogadni a nehéz pillanatokat, 

az üdvösség isteni stílusát. Fogadjuk el azokat az utakat, 

amelyeken az Úr előre akar vinni bennünket. Kérjük, 

hogy a nagyhét, amely vasárnap kezdődik, segítsen 
kilépni abból a kísértésből, hogy feltételeket szabjunk 

Istennek – zárta homíliáját Ferenc pápa. 

 
(Forrás és fotó: Vatikáni Rádió)  

(Magyar Kurír 2015. március 24.) 

 

 

Bemutatták a „Keresztfához megyek” című filmet 
 

Március 18-án tartotta a Debrecen Televízió 

„Keresztfához megyek – út menti keresztek a Kárpát-

medencében” című négyrészes filmsorozatának 

bemutatóját a debreceni Szent József Gimnázium 
dísztermében – tájékoztat a Debrecen - Nyíregyházi 

Egyházmegye. 

A debreceni film-bemutatón Vojtkó Ferenc, a film 
szerkesztő-forgatókönyvírója – 2011-ben Szalézi-

sajtóösztöndíjas televíziós munkatárs – köszöntötte a 

vendégeket. Elmondta: a négyrészes film azt próbálja 
bemutatni, hogy az emberek mit keresnek, amikor 

elzarándokolnak a keresztfához és imádkoznak annak 

tövében. 

A forgatás azoknak az embereknek lelki világba 
kalauzolta el a készítésben részt vevő stáb munkatársait, 

akik a kereszteket állították. Ez áthatotta a munkájukat 

és ennek köszönhetően a keresztek üzenetei – 
történetek, háború okozta fájdalmak, családi tragédiák, 

sorsok, fogadalmak – a nézőkhöz is eljutnak. 

Bosák Nándor Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 
köszönetet mondott a film készítőinek, akik a keresztet 

állították filmjük középpontjába. A főpásztor elmondta, 

a kereszténység szimbóluma kivégzőeszköz volt. 

Amióta azonban Jézus kereszthalála és feltámadása 
életet adott az emberiségnek, azóta a keresztények úgy 

tekintenek a keresztre, mint az élet fájára. Ezért 

nemcsak a templomok, hanem az élet minden területén 
megjelenik a kereszt. 

Széles Tamás, a film rendezője gyermekkori emlékét 

osztotta meg a filmbemutató közönségével. Elmondta, 

már akkor foglalkoztatta az a kérdés: miért járnak az 

emberek a keresztekhez? Így született meg benne a film 
ötlete, amely lehetőséget ad a sokakat foglalkoztató 

válasz mélyebb megismerésére. 

Végül Dénes Zoltán plébános, néprajzkutató, a stáb 
tagja, a forgatáson átélt élményekről beszélt, majd 

hangsúlyozta: a kereszt nem a múlté, hiszen mindig 

vannak, akik sírnak a kereszt tövében és olyanok is, 
akik keresztre feszítenek egy másik embert. 

A filmbemutató végén az üldözöttekért, a 

vértanúhalált halt keresztényekért imádkoztak a 

jelenlévők. 
A Keresztfához megyek – út menti keresztek a 

Kárpát-medencében című dokumentumfilm-sorozatot, 

mely a Kárpát-medencei út menti keresztek csodálatos 
világán vezet végig, először a Duna Televízió, majd 

a Debrecen Televízió tűzi műsorára. 

A Duna World csatornán nagypénteken és 
nagyszombaton vetítik a filmet a következő 

időpontokban: 

4/1. rész: 2015. április 3. péntek 16:15  

4/2. rész: 2015. április 3. péntek 16:45  
4/3. rész: 2015. április 4. szombat 16:40  

4/4. rész: 2015. április 4. szombat 17:05  
 

(Magyar Kurír 2015. március 22.)

 

 

Az irgalmasság rendkívüli jubileumi szentévét 

hirdette meg Ferenc pápa 2016-ra 
 

Március 13-án, megválasztásának második 

évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában 
tartott nagyböjti bűnbánati szertartás keretében mondott 

homíliájában az irgalmasság rendkívüli szentévét 

hirdette meg, mely ez év december 8-ával, Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepével veszi kezdetét a Szent Péter 

bazilika szent kapujának a megnyitásával és 2016. 

november 20-ával zárul Krisztus Király ünnepén.   

A rendkívüli szentév bejelentése Ferenc pápa 

megválasztásának második évfordulóján történt, amikor 
Ferenc pápa péntek délután öt órakor a Szent Péter 

bazilikában megnyitotta a már korábban bejelentett 24 

órás imádságot egy bűnbánati liturgia keretében. E 
bűnbánati szertartáson tartott homíliájában jelentette be 

Ferenc pápa az irgalmasság rendkívüli szentévét a 

következő gondolat jegyében: 
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„Kedves Testvéreim és Nővéreim, sokszor 
gondoltam arra, hogyan tudná az egyház hatékonyabbá 

tenni a küldetését az irgalmasság tanújaként. Ez egy 

olyan út, mely a lelki megtéréssel kezdődik. Éppen 

ezért döntöttem úgy, hogy meghirdetek egy rendkívüli 

jubileumot, amelynek közép-pontja az Isten 
irgalmassága. Az irgalmasságnak a szentéve lesz ez. Az 

Úr Szava fényénél kívánjuk azt megélni: „Legyetek 

irgalmasok, mint az Atya” (Lk 6,36).  
Ez a Szentév december 8-ával, Szeplőtelen 

Fogantatás ünnepével veszi kezdetét és 2016. november 

20-ával zárul, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Mindenség 

Királya ünnepén. Rábízom ennek a jubileumnak a 
megünneplését az Új Evangelizálás Pápai Tanácsára, 

azért, hogy keltse életre azt, mint az egyház útjának egy 

új szakaszát abban a küldetésében, hogy elvigye minden 

személynek az irgalmasság evangéliumát. 
Meggyőződésem, hogy az egész egyház örömét 

találhatja ebben a jubileumban, hogy felfedezze és 

termékennyé tegye Isten irgalmasságát, amivel 
mindnyájan meghívást kaptunk arra, hogy vigaszt 

vigyünk korunk minden emberének. Rábízzuk azt az 

Irgalmasság Anyjára, hogy fordítsa felénk a tekintetét 
és virrasszon az utunk fölött”. 

A jubileumi szentév megnyitása egybeesik a II. 

Vatikáni Zsinat bezárásával 1965-ben, és ezért is 

különleges jelentőségre tesz szert, arra indítva az 
egyházat, hogy folytassa a II. Vatikáni Zsinat 

megkezdett művét. 

A közös bűnbánati szertartás végén kezdődött a 
gyóntatás. Ferenc pápa a bazilika konfesszió oltárától 

jobbra eső egyik gyóntató fülkéhez lépett és ott térdre 

borulva elvégezte a saját szentgyónását, majd belépve 
ez egyik gyóntatófülkébe, a jelenlévő papokkal együtt 

gyóntatni kezdett. 

Forrás: Vatikáni rádió 

 

Harangszó 
 

Gyerekkoromban sok 

nyarat töltöttem nagyszü-

leimnél Besenyőtelken. 
Ebben a faluban az 

emberek, ha meghallották 

a déli harangszót, – úgy 
mondták csendítenek – 

megálltak, abbahagytak 

minden munkát, félre-

húzták a lábast a tűzről, 
letették a szerszámokat a 

földeken, és elimádkozták 

az Úrangyalát. Szépen 
lassan én is megtanultam, 

és a harangszó egy kicsit az enyém is lett.   
Aztán felnőttem a városban. Annak zaja és a munka 

bizony elnyomta a harang hangját. El kellett érni a 

nyugdíjas kort, hogy délben ismét eljusson hozzám a 

harangszó, sajnos csak a rádióból. Persze közben 

megtanultam Nándorfehérvárt, Hunyadi János nevét, a 
pápai rendeletet, és nem titkolom, nem kis büszkeséggel 

tölt el. De igazán soha nem 

ezzel az üzenettel szólt 

hozzám a harang. Nekem 
azokat hozza közel, akiktől 

az imát megtanultam. A 

harangozás rövid, nem 
lehet alatta elmondani az 

Úrangyalát, de meg lehet 

állni, és egy fohászt el lehet 

küldeni a dicső ősökért 
vagy a szeretett fel-

menőkért. 

Néhány napja aztán 
ismét igazán enyém lett a 

harangszó. Hosszú hall-gatás után megszólalt délben az 

Újlaki templom harangja. Alig akartam hinni a 
fülemnek. De igaz!  

Köszönet Mindenkinek, aki gondolataival, 

döntésével, munkájával ezt lehetővé tette! 

 
Balthazár Katalin 
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A szeretet gesztusai Újlakon 
 

A püspöki kar által immár hagyományosan 
meghirdetett nagyböjti tartós-élelmiszer-gyűjtés során 

ez évben közel 300 kg élelmiszer gyűlt össze 

templomunkban, köszönet érte az adakozóknak. Ebből 

és a decemberi áruházi gyűjtések maradékából részben 
húsvéti ajándékcsomagokat készítünk szegényebb sorsú 

újlaki testvéreinknek, a nagyobb részt pedig Ferenc atya 

készül szétosztani a plébániára bekopogtató szegények 
között. 

A főegyházmegyei karitasz vezetőjének kérésére 

felmerült, hogy a gyűjtés eredményéből Kárpátaljára is 
juttassunk, ennek azonban tudomásunk szerint egyelőre 

adminisztratív akadályai vannak. Itt valljuk be a 

híveknek, hogy az őszi jótékonysági est átlagon fölüli 

bevételéből nemcsak karácsonyi csomagjaink készültek, 
hanem Ferenc atya 15.000 forint értékben 

tisztítószereket is vásárolt és indított útnak Kárpátaljára. 

Ennél sokkal jelentősebb eredményt hozott a 
püspöki kar által elrendelt március 15-i  templomi 

pénzgyűjtés Kárpátalja javára, aminek során az újlaki 

hívek kimagasló összeget, 526.500 forintot 
adományoztak a határon túli nélkülözők számára. 

A centrális gyűjtések mellett hadd emlékezzünk meg 

a keresztény hívek egymás iránti apróbb-nagyobb 

gesztusairól, amelyek jó része bizonyára nem is jut a 
köz tudomására. A jó példa fontossága miatt azonban 

megemlítjük azt az idősebb hölgyet, aki rendszeresen 

látogatott egy még jóval idősebbet, és amikor hiába 
hívogatta, jelezte ezt egyházközségünknek. Az 

idősebbik hölgyet kórházban, műtét után találtuk meg, 

ám amikor néhány nap múlva elbocsátották, kérésünkre 

a plébános atya segített elhelyezést találni a szinte 
magatehetetlen betegnek, aki azóta sajnos el is távozott 

közülünk.  

Van egy súlyos anyagi gondokkal küzdő, nem 
teljesen egészséges fiatalabb testvérünk, akinek 

szerény, de rendszeres támogatására viszont egy éppen 

majd’ kétszer annyi idős újlaki vállalkozott.  
Egy újlaki házaspár jelentette, hogy egyik idős 

testvérünk hosszas betegséggel küszködik. Amikor 

telefonbeszélgetésben segítségünket ajánlottuk, 

kiderült, nincs rá szükség, hiszen akik a bajt jelezték, 
mindjárt segítésre is vállalkoztak. 

Vannak, akik templomba kísérnek-szállítanak 

másokat, gyógyszerrel, ásványvízzel, szükség esetén 
egyébbel látják el a nehezen mozgókat. Nemrégen egy 

kedves hölgy jelentkezett, hogy szívesen meg-

meglátogatná valamelyik idős testvérünket, és első 
vállalását hamarosan második is követte. 

Isten fizesse meg a felebaráti szeretet gyakorlóinak 

fáradozását. És köszönjük, ha tudomásunkra hoznak 

további eseteket is, hiszen a jó példa ragadós. 
 

Dr. Szaszovszky József 

 

 

Plébániánk húsvéti programjai 
 

 Nagycsütörtökön reggel 7 órától 8:30-ig gyóntatás. Este 

18 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora 

emlékére, lábmosás szertartással. Közreműködik az 

Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. Utána virrasztás 

este 21 óráig. 

 Nagypéntek szigorú böjti nap! Reggel 7 órától 8:30-ig 

gyóntatás. Este 17:30-kor kezdődik a keresztút, amit a 

képviselőtestület tagjai vezetnek, majd ezt követően 

18:00 órakor lesz a szertartás. Közreműködik az Újlaki 

Sarlós Boldogasszony Kórus. A templomot 21:00 órakor 

zárjuk. 

 Nagyszombaton reggel 7 órától 8:30-ig gyóntatás. 

Ugyancsak 7-től este 18:00 óráig szentsír-látogatás - aki 

szívesen vállalja, hogy adott időben a templomban lesz, 

kérjük, iratkozzon fel a sekres-tyében! A húsvéti vigília 

szertartása tűzszenteléssel kezdődik este 20:00 órakor. A feltámadási körmenet körülbelül 21:30-kor 

indul a templomból. Útvonala: Szépvölgyi út - Ürömi út - Felhévízi út. 

 Húsvét vasárnap A 9 órai szentmise után ételszentelés, énekel a Schola. Fél 11-kor énekes ünnepi 

mise szintén a Schola közreműködésével. Az esti 18:00 órai szentmisén énekel a Sarlós 

Boldogasszony Kórus. 

 Húsvét hétfőn vasárnapi miserendet tartunk. 



Újlaki Hangok 6 2015. április 

Családi események márciusban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 
Március 22: Mészáros Iván, Rostás-Kocsis Áron Ágoston, Hegedűs Lilla Hanna 

 

A házasság szentségében részesültek: 

Március 7: Rácz Roland és Minyin Eleonóra 
 

Halottaink: 

Simén Albertné (97), Örtl Sándorné (94), Dr. Stefanics Olga Bella (95), 
Gwizdalewicz Stanislaw (85), Tímár Béláné Rozália (65), Raskovics Jánosné (95) 

 

 

Miserend: 

Újlaki plébániatemplom: 

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

 

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00

 

Szent Mihály kápolna: 

minden hó első vasárnap 16
00

 

minden hó 18-án 16
00

 (kiv. január) 

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: pénteken 7
00

, vasárnap 17
30 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az 

este 6
00

 (vasárnap a reggel 9
00

) órai szentmisét.
 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét. 

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet hittanteremben. 

Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335–3573): 

Hétfő, péntek 10
00

 – 12
00

, 

kedd, szerda, csütörtök 

16
00

 – 18
00

. 

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
00

 - 19
00

 

Könyvtár: vasárnap 9
00

 – 10
30

 között. 

Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 10
00

 órakor a 

Szent Erzsébet teremben. 

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 9
00

 órai 

szentmise után, a Szent Erzsébet teremben. 

Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 19
00

 –21
00

 a Szent 

István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy 

telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149 

Schola próbák: felnőtteknek szerdánként 19:00 órától 

20:30-ig, gyermekeknek szüleikkel szombatonként 

10:00-től 11:00-ig, az oldalkápolnában. 

 

 

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. 

 

 
Azok, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ról rendelkezhetnek, kérjük, tegyék ezt meg a Magyar Katolikus 

Egyház (technikai száma: 0011), valamint az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány (adószáma: 18083440-1-41) 

javára. Köszönjük! 

 az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. Újlaki Hangok
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. 

mailto:plebanos@ujlakitemplom.hu

