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Pünkösdre várva
A húsvéti idő vége felé közeledve, Pünkösdre várva
az Egyház gyakran olvas fel Jézus búcsúbeszédéből
olyan részleteket, melyekben megígéri a Szentlélek
eljövetelét. Felhívja a figyelmünket arra, hogy az
Igazság lelke mindörökké "velünk marad" (vö. Jn
14,16) majd később hozzáteszi: Ő az, aki "elvezet
minket a teljes igazságra" (vö. Jn 16,13). Milyen
üzenete lehet számunkra ennek az ígéretnek? Hol van
szükségünk a Szentlélek által adott éleslátásra? –
kérdezhetjük. Sokféle gondolat ébredhet bennünk, ezek
közül csak egy fájó tapasztalatot emelünk ki. Úgy tűnik,
hogy az emberek érzéketlenek az evangélium
befogadására, s így nehezen tudjuk missziós
küldetésünket teljesíteni. Úgy tűnik, mintha az
emberekben gyengült volna a jó hír iránti vágy és
törekvés. Ez lenne az igazság?
Ha a Szentlélek által engedjünk magunkat vezetni,
akkor felfedezhetjük, hogy nem ez a teljes igazság.
Tény, hogy a hírközlő eszközök információ-áradatával

szemben az emberek jelentős részében kialakul egy
belső védekező ellenállás. Ha pedig úgy érzik, hogy
félre akarják vezetni őket, akkor bezáródnak az
üzenetek előtt. De ha úgy érzik, hogy a hír vagy üzenet
létük legmélyének kérdéseire adja meg a választ, akkor
befogadóvá válnak. Például ha hiteles emberek az élet
céljáról vagy a szenvedés értelméről szólnak, akkor
megnyílnak előttük, és készek rá, hogy üzenetüket
elfogadják. Ezért figyelmeztet az Egyház, hogy a mai
embert inkább a tanúk érdeklik, semmint a tanítók, és a
tanítókat akkor fogadják el, ha egyben tanúk is.
Nekünk, keresztény embereknek az a feladatunk,
hogy ne csak ismerjük a keresztény tanítást, hanem
engedjük, hogy az életünkké váljék, hassa át
gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Akkor majd a
mosolyunkkal, a terheink elviselésével, másokért való
felajánlásával képesek leszünk Jézus Krisztus jó hírét
továbbítani.
Ferenc atya

Kunszery Gyula: Pünkösd
És amikor elérkeztek
A Pünkösdnek napjai,
Összegyűltek egy kis házban
Krisztus első papjai.

S akik eddig gyávák voltak,
Bátrak lettek hirtelen,
S a tudatlan agyvelőkben
Kigyulladt az Értelem.

És hirtelen lőn az égből
Mint egy sebes szélvihar,
S betölté az egész házat
Zengő-zúgó égi zaj.

S akik eddig a zsidón kívül
Nem tudtak más nyelveket,
Minden nyelven hirdették már
A krisztusi elveket.

És eloszlott tüzes nyelvek
Lebegtek a szobában,
S az Isteni Szentlélekkel
Betelének mindnyájan!

És kiket a sanda kétely
Oly gyorsan megrendíte,
Ingadozó tamásoknak
Megszilárdult a Hite.
Köztük eddig egyetértés
Alig-alig lehetett,
S fellángolt most a szívükben
Az Isteni Szeretet!
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Beszámoló plébániánk képviselőtestületének
2017. május 11-i üléséről
Az ülésen áttekintettük az előttünk álló fő
ünnepeket, különösen a Szentháromság vasárnapi
„ünnepi sorozatot”, amely
– június 10-én, a szombat esti szentmisén a
bérmálással kezdődik, majd
– június 11-én, a vasárnapi 9 órás szentmisén az
elsőáldozással folytatódik,
– ezután pedig a fél 11 órai latin nyelvű
szentmisénken a templomszentelés ünnepével záródik.
Ennek keretében hagyományainknak megfelelően az
„Újlakért” emlékérem is átadásra kerül.
Egyeztettünk a plébániai nyári napközi táborról is,
amely június 19-től június 30-ig lesz két héten
keresztül munkanapokon, hétfőtől péntekig.
Áttekintettük az építkezéseinket is. Folytatódik, sőt
ebben az évben be is befejeződik majd templomunk
homlokzatának felújítása. Bár ehhez a második kerületi

önkormányzattól is kaptunk támogatást, jelentős saját
erőt is kell azonban erre fordítanunk: ennek
előteremtése céljából a közeljövőben célgyűjtést is
indítunk.
Az iskolai hittanoktatás előtérbe kerülésével a
plébániánkon található „hittantermek” épület(szárny) az
eddigi tendenciákkal megegyezően egyre inkább
„közösségi ház” feladatokat fog betölteni. Sokan
emlékeznek még ennek az épületnek jó 30 évvel ezelőtti
megépítésére. Mostanra szükségessé vált az épület
megújítása, használhatóbbá tétele a plébánia közösségei
számára. E tevékenységbe akkor fogunk belekezdeni,
ha ehhez külső támogatást tudunk elnyerni.
Napirendre került továbbá a karitász munkacsoport
tevékenysége, valamint a ministránsokkal való
foglalkozás területén elért haladás.
Harmat Péter alelnök

Karizmák Ünnepe 2017. június 5.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 1993-ban
egyházmegyei zsinatot tartott, amely első volt
hazánkban a II. világháború óta. A papság, a
szerzetesek és a világiak együtt gondolkodtak az
egyházmegye megújulási lehetőségein és azon, hogy
milyen korszerű keresztény választ tudnak adni a
társadalmat érintő aktuális kérdésekre.
Ennek
nyomán
indult
el
–
egyéb
kezdeményezésekkel együtt – 1994-ben, az ENSZ által
meghirdetett Család Évében a pünkösdhétfői
egyházmegyei majális, a Karizmák Ünnepe, amelynek
elsődleges célja, hogy az egyházmegye katolikus
közösségei megmutathassák magukat a nyilvánosság
előtt, és a programra látogatók a katolikus élet
aktualitásairól
hallhassanak,
szerezhessenek
élményszerű tapasztalatokat.
A Karizmák Ünnepén minden évben körülbelül 5–8
ezer ember fordul meg. A máriaremetei templom körül
felállított sátrakban plébániák, lelkiségi mozgalmak,
szerzetesrendek,
katolikus
iskolák,
szociális
intézmények, missziós tevékenységet végző közösségek

és kiadók mutatkoznak be, akik Budapesten és
környékén tevékenykednek. Ez a már több mint húsz
éve hagyományosan megrendezésre kerülő program az
egyházmegye egyik legfontosabb találkozója.
Az ünnep házigazdája Dr. Erdő Péter bíboros úr. Az
idei év központi üzeneteként Bíboros atya meghirdeti a
2020. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
egyházmegyei felkészülésének első évét, és átadja a
plébániai küldöttek megbízó levelét.
Plébániánk hosszú évek óta nagy sikerrel vesz részt
a plébániai közösségek bemutatkozásán. Idén is a
megszokott
programokkal
várunk
mindenkit.
Gyermekeknek lesz az idei év üzenetéhez kapcsolódva
az Oltáriszentséghez köthető kézműves foglalkozás,
társasjáték, arcfestés; mindenkit vár a plébánia életét és
a karitasz munkáját bemutató fotókiállítás, valamint a
lassan már védjegyünkké váló „újlaki zsíros kenyér” és
üdítő.
összeállította Hecsei Nikoletta
a http://kim.katolikus.net/ felhasználásával

Érted is, amit olvasol?
Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok,
milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag
dicsőséges öröksége a szentek számára, és milyen
mérhetetlenül nagy az ő ereje fölöttünk, akik hiszünk.
Hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta
meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára
állította a mennyekben, minden fejedelemség és
hatalmasság, erő és uralom, és minden egyéb név fölé,

nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendő világban
nevezettek fölé is. Mindent a lába alá vetett, s megtette
őt mindenek fölött álló főnek az egyház számára, amely
az ő teste, és annak a teljessége, aki mindent mindenben
betölt.
(Ef 1,18-22)
Mostanában volt a mennybemenetel ünnepe, amikor
Krisztus lett mindenben minden. Nem látjuk ugyan, de
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tudjuk, hogy a világ eseményeit Ő irányítja. Most is
megkérdezi tőlünk: Miért féltek, kicsinyhitűek? Mert
annyi mindentől tudunk félni! Pedig Krisztus lett a fej,
az Egyház feje és semmi, de semmi nem teheti tönkre a
Testet, amelynek ilyen Feje van. Igaz, nem azt ígérte,
hogy mondjuk az európai egyházon nem vesznek erőt a
pokol kapui, bár néha szeretnénk ezt gondolni. Vagy

2017. június
többnyire evilági személyes sorsunk miatt aggódunk,
jólétünk, egészségünk, hozzátartozóink miatt, pedig
biztosan tudjuk, hogy ahová az erős Pásztor eljutott,
oda el fog jutni a gyenge nyáj is. Éljünk úgy, hogy ezt
komolyan vesszük!
Balthazár Zsolt

Aki sokat tett egykor a plébániáért: Lasetzky Krisztina „mama”
Idén Szentháromság vasárnapjára
esik az újlaki templom hivatalos
felszentelésének évfordulója. Ezen a
napon, a fél tizenegykor kezdődő latin
nyelvű szentmisén adja át plébános
atyánk már hagyományosan a Pro
ecclesia emlékérmet, amely a plébánia
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerése. A kitüntetés idén
először utólagosan, posztumusz formában kerül átadásra: Lasetzky Frigyesné Kriszta érmét
stílszerűen plébániai „művének” folytatója, leánya,
Lasetzky Kriszta veszi át.
Krisztina „mama” (ahogyan György atya megkülönböztette őt a lányától) 1999 júniusában mutatkozott
be lapunk olvasóinak. Ebből idézünk: „… a Mennyei
Atya igen sokféleképpen próbált meg rávenni minket,
hogy túlságosan is egészséges önbizalmunktól
megszabadulva végre Rá nézzünk és észre is vegyük Őt,
de sokáig hiába igyekezett. Így aztán egy szép napon
hazahívta Gergő fiunkat! Egyből kinyílt a szemünk.
Azóta tudjuk, ki az Úr a házban és a szívünkben.”
Ez a tragédia, második gyermekük halála fordította
Frigyest és Krisztát a Jóisten felé. Fiuk halála
helyszínén keresztet emeltek, ahol nagyböjtben
keresztutat jártak. A baleset havi évfordulóján, minden

hónap
21-én
misét
mondatnak
gyermekeinkért. Ezeket a miséket mindig
Kriszta elmélkedése vezette be.
A következő években a házaspárnak
még három gyermeke született, akik
közül később Krisztina és Kata gitáros
énekkarunknak is oszlopos tagjai lettek.
De akkor még kisgyerekek voltak,
amikor
édesanyjuk
1996
nyarán
megszervezte az első újlaki nyári
napközit kétszer három hetes időtartamban. Erről ő
maga számolt be az Újlaki Hangok legelső, 1996.
szeptemberi számában:
„… világra jött plébániánk »újszülöttje«. Nagyon
vártuk. Sokat imádkoztunk érte. Tudtuk, hogy szép lesz,
azt is, hogy jó, de hogy ennyire, azt álmodni sem
mertük.
A neve pedig: nyári napközis tábor.”
Ebben a táborban és a továbbiakban volt bábozás és
varrás, hittan és tájfutás, agyagozás Simon Pista
bácsival, és főleg ismerkedés, barátkozás. Aki
kezdetben még „gondozott” volt, néhány évvel később a
kisebbek foglalkozásait vezette. És mindennek Lasetzky
Kriszta volt a fő mozgatója, akit fájdalmasan korán, alig
túl az ötvenen, 2003-ban szólított magához a Teremtő.
Temetésén megtelt a leányfalusi temető.
Szaszovszky József

Templombúcsú 2017. július 2.
A búcsú a templom nevenapja. A Vizitáció ünnepe,
július 2-a idén vasárnapra esik, így ezúttal módunk van
pontosan az adott napon „megülni” (=megszentelni!)
templomunk búcsúját.
Talán plébániánk életének egyik legkedvesebb és
leghangulatosabb eseményévé nőtte ki magát az elmúlt
évek alatt búcsúnk ünneplése, ahol kötetlen
hangulatban,
kellemes
asztalközösségekben
is
találkozhatnak plébániánk hívei és kisközösségei.
A nap fő liturgikus eseménye a 10:30-kor kezdődő
ünnepi „nagymise”. De már a reggeli ifjúsági misét
követően különböző programokkal várunk minden
korosztályt a templomkertbe. Idén bemutatkozik
Dúdoló
kisközösségünk,
melynek
vezetői
a
legkisebbeket és szüleiket várják különböző
foglalkozásokkal. Emellett lesz arcfestés, családi

alkotóház, színpadi beszélgetés, illetve kiállítás az idei
elsőáldozásról és bérmálásról készült fényképekből.
Tovább folytatva a megkezdett hagyományt, idén is
bográcsversenyre várjuk a profi és műkedvelő kuktákat
egyaránt. Idei versenyételünk a paprikás krumpli,
melynek szükséges alapanyagait plébániánk biztosítja,
az esetleges titkos hozzávalókat pedig a csapatok
hozhatják. A főzőversenyre jelentkezni a plébánia
sekrestyéjében illetve személyesen a szervezőknél lehet.
A napi programot az esti mise után a Sarlós
Boldogasszony Kórus ünnepi koncertje zárja.
A pontos és részletes programokról a későbbiekben
még tájékoztatást nyújtunk. Sok szeretettel várunk
mindenkit, aki csak egy kicsit is magáénak érzi az újlaki
Sarlós Boldogasszony plébániát!
Hecsei Nikoletta
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Mindszentyről – kisebbeknek is

PANNONIA SACRA – ez olvasható Mindszenty
József érseki címerén. Ugyanezen a néven alakult meg
huszonhat évvel ezelőtt a rendszerváltás utáni egyik
első katolikus iskola Budán. Az egyezés korántsem a
véletlen műve: az alapítók és az iskola későbbi vezetése
is nagy hangsúlyt fektettek a bíboros emlékének
ápolására, erkölcsi hagyatékának képviseletére. Ennek
egyik megnyilvánulásaként az iskola tanárai és diákjai a
kezdetektől fogva részt vettek a Mindszenty József
emlékére évente sorra kerülő esztergomi szentmisén.
Kétségtelen, hogy a hercegprímás élete és
püspöksége által kép-viselt értékeket a részletes
történelmi hátteret nem ismerő gyerekek számára
élményszerűen közvetíteni nem könnyű vállalkozás.
Ebből a szempontból is jelentős esemény volt tizenhat
évvel ezelőtt, hogy szülői kezdeményezésre néhányan
kerékpáron vágtak neki a 65 kilométeres távnak. Az
eleinte maroknyi csapat létszáma évről-évre növekedett:
idén már több mint négyszázan – köztük elsősök és
nagypapák – tették meg a cseppet sem könnyű utat a
Pilisen keresztül pénteken oda, majd szombaton
visszafelé.

Világegyház

2017. június

A kerékpáros Mindszenty-zarándoklat egyszerre
nyújt lelki és közösségi élményt a résztvevőknek. A
Pilisszentlélek melletti pálos romoknál, illetve másnap a
bazilika altemplomában hagyományosan elhangzó
elmélkedések és megemlékezések mellett az együtt
biciklizés alkalmat teremt arra is, hogy szülők, tanárok
és gyerekek iskolai kötöttségek nélkül, inkább
bajtársakként beszélgethessenek menet közben. Ez
utóbbi leginkább a Pilis erdei útjain és megálláskor
szokott előfordulni, hiszen a forgalmasabb szakaszokon
a közlekedésre fordított figyelem az elsődleges. Apró
adalék az évek hosszú sora alatt kialakult lebonyolítási
rendhez, hogy a résztvevők tíz-húszfős csoportokra
oszlanak, melyek vezetői eltérő színű láthatósági
mellényben és kis rádiókészülékkel felszerelve
bicikliznek, hogy a gyakran kilo-méternél is hosszabb
menetoszlopban tudják egymással tar-tani a kapcsolatot.
Sajátos hangulata van az érkezést követő péntek
estének, amikor a népes zarándoksereg valósággal
egymás hegyén-hátán alszik a Szent Adalbert Központ
múzeumi termeinek padlóján, nemkülönben a szombat
esti, rendőrség által biztosított befutónak, amikor a
gyerekek kis szentjánosbogarakként világítva
fáradtan és boldogan érkeznek vissza az előző
napi indulás helyszínére, és amelytől kezdve
sokan már a következő évi indulásig hátra lévő
időt számolgatják.
A legfontosabb ismérv, amely ezt a
zarándoklatot az egyszerű biciklitúrától
megkülönbözteti, a közös cél és erőfeszítés:
segíteni a másikat az eljutásban. A hosszú
emelkedők, néha az eső és sár jelentette
akadályok leküzdése közben az ember kortól
függetlenül átélheti, hogy a célba érkezés
elengedhetetlen feltétele a belső tartás. Mi
frappánsabbat tanulhatnánk – gyerekeinkkel
együtt – Mindszenty bíborostól?
Kovács Flórián

Ferenc pápa: Hitünk rideg lesz,
ha nem hallgatunk a Szentlélekre

Hagynunk kell, hogy megszólítson minket a
Szentlélek, meg kell tanulnunk, hogy döntéseink előtt
meghallgassuk őt. Erre buzdított Ferenc pápa május 29én, hétfőn reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában
bemutatott szentmisén.
A Szentlélek mozdítja meg a szívünket, sugall
nekünk és ébreszt bennünk érzéseket – ez a gondolat
adta a pápa homíliájának vezérfonalát. Ezen a héten, a
közelgő pünkösdre készülve az Egyház azt kéri tőlünk,
hogy imádkozzunk: a Szentlélek jöjjön el a szívünkbe,
plébániai és kisebb közösségeinkbe. A pápa a napi
szentleckéből (ApCsel 19,1–8) kiindulva megállapította, hogy beszélhetünk „efezusi pünkösdről”. Az

efezusi közösség megkapta ugyanis a hitet, pedig nem
is tudott a Szentlélek létezéséről. Jó emberek, hívő
emberek voltak, de nem ismerték az Atyának ezt az
ajándékát. Amikor aztán Pál rájuk tette a kezét, leszállt
rájuk a Szentlélek, és ismeretlen nyelveken kezdtek
beszélni.
A Szentlélek megindítja a szívet, ahogy az
evangéliumokban is olvassuk: sok embert – mint
például Nikodémust, vagy a vérfolyásos asszonyt, a
szamaritánust, a bűnös asszonyt – a Szentlélek indított
arra, hogy közeledjenek Jézushoz. Ferenc pápa arra
szólította a híveket, hogy tegyék föl maguknak a
kérdést: milyen helyet foglal el életükben a Szentlélek?
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„Képes vagyok-e meghallgatni a Szentlelket? Képes
vagyok-e sugallatért folyamodni hozzá, mielőtt
meghozok egy döntést, kimondok vagy megteszek
valamit? Vagy a szívem nyugodt, érzelemmentes,
mozdulatlan szív? Vannak olyan szívek, hogy ha lelki
EKG-t végeznénk rajtuk, az eredmény lineáris lenne,
érzelmek nélküli. Az evangéliumokban is vannak
ilyenek, gondoljunk csak a törvénytudókra: hittek
Istenben, ismerték az összes parancsolatot, de szívük be
volt zárva, mozdulatlan volt, nem hagyták kizökkenteni
magukat” – fogalmazott a szentatya.
Ferenc pápa arra buzdított, hogy hagyjuk magunkat
kizökkenteni a Szentlélek által, hagyjuk, hogy
megszólítson minket, és ne engedjük, hogy hitünk
ideológiává váljon. Hagyni kell, hogy nyugtalanítson
minket a Szentlélek. Erre mondhatja valaki: De atyám,
ez szentimentalizmus? „Nem, lehet, de mégsem az –
válaszolta meg a kérdést a pápa. – Ha a helyes úton
jársz, akkor nem szentimentalizmus.” Érezni és
mérlegelni kell: megkülönböztetni, mit érez a szívem,
mert a Szentlélek a megkülönböztetés mestere. Az az
ember, akinek nincsenek ilyen mozgások a szívében,
aki nem tudja átlátni a történéseket, annak rideg a hite,
pusztán ideológia.
Ez volt a törvénytudók drámája is, akik
megharagudtak Jézusra. A pápa azt kérte, hogy
vizsgáljuk meg, milyen a kapcsolatunk a Szentlélekkel.
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„Kérem-e, hogy vezessen az utamon, amikor döntéseket
kell hoznom az életemben, akár mindennap? Kérem-e,
hogy adja meg a kegyelmet, hogy elválasszam a jót a
kevésbé jótól? Mert a jót a rossztól általában azonnal
meg lehet különböztetni. De ott van az a rejtett rossz,
ami a kevésbé jó. Kérem-e ezt a kegyelmet? Ezt a
kérdést szeretném ma elültetni a szívetekbe” – fordult a
hívekhez a pápa.
Meg kell tehát kérdeznünk, hogy nyugtalan-e a
szívünk, amiért a Szentlélek működik benne. Amikor
kedvünk támad valamit megtenni, vajon a
Szentlélekhez fordulunk-e ihletért, hogy mondjon igent
vagy nemet a tervünkre, vagy egyszerűen csak ésszel
számítgatunk. A Jelenések könyvében János apostol
arra hívja a hét egyházat – vagyis a kor hét
egyházmegyéjét, fűzte hozzá a pápa –, hogy hallgassa
meg, mit mond nekik a Szentlélek. Kérjük mi is a
kegyelmet, hogy meghallgassuk, mint mond a
Szentlélek az Egyházunknak, a közösségünknek, a
családunknak,
külön-külön
egyénileg
mindegyikünknek. Kérjük a kegyelmet, hogy
megtanuljuk a Szentlélek meghallgatásának nyelvét –
fohászkodott végül a hétfő reggeli szentmisén Ferenc
pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír 2017. május 29. hétfő

Keresztény szófejtés
Pünkösd
szavunk a görög pentakoszté, ’ötvenedik’ szóból
ered. Így nevezzük a Szentlélek eljövetelének ünnepét a
húsvét utáni ötvenedik napon.
Az ünnep neve is és tartalma is többször változott az
idők folyamán. A Bibliai Lexikon tanulsága szerint az
Ószövetségben zarándok ünnep volt, melyen Izrael
fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt.
Nevezték "aratási ünnep"-nek, "az első (búza)termés
ünnepé”-nek, és a "hetek ünnepé”-nek is, mert hét héttel
a kovásztalan kenyér (pászka→ húsvét) ünnepe után
ülték. Később az ünnep történelmi jelleget öltött:
emléknapja lett a Sinai-hegyen kapott törvény
kihirdetésének, ami az Egyiptomból való kivonulás után
az 50. napon történt, s ilyenkor nagy sokaság
zarándokolt Jeruzsálembe.
A kereszténység a Jézus feltámadása utáni 50. napon
a Szentlélek eljövetelét ünnepli, beteljesedik a húsvéti

misztérium, kiárad a Szentlélek ajándéka, és ünnepeljük
az egyház születésnapját.
Pünkösd szavunk eredetét tehát a görög pentakoszté
hémera
(=ötvenedik nap)
kifejezésig tudjuk
visszakövetni. A benne szereplő számnév került a
német nyelvbe az ünnep megnevezéseként, p(f)ingeste
formában. Ennek első magyarítása így hangzott:
pinkest. Ebből lett idővel pünköst, majd pünkösd.
Nem mindenki ért egyet ezzel a magyarázattal.
Egyes tudósok olasz közvetítést tételeznek föl: Olaszul
egykor penkost-nak ejtették az ünnep nevét. Mások úgy
látják, a magyar szó forrása lehet a szlovén nyelv is,
amelyben binkosti volt az elnevezés.
A népi jámborság számtalan szokást kapcsolt ehhez
az ünnephez. Legismertebb a pünkösdi királyválasztás.
Jókai „Egy magyar nábob” című regényében meséli el,
hogyan is választották meg a pünkösdi királyt.
N. G. Zs.

Hírek, hirdetések
Mint már értesültek róla olvasóink, a plébániai napközi idén június 19. és 30. között, két héten át hétfőtől
péntekig 8 és 16 óra között várja a négy évnél idősebb gyerekeket.
Jó Pásztor vasárnapján vendégünk volt Tóth Imre ötödéves esztergomi szeminarista, aki élete és elhívása
történetéről beszélt a szentmiséken.
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Májusban is folytatódtak a Mária rádió szentmise-közvetítései templomunkból
kedd reggelenként. Az előre beharangozott május 14-i közvetítés viszont végül másik
helyszínről: Nagyváradról történt.
A Stephanus-díj idei kitüntetettje teológiai kategóriában a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Újlakról származó rektora, Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem.
Gratulálunk!

Családi események májusban:
A keresztség szentségében részesült:
Május 7: Rávai Csinszka és Rávai Lilla
Május 14: Fosztó Bertalan és Gerle Nimród
Házasságot kötöttek:
Május 13: Kovács Péter és Verbay Eszter
Május 27: Dr. Tóth Bálint és Dr. Vágó Eszter
Halottaink:
Lábadi Józsefné (88), Kun Ferenc (71), Ladzianszky Antalné Anna (93), Éber Gézáné Marianna (95),
Reisch Béla (84), Bratianu Dán László (76), Schildmayer Györgyné Anna (98), Szíjjártó Endre (89),
Spitkó András (86)
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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk
be Szent Margit tiszteletére és szándékára.

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk
1700 órától a Szent Erzsébet teremben.
Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden
hónap 2-án 1600 órától a Szent Margit teremben.
Minden hónap harmadik szerdáján 1830-kor bibliaóra
a Szent Erzsébet teremben.
Iroda:
(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):
Hétfő, péntek 1000 - 1200,
kedd, szerda, csütörtök : 1600 - 1800.
Karitász (Bécsi út 18.): szombat 1600 - 1900
Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között.
A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái:
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)
Schola próbák:
kéthetente vasárnap 8:30-tól, a szentmise előtt.
Mindenkit, aki szeretne énekes oltárszolgálatot ellátni,
szeretettel várunk.
Jelentkezni személyesen, vagy telefonon lehet: Tóthné
Benkő Krisztina (20/586-0173), Tóth Miklós Zsolt
(20/384-0493).
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