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Templomunk búcsúja 
 

Minden plébániai közösség életében fontos szerepet 

játszik a búcsú megünneplése. Az alkalom lehetőséget 

ad arra, hogy a templom névadójáról, szentjéről, annak 

életéről elmélkedjünk, és arra is, hogy a hívek átéljék az 

összetartozás örömét. Templomunk a Sarlós 

Boldogasszony nevet viseli. Ez arra emlékeztet minket, 

hogy a boldogságos Szűz Mária méhében a kis Jézussal 

meglátogatja rokonát Erzsébetet, aki szintén isteni 

titoknak a birtokosa, hiszen szíve alatt hordozza az 

előfutárt, Keresztelő Szent Jánost. Az esemény 

szépségét a találkozás öröme adja. Ezt az örömet 

tükrözi a Magnificat, Mária hálaadó éneke.  

A templomi búcsú szépségét is a találkozások adják. 

Isten megérintheti lelkünket, amikor titkain 

elmélkedünk. Ennek keretét az Úrral való találkozás, a 

szentmise és az imádság biztosítja. Emellett fontos 

szerepet játszhatnak az emberi találkozások is. Ezért 

rendezünk templomunk kertjében ünnepi együttlétet, 

amihez hagyományosan hozzátartozik életünk 

bemutatása, vetélkedő és játék. Az egyik legnagyobb 

sikere a főzőversenynek van, aminek eredményét 

mindenki eldöntheti. A kisgyerekek jelenléte pedig 

vidám színeket ad az együttlétnek. 

Nem véletlenül választottuk templomunknak a 

kertjét. A gyerekek zsivaja, a finom ételek illata és a 

zeneszó másokat is odacsalogathat az emberek közül, 

akik talán már régóta elhatározták, hogy közénk jönnek, 

s csak az alkalomra várnak. Adjuk meg nekik ezt a 

lehetőséget. 

Ferenc atya 

 

 

Elkezdődött a felkészülés 

a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra! 
 

Mint az újlaki plébánia missziós küldötte, 

örömmel adok hírt róla, kedves testvérek, hogy 

2020-ban Magyarországon kerül megren-

dezésre a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus! 1938-ban volt nálunk utoljára, és 

már alig több mint három év, és újra lesz. De 

nem szaladok ennyire előre. Kezdjük az elején! 

Az első kongresszust 1881-ben tartották a 

franciaországi Lille-ben. Azóta 51 alkalommal került 

megrendezésre szerte a világban. Utoljára 2016-ban 

volt, a fülöp-szigeteki Cebuban. De mi is ez a 

Kongresszus? Egy hét napos 

esemény, amely alatt a Katolikus 

Egyház felmutatja és ünnepli az 

Eucharisztiában jelen lévő Jézus 

Krisztust és azt, hogy ez a szentség 

„az egész keresztény élet forrása és 

csúcsa”! Ne csak a hívő emberek 

legyenek ennek tudatában, hanem 

jusson el ez az örömhír mindenkihez! 

Minden alkalommal programok 

színes kavalkádjával készülnek a 

szervezők, de a legfőbb a tömegeket 

vonzó szabadtéri mise lesz. 

A Kongresszust Erdő Péter bíboros, prímás, 

esztergom–budapesti érsek, az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus elnöke hirdette 

meg május 20-án kelt körlevelében, melyet a 

kedves testvérek is hallhattak a miséken. A 

felkészülés három évéből az elsőben egyéni 

keresztény életünk megerősítése a fő cél, a 

másodikban a közösségben megélt hitünkön 

lesz a fókusz, a harmadikban pedig a világ felé végzett 

misszió lesz a középpontban.   

Plébániánk is részt vesz a felkészülésben! Ferenc 

atyával egyeztetve a közeljövőben 

elindulnak az ezt szolgáló prog-

ramok. Addig is hívok minden 

testvért, hogy vegyünk részt a 

minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék 

után tartott szentségimádásokon, 

hogy megtapasztalhassuk Jézus 

jelenlétének életünket alakító erejét! 

 

Munkácsi Péter 

missziós küldött 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk  
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A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a templom kapujában, hanem 

átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet 

tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az 

igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művének 

jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot. 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust meghirdető püspökkari körlevélből 
 

 

 

Altare privilegiatum 
 

Ez a latin felirat olvasható templomunk oltára fölött. 

Magyar fordításban: Kiváltságos oltár. Ez a 

kiváltságosság a búcsú privilégiumát jelentette: Teljes 

búcsú járt annak az elhunyt személynek, akiről a 

templomban bemutatott szentmise intenciójában 

megemlékeztek. A templomnak adott kiváltság lehetett 

időben korlátozott (ad tempus) vagy korlátozatlan (in 

perpetuum), vonatkozhatott csak bizonyos napokra 

(leggyakrabban mindenszentek ünnepére) vagy minden 

napra (quotidianum). A búcsúk 1968-as rendezése e 

kiváltságokat megszüntette. 

Ismeretes, hogy az újlaki templom 1799-ig Segítő 

Szűz Mária (Maria Auxiliata, Mariahilf) tiszteletére 

volt szentelve. Ennek bizonysága két régi oltárképünk, 

melyek közül a régebbi bal oldalon, a középső, 

Immaculata oltáron, valamivel későbbi, de még mindig 

XVIII. századi változata pedig a főoltár fölött látható. 

Ez a két kép egy híres Mária-kegykép másolata, és az 

ilyen oltárképpel rendelkező templomokat rendszerint 

megillette az altare privilegiatum kiváltság.  

A Mariahilf-képet eredetileg id. Lucas Cranach 

festette, és ma Innsbruckban található. Az eredetinél is 

nagyobb jelentőségre tett szert azonban a passaui 

másolat: 1683-ban a török elől Bécsből ide menekülő 

Lipót császár naponta e kép előtt imádkozott 

birodalmáért. Szeptember 12-én sikerült az ostromlott 

Bécset a keresztény seregeknek felmenteniük. Ennek 

emlékére az immár kegyképi rangra emelkedett 

festménynek számos másolata került különböző 

templomokba, XI. Ince pápa pedig szeptember 14-éről e 

napra helyezte át Mária nevének ünnepét. 

 

Szaszovszky József 

 

 

A megerősítést adó szentség: Bérmálás Újlakon 
 

„...maga az Ige az Élet; ő általa lett minden, ami 

volt, van és lesz; csak ő maga nem változik soha... ő 

egyszerűen van, mert örökkévaló... nem vénhedik s tőle 

van minden megújhodás!” 

Hippói Szent Ágoston: Vallomások 

 

Az Anyaszentegyház folyamatos megújhodását 

jelképező ünnepek egyike a bérmálás. Június 10-én, 

szombaton, az esti szentmise keretében Székely János, 

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke 

ezt a szentséget szolgáltatta ki a Sarlós Boldogasszony 

plébániatemplomban. Huszonöten voltunk, akiket – 

hitbéli felkészültségük és a bűnbánat előzetes 

megtörténte alapján – Beran Ferenc plébános atya 

méltónak talált arra, hogy felvegyék a keresztény 

nagykorúság szakramentumát, és maguk is Krisztus 

küldetésének részesévé váljanak. Tizennyolcan voltunk 

újlakiak, öten a szentendrei Ferences Gimnáziumból 

jöttek, egy főt a zuglói Páduai Szent Antal Plébánia 

küldött, egy dél-vietnami leányt pedig Tran Si Nghi 

Ferenc atya, az óbudai szaléziak kápolnaigazgatója 

készített fel. 

Az esztergomi papszentelésről – a megújhodás egy 

másik ünnepéről – hozzánk érkezett püspök úr egy 

gyermeket meg is keresztelt. Személye méltóságban, 

bölcsességben, kegyelemben és derűben gazdaggá tette 

a szertartást. A bérmaszülőkből és a mise többi 

résztvevőjéből áradó szeretet pedig örömüneppé 

varázsolta a 25 bérmálkozó életének ezt az egyik 

legfontosabb napját. A szentmisét egy kis fogadás 

követte a plébánia udvarán, 

Negyvenöt éves vagyok, a legidősebb a huszonöt 

közül. Esetemben a bérmálkozás nem döntés kérdése 

volt; egy helytelenül átküzdött életút derekán szakadt a 

nyakamba múltbeli tévedéseim teljes súlyával – és a 

felismerés kimondhatatlan örömével. Próbálkoztam már 

reformátusként, próbáltam már "személyesen" és 

"formaságok nélkül", egyedül és rossz társaságban, 

Isten nélkül és más istenekkel. Nem ment. Nem megy 

emberi közösség nélkül, Jézus alapította Egyházunk 

nélkül, lelkiatya nélkül, család nélkül. Bérmálkozni 

gyermekkorban kell. Erről én lemaradtam, de mégsem 

érzem úgy, hogy vesztes volnék. Már élhetek úgy, mint 

kölyökkorom hőse, Minden Utcagyerekek Nevelőapja, 

a mélyen hívő Bud Spencer, hogy végül ugyanazzal a 

szóval búcsúzhassak el, mellyel ő tette: "Köszönöm". 

Kívánom minden megbérmált gyermeknek, hogy értse 

azt, amit az ő korában én nem értettem, és kívánom 

minden embernek, hogy idejekorán ismerje fel, fogadja 

el és használja azt az ajándékot, amit mi huszonöten 

megkaptunk ezen a csodálatos szombaton. 

Szász Gergely 
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Elsőáldozás 2017 
 

Az első gyónást megelőző pillanatokban azt mondta 

nekem egy anyuka, úgy örül, mert most végre 

megfordult valami a fiában a hittel és Istennel 

kapcsolatban – most már érzékelhetően várja az 

elsőáldozását. 

A szentgyónásról kijövő kislány az anyukája 

nyakába ugrott, megölelte, és áradt belőle az öröm. 

Kegyelmi pillanatok ezek, Isten érintései egy-egy 

gyerek életében. 

Nem is csoda! Június második hétvégéje 

szentségekkel áldott napokat hozott: 9-én az esti 

misében bérmálást, 10-én a 9 órai liturgiában 

elsőáldozást, a fél 11-es misében a templomszentelés 

évfordulóját. 

Ebben az évben sokféle életkorú, sokféle iskolából 

érkező, rövidebb-hosszabb felkészítésben részt vett 

gyerekek járultak elsőáldozáshoz, 

összesen huszonnégyen. Hárman közülük 

keresztelkedtek is, kettejüknek a 

bérmálás szentségét is kiszolgáltatta 

Székely János püspök atya. 

Az elsőáldozásra várók szépen 

bekapcsolódtak a liturgiába, kisebb-

nagyobb szolgálatokat végezve: vitték az 

oltárhoz az adományokat, olvasták a 

könyörgéseket, köszönetet mondtak. 

A két szín alatti áldozás után érdekes volt figyelni, 

mi tükröződik az arcukon: öröm, felszabadultság, 

elgondolkodás, rácsodálkozás – sok minden, amit ez a 

találkozás jelenthetett számukra. 

A szentmise után közös fotó – idén először a 

templomban –, majd egyéni/családi/baráti fényképek 

készítése a plébánia udvarán. Az emléklapok és ajándék 

Újszövetségek átadását követően a Szent István 

teremben agapéval folytatódott a délelőtt, amelyen a 

szülők és nagyszülők gondoskodásának köszönhetően 

sokféle finomság várta a gyerekeket, testvéreiket, 

hozzátartozóikat. 

Egy anyuka arról beszélt másnap, hogy az ő 

gyerekeinek milyen sokat jelentett, és mennyi örömet 

hozott az elsőáldozás. 

Szívből remélem, hogy ez az öröm megmarad 

bennük és a többiekben is; imádkozzunk 

értük, hogy így legyen, és igyekezzünk, 

hogy nálunk befogadó közösségre 

leljenek! 

Nagyon köszönöm hitoktató társaim 

munkáját, a gitáros énekkar szolgálatát, 

Szakolczai Jutkának, hogy széppé tette a 

környezetünket, és Szakolczai Ricsinek, 

hogy hozzáértéssel és türelemmel 

fényképezte a fontos pillanatokat. 

Jüling Erika 

 

Egyik idei elsőáldozónk: Székely Adél 
 

 

Köszöntő 
(elhangzott június 11-én, az újlaki elsőáldozáson) 

 

Kedves Testvérek! Szeretettel köszöntjük az elsőáldozókat, szüleiket és hozzátartozóikat ezen a 

szép ünnepen! 

Jó érzéssel tölt el, hogy ennyien veszik magukhoz először az Oltáriszentséget ezen a plébánián, és 

mi tanúi lehetünk ennek a pillanatnak. Ők ugyanis nem olyan rég még kicsi gyermekként voltak 

köztünk, néha szaladgálva, zajongva a diákmisén. De a gyengéd, szeretetteli terelgetésnek 

köszönhetően, amit a szüleiktől, hitoktatóiktól és – nem utolsósorban – a plébániai közösségtől kaptak, 

végre személyes élményüké válhat a Krisztussal való találkozás. 

Jézus azt mondta: ,,Engedjétek hozzám a gyermekeket!". Ha ezt tesszük, akkor lehet, hogy a 

duruzsoló, izgő-mozgó gyerekek (mint amilyenek az én gyermekeim is) pár év múlva beállnak 

ministránsnak vagy énekelnek a gitáros kórusban. Boldogan jönnek minden nyáron a napközis 

táborba, később kisközösséget alkothatnak kortársaikkal, nyaranta táborozhatnak, előbb-utóbb akár 

még a leendő házastársukat is itt találhatják meg, és a néhány év múlva születendő, szintén izgő-

mozgó gyermekeiket ugyanúgy az első padokba ültethetik. 

Mi, a plébánia tagjai azzal segíthetjük a gyerekeket, hogy feltétlen szeretettel fordulunk feléjük, és 

ebben felnőve remélhetőleg kitartanak Krisztus követésében! 

Imádkozzunk plébániánk gyermekeiért: az elsőáldozókért, a duruzsoló kicsikért és a 

kisközösségekbe járó ifjúságért! 

Udvaryné Kovács Bettina 

(egy fiatal, kétgyermekes anyuka) 
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Tévedés! Veszélyes tévedés! 
 

„Láttam a sátánt: mint a 

villám, úgy zuhant le az égből.” 

(Lk 10,18)  
Sajnos sok keresztény, ezen 

belül sok katolikus sem hiszi 

igazán a Sátán létezését. Pedig ha 

végigolvasnák az Újszövetséget, 

igen sok helyen szerepel, 

mégpedig személyként. Legjobb 

trükkje elhitetni magáról, hogy 

nem is létezik, vagy valamiféle 

mikulásnapi krampuszként él a 

hívek képzeletében. Hát nem! 

A Sátán hatalmas szellem, aki 

szembeszállt Istennel, fő célja ez 

embereket megszerezni és 

magával vinni a kárhozatba. 

Kereszthalálával Jézus olyan 

fegyvert adott a benne hívők 

kezébe, amellyel eredményesen 

szembeszállhatnak a kísértő 

szellemmel. Krisztus vére a mi 

megváltásunk a bűntől. 

 

Balthazár Zsolt 

 

 

Kápolnánk búcsújára 
 

Egy második búcsút is ülünk júliusban Újlakon: az 

Ürömi utca és a Szépvölgyi út találkozásánál álló 

kápolnáét, melynek jelenlegi épületét – mert volt a 

helyén korábban másik – Kármelhegyi Boldogasszony 

napján, július 16-án szentelték fel 1854-ben. Ennek 

évfordulóján, vasárnap délután 4 órakor Ferenc atya 

szentmisét mutat be a kápolnában. A templom és 

környéke állapotáról és rendezéséről szól az alábbi 

beszámoló. 

Két éve Édesanyám hívta föl a figyelmem az Ürömi 

utca sarkán álló fa kereszt rossz állapotára és kért meg, 

hogy a fa részt fessem le. Mikor tüzetesebben 

fölmértem a feladatot, konstatálnom kellett, hogy nem 

csak a fa kereszt szorul azonnali segítségre, de a 

korpusz is: jobb lába darabokra fagyott. A korpuszt 

leemeltük, a láb darabjait megmentettük, a keresztet 

lecsiszoltuk és faolajjal több rétegben lekezeltük. A 

korpusz fölújítása sajnos elhúzódott, mert egy ötvös 

restaurátor mester elvállalta ugyan, de a befejezéssel 

igen csak megcsúszott. Mint megállapította: Krisztus 

teste fém szerkezetű, a hátán (gondolom a kikönnyítés 

érdekében) egy nagy lyukkal, ezen keresztül telt meg a 

jobb lába vízzel és a fagy az évek során teljesen 

szétporlasztotta. A mester a hátán lévő lyukat 

befoltozta, a lábat a meglévő darabokból, műgyantával 

kiegészítve újraépítette, és a teljes testet horgany 

bevonattal látta el a tartósabb időtállóság végett, majd 

egy speciális festék fölhordásával érte el a jelenlegi 

színt. 

Ezt követte a kápolna faszerkezetének karbantartása 

(csiszolás, olajozás), ami a torony fazsindelyeit és a 

kaput foglalta magába. A magasban dolgozva ekkor 

fedeztük föl, hogy a cserepezés milyen gondozatlan 

állapotban van: több  cserép törött, elcsúszott, hiányzik, 

a bádogozás leszakadt, az eresz alatt a fal ázik. Ennek 

rendbetételére idén tavasszal került sor. 

Közben még  a tél előtt, nem halasztható 

gyorsjavításként elvégeztük a szentély északi fala málló 

vakolatának javítását, a lábazati kőelemek ragaszatását, 

pótlását, valamint az ablakokon lévő rácsok mázolását, 

kertészeti munkaként pedig a Szépvölgyi úti oldalon 

lévő visszametszett, de sajnos már megmenteni nem 

sikerült fa száraz tönkjének kivágását. 

Idén nyárra azt tervezem, ha a Jóisten is megsegít, 

hogy a beázások megszüntetését követően a 

homlokzatot rendbe tesszük, a repedéseket kijavítjuk és 

a falakat kívül lefestjük. 

Szöllősi Szabolcs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hordozzátok egymás terhét, 
így teljesítitek Krisztus törvényét.” 

(Gal 6,2) 
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Keresztény szófejtés 
 

Oltár 

 

szavunkat a kereszténységgel és az egyházi 

használatú latin nyelvvel együtt tanultuk. A latin altare 

szót közvetlenül is, de német, olasz és/vagy szláv 

közvetítéssel is átvehettük. Elgondolkodtató azonban, 

hogy az altare a klasszikus latin szövegekben nem 

fordul elő. (Ha olykor mégis, akkor csak többes számú 

alakja – altaria – használatos.) Krisztus idején az oltár 

latin neve ara; lehetséges, hogy a keresztények 

tudatosan kerestek más nevet a maguk oltára számára, 

és ezt az altare szóban találták meg. Ennek forrása lehet 

a ’magas’ jelentésű altus melléknév, hiszen az oltár is 

egyfajta magaslat, emelvény. 

 

Sekrestye 

 

szavunk több-kevesebb német „rásegítéssel” 

(Sakristei) a latin sacristiá-ból származik. Ennek alapja 

a ’szent’ jelentésű latin sacer (nőnemben sacra, 

semlegesnemben sacrum) melléknév. Feltételezik, hogy 

előbb keletkezett ebből a sacrista megnevezés, amely a 

szent dolgokkal foglalkozó személyt, a templomszolgát 

jelölte. Az ő működési területét nevezték azután 

sacristiá-nak, illetve a hangrend harmonizálásával és 

más szokásos hangváltozásokkal sekrestyé-nek, ahol a 

liturgikus szereket és ruhákat őrzik. 

 

Ministráns 

 

szavunk szintén latin eredetű, pontosabban egy latin 

cselekvő melléknévi igenév átvétele. A szó eredete 

azonban egészen a minor (semlegesnemben minus) 

középfokú melléknévig vezethető vissza, amely 

’kisebb’-et jelent. Ebből képződött a minister főnév, 

amely ’kisebb’, azaz ’alárendelt személy’-t, ’szolgá’-t 

jelöl. (El lehet tűnődni a szó értelmének változásán!) A 

minister-ből lett azután a ministrare ’szolgálni’ ige, 

abból pedig a ministrans, azaz ’szolgáló’, és ebből a 

szokásos hangrendi módosulásokkal a magyar 

ministráns: a liturgiát végző, ill. vezető egyházi 

személy segítője. 

 

Szaszovszky József 

 

 

Hangverseny 
 

Az újlaki búcsú hagyományos programjai közé 

tartozik a Sarlós Boldogasszony Kórus ünnepi 

koncertje, amely vasárnap este 7 órakor kezdődik 

templomunkban. A főleg XX. századi és mai szerzők 

műveiből összeállított műsorban Harmath Dénes 

Magnificat c. alkotásának ősbemutatóját is 

meghallgathatjuk, orgonán maga a szerző is 

közreműködik az előadásban. A kórust Török Andrea 

karnagy vezényli. 

 

 

Hírek, hirdetések 
 

Június 11-én, vasárnap a fél 11 órai szentmisén 

templomszentelésünk évfordulójára emlékeztünk. 
Ferenc atya latin nyelven végezte a szertartást, és a mise 

keretében adta át a Pro ecclesia emlékérmet. Mint már 

megírtuk, a kitüntetésben néhai Lasetzky Frigyesné 

részesült, nevében az érmet leánya, Lasetzky Krisztina 

vette át. 

A Mária Rádió továbbra is közvetít szentmiséket 

templomunkból. Bizonyos vasárnapokon, így az újlaki 

búcsú napján is a kilenc órai szentmisét közvetíti, a 

keddi reggeleken rögzített szentmisék pedig ugyanazon 

a napon 9 órai kezdettel kerülnek adásba. 

 

 

Családi események júniusban: 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Június   4: Barna Balázs, Barna Brúnó, Liliana Paolini, 

                  Daniel Paolini, Koháry Benedek András, 

                  Radányi Dominik Norbert és Majoros Gellért 

Június 10: Hízó Melinda, Pauzent Anna Valéria 

Június 11: Hízó Csaba, Hízó Máté 

 



Újlaki Hangok 6 2017. július 

Elsőáldozásban részesültek:  

Június 10: Fekete Lili, Hízó Melinda, Matus Zoltán,  Szász Gergely Farkas, Varga Péter 

Június 11: Balázs Benedek, Böröczi Ádám László, Csutak Botond, Viktor Claudio Benedetto Giudici, Hízó Csaba, 

Hízó Máté, Horváth Bence, Horváth Panna, Ilyés Milán, Kolozsi András, Lukács Bendegúz, Mészáros Anna, 

Miklauzic Ármin, Mongyi János, Sata Emese, Solti Bálint, Székely Adél Zsuzsanna, Székely Ábel István, 

Varga Mátyás 

 

A bérmálás szentségében részesültek: 

Június 10: Bakai Gergely, Fekete Lili, Gyenes Dalma Veronika, Gyenesné dr. Plank Györgyi, Harsányi István, 

Hermann Dóra, Hermann Judit, Hízó Melinda, Hlavacska Mária, Kamp Anna, Kamp Katalin, Kertész Borbála, 

Kertész Fanni, Kubínyi Botond, Lukács Hajnal, Matus Zoltán, Mihályi Andor István, Péchy Petra, 

Rihmer Patrik Oszkár, Sólyom Panna, Szász Gergely Farkas, Sztrecska Gábor, Varga Domonkos, Varga Péter 

 

Házasságot kötöttek:  

Június   9: Csébi Tamás és Deák Emese 

Június 24: Daniel Weinheimer és Nagy Piroska 

 

Halottaink: 

Gyarmati Imre (81), Prókai Pálné Gabriella (74), Fekete László (82), Kerecsényi Andorné Marianna (88) 

 

 

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 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet teremben. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden 

hónap 2-án 16
00

 órától a Szent Margit teremben. 

Minden hónap harmadik szerdáján 18
30

-kor bibliaóra 

a Szent Erzsébet teremben. 

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. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: 

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) 

(jelenleg nyári szünet van) 

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). 

(jelenleg nyári szünet van) 

 

 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk 
Megjelenik havonta. Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32. 

Szerkesztő: Szaszovszky József, műszaki szerkesztő: Balogh András 
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