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„Az Úr a mi orvosunk és békességünk” 
 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közel-

sége új szempontot és távlatot adhat az Úr napja idei 

megünneplésének. Gondolatokat ébreszthet bennünk 

például a kongresszusra írt és minden szentmise végén 

elmondott imádság egyik részlete, amely szerint az 

Oltáriszentség "orvosunk és békességünk". Az idézet 

missziós lelkületet is sugall. Ez azt jelenti, hogy az 

Oltáriszentség csendes imádata nem csak belső békénk 

táplálója, hanem küldetésünk forrása is kell hogy 

legyen. Amikor a templomból kijövünk, az ott 

megtapasztalt békét nem csak hordoznunk kell, hanem 

meg is kell osztanunk másokkal.  
Ha valaki figyeli a templomba betérő és onnan 

kilépő emberek arcát, 

komoly változást ész-

lelhet. Nemrégiben egy 

középkorú asszony 

mosolyogva beszélt 

erről, amikor a templom 

kapujában találkoztunk. 

"Köszönjük, hogy nap-

közben nyitva van a 

templom, számunkra ez 

a béke szigete". Többet 

nem mondott, de 

mosolya árulkodott róla, 

hogy az Úrral való találkozás segítséget adott neki 

ahhoz, hogy szembenézzen egy feladattal vagy 

elmondjon valamit, amit már régen hordoz magában, 

vagy pedig kapott egy gondolatot, amelyet megoszthat 

azokkal, akiket a Gondviselő rábízott. 

Az úrnapi körmenet is ezt a gondolatot táplálhatja 

bennünk. Az Urat énekszóval kísérve nem csak azt 

jelezzük az utca embere vagy az ablakon kitekintők 

számára, hogy Ő velünk van, vagy hogy mi keresz-

tények jelen vagyunk a világban, hanem mosolyunkkal, 

belső derünkkel  az Ő "békéjét"  is adjuk nekik. A mai 

zaklatott világban erre a békés mosolyra különösen 

nagy szükség van. Amikor már a magyarázó szavak 

elveszítik erejüket, a 

belső békéből fakadó 

mosoly különös hatással 

lehet. Jelzi, hogy 

örömünk és békénk 

forrása az Úr, Aki úgy 

távozott az égbe, hogy az 

Eucharisztiában közöt-

tünk és bennünk maradt, 

és a végső találkozásig 

kíséri életünket.  

 

Ferenc atya 

 

 

 

Templombúcsú 2018. július 1. 
 

Templomunk „nevenapja”, a Vizitáció ünnepe, 

július 2-a idén hétfőre esik, mi azonban az előző 

munkaszüneti napon, július 1-jén készülünk megün-

nepelni templomunk búcsúját. 

A nap fő liturgikus eseménye a 10:30-kor kezdődő 

ünnepi „nagymise”. De már 9 órára, a reggeli ifjúsági 

misére szeretettel várjuk a gyermekes családokat és – a 

bibliai két kismama találkozásának ünnepén – külön 

áldásra a várandós édesanyákat. 

Tíz órától a templomkertbe hívunk minden 

korosztályt baráti együttlétre és változatos programokra. 

Tavaly nem győztünk elég paprikáskrumplit főzni a 

négy bográcsban; idén lecsófőzésre toborozzuk a profi 

és műkedvelő szakácsokat. A szükséges alapanyagokat 

plébániánk biztosítja, az esetleges titkos hozzávalókat a 

résztvevők hozhatják. A főzőversenyre jelentkezni a 

plébánia sekrestyéjében illetve személyesen a szerve-

zőknél lehet. 

A napi programot esti szentmise és azt követően a 

Sarlós Boldogasszony Kórus ünnepi koncertje zárja. 

A részletes programokról a későbbiekben még 

tájékoztatunk. (Kezdeményezni, javasolni is lehet!) Sok 

szeretettel várunk mindenkit, aki szereti otthon érezni 

magát az újlaki Sarlós Boldogasszony plébánián! 

 

A szerk. 

 

Újlaki Hangok 
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Diakónus voltam Újlakon 
 

Január 15-én költöztem be a plébániára, és most, 

négy és fél hónappal később, május végén pedig 

kiköltözöm. Az igazi (lelki) megérkezésemet körülbelül 

március végére, április közepére tudnám helyezni. 

Számos meglepetés ért ezen a plébánián, és rengeteget 

tanulhattam. Ezek közül elsősorban saját 

gyengeségeimet emelném ki. Ahogy Szent Pál mondja, 

dicsekednem kell velük, mert ezekben megmutatkozik 

az én erőtlenségem és Isten mérhetetlen ereje és 

dicsősége. Pár nap múlva pappá szentelnek. Ezt várom 

már évek óta. Most mégis úgy érzem magam, mint aki 

darabjaira kezd hullani. Dicsekszem…, mert hiszem, 

hogy Isten képes felépíteni engem ebből az 

összetörtségemből. Minden egyes kudarcom után Ő az, 

aki felemel és megerősít. 

Mostanában egyre jobban tudok 

figyelni arra, hogy amikor erősnek 

érzem magam, alázattal letérdeljek. 

Ha viszont valami megtör, akkor 

inkább bátran felfelé tekintsek, 

mert honnan, és főleg Kitől 

kaphatnék igazi segítséget? 

Ilyenkor én már képtelen vagyok 

változtatni a dolgokon. 

Egyetlen álmom, hogy Jézus 

papja tudjak lenni. Összetörtségem 

oka nem a bizonytalanság. Sokkal 

inkább az a gondolat, és egyben félelem, hogy tudok-e 

élni ezzel a meghívással. Vagyis hogy meg tudom-e 

élni a papságomat Krisztusban. A vágyam ez. Élni 

Krisztust… és ez nem könnyű néha. Ez egy nagyon 

nagy kihívás, és ha én elbukom a hivatásomban, akkor 

sok rám bízott istengyermek örökélete múlhat rajta. 

Ezért vagyok olyan hálás minden egyes imáért, melyet 

értem mondanak.  

A félelem mellett hatalmas öröm is van bennem, 

mert Isten mindig megajándékoz néhány nyugalmas 

pillanattal. Olyannal, ami nélkül nem tudnék mit 

kezdeni a pörgős hétköznapokban. Öröm van bennem, 

mert rendkívüli emberekkel találkozhattam itt a 

plébánián, és rengeteg mosolyt, biztatást kaptam tőlük. 

Öröm és nagy hála van bennem, mert 

a plébánosomban, Ferenc atyában 

valódi atyára leltem, valódi példakép 

lehet a fiatal papok számára. Én sokat 

tanultam tőle. Öröm van bennem, 

mert minden nehézség és félelem 

eltörpül bennem szép lassan, mert 

hiszem, hogy Isten egy csodás 

ajándékot készít számomra. Öröm van 

bennem, mert örömmel tudok 

visszatekinteni az itt töltött 

gyakorlatomra. 

Tóth Imre 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, Imre diakónus atya! 
 

Egy plébánia számára különleges ajándék és egyben 

feladat is, ha a papszentelés előtt álló diakónus ott 

töltheti gyakorlati idejét. A hívek – de különösen a 

fiatalok – közelről bepillantást nyerhetnek egy hívatás 

történetébe, annak talán egy kicsit részeseivé is 

válhatnak. A kiválasztott magatartására és szavaira 

figyelve részesülhetnek Jézus meghívó szeretetéből, 

amely annak egyéniségén keresztül átsugárzik. Ez az 

ajándék. A feladat pedig azt jelenti, hogy visszajelzést 

adhatnak számára, hogy a szavain és cselekedetein 

keresztül valóban eljut hozzájuk az Isten üzenete, az 

Örömhír. 

Az elmúlt öt hónapra visszatekintve úgy érzem, 

elmondhatjuk, hogy a plébániai felkészülés elérte 

nemes céljait. Imre atya nagy lelkesedéssel látogatta az 

iskolai hittanórákat, foglalkozott a fiatalokkal, a 

ministránsokkal, kirándulást, játékokat szervezett, 

gitárórákat tartott. A hétköznapi és a vasárnapi 

szentmiséken hallhattuk gondolait, amelyek szellemi 

felkészültségről és lelki mélységről tanúskodnak. Ezek 

közül az események közül kiemelkedett a kirándulás, 

amelyen az iskolás hittanosokkal együtt 55-en vettek 

részt, és az elsőáldozás, amelyen 16 gyerek járult az Úr 

oltárához.  

Imre atyától a búcsú nem végleges, hiszen június 9-

én (szombaton) fél 11-kor az esztergomi bazilikában 

részt veszünk pappá szentelésén, ahol Erdő Péter 

bíboros úr két társával együtt részesíti a papság 

szentségében. Ezt követően templomunkban június 17-

én (vasárnap) újmisét tart, végül az azt követő héten, 

június 18. és 22. között (hétfőtől péntekig) a napközis 

tábor lelki vezetője lesz.  

 

Ferenc atya 
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Elsőáldozás Újlakon 
 

Szentháromság vasárnapja sok gyereknek hozott 

idén izgalmat és ünnepet egyaránt. Május 27-én a 9 órai 

szentmisén 16-an találkoztak először életükben az 

Eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézus 

Krisztussal. 

Sok hónapi felkészülés előzte ezt meg: közös 

vasárnapi szentmisék, hittanok, közösségformáló 

játékok segítettek a gyerekeknek abban, hogy az ünnepi 

pillanatban várakozó szívvel, befogadásra készen 

vehessék magukhoz az Oltáriszentséget. 

Hagyományainkhoz méltóan, a liturgiában aktívan 

vettek részt mindnyájan, szépen felöltöztetve testüket-

lelküket. Két kis testvérünket ezen a misén keresztelte 

meg Ferenc atya; ők friss keresztényként járulhattak 

szentáldozáshoz. Isten hozta Esztert és Zsombort az 

Egyházban! 

A szertartás után az oltár előtti 

lépcsőkön fényképezkedtünk, majd a 

plébánia udvarán kapták meg a gyerekek az 

emléklapot és az ajándékkönyvet a 

gyertyával Ferenc atya és Harmat Péter 

kezéből. Ezt agapé követte a Szent István 

teremben, ahol kötetlen formában lehettek 

együtt gyerekek, szülők, hitoktatók, 

rokonok, barátok. 

Köszönöm hitoktató társaim és a gitáros 

kórus segítségét, Szakolczai Juditnak a szép 

terítéket és előkészületet, Szakolczai 

Ricsinek pedig a türelmes és hozzáértő 

fotózást. 

Jüling Erika 

 

 

„Krisztus legszentebb Testének és Vérének napja” 
 

Az Oltáriszentséget ünnepeljük minden szent-

misében, az Úr napját üljük meg minden vasárnapon. 

Mégis, középkori keresztények szükségét érezték, hogy 

külön ünnepet is szenteljenek a 

Legméltóságosabb Oltáriszentségnek, 

éspedig a pünkösdöt követő második 

csütörtökön. Ez az ünnep a XX. század 

során számos országban átkerült a 

rákövetkező vasárnapra. (Az áthe-

lyezésről a Szentszék előzetes 

hozzájárulásával a helyi püspöki 

konferencia dönthet.) 

Húsvét vigíliája mellett ez az 

egyetlen ünnep, amelyet a templomon 

kívül tartott, az Oltáriszentséget 

körülhordozó körmenettel is ünnep-

lünk. A körmenet útvonalán négy oltárt 

állítunk, ahol elhangzik egy-egy, az 

eucharisztia alapításáról szóló evan-

géliumi rész, majd szentségi áldásban részesülünk. 

Faluhelyen ezek az oltárok gyakran sátornak vagy 

kápolnának nevezett ideiglenes, lombbal és virággal 

díszített építményekbe kerülnek. 

Újlakon első és utolsó állomásként templomunk 

egy-egy oltára szolgál. A második oltárt az Ürömi utcai 

kápolna előtt helyezzük el, a harmadikat pedig a 

Zsigmond téri Szentháromság-szobornál. Ideérve a 

körmenetben emlékezzünk rá, hogy éppen az előző 

vasárnapon, május 27-én tartottuk a Szentháromság 

ünnepét. 

Az újlaki Szentháromság-szobor 

eredetéről érdemes az alábbiakat tudni: 

„A Budán pusztító pestisjárvány 

emlékére [a budavári Nagyboldog-

asszony-templom előtt] emelt budai 

Szentháromság-oszlop első változatát 

még a budai városházát tervező, itáliai 

származású császári építész, Venerio 

Ceresola tervezte, és a szintén itáliai 

származású szobrász, Bernardo Feretti 

faragta 1700-1706 között a városi 

tanács megbízásából. A 7,3 méter 

magas, festett mészkő pestisoszlopot 

1710-ben eltávolították, majd 1712-ben 

áthelyezték az újlaki Felsővásár térre 

(Budapest II., Zsigmond tér). Az 1709-ben pusztító 

újabb pestishullám idején a járványtól rettegő budai 

polgárok még nagyobb fogadalmi oszlop emelését 

határozták el.” (Hámori Katalin: Georg Raphael 

Donner hatása a magyar szobrászatra) 

 

Szaszovszky József 
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„Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja” 
 

Talán most éreztem meg igazán az idézett könyörgés 

lényegét, mikor a Boldogasszony zarándokvonat 850 

utasával Csíksomlyóra érkeztünk. És érkezett még vagy 

félmillió zarándok a Szűzanya tiszteletére. Nyolcszázan 

gyalog Székelyudvarhelyről, a kitaszított csángók 500 

fővel, mindannyian Szűz Mária palástja alá. 

Négy napig nem hiányzott a média megosztó 

különállásaival, négy napig éreztem a hit erős 

dobbanását és gyermeki alázatát, anyanyelvünk ősi 

igézetét. 

Édesanyánk hozzád jöttünk / lángadozva, mert 

szeretünk, zengte többszázezer torok egy szívvel, a 

Lélek erejével. 

Pünkösd előnapján érezhettem a Szentlélek egyesítő 

erejét, aki Erdély szívébe vonzotta híveit, ahol a 

czestochowai Jasna Góra pálos szerzetese mondott 

lelkesítő beszédet (magyar nyelven), ahogyan a 

tanítványok tették kétezer éve. 

A szeretet áradását éreztük a minket fogadó 

Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és a 

bennünket búcsúztató Gyergyószentmiklóson és 

Nagykárolyban. 

A haszon bűvöletébe süllyedt Nyugat-Európa talán 

egyszer észreveszi, hogy körülötte fénylő csillagok 

ragyognak, amelyek vonzására milliók zarándokolnak 

Fatimába, Lourdes-ba, Medjugorébe, Czestochowába és 

Csíksomlyóra, a segítő Szűzanya oltalmába. 

 

Udvardy László 

 

 
Biblikum

 Bűnbánat 
 

Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint, 

könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat! 

Moss egészen tisztára vétkemtől, 

bűnömtől tisztíts meg engem! 

Mert elismerem gonoszságomat, 

és bűnöm előttem van szüntelen. 

Ellened vétkeztem, egyedül ellened, 

s azt cselekedtem, ami előtted gonosz… 

(Zsolt 51, 3-6a) 

 

Ezt a zsoltárt nagy bűnbánati zsoltárnak vagy 

kezdőszava szerint Miserere zsoltárnak nevezik. 

Felirata szerint Dávid király imádkozott így. Az 

előzmények: Dávid teherbe ejti testőrparancsnokának 

feleségét, majd hogy leplezze a bűnt, megöleti a férjet. 

A próféta közvetíti Isten elmarasztaló üzenetét, Dávid 

bűnbánatot tart. 

Dávid gonoszságot követett el, csak Isten 

irgalmában, könyörületességében reménykedhet. 

Meglepő fordulat, hogy az elkövetett bűnnel nem a 

meggyilkolt férj ellen vétkezett, hanem egyedül Isten 

ellen. Ott fekszik a halott, és egyedül Isten elleni a 

vétek? Nem inkább a megölt férj a sértett? 

Hát az isteni rendben a kérdésre a válasz: nem és 

ezerszer nem. A bűn — legyen az bármilyen bűn bárki 

ellen — Istent, az isteni törvényt sérti. Bármit is vétünk 

akár csak embertársunk ellen, annak sértettje elsősorban 

Isten, ezért elsősorban az Ő irgalmát, könyörületét kell 

kérnünk.  

Ez a bocsánatkérés kötelezettsége alól persze nem 

mentesít. Az Újszövetség így teszi fel a kérdést: hogyan 

szeretheti bárki az Istent, akit nem lát, ha nem szereti 

felebarátját, akit lát? Segítsd felebarátodat és engeszteld 

Istent. 

Balthazár Zsolt 

 

 

A Karizmák Ünnepét ültük 
 

Főegyházmegyénk hagyományainak megfelelően 

pünkösdhétfőn került megrendezésre Máriaremetén a 

„Karizmák Ünnepe”. A program négy-ötezer 

látogatóval évek óta főegyházmegyénk egyik 

legfontosabb találkozója. Szentatyánk ezt a napot 

Szűzanya ünneppé tette. Máriaremetei helyszínének 

okán ez az egyházmegyei találkozó számunkra mindig 

is együtt hordozta a pünkösdöt és a Szűzanyát.  

 Az ünnep házigazdája Erdő Péter bíboros úr volt. 

Idén a szokásos összejövetelen jelentős változásokat 

hajtottak végre. Ennek oka, hogy a régi forma kifáradt, 

és a felkészülés is tovább folytatódott a két év múlva 

esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. 

Éppen ezért párhuzamos rendezvényekre várták a 

különféle korcsoportokat és más-más életállapotú 

hívőket a remetei parkban. A programok között 

szerepelt: plébániák és egyházi intézmények 

bemutatkozása, kiscsoportos fórumok a plébániák 

közösségi életének fejlesztési lehetőségeiről, szabadtéri 

szentségimádás a Nyolc Boldogság Közösség tagjaival. 

Újdonság volt a ministránstalálkozó, több mint 200 

fiatallal, akik többek közt egy „Brenner János 

emlékutat” jártak végig a területen. A családokat egy 

családi park várta akadálypályával és katolikus 

pedagógusok által vezetett kézművességgel. A NEK 

plébániai összekötői számára további felkészítést 
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tartottak. A templomban folyamatosan volt gyóntatás; a 

missziós vándorkereszt is mint egy stáció fel volt 

állítva. A napot természetesen a szabadtéri mise zárta. 

Plébániánk idén is a sátras programok között 

mutatkozott be. Szerénység nélkül mondhatjuk, hogy 

teltházas érdeklődés övezett minket egész nap, ami 

egyrészt a védjegyünknek számító újlaki zsíros 

kenyérnek volt köszönhető, másrészt annak a sok lelkes 

felnőtt és fiatal segítőnek (több mint tizenöten voltunk 

kint Ferenc atya és Imi diakónusunk mellett), akik 

egész nap képviselték templomunkat a helyszínen és 

vonzották egy kis beszélgetésre, játékra, kézműves-

kedésre vagy agapéra a vendégeket.  

Azt gondolom, hogy az elmúlt évek legszebb és 

lelkileg legmélyebb napján vehettünk részt, ahol 

megtapasztalhattuk a Szentlélek közösségformáló erejét 

és egyházunk egy nagyon szerethető, fiatalos arcával is 

találkozhattunk.  

forrás: Katolikus Ifjúsági Mozgalom + saját tapasztalat 

Hecsei Nikoletta 
 

 

A 2018-as Imádság Háza Konferencián jártam 
 

Az Imádság Háza (House of Prayer – HOP) 

mozgalom az Egyesült Államokban található Kansas 

Cityből indult 1999-ben. Célja, hogy olyan imahelyeket 

(imádság-házakat) teremtsen a világ minden pontján, 

ahol a hét minden napján 24 órában dicsőítik Istent. 

(Amint azt Dávid király idejében tették Jeruzsálemben.) 

Magyarországon is több ilyen „ház” – közösség – 

létezik már, bár még nem mindenhol van teljes idejű 

szolgálat. Magyarországon Budapesten két helyen, 

valamint Kecskeméten, Sülysápon, Pécsen és Szegeden 

működnek. Ezek a különálló csoportok immár negyedik 

alkalommal fogtak össze és tartottak egy közös 

konferenciát. A tavalyi budapesti után idén Pécsen 

került sor megrendezésére április 28 és 30 között. 

A helyszínül szolgáló Expo Center fő színpadán 

reggeltől estig váltották egymást a zenés dicsőítő 

csapatok és az előadók. Mindhárom nap hallhattuk a fő 

előadót, Wes Hallt, aki angol származású. Őt, az 

egykori londoni ügyvédet – négy gyermekes apát – 

először Kansas Citybe, majd jelenlegi lakhelyére, a 

németországi Stuttgartba hívta az Úr szolgálni. 

Lelkesítő tanításaiban többek között kiemelte az ima 

fontosságát, azt, hogy igenis képesek vagyunk csodákat 

tenni, amint azt Jézus megígérte. Együtt 

elmélkedhettünk azon, miért nem azonnal teljesíti 

minden kérésünket Isten. Számomra újdonságként 

hatott előadása Izrael népéről és arról, hogy miért kell 

nekünk keresztényeknek imádkoznunk Izrael 

megtéréséért és békéjéért. Wes minden nap imát 

mondott azokért az emberekért, akik ezt kérték. A 

közbenjáró ima hatásra többen is lélekben 

megnyugodtak. Ez az ajándék arról szól, hogy a 

Szentlélek átveszi az irányítást közvetlenül az emberen, 

ami kívülről egy ájult állapotot jelent, de belülről Isten 

gyógyító és szerető ölelése tapasztalható. Bár én ezzel 

kapcsolatban szkeptikus voltam, én is megkaptam az 

egyik segítő imájának hatására ezt az életre szóló 

élményt. 

A konferenciákon mindig van egy külön csendes 

terem, ahol egész nap szentségimádás folyik. Személyes 

ajándékot kaptam Istentől itt is, mikor imádság közben 

megvilágosította számomra, hogy egy rendezetlen 

tartozás tüskéje hogyan mérgezte tudat alatt egyik 

barátommal való kapcsolatomat. Ezt tudván és a tüskét 

„eltávolítva” megújult szívvel tudok immár ezen 

testvérem felé fordulni. Szeretném, ha plébániánk 

minden tagja megtapasztalhatná ezt a fajta személyes 

találkozást Istennel, amit én ezekben a napokban!  

Munkácsi Péter 

 

Akit bővebben érdekel a konferencia, az 

imadsaghazakonferencia.com oldalon megnézheti az 

előadásokat és meghallgathatja a zenés dicsőítéseket. 

 

 

 



Újlaki Hangok 6 2018. június 

Hírek, hirdetések 
 

Június 9-én délelőtt fél 11 órai kezdettel papszentelés lesz az esztergomi bazilikában. Ennek során szentelik 

pappá Tóth Imrét, aki nálunk töltötte diakónusi „próbaidejét”. A papszentelésen való közös részvételre lapzártáig 

huszonketten jelentkeztek az újlakiak közül. Az utazást személygépkocsikkal bonyolítjuk le. További jelentkezőket 

szívesen fogadunk! 

Templomunk felszentelésének évfordulójáról idén a június 10-i fél 11 órai latin nyelvű szentmisével 

emlékezünk meg. 

Kórusaink közül a gitáros énekkar a tanév végéig (június 15.) tart próbákat, majd nyári szünet következik. A 

Sarlós Boldogasszony Kórus és a Schola ad maiorem gloriam Dei júniusban még a búcsún való közreműködésre 

készül, utána július–augusztusban szünetelnek a próbák. 
 

 

Családi események májusban 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Május   6: Germán Lúcia és Kovács Lilien 

Május 27: Dobrovits Eszter és Meszes Zsombor Zolta Pál 

Házasságot kötöttek: 

Május   5: Szánthó Gábor és Rojas Monika 

Május 19: Tóth András és Deák Ramóna, Benedikt Lorenz és G. Nagy Zsuzsanna 

Május 26: Kurunczi István és Vukics Adrienn, Pintér Zsolt és Zsombik Tímea 

Halottaink: 

Jambrik Pál József (71): Ágh Róberné Klára (87), Varga Jánosné Zsuzsanna (77), 

Budai László (69), Erényi Mária Gabriella (90) 
 

 

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 zsolozsmát imádkozunk az esti 

szentmise előtt Szent Margit tiszteletére. 

Együtt imádkozzuk a teljes rózsafűzért minden 

hónap 2-án 16
00

 órától a Szent Margit 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) 

A gitáros kórus próbái: vasárnaponként, a gitáros 

misék előtt, reggel fél 8-tól a Szent Margit teremben. 

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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