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Az újrakezdés lehetősége 
 

Az iskolaév kezdete nemcsak a gyerekek, hanem a 

felnőttek számára is a megújulás lehetőségét hordozza. 

A gyerekek és a felnőttek számára a felsőbb osztályba 

lépés elsősorban nem azt jelenti, hogy valaki 

mennyiségben gyarapítja ismereteit, hanem azt, hogy 

másképpen is látja a világot: mélyebb összefüggéseket 

fedez fel és emberi kapcsolatai is elmélyülnek.  
Az újrakezdés tehát mindig lelki és szellemi 

megújulást vár tőlünk. Így például újra kell gondolnunk 

eddigi döntéseinket: Van-e életünknek valóban célja, 

amely felé hétköznapi életünk választásai is irányulnak, 

vagy azok vaktában születnek, szétszórva ezzel 

személyiségünket is? Képesek vagyunk-e már 

meghozott fontosabb döntéseinket újragondolni? Ez 

persze nem korábbi életünk megtagadását jelenti, 

hanem életünk folyójának elmélyítését, hogy az 

önmagunk és mások számára "hajózhatóvá" váljék. Ne 

legyenek benne olyan zátonyok, amelyek ütközések és 

megütközések okai lehetnek.  

Mit jelent ez az újrakezdés és elmélyülés? Az évközi 

21. vasárnapi evangélium kiindulási alapot adhat 

számunkra. Péter apostol ezt mondja Jézusnak. "Uram, 

kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak" (Jn 

6,69). Elmélyülésünket segítheti, ha újragondoljuk, 

valóban nincs más menedékünk, védelmezőnk, 

támaszunk és jövőnk, csak az Isten Báránya, aki életét 

adta értünk. Elmélkedhetünk azon, ki tudjuk-e mondani 

az apostollal együtt ezeket a szavakat, vagy pedig 

rejtetten más menedéket, más támaszokat is keresünk, 

amelyek ideig-óráig talán még biztonságérzetet is 

adnak, gyengeségük lelepleződése után azonban 

fájdalommal és kongó ürességgel járhatnak. 

Egy új iskolaévet kezdünk. Ha ezeket a tévutakat 

átgondoljuk és az apostollal együtt Jézus mellett 

döntünk, akkor számunkra is adott a lehetőség, hogy 

felsőbb osztályba lépjünk.  

 

Ferenc atya 
 

 

In memoriam Spányi András 
 

Eltemettük András atyát. Csendben, váratlanul 

távozott, még felfoghatatlanul. Temetésén nagy tömeg: 

köztük számos újlaki hívő és sok paptestvér is. 

Ismerősei, hívei mind együtt, de ő már nincs 

velünk. Mégis, a kriptában, fényképére 

tekintve, jellemző huncut mosolyával néz 

ránk, mintegy üzenve felénk: De, itt vagyok 

veletek! Most már az égből tekintek le rátok. 

De mélyenszántó, elgondolkodtató 

prédikációi, atyai szavai; ahogy mosolyogva 

– néha integetve is – megy hátra gyón- 

tatni; kedves lénye: hiányozni fog  mindig. 

Bármikor találkoztunk vele, mindig kedves 

érdeklődéssel fordult bárkihez, el nem maradt szavaiból 

a humor, az ugratás sem. Mindig vidám, örömteli lénye 

mögött nagy szenvedések, fájdalmak 

húzódtak meg? Sosem éreztette velünk. 

Mindig mosolyt, örömet, vidámságot 

árasztott felénk. Ezt kaptuk tőle. És még sok 

minden mást… 

Kérjük, küldje nekünk továbbra is 

gondoskodó szeretetét, vidám mosolyát, 

fentről is! Köszönjük! 

 

Sütöri Ágnes 
 

 

András atya gyászmiséje és temetése 

augusztus 21-én volt a tabáni Alexandriai Szent 

Katalin plébániatemplomban. A szentmisét Erdő 

Péter bíboros úr mutatta be 32 atya konce-

lebrálásával. A misén sok-sok hívő vett részt 

András atya különböző szolgálati helyeiről. 

Spányi András 1946. június 2-án született 

Budapesten. Esztergomban szentelték pappá 1969-

ben. Több rövidebb szolgálat után a Tabánban volt 

káplán 1974 és 1993 között, majd plébános a 

középső Ferencvárosban (Haller tér) 2004-ig. 

Újlakon 2004-től 2008-ig volt plébános, az utóbbi 

10 évben pedig nyugdíjasként utódja munkáját 

segítette. 2018. július 25-én hunyt el. 

 

A szerk. 
 

Újlaki Hangok 
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Ministránstalálkozó, Róma 2018 
 

A Szentatya négyévente közös találkozásra hívja 

magához a ministránsokat. Erre az immár tizenkettedik 

Nemzetközi Ministráns Találkozóra és zarándoklatra ez 

évben július 29. és augusztus 5. között került sor. Az 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét 180 fő 

képviselte. Közöttük volt öt újlaki ministráns is: Kozek 

Lél, Rihmer Patrik, Schäffer László, Vajnai János és 

Varga Doma.  

A nagyszabású zarándoklatot több előkészület is 

megelőzte. Már a zarándoklók névsorára is kihívás volt 

felkerülni. Minden plébánia indíthatott jelölteket, 

azonban ez nem azt jelentette, hogy biztos a kijutás 

Rómába. A jelentkezés után nem sokkal minden héten 

feladatokat kaptunk, a római, közös Facebook-

oldalunkra, melyeket a Esztergom-Budapesti 

főegyházmegyei főszervező írt nekünk, konkrétan 

Kálmán Antal atya. A feladatoknak tétje is volt: Akik a 

legjobban oldják meg őket, azok ministrálhatnak egy 

híres olasz templomban. A feladatok során már kezdett 

elválni, hogy ki is megy majd Rómába. A végső 

próbatétel egy közös nagy vizsga volt, melyen sok 

liturgikus kérdésre kellett helytálló választ adnunk. A 

vizsga után személyes beszélgetés várt ránk papokkal. 

Ezek után már türelmetlenül várhattuk a hírt, hogy 

fölkerültünk-e a listára. Az öt újlaki kiszemelt mind 

sikeresen vette az akadályokat. Ugyan minden 

plébániáról csak három személy utazhatott volna, mi 

mégis öt fővel mentünk ki Rómába.  

Az Örök Város felé tartva egyházmegyénk fiataljai 

elsőnek a Tengerek Királynőjét keresték fel. 

Bebolyongtuk Velence utcáit és felkerestük a legfőbb 

műemlékeket. Velence, a templomok városa, rengeteg 

élményt nyújtott. Az egyedülálló látványosság szinte 

rabjává tett minket. A nap csúcspontja a Szent Márk 

székesegyházban megtartott szentmise volt.  

Az utazás során 9–10 fős csoportokba voltunk 

beosztva. Ez nagyban elősegítette a létszámellenőrzést 

és azt, hogy a 180 ministránst egybe lehessen tartani. A 

csoportok számára még szabad városnézésre vagy más 

tevékenységre is jutott idő kijelölt időpontokban.  

A zarándokok Rómában július 30. és augusztus 3. 

között közös rendezvényeken vettek részt. A városban 

18 nemzet több mint 60.000 ministránsa gyűlt össze. A 

legnagyobb csoportot közel 5.000 fővel a németek 

alkották. A magyar küldöttek száma 1700 volt. 

Összekötött bennünket a találkozó mottója: „Keresd a 

békét, és járj a nyomában” (Zsolt 34,15b).  

Zarándokutunk fő célja Róma volt és a Ferenc 

pápával való találkozás. Erre július 31-én, kedden a 

Szent Péter téren került sor. Nagy élmény volt a Szent 

Péter bazilikában megtartott magyar nyelvű szentmise 

és a szertartás után a szent teret betöltő orgonajáték. De 

Róma többi temploma és sok egyéb látványossága is 

megannyi élménnyel szolgált.  

Assisi elvarázsolt kockaköves utcái egy másik 

világba röpítettek bennünket. Az ott átélt nyugalom és 

csönd örök emlék marad sokunk számára. Szent Ferenc 

szelleme átjárja a várost.  

Mégis, az én legszebb élményeim nem a 

látványosságokhoz és nem Assisi elbűvölő városához 

fűződnek. Még mielőtt elindultunk volna Rómába, egy 

máriaremetei előtalálkozón mindenkitől megkérdezték, 

hogy mit vár a találkozótól. Én azt mondtam, hogy 

szeretném átélni azt a szellemet és azt a hangulatot, 

amelyet hatvanezer ministráns és közte ezerhétszáz 

magyar tud csinálni. És ebben élni is. Talán ennél 

jobbat nem is kívánhattam volna, mivel ez kamatostul 

valóra vált. A résztvevők, nemzetiségtől függetlenül, 

mindenre fogékonyak voltak. Ha valakivel beszélni 

szerettél volna, akkor meghallgatott és csodálatos 

beszélgetés vette kezdetét. Nekem alkalmam adódott 

nemcsak magyarokkal, hanem németekkel, franciákkal 

és angolokkal is beszélni. Teljesen megértettük 

egymást. Egyik legjobb beszélgetésem négy német 

zarándoktárshoz fűződik. Kis német nyelvű kártyák 

osztásával reklámoztam a 2020-as eucharisztikus 

kongresszust a vonaton, mire megkérdezték, hogy mi is 

ez pontosan. Miután elmagyaráztam, kértek még a kár-

tyákból, és egy húszperces beszélgetés vette kezdetét.  

A másik közösségi élményem a magyarok 

összefogása volt. Tudtuk, kis nemzet vagyunk, de azt is, 

hogy céllal jöttünk Rómába. Azért, hogy nemzetünket, 

a ministránsokat és egyáltalán nem utolsó sorban a 

keresztény hitet képviseljük. Így mikor a pápafogadás 

előtt kihozták a nemzeti zászlókat, a magyar nemzeti 

színeknél fölpattantak a magyarok és háromszor 

hangzott el a RIA-RIA-HUNGÁRIA. Ebből erőt 

merítve a németek is kiáltottak a német színeknél. 

Azonban nem a hangerő számított, hanem az 

egybetartozás, melyben a magyarok az élen jártak. A 

Szent Ignác bazilikában közel 1700 embernek tartott 

misét egyik magyar püspökünk. Hát ha lehet  olyat 

mondani, hogy a templomról hullott a vakolat, akkor az 

nem azért volt, mert kiabáltunk, hanem mert teljes 

lélekkel imádkoztunk. A Boldogasszony anyánk után 

pedig egy darabig mindenki csöndben maradt.  

Legszebb élményem az egyik római bazilikában ért. 

Számomra a bazilikák hasonlóak voltak. Mindegyik 

Isten háza volt, ezért mindegyikben próbáltam 

imádkozni egy keveset. Az egyikben, ahol kevesen 

voltak, kerestem egy mellékoltárt és egy hosszú 

térdeplőre letérdeltem. Elővettem a zsolozsmás 

könyvet, imádkoztam, és a számomra legkedvesebb 

imaformát választottam, az éneklést. Halkan, mintha 

dúdolnék, énekeltem a Meghívtál, hogy vízre lépjek 

című éneket. Hatalmas élmény volt, átjárt Isten 

szeretete. Mosolyra húzódott a szám, és mikor 

kinyitottam a szemem, legnagyobb meglepetésemre 

három német lány térdelt mellettem, és körülöttem 
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emberek álltak. Csendben hallgattak és vártak. Nem 

szóltak egymáshoz, és nem is mind német volt. Mikor 

összecsuktam a köny-

vem és fölálltam, 

keresztet vetettek és 

ők is elmentek. Ha-

talmas öröm volt 

számomra, hogy úgy 

is adhattam Isten 

szeretetéből, hogy 

nem is akartam. 

A zarándoklat 

méltó befejezése volt 

Jesolóban a hajnali öt 

órakor megtartott 

szentmise a tenger-

parton, a felkelő 

napban. A szentmise 

után rövid időre 

megmártózhattunk az 

Adriai tenger vizében.  

Abban az egy hétben, amikor Olaszországban 

voltunk, úgy éreztem, hogy ott volt a Szentlélek 

mindannyiunk között. 

Ott volt közöttünk és 

csitított. Vígasztalt, 

bátorított, vezetett 

bennünket. Senki nem 

sérült meg. Senki nem 

tűnt el huzamosabb 

időre. Senki nem 

szitkozódott és senki 

nem veszekedett. Ha 

ezt meg lehet 

ismételni, akkor meg 

kell, és úgy hiszem, az 

lenne a legjobb, ha ez 

életünk egyik céljává 

válna. 

 

Rihmer Patrik 

 

 
Biblikum

 A keresztény élet alapelve 
 

Kérlek tehát titeket, … éljetek méltó módon ahhoz a 

hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatosságban, 

szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást 

szeretettel. (Ef 4,1-2) 

 

Mi a mi keresztény hivatásunk? „Megismerni az 

Istent! Szeretni őt és szeretetből híven követni akaratát! 

Járni az utat, amelyet ő szabott ki nekünk, hűségben, 

becsületben, vallásosságban, erkölcsi önfegyel-

mezésben, az ő kegyelmének keresésében s elfo-

gadásában!” (Bangha Béla) Csakhogy Istent szeretni, de 

embertársunkat nem – ez bizony nem lehetséges. 

Innen válik a feladat nehézzé. Mert az „emberiséget” 

könnyű szeretni, na de a szomszédot, esetleg azt a 

katolikus testvért, aki mellett ülök a szentmisén? 

Alázatosság, szelídség, türelem. Jaj, de nehéz! Pedig ha 

egymást nem tudjuk szeretettel elviselni, akkor hűtlenek 

vagyunk a keresztény hivatásunkhoz. 

 

Balthazár Zsolt 

 

 

Szent Margit szobra készül 
 

Mint már hírül adtuk, Szent Margit emlékét ezentúl 

szobor is őrizni fogja a róla elnevezett szigeten. A 

szobor alkotója Bakos Ildikó szobrászművész. A mű 

megáldása a tervek szerint Szent Erzsébet ünnepén, 

2018. november 19-én lesz a domonkosrendi kolostor 

romjai előtti területen.  

Az ünnepnek akkor lesz kellő hatása plébániánkra, 

egyházunkra és társadalmunkra, ha arra lelkileg 

készülünk. Ezt segítik elő a templomunkban havonta 

bemutatott szentmisék és a szentmisékhez kötődő esti 

dicséretek (vesperások). Az ünnepi liturgiák a 

Margitszigeten minden hónap 18-án este 6-kor, 

Újlakon minden hónap 27-én fél 6-kor kezdődnek. Az 

esti dicséret a Margitszigeten követi, Újlakon pedig 

megelőzi a szentmisét. 

Ferenc atya 

Évfordulóra 
 

Szeptemberben jelent meg az Újlaki Hangok első   

száma, 1996 szeptemberében. Úgy is számolhatunk 

tehát, hogy minálunk is szeptember az új év kezdete, 

akárcsak az iskolában. És a 23. évkezdés alkalmából 

is emlékeztetünk rá: ez a lap az újlaki hívek fóruma 

szeretne lenni, minden szempontból. Köszönjük az 

olvasói érdeklődést, de mindenkit biztatunk arra is, 

váljék a lap munkatársává: legyen szerzőnk, 

informátorunk, kritikusunk… Köszönjük jelen 

számunk szerzőinek is, hogy maguktól vagy 

felkérésre megírták cikküket, de másokat is biztatunk 

ugyanerre. Kérjük, küldjenek híreket, képeket, 

cikkeket az alábbi e-mail-címre: szaszov@t-online.hu 

 

A szerk. 
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„Hurrá, itt vagyok!” 

Vándorbölcső program Újlakon 
 

Kisboldogasszony ünnepén indul útjára Újlak első 

vándorbölcsője. A nagyszerű kezdeményezés ötlet-

gazdájával, Nagy-Jónás Izabellával beszélgettem. Iza 

fiatal gyógypedagógus, Újlakon a nyári napközis tábor 

csapatában és közösségvezetőként tevékenykedett a 

korábbi években. Amikor találkozunk, ragyog a 

lelkesedéstől, valódi születésnapi várakozással számol 

be az új lehetőségről.  

K.L.: Hogy indult a kezdeményezésed? 

N-J.I.: Egy asztalos hirdetése keltette fel a 

figyelmemet, aki az első bölcsőjét a kislányának 

készítette, majd további 

bölcsőket készített családok, 

plébániák számára. Jó 

lehetőséget láttam abban, 

hogy a mi plébániánk is 

rendelkezzen egy saját 

bölcsővel a kisgyermekes 

családok számára. Végül 

eljutott a képviselőtestületig 

az ötlet, ahol egyöntetűen 

támogatták a kezdemé-

nyezésemet. 

K.L.: Kérlek, mondj róla 

pár szót, mit jelent a 

vándorbölcső. 

N-J.I.: A kisgyerekes családok számára válik 

elérhetővé a bölcső. Az újdonsült szülők arra a három-

négy hónapra, amíg gyermeküknek szüksége van rá, 

maguknál tarthatják, majd tovább vándorol a következő 

családhoz. Fontos, hogy a bölcső kölcsönzése nem 

kerül pénzbe. 

K.L.: Látom, hogy elkészült a vándorbölcsőhöz a 

kísérő csomag. Egy roppant vidám kisbaba integet a 

világnak ezen a logón. Mi lesz ebben a csomagban? 

N-J.I.: Ez egy nagyon sokrétű csomag, lesznek 

benne olyan füzetek, amelyeket a kölcsönző családok 

megtarthatnak: apa füzet, nagyszülő füzet, áldás füzet. 

Ebben egyrészt Ferenc atya bölcsőáldása, másrészt egy 

szülői áldás kap majd helyet, amit a szülők adhatnak a 

gyermekeiknek akár nap mint nap. A csomag részét 

képezi egy Szentírás is, ami a bölcsővel együtt fog 

vándorolni. Ebbe a szülők írják majd bele a gyermekük 

nevét, és azt, hogy mettől meddig volt náluk a bölcső. A 

bölcsővel együtt vándorol majd egy mappa, amelybe 

további praktikus tudnivalókat gyűjtöttünk össze. 

K.L.: A logó kinek a munkája? 

N-J.I.: Simon András grafikusművésznek nagyon 

tetszett a vándorbölcső ötlete, így felajánlotta a 

grafikáját ehhez a kezdeményezéshez, majd 

mosolyogva hozzáfűzte, hogy az ötödik-hatodik 

vándorbölcső tájékán majd megbeszéljük a 

tiszteletdíját. Már maga ez a gondolat is, hogy ő ebben 

ekkora lehetőséget lát, a szívemet melengeti. A logó a 

„Két félből egy egész csoda” című képe. Amikor 

először megláttam, a „Hurrá, itt vagyok!” kifejezés 

jutott eszembe, hiszen ahogy a képen kiugrik a szívből a 

baba, az gyönyörű jelképe annak, hogy végre 

megérkezett, itt van a családjában. 

K.L.: Templomunk a Sarlós Boldogasszony névre 

van szentelve, két kismama találkozását ábrázolja az 

oltárkép. Legfőbb ideje volt annak, hogy a kisgyerekek 

és családok ismét nagyobb 

számban megjelenjenek a 

plébánia hétköznapjaiban. 

Aminek külön örülök, hogy a 

családok évében indulhat útjára 

az első vándorbölcső, ez még 

különlegesebbé teszi. Aki 

szeretne kapcsolódni a te 

projektedhez, hol tájékozódhat? 

N-J.I.: Az első, amit 

mindenkitől kérek, az ima-

támogatás: az idősebbekre 

különösen számítok! Imád-

kozzunk együtt a kisgyermekes 

családokért! Ha más módon is 

szeretné valaki támogatni a vándorbölcső kezde-

ményezést, vagy bármilyen ötlete van, mindent nagyon 

szívesen fogadok. A vandorbolcso@gmail.com címre 

bárki bármikor írhat. 

K. L.: Hogy látod ennek a projektnek a további 

fejlődését? 

N-J.I.: Jó lenne, ha a családok apránként 

megismerkedhetnének egymással, vagy a játszótéren el 

tudnák mondani, hogy „Te is a Hurrá, itt vagyok! 

bölcsőben ringattad? Képzeld, mi is!”. Szeretném, ha 

több olyan család is, aki nem jár minden vasárnap a 

templomba, részese lehetne a projektnek. 

K.L.: Akkor ez végül is plébániánknak egy nyitó 

gesztusa mindazok felé, akik a környéken élnek és 

kisgyermeket nevelnek vagy babát várnak. 

N-J.I.: Igen, és remélem, hogy a családok is 

nyitottak lesznek erre, lépésenként közeledhetnek a 

plébániánk közösségéhez. Persze, nekünk is 

nyitottságra és türelemre van szükségünk a talál-

kozáshoz. 

K.L.: Ez a bölcső lehetne egy híd, egy ajtó, ami 

összeköti a templomba járók és nem járók világát... 

N-J.I.: Igen, és ami minden újabb gyerek 

születésével lassan egymásba ringatja őket. 

Az interjút Kozek Lilla készítette 
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Keresztény szófejtés 
 

kanonok 

 

A szó latin eredetije: canonicus. Ez a görög-latin 

canon szóra (l. Újlaki Hangok, 2018. augusztus) 

vezethető vissza, annak melléknévi képzős alakja. 

Canonicus tehát magyarul ’kánoni, kánon szerinti’. És 

ha figyelembe vesszük, hogy a canon (átvitt) jelentése: 

’előírás, irányelv, szabály’, akkor a canonicus értelme: 

’előírásos, szabály szerinti’. 

A szót főnevesült formában olyan egyházi 

személyekre használták több mint ezer évvel ezelőtt, 

akik a kánonok, azaz a zsinati határozatok szerint éltek, 

és megkülönböztették őket a „regulák”-at (= 

’szabályok’) követő szerzetesektől. A szó jelentése az 

idők folyamán a székesegyházi papságnak (vagy annak 

egy részének) megjelölésére szűkült, egyszerűen szólva 

a káptalan (l. Újlaki Hangok, 2018. február) tagjai a 

kanonokok. 

A szó magyarosodott alakja már 15. századi 

szövegben felbukkan. Az -us végződés elmaradt (v.ö. 

pl. angelus →angyal, Petrus →Péter), a szó maradék 

-nik végződésének megváltozására pedig a magyarban a 

’valamilyen tevékenységet végző személy’ 

megjelölésére szolgáló szavakat képző -nok/-nök 

toldalék lehetett hatással (vö. pl. látnok, dalnok, 

hírnök). 

 

Szaszovszky József 
 

 

A Sarlós Boldogasszony Kórus hírei 
 

A nyári szünet után szeptember 3-ától folytatódnak a 

rendszeres kóruspróbák a Szent István hittanteremben. 

Az időpontok: hétfő és csütörtök este 19 órától 21 

óráig. 

Török Andrea karnagy (tel. 20/483-0149) és a kórus 

tagjai szeretettel várnak énekelni jelentkezőket most 

főleg szoprán és basszus szólamokba. 

A kórus első őszi szolgálata Kisboldogasszony 

napján, szeptember 8-án, szombaton az esti szentmisén 

lesz. 

Szeptember 10-étől folytatódik a Csángó Úrangyala 

hagyományos eléneklése a hétfő esti szentmisék után. 

 

A szerk. 
 

 

Van célunk! Van jövőnk! 
Szeptemberben Székesfehérváron rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat 

 

Idén Székesfehérvár ad otthont a Katolikus 

Társadalmi Napok (KATTÁRS) programjainak 

szeptember 7. és 9. között. Van célunk! Van jövőnk! – 

így határozták meg a szervezők a rendezvény 

alapgondolatát, amely kifejezi, hogy a kereszténység a 

társadalom jövőjét meghatározó, mozgató erő. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 

Caritas in Veritate Bizottsága és a Székesfehérvári 

Egyházmegye által szervezett szeptemberi KATTÁRS 

találkozó programjai között szerepelnek konferenciák, 

intézmények és lelkiségi mozgalmak interaktív 

bemutatkozói, jogi tanácsadás, pódiumbeszélgetések, 

gyermekprogramok, koncertek, liturgikus események és 

számos lehetőség a találkozásra. 

A Katolikus Társadalmi Napok fontos üzenete, hogy 

az Egyház a mai, modern eszközöket felhasználva 

eljuttassa gondolatait közvetlenül az embereknek. Ezzel 

párbeszédre, sőt közös gondolkodásra, alkotásra hívja 

meg az embert. Így gondolkodott a modern püspök, a 

száz évvel ezelőtt élt Prohászka Ottokár, 

Székesfehérvár egykori püspöke, akinek szellemisége 

szolgál alapul a találkozóra meghirdetett 

konferenciáknak, pódiumbeszélgetéseknek. 

A jó cél megalapozza a jövőt, út a jövőbe. Homályos 

célokat nem lehet teljesíteni, ezért a társadalomnak is 

pontos, meghatározott, teljesíthető célok kellenek, 

amelyek előidézik a pozitív irányú változást, 

feltételezik a haladást. Az Ugrits Tamás pasztorális 

helynök koordinálásával Székesfehérváron megren-

dezendő KATTÁRS mottója ezért: Van célunk! Van 

jövőnk! – amely jól kifejezi a napok alapgondolatát. 

A keresztény életvitel, az Egyház, s benne a 

keresztény kultúra, oktatás és szociális munka 

valóságos tartalmat ad az emberi életnek, amelynek 

alapvető igénye az előrehaladás anyagi és szellemi 

területen is. A székesfehérvári Katolikus Társadalmi 

Napok ezen gondolatok mentén is szerveződik. 

Színes családi programokkal is készülnek a fehérvári 

KATTÁRS-ra, ahol a szülők a legkisebbek számára is 

találhatnak majd jó programokat. 

A szeptemberi találkozónak két kuriózuma is lesz: a 

börtönmisszióval való megismerkedés és az egyházi 

jogi tanácsadás. Az Egyházhoz kötődő pasztoráció és 

szolgáltatás eddig még nem szerepelt a Katolikus 

Társadalmi Napok programpalettáján. 

 

Forrás: 

Székesfehérvári Egyházmegye, 

Magyar Kurír, 

2018. augusztus 27. 
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Hírek, hirdetések 
 

Szeptember 2-án, vasárnap Veni Sancté-val kérjük a Szentlélek segítségét a tanévkezdéshez a 9 órai 

szentmisén. 

Az Ars Sacra fesztivál keretében Beran Ferenc plébános atya és Fejérdy Tamás, képviselőtestületünk korábbi 

elnöke (és műemlékvédelmi szakember) mutatják be templomunkat az érdeklődőknek szeptember 15-én, 

szombaton 16 és 17 óra között. 

A plébánia-iroda már augusztus elejétől ismét a régi, heti ötnapos rend szerint tart nyitva. 
 

 

Családi események augusztusban 
 

A beavató szentségekben, azaz a keresztség, bérmálás és elsőáldozás szentségében részesültek: 

Augusztus 19: Komódi Adrienn és Horner Krisztina Erzsébet 

A keresztség szentségében részesültek: 

Augusztus   5: Lindner Berta 

Augusztus 12: Alföldi Laura és Sándor Júlia 

Augusztus 26: Deák Varga Júlia 

Házasságot kötöttek: 

Augusztus 11: Dr. Uzoni Barnabás István és Sági Eszter 

Augusztus 18: Simon Gyula és Szobonya Tünde Mária 

Augusztus 25: Csomor Gábor és Csikor Margit 

Augusztus 30: Dolhay Dénes Ádám és Gergely Viktória 

Augusztus 31: Balogh Attila és Hernádi Lili 

Halottaink: 

Mészáros Jánosné Mária (99), Balázsné Tószegi Ilona (71), Farkas János (76), Hun Ferenc (82), 

Furucz Lászlóné (90), dr. Kocsondi Csaba (75)  
 

 

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:  

csütörtök: az esti szentségimádás alatt 

péntek: az esti szentmise előtt 

vasárnap: 10
00

 - 10
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 esetén 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 rózsafüzért minden 

hónap első keddi napján 16 órától a Szent Margit 

teremben. (Bejárat a Bécsi útról, az iroda felől.) 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

hétfőn és pénteken 10
00

-től 12
00

 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök : 16
00

-tól 18
00 óráig

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
00

 - 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között. 
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