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Szeretettel és örömmel köszöntjük 
Újlak új káplánját, 

Horváth Márton 
főtisztelendő atyát! 

 

 

 

 

 

 
 

Boldogasszony Anyánk tisztelete Szent István ünnepén 
 

A Boldogságos Szűz Mária és Szent István 

királyunk tisztelete egybefonódik nemzetünk tör-

ténetében. Mindnyájunk előtt jól ismert, hogy amikor 

első királyunk országunk jövőjét reménytelennek látta, 

Égi Édesanyánkhoz fordult segítségért. HARTVIK 

püspöknek Szent Istvánról írt legendája erről így 

számol be: „Végre Isten irgalmából, a százszoros 

jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor 

már nem volt kétséges halálának hamari napja, 

előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét 

dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit 

válasszanak helyette királynak. Majd atyailag intette 

őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; 

hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait 

kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal 

törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge 

ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és 

szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég 

királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyör-

géseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az 

országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; 

nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe 

ajánlom.” 

Szent Istvánnak ebből a felajánlásból származik a 

„Regnum Marianum”-eszme, mely szerint Magyar-

ország Mária országa. Jelentése: Mária királysága. Ha 

végigtekintünk nemzeti történelmünkön, láthatjuk, hogy 

népünk ezt a felajánlást soha nem felejtette el. Nehéz 

helyzetekben közbenjárásért mindig Hozzá fohász-

kodott, és az égi segítség nem maradt el. Ezzel 

magyarázható, hogy VASZARY KOLOS bíboros, prímás 

kérésére a Szentszék is elismerte a Mária-tisztelet 

nemzeti jellegét: XIII. LEÓ pápa mintegy kilenc 

évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor 

1896-ban külön ünnepet engedélyezett október második 

vasárnapjára. Ezt később SZENT X. PIUSZ pápa október 

8-ra helyezte.  

Hazánkban a Szent István napi ünnepségek mindig 

jó lehetőséget adnak arra is, hogy Boldogasszony 

Anyánkra is emlékezzünk. Az ünnepi szentmisét követő 

körmeneten mindig felcsendül a XVIII. századra 

visszavethető ének, amely versszakaival felidézi hazánk 

küzdelmes múltját, de mégis bizalommal tekint a 

jövőbe. Ez fejezi ki az ének visszatérő könyörgése: 

"Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el 

szegény magyarokról!"  

Az utóbbi években nem csak az ünnepi szentmisét 

követő körmeneten énekeljük ezeket a fohászokat, 

hanem a szentmise előtt is, azon a zarándoklaton, amely 

a Mária Rádiótól indul és fővárosunk közepe felé a 

Bajcsy Zsilinszky úton haladva közeledik a Szent István 

Bazilika előtti térre. Ebben az évben plébániánkat 

kérték fel, hogy a liturgiát vezesse. A gyalogos 

zarándoklaton lehetőség nyílik arra, hogy lelke-

sedésünkkel, imánkkal, elmélkedéseinkkel, éneke-

inkkel, vagy csak puszta jelenlétünkkel megszólítsuk 

azokat, akik talán még nem ismerték fel ennek az 

ünnepnek a jelentőségét. Nemzetünk akkor fog 

megújulni, ha bízik abban, hogy mint minden népnek, 

nekünk is küldetésünk van. Ezt a küldetést azonban 

csak akkor tudjuk teljesíteni, ha visszatérünk hitbeli 

gyökereinkhez, amihez hozzátartozik a Boldogságos 

Szűz Mária, más néven Boldogasszony Anyánk tisz-

telete és annak az útnak követése, amit Szent István 

jobbja mutat számunkra.  

A zarándoklat programja: 

 12.00 óra: Gyülekezés a Mária Rádió 

budapesti központja előtt 

(Budapest 1133, Gogol u. 28.) 

 12.30 óra: A zarándoklat indulása 

Újlaki Hangok 
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 14.00 óra: Érkezés a Bazilikához 

 15.00 óra: Ünnepi műsor 

A szervezők kérik, hogy aki  szeretne  részt  venni  a 

 

gyalogos zarándoklaton, jelezze szándékát a 

30/387-90-88-as telefonszámon vagy a 

szentistvanunnep@mariaradio.hu e-mail-címen. 

Ferenc atya 
 

 

Sarlós Boldogasszony búcsúja 
 

Bár már legalább egy hónap telt el az újlaki búcsú 

óta, melyet június 30-án, vasárnap ünnepeltünk (és az 

Újlaki Hangok előző száma is akkor jelent meg), a távol 

maradottak és az utókor számára talán érdemes röviden 

áttekinteni az ünnep eseményeit. A nap szentmiséi 

közül kiemelkedett a féltizenegyes, melyen a templom 

1825. évi felszenteléséről emlékeztünk meg. (Ez 

kivételesen került idén a búcsú napjára, mert az 

esedékes, két héttel korábbi vasárnapot teljesen 

„lefoglalta” az elsőáldozás és Müller György atya 

aranymiséje.) A mise végén Ferenc atya átnyújtotta a 

Pro ecclesia emlékérmet Udvardy Lászlónak karitaszos 

életművéért és e sorok írójának elsősorban e lap 

szerkesztéséért. 

A templomkerti népünnepély jó néhányunk számára 

előző nap a kert rendbehozatalával (többek között egy 

hatalmas, félig letört faág eltávolításával), illetve a 

főzéshez és kínáláshoz szükséges alapanyagok és 

eszközök beszerzésével kezdődött. Idén is négy 

bográcsban készült a lecsó, de akadt egyéb kínálnivaló 

is. Talán valamivel kevesebben gyűltünk össze, mint az 

előző évben, de ez az eseménynek inkább még a javára 

szolgált: bensőségesebbé, bizalmasabbá vált a hangulat. 

Aszalós Zoli idén is jól forgatta mikrofonját annak 

érdekében, hogy jobban megismerjük egymást. Persze, 

ha még jobban megfogadtuk volna szavait… 

A közösségi szellemet nagyon jól példázta a 

befejezés. A résztvevők nagy része feladatának érezte, 

hogy leszedjen, elpakoljon, padokat-asztalokat cipeljen 

– magáénak érezte a rendezvényt. 

A nap művészi csúcspontja a Sarlós Boldogasszony 

Kórus hangversenye volt a templomban. Török Andrea 

vezényelt, szólót énekelt Fekete Andrea, Kovács Viola, 

Hacknauer Bettina, Försönits András és Zajkás 

Boldizsár, közreműködött a Capriccio vonósnégyes és a 

kórus más muzsikus barátai. Műsorukban egyebek 

mellett Buxtehude, Mozart és Harmath Dénes zenéje 

hangzott fel a hallgatóság gyönyörűségre. A koncertet 

követő dús agapén a Szent István teremben sokan úgy 

vélekedtek, a kórus eddigi legkiválóbb előadását 

hallottuk. A kórustagok maguk is meghatva és 

meghatóan köszönték meg vezetőjük egész éves 

munkáját. 

Szaszovszky József 
 

 

Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja 
 

A vizitáció emlékére Sarlós Boldogasszonynak 

ajánlott templomunk búcsúja után két héttel, július 14-

én, vasárnap délután négy órakor tartotta ilyenkor 

szokásos szentmiséjét Ferenc atya az Ürömi utcai 

kápolnában, melyet Kármelhegyi Boldogasszony 

tiszteletére áldottak, majd szenteltek újjá a 19. 

században. A misén Molnár Gábor és Koncz Ádám 

ministrált; az énekek plébániánk nagyszerű kántorának, 

Tóth Miklós Zsoltnak vezényletével csendültek fel. A 

megtelt kápolna hívei előtt Ferenc atya miséjét az Égi 

Édesanyáért és a földi édesanyákért ajánlotta fel, 

akiknek óvó ölelésére emlékeztet minden ide betérőt a 

kápolna mennyezetének freskója. A freskót Tarr 

György restaurátor, híres filmrendezőnk, Tarr Béla 

testvére állította helyre. (Édesanyjuk pedig közénk járt 

szentmisére, míg egészségi állapota engedte.) Ferenc 

atya beszélt lassan, de biztosan szépülő kápolnánk 

történetéről, mely az újlaki templommal egyidős 

(1705), és amely – szintén templomunkkal együtt – 

eredetileg a Segítő Szűz Mária titulust viselte. Az 

elnevezésbeli kettősség máig megmaradt az újlaki hívek 

között. Ferenc atya szólt az egy évvel ezelőtt elhunyt 

András atyáról is, kinek mindig derűs lénye most is 

elevenen él emlékezetünkben. 

A kápolna – melynek szentélye mögé, az 

utcasarokra remélhetőleg hamarosan visszakerül a már 

felújított feszület – a nagyböjti és az adventi időszakban 

minden hétköznap reggel egy órára nyitva áll. Sajnos, 

legutóbb elég kevesen tértek be, legkevésbé az Ürömi 

utca általános iskolájának tanulói, akiket pedig 

leginkább várnánk a tanítás megkezdése előtt. Mégis 

reméljük, hogy plébániai közösségünknek mindig akad 

majd néhány tagja, akik továbbra is vállalni fogják ezt a 

küldetést évről évre, annál is inkább, mert a kápolnát 

nem csupán az ide betérni vágyók előtt nyitjuk meg – a 

kápolnát a Kármelhegyi Boldogasszony előtt is 

megnyitjuk, hogy Ő fogadhassa azokat, akik mégiscsak 

itt szeretnék indítani napjukat néhány csendes perccel. 

Bizakodásra adhat okot, hogy a búcsút megelőző 

szombaton, a gyors takarítás és rendrakás egyetlen órája 

alatt heten tértek be a kápolnába, köztük egy édesanya 

és egy édesapa is, akik babakocsiban tolták 

gyermeküket. Mind a heten csodálkozva és boldogan 

vették tudomásul, hogy a kápolna használatban van. 

Talán érdemes kitartani, és a jövőben is megadni a 

betérés lehetőségét az erre járók számára. Nyitva hagyni 

a lehetőséget a találkozásra azzal, aki ezekben a reggeli 

órákban nagyon várja őket a kápolnában.  

Szász Gergely 
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András atya emlékmiséje 
 

Június 25-én, Szent Jakab apostol 

ünnepén, a reggeli szentmisén András atyáért 

imádkozott Újlak népe. Visszaemlékeztünk 

arra a szomorúságra, amelyet egy évvel 

ezelőtt éreztünk, amikor a gyászhír eljutott 

hozzánk. Az akkori fájdalmunkat mostanra 

az örök életbe vetett hit szelídítette 

bizakodássá, hogy az elválás nem végleges. 

Ferenc atya is ezt hangsúlyozta beszédében, 

ahogyan Jakab apostolnak is mennyei 

születésnapját ünnepeljük, úgy András 

atyának is mennyei születésnapjára emlékezünk. 

Kiemelte, hogy András atya több templomban, az 

utolsó tizennégy évben Újlakon szolgált, és ezalatt sok-

sok embernek nyújtott lelki támaszt derűt árasztó 

lényével, lelkipásztori bölcsességével, útmutatásaival. 

Az ünnepélyes keretek között megtartott 

szentmisén részt vettek András atya 

családtagjai is, köztük Spányi Antal püspök 

úr. Ez alkalommal kántor úr a felújított 

orgonán játszva növelte az áhítatot. A 

hétköznap reggeli misére többen nem tudtak 

eljönni, ezért a vasárnapi fél tizenegyes 

szentmisét is elődjéért ajánlotta fel Ferenc 

atya.  

Bízom benne, hogy András atya 

odaföntről is figyelemmel kíséri lelki 

gyermekei sorsát, és ahogy egy-egy gyónás vagy lelki 

beszélgetés után kérhettük közbenjáró imáit valakiért 

vagy valamiért, imáinkban most is megtehetjük ezt. 

 

H.Z.E. 
 

 

Beszámoló az újlaki napközis táborról 
 

Ahogy hirdettük is, két hetes napközis táborunk idén 

is várta a gyermekeket. Most is egy nagyon jó kis 

csapat alakult ki a táborozó kisebb és nagyobb 

gyerekekből. Változó létszámban voltak/voltunk jelen, 

átlagosan 30–40 gyermek játszadozott a plébánia 

kertjében. Idén a kicsik voltak többségben. Nagyon sok 

óvodás és alsó tagozatos korú gyerekünk volt. 

Ezen kívül pedig sok fiatal volt a segítségünkre, és 

mindig akadt 3–4 közösségi szolgálatot teljesítő 

gimnazista, akik az elvárt napi 4–5 órán túl 

önszorgalomból szívesen velünk töltötték az egész 

napot. 

A szokásokat megtartva, idén is volt hetenként egy 

külső program. Az első héten felmentünk a Kiscelli 

parkba, ahol egy izgalmas akadályverseny volt a 

program. A második héten pedig elmentünk falat 

mászni a Tímár utcába. A segítők már előző héten 

elsajátították a biztosítás technikáját. Így a falmászás 

napján nem volt egyéb feladatunk, csak minden 

gyermeknek megfelelő szintű falat találni. Egy gyermek 

mászott egy segítőnél, aki biztosította. A legkisebbtől a 

legnagyobbig mindenkinek volt alkalma próbára tenni 

ügyességét. 

Ezen a két programon kívül pedig a plébánián 

tartózkodtunk, volt minden reggel gitáros éneklés a 

reggeli után. Ezután a kicsik és nagyok külön vettek 

részt a hittanon. Azután szabad játék vagy közös játék 

következett. Ebéd után délutáni mese volt minden nap, 

utána pedig métáztunk egy nagyot vagy más közös játék 

volt. A napot közös záróimával zártuk. 

Nagyon hálásak vagyunk minden szülőnek és 

nagyszülőnek, aki ránk bízta gyermekét illetve 

unokáját. Reméljük, jövőre is találkozunk! 

És végül, de nem utolsó sorban szeretném 

megköszönni az összes közreműködőnek a rengeteg 

segítséget, mert nélkülük nem működhetett volna a 

Tábor. 

Élményekben gazdag nyarat kívánunk minden 

családnak! 

Szöllősi Luca 
 

 

Köszönet a táborért 
 

Hálásak vagyunk, hogy idén is megszervezte a 

plébánia a napközis tábort, és hogy idén is részt 

vehettünk benne, most már sokadik alkalommal. 

Köszönjük a megbízhatóságot és kiszámíthatóságot: 

hogy minden nyár elején számíthatunk a táborra. Nagy 

segítség, hogy az egész évi iskolai megterhelést már a 

nyár elején levezethetik gyermekeink. Hogy nekik már 

szinte magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen 

evidencia, hogy a nyári vakációt az "Újlakiban" kezdik. 

Köszönjük a sok nevetést, közös játékot, métázást és 

éneklést. A sok éneket, amit hangosan lehet énekelni a 

napközi után is otthon, zuhanyozáskor, vonatozáskor, 

erdőben meneteléskor. Az emlékeztetést arra, ami miatt 

hálásak lehetünk minden nap nemcsak a tábor idején, 

hanem azon túl is, az év minden egyes napján. A 

lehetőséget, hogy gyermekeink megfogalmazhatják 

magukban is és hangosan is a hálájukat ebben a 

közösségben. 

Köszönjük az előző generációs nevelők és 

felvigyázók odafigyelését, segítségét, türelmét és 

tanítását, és az újak vidámságát, együttlétét gyer-

mekeinkkel. Hogy gyermekeinket minden egyes nap 

végén széles mosollyal az arcukon, vidám ragyogással a 

szemükben vihettük haza. Hogy másnap reggel újra 

nyugodt szívvel bízhattuk őket a nevelőkre. 

egy szülő 
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Megújuló plébániaépület 
 

Július hónapban, a nyári tábor lezárultával foly-

tatódik a közösségi terek megújítása, ezúttal a nyitott 

színt vesszük munka alá. 

A szín hátsó, déli fala előtt egy zárható, faszer-

kezetű, szigetelt raktár kerül kialakításra, az apróbb 

dolgok praktikus „eltüntetésére”. Ezt követően a hátsó 

kert felé megnyitjuk a színt és egy nagyméretű 

harmonika kaput építünk be. Mindezek mellett ter-

mészetesen megújul a teljes elektromos és világítási 

rendszer is. 

Sikerült elmaradt feladatainknak is a végére járni: a 

pincében beüzemelésre került a gépi szellőztetés 

rendszere, és véglegesítettük a villanyszerelési mun-

kákat is. 

Terveink szerint mindezek mellett még jut idő és 

energia a plébánia több apró, elhanyagolt részletének 

felújítására is. Ilyen feladat a plébániai gépkocsi-

behajtó felújítása, a templom villámvédelmének javí-

tása, a parkolásgátló/biztonsági oszlopok rögzítése, a 

káplánlak falfelületének javítása, a pincei hangosító 

rendszer kábelcsatornáinak szerelése… 

Reméljük, mindannyiunk megelégedésére augusztus 

végéig be tudjuk fejezni az összes munkát! 

Szöllősi Szabolcs 

 

 

Keresztény szófejtés 
 

Paradicsom 

 

Ilyenkor, paradicsomérés idején talán többekben 

felmerül a kérdés, melyik volt előbb: a paradicsom vagy 

a Paradicsom? A szép, piros, gömbölyű növényi termés 

vagy az Édenkert? Melyik kapta a másikról a nevét? 

Amikor azután eszünkbe jut, hogy a növény – 

éppúgy, mint számos társa, pl. a burgonya, a kukorica, a 

dohány – Amerikából származik, máris eldőlt a kérdés. 

Igen, a Paradicsom volt előbb. 

Szavunk a latin paradisus 

átvétele, annak mintája pedig a 

görög  (=paradei-

szosz) volt. A szót perzsa ere-

detűnek tartják, és eredeti je-

lentése ’díszkert, királyi vadas-

park’ volt.  
A szó a Teremtés könyvében 

formálisan helyet jelöl, a 

„Gyönyörűség paradicsomát” 

(Ter 2,8, Káldi ford.) – de 

legalább annyira minőséget, 

állapotot is. Ezért mondhatja 

Jézus a jobb latornak: „még ma 

velem leszel a paradicsomban” 

(Lk 23,43). 

A magyar szó utolsó hangját 

a gyakran használt latin tárgye-

seti paradisum alakból magya-

rázhatjuk. Így aztán a Halotti 

beszéd paradisumut szava tkp. 

megduplázott tárgyeset – de a szöveg elmondója ill. 

lejegyzője már nem érezte annak. Az utolsó előtti hang 

u>o változást mutat, mint pl. a lat. sacramentum > 

magy. szakramentom esetében. Az ezt megelőző s betűt 

eleink nyilván s-nek (és nem sz-nek), majd cs-nek 

ejtették – amely hangra a Halotti beszéd idején még 

betűnk sem volt, lévén ez a hang (és betű) a latinban 

hiányzik. 

Ami szavunk másik jelentését illeti: Az Amerikából 

hozzánk került növény termése lenyűgözte közép-

európai elődeinket homogén színével, szabályos 

gömbölyűségével. Ilyen tökéletes színű és alakú lehetett 

a Paradicsom almája – és el is nevezték a növényt 

Paradiesapfel-nek, Ausztriában Paradeiser-nek is. 

Vagyis: paradicsomi almá-nak, paradicsomi-nak.  

Érdekes, hogy német nyelv-

területen idővel a Tomate (vö. 

fr. tomate, ang. tomato) megne-

vezés került túlsúlyba. Ez a szó 

a növénnyel együtt került az 

Újvilágból Európába mint annak 

az aztékok nyelvében haszná-

latos neve. Mi, magyarok azon-

ban ragaszkodunk a paradi-

csom-hoz, a szóban rejlő szép 

hasonlításhoz. 

 

Éden 

 

A fent tárgyalt Paradicsom 

szónak szinonimája, a jelölt 

fogalomnak tehát a másik neve 

Éden, vagy a nagyobb egyértel-

műség kedvéért Édenkert. Ezt 

tulajdonnévnek érezzük, ame-

lyet fordítani nem szoktunk, 

csak átvenni az eredeti nyelvből. 

Pedig a szó eredetileg köznév – és az ellenkezőjét 

jelentette annak, amely jelentést ma tulajdonítunk neki. 

A héber éden jelentése: ’puszta’. Ha figyelmesen 

olvassuk Ter 2,10-et, ott az áll: „Az Úristen kertet 

telepített Édenben…”, vagyis körülbelül: oázist a pusz-

tában. Édenben.  

Szaszovszky József 
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Még egy nap Jézussal 
Várják a jelentkezéseket az idei Forráspontra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várják a jelentkezéseket a Forráspont ifjúsági 

eucharisztikus napra, melyet szeptember 21-én tartanak 

a budapesti BOK Csarnokban a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület 

jegyében. 

A NEK Általános Titkársága Forráspont – Még egy 

nap Jézussal címmel ifjúsági eucharisztikus napra hívja 

a fiatalokat szeptember 21-én, szombaton a budapesti 

BOK Csarnokba. 

Mi a Forráspont? Találkozási lehetőség Jézussal, aki 

velünk maradt az Oltáriszentségben. Lesz zenés 

dicsőítés, tanítás, tanúságtételek, pódiumbeszélgetés, 

szentmise Mohos Gábor esztergom-budapesti segéd-

püspökkel, valamint szentségimádás. 

 

A programra elsősorban a 15 és 30 év közötti 

fiatalokat hívják és várják. A találkozó vendége lesz 

Cristina nővér, az olasz The Voice tehetségkutató műsor 

győztese; Kovács András Péter humorista, író; Papp 

Miklós görögkatolikus pap; Pulay Eszter aerobikedző; 

Dánielfy Gergely énekes, valamint Fábry Kornél, a 

NEK Általános Titkárságának főtitkára. 

 

Időpont: 2019. szeptember 21., szombat, 14-től 20 

óráig 

Helyszín: BOK Csarnok (1146 Budapest, Dózsa 

György út 1.) 

Kapunyitás: 13 óra 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, a helyek 

korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött, amit a 

forraspont.iec2020.hu weboldalon lehet megtenni. 

 

Forrás és fotó: NEK Titkárság 

Magyar Kurír, 2019. július 13. 
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Hírek, hirdetések 
 

Nyíri Tamás professzor úr emlékére celebrál szentmisét templomunkban Tarjányi Béla professzor úr 

augusztus 4-én, vasárnap 9 órakor. A szentbeszédet Kuminetz Géza professzor úr tartja. Nyíri Tamás 25 éve hunyt 

el; a hatvanas években Újlakon szolgált káplánként. 
 

Augusztus 15., Nagyboldogasszony napja az egyetlen olyan kötelező egyházi ünnepünk, amely nem 

munkaszüneti nap. A nap miserendje: 6
30

, 9
00

 és 18
00

 h. 
 

Augusztus 20., Szent István király napja nagy állami-nemzeti ünnepünk, szentmisén részt venni azonban nem 

kötelező. Templomunkban 9
 
órakor mutatunk be szentmisét. Szeretettel ajánljuk híveinknek a Bazilikában 17 

órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Szent Jobb körmenettel, valamint a Mária rádiótól induló zarándoklatot (l. 

Ferenc atya cikkét). 
 

 

Családi események júliusban 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Július 7: Kocsis Erna Léna és Pintér Lilien Vivien  
 

Házasságot kötöttek: 

Július   6: Vida Gusztáv és Terjék Zsófia 

Július 13: Ungár Bence és Villányi Ágnes 

Július 19: William Kenneth O' Sullivan és Újszászi Virág 

Július 30: Kovács Gábor és Vurty Viktória, Lipták Gábor és Balta Annamária 
 

Halottaink: 

Lőrincz Ferenc István (77), Németh Károlyné (97), Szabó Balázsné Ágnes (81), 

dr. Kreutz Raymund Tibor (79), Barczi Andrásné (96), Józsa János (57), 

Juhászné dr. Nagy Anna (74), dr. Kovács Ferencné Erzsébet (90), Czeczon Imre Sándor (74) 
 

 

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 (nyári nyitvatartás): 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573): 

szerda, csütörtök: 16
00

-tól 18
00 

óráig, 

péntek: 10
00

-től 12
00

 óráig. 

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között. 
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