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„A vidámság ideje” 
 

Az ószövetségi Prédikátor-könyv szerzője arra 

figyelmeztet minket, hogy „mindennek megszabott ideje 

van" (Préd 3,1). Később pedig ezeket írja: „Megvan az 

ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. 

Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a 

táncnak." Ennek a bölcsességnek többféle értelmezése 

is lehet. Az egyik az, hogy az ember tudjon sírni, 

amikor fájdalom éri, és tudjon örülni, amikor sikerül 

megvalósítani álmait. De úgy is lehet értelmezni, hogy 

például kijelölünk egy időt, amikor imáinkban 

átgondoljuk, hogy örömeinknek, nevetésünknek milyen 

okai, forrásai vannak, ezért hálát adunk Istennek és 

vidámságunkat megosztjuk egymással. A mi életünkben 

a farsang a vidámság, jókedv, a tréfa és a tánc ideje. 

Farsangkor az Egyház felhívja a figyelmet arra, 

hogy a keresztény ember életéhez hozzátartozik a 

humor, és a játék. Az Egyház tanítása szerint a humor 

az ember természetfeletti nyitottságának, rendel-

tetésének az egyik legjellemzőbb megnyilvánulási 

formája. XVI. Benedek pápa erről így ír: „A keresztény 

ember humora a megváltottság tudatából, a lét 

elfogadásából származik, amely sajátosan az 

evangélium örömében mutatkozik meg, egy olyan 

mesterséges világban, amelyből hiányzik a humor”. 

Más keresztény szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy 

a humor kapcsolatban van a szeretettel. Ahol a „humor 

jelen van, ott van a szeretet is”. Hogyan mutatkozik 

meg a humor transzcendentális jellege? – kérdezhetné 

valaki. Úgy, hogy egy adott visszás helyzetet magasabb, 

természetfeletti szempontból, talán azt is lehetne 

mondani, „a szerető Isten szemével” nézünk. Ebből a 

szempontból a helyzet már nem látszik olyan 

kényelmetlennek, sőt lehet, hogy az ember nevetni tud 

rajta. A magasabb nézőpont, a szélesebb panoráma és 

az isteni szeretet átemeli őt a kínos helyzeten. 

Jó példa erre Szent XXIII. JÁNOS (†1963) pápa 

élete, aki humorral tudott felülkerekedni piknikus 

alkatából származó nehézségein. Egy alkalommal 

például egy vékony testalkatú francia írónak – látva az 

alkati különbséget – azt ajánlotta, imádkozzanak azért, 

hogy a felesleges kilóival megajándékozhassa őt. Egy 

másik történet pedig azt meséli el, hogy pápává 

választása előtt, amikor meghallotta, hogy egy fiatal 

lány kövérnek és csúnyának nevezte őt, azt válaszolta 

neki: konklávéra jött, nem szépségversenyre. Ezek a 

megjegyzések azt mutatják, hogy állandóan 

foglalkoztatták felesleges kilói, de a humor segítségével 

felül tudott emelkedni ezen a problémán. Nem 

véletlenül kért reggeli imájában mindig „egy csöppnyi 

humort”, hiszen tudta, hogy erre nagyon nagy szükség 

van a mai világban. 

Mi is imádkozzunk ezért a csöppnyi humorért, mert 

egyéni életünkben, környezetünkben és világunkban 

sok elkeserítő jelenséget tapasztalhatunk. A felülről 

látás és az abból fakadó humor lehetőséget adhat, hogy 

nevessünk helyzetünkön, és megtaláljuk a helyes irányt, 

amely közelebb segít minket végső célunkhoz. 

 

Ferenc atya 

 

 

Szent Margitra emlékeztünk 
 

… Keresztény ember nem a segítő szeretet és a tettek 

helyett imádkozik. Szent Margit végezte a súlyos 

betegek mellett a legnehezebb szolgálatot… Hitbeli 

meggyőződésünk, hogy a lelkület megújulásából új, 

tisztább cselekedetek is következnek. Meggyőződésünk 

az is, hogy kötelességünk az emberi fáradozás, az 

evilági élet építése. De ugyanígy meggyőződésünk, hogy 

végső soron Isten segítségétől és áldásától függ 

munkánk eredménye. 

részlet Erdő Péter bíboros úr homíliájából 

 

Mint minden januárban, idén is főpapi – és 

szabadtéri – szentmisével emlékeztünk meg Budapest 

szentje, Szent Margit halálának évfordulójáról a 

margitszigeti romoknál. Ez a mostani évforduló a 

legtöbb forrás alapján éppen a 750. volt. És a szent 

királylányt a „mi szentünknek” érezzük, hiszen életének 

színtere a mi plébániánk területének része. Az ünnepi 

misén részt vevők száma valószínűleg meghaladta az 

ezret. 

A szokatlan helyszín, a szokatlan körülmények nem 

kis szervezést igényelnek, de egyrészt már van némi 

rutinunk benne, másrészt szép számban vállalkoztunk a 

feladatok elvégzésére. 

Fel kell ilyenkor állítani az oltárt, megszervezni a 

mise rendjét (koncelebránsok, ministránsok, áldoztatók, 

Újlaki Hangok 
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perselyezők, felolvasók, énekesek, rendfenntartók), 

szállítani a szükséges holmit (kelyheket, ruhákat stb.) 

„működtetni” a kápolnát (felügyelet, fűtés, teakínálás 

stb.), de el kell készíteni és fel kell szolgálni a plébánián 

az ünnepi ebédet (melyet persze gondos takarítás 

előzött meg) – és még sorolhatnánk a szükséges 

tennivalókat. Köszönjük az újlakiak segítő szeretetét! 

A segítő szeretetről is beszélt a bíboros atya 

szentbeszédében. Szent Margit életpéldájából erőt 

merítve az imádságot jócselekedettel tegyük teljessé az 

idei imaévben. Az év célja nemzetünk lelki megújulása, 

csúcsa pedig a budapesti eucharisztikus kongresszus 

lesz. 

Szaszovszky József 

 

 

Közösségek gyerekeknek, fiataloknak 
 

Nemrég egy kis csapattal elkezdtük áttekinteni 

plébániánk közösségeit. Szép nagy listát sikerült 

összeállítanunk, amely jól mutatja az újlaki hívek lelki, 

szellemi érdeklődését. Szeretnénk ezt majd egy kis 

kiadványban is ismertté tenni, egyrészt bemutat-

kozásként, ugyanakkor választási lehetőségként bár-

melyik csoportba való bekapcsolódáshoz. 

Ezek közül három kis csoportot szeretnék most 

bemutatni, ahol szívesen látjuk az érdeklődő fiatalokat 

és gyerekeket. Az egyikbe azokat a gyerekeket várjuk, 

akik már voltak elsőáldozók, de még nincsenek 

megbérmálva. Havonta egyszer, a vasárnapi diákmise 

után szoktunk találkozni a közösségi házban. 

Beszélgetünk arról, hogyan éli meg egy gyermek a 

kereszténységét. Milyen benyomásai, tapasztalatai, 

gondolatai, kérdései vannak megélt kapcsolataiban. 

Játszani is lehet, süteményt és teát is kapunk. 

Egy másik csoporttal, 12 és 21 év közötti fiatalokkal 

filmeket szoktunk nézni. Leginkább olyan filmeket 

választunk, melyek jól mutatják, hogyan lehet kamera 

által betekinteni az ember lelki világába, kik azok a 

filmművészek, akik filmtekercseken rögzítve érzékel-

tetni tudnak mély gondolatokat, akik nem csak 

szórakoztatnak. 

Végül a ministránsokról essék szó. Keresztény 

életünk legtisztább forrása az Eucharisztia, akár 

szemlélve, elgondolkodva jelentőségén, de leginkább 

befogadva. Ministránsként pedig ott lehet segíteni az 

oltár körül, hogy a szentmise ünnepélyessége, közösségi 

jellege szépen megmutatkozzék. A ministránsok 

elsősorban oltárszolgálatot végeznek, közelében vannak 

a miséző papnak, ezért ez nagyon jó helye annak, hogy 

a fiúk felfedezzék magukban az érzékenységet Jézus 

követésére a papság útján. Hogy méltón végezzék 

feladatukat – összehangolt legyen tevékenységük, 

mozgásuk – hetente találkozunk. Ilyenkor gyakorolunk, 

imádkozunk, megismerjük templomunkat, készülünk a 

különleges alkalmakra, nyári tábort tervezünk stb. 

A kis csoportokról lehet személyesen érdeklődni, 

vagy e-mailben a következő címen: 

ujlakikaplan@gmail.com. 

szeretettel Márton atya 

 

 

Közös imádság az egységért 
 

Megint eltelt egy év, újból összejöttünk, hogy együtt 

imádkozzunk. Meghallgattuk a különböző felekezetek 

lelkészeinek gondolatait, amelyek nagyon fontosak és 

tanulságosak voltak. Gyönyörű énekeket énekeltünk, 

már kezdenek ismerőssé válni a mások énekei is. 

Személyes találkozások és beszélgetések zajlottak, 

szépen terített asztalok mellett.  

Fontos, hogy az egység Jézus Krisztusban 

gyökerezzék, igazságban és szeretetben. Nem lehetünk 

egységben azokkal, akik semmibe veszik a Szentírás 

tanítását. A világban divatossá vált laza erkölcsiséggel 

nem azonosulhatunk. „Magunk között” pedig jó lenne, 

ha az igazi barátság, egység, szeretet nem csak egy 

hétig tartana, hanem folyamatosan fennállna.  

Jézus így imádkozott: „Legyenek mindnyájan 

egyek.” Törekedjünk rá, hogy a megbocsájtás, szeretet, 

rokonszenv lépjen a gyanakvás és elzárkózás helyébe. 

 

Makainé Kosztolányi Erzsébet 

A január 20. és 26. között tartott hat esti össze-

jövetelen (3 protestáns, 3 katolikus helyszínen) 

többnyire 50–60 fő vett részt a különböző óbudai 

plébániákról és gyülekezetekből. Ez feltehetőleg a helyi 

keresztények csaknem 1%-a. Újlakot átlagosan 8–10 fő 

képviselte. Kivételt éppen az újlaki est képezett január 

24-én, ahol az összlétszám a kétszeresére emelkedett, 

elsősorban éppen a nagy számban megjelent újlakiak 

jóvoltából. Néhány testvérünk pedig gazdag terülj-

terülj-asztalkámat készített a Szent István teremben, 

ahol sok szívélyes és barátságos beszélgetés folyt – 

igaz, nemegyszer éppen különböző plébániák katolikus 

hívei ismerkedtek össze. 

A szerk. 
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Keresztény szófejtés 
 

farsang 

 

szavunk eredete nem nyúlik vissza a klasszikus 

ókorra és a Mediterraneumra, hanem a középkorra és a 

délnémet (bajor-osztrák) nyelvterületre. Ott kapta a 

(nagy)böjt előtti este vagy nap a Fastgang, azaz ’böjti 

(kör)menet’ nevet, ami kezdetben (13. század) a 

nagyböjt nyitányát, illetve a megelőző időszak lezárását 

jelentette. Más magyarázat szerint Fastschank lenne a 

kiinduló szóalak, amelyben a Schank értelme ’italmérés, 

csapszék’, és a böjt előtti italozás megjelölésére 

szolgálna. Így vagy úgy, a szó hamar vaschanc-gá 

(ejtsd: fasank) egyszerűsödött, 

jelentése pedig kiterjedt a 

vízkereszt és hamvazószerda 

közötti teljes időszakra. A nem 

ritka -ing végű német szavak 

analógiájára a 17. században 

alakult ki a mai Fasching 

szóalak. 

Míg a németben a második 

magánhangzó hasonult el (disszi-

milálódott), a magyarba átkerülve a középső 

mássalhangzó megkettőződése után annak elhasonulása 

kezdődött el. Legrégebbi magyar írásos alakja: fassang 

(1495), a következő viszont már farsank (1564). Régi 

magyar-latin szótáraink (Szenci Molnár, Pápai Páriz) 

címszavaik között mind a farsang, mind a fassang 

szóalakot közlik. És a fassang értelme mindkét szótáríró 

szerint latinul dies bacchanalici, ami magyarra 

visszafordítva ’bacchusi napok’-at jelent.  

Kevéssé közismert, hogy népünk – és nyelvünk – 

egy másik farsangot is ismer(t), a kisfarsang-ot. Ez is 

egy böjti, önmegtartóztató időszakot megelőző periódus 

volt: az adventet előzte meg, 

Szent Mihály napjától Katalin-

napig tartott. (Eredetileg bizo-

nyára később kezdődött, hiszen 

végül hosszabb lett a „nagy” 

farsangnál – bár kevésbé ismert.) 

Régebben a lakodalmak túlnyo-

mó többségét farsang vagy 

kisfarsang idején tartották. 

Szaszovszky József 

 

 

Bohóságok farsangra 
 

Az alábbi szövegek az aleteia.org nevű katolikus honlapon közzétett, pontatlanul megfogalmazott templomi 

felhívások, eredetileg bizonyára valamely idegen nyelven. 

 

Mindazok számára, akiknek vannak gyerekeik, de nem tudnak róla, van egy berendezett szoba játékokkal. 

* 

Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a jótékonysági vásárról. Itt az idő megszabadulni a lakásukat megtöltő 

felesleges dolgoktól. Hozzák el a férjeiket is! 

Az önbizalom erősítésére létrejött csoport csütörtök este hét órakor találkozik a plébánián. Kérjük, a hátsó ajtót 

használják! 

* 

Péntek este hét órakor az oratóriumba járó gyerekek a plébánia nagytermében előadják Shakespeare Hamletjét. 

Kérjük Önöket, vegyenek részt a tragédiában! 

* 

A mai hittanóra témája: Jézus a vízen jár. A holnapi téma: Keressük Jézust. 

* 

Csütörtök este babból készül a vacsora a plébánia nagytermében. Utána koncert. 

* 

A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, az egész plébánia hálás nekik. 

* 

A plébános meggyújtja a gyertyáját az oltáron álló gyertyáról. A diakónus meggyújtja a gyertyáját a 

plébánoséról, majd megfordul, és egyesével meggyújtja az első sorban ülő híveket. 

* 

A próféciáról szóló találkozó előre nem látható okok miatt elmarad. 

* 

A plébániák közti kosárlabda-bajnokság következő meccse szerdán este lesz: Gyertek, szurkoljatok nekünk, 

miközben megpróbáljuk legyőzni Krisztus Királyt! 

* 

Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a halottakkal együtt, akikre emlékezni szeretnének." 

Az anyagot beküldte Balthazár Katalin 
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Szentségimádás Újlakon, 

a Kármelhegyi Boldogasszony kápolnában 
 

A budapesti Huba utcai templomhoz tartozó 

Világban Élő Kármeliták Közössége és a Skapuláré 

Társulat szeretné megköszönni Beran Ferenc atyának és 

az újlaki Sarlós Boldogasszony plébánia közösségének 

a lehetőséget, hogy az új egyházi év első – és 

reményeink szerint nem egyetlen – közösségi 

szentségimádására lehetőséget kaptunk a Kármelhegyi 

Boldogasszony kápolnában. 

A szentségimádás ebben az átimádkozott, különösen 

bensőséges kápolnatérben, az Oltáriszentség közvetlen 

közelében, Péceli Imre kármelita atya szolgálatával 

minden jelenlevő kármelita testvérünknek hatalmas 

élményt jelentett.  

Az esemény jelentőségét az is emelte, hogy a Huba 

utcai templom és rendház restaurálása miatt „fedél 

nélkül maradt” világban élő kármelita családunk most 

mintha „szállást” talált volna. Újra együtt lehettünk 

szavakkal nehezen megfogalmazható meghitt közös-

ségben az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal. 

Mindehhez társul még a vágy, hogy közösségi szinten is 

eggyé válhassunk az Eucharisztikus Kongresszusra 

hangoló szentségimádások folyamával is. 

Az énekkel és imádsággal indított és lezárt csendes 

szentségimádás során kitárult a végtelen tér 

körülöttünk. Lélekben érzékelhetően egyesülhettünk az 

Oltáriszentségben jelenlévő Jegyesünkkel, az Úrral és 

övéivel. Megéltük azt az élményt, hogy „Uram, jó 

nekünk itt lennünk a Te szép hajlékodban”. 

Ferenc atya segítségével rendszeressé szeretnénk 

tenni a szentségimádás felemelő, éltető és megtartó 

lehetőségét, melynek során Isten elé visszük magunk és 

minden ránk bízott testvérünk szándékait. Isten áldása 

kísérje közösségeinket és az újlaki testvéreket 

különösen is. 

 

Vén Emőke világban élő karmelita 

 

 

Hírek, hirdetések 
 

Óbudai Katolikus Bál. A rendezvényre lapunk megjelenésekor, február 1-jén délután 5 órai kezdettel kerül sor 

az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.). Az újlaki résztvevők beszámolóját szívesen közöljük 

következő számunkban. 

 

Február 2-án, vasárnap Gyertyaszentelő ünnepét üljük. Az esti szentmisén templomi körmenetet tartunk 

égő gyertyákkal. 

 
 

Gyertyaszentelő 
 

Két előírás teljesítéséről van itt szó: az egyik az, 

hogy a szülés után negyven nappal az asszonynak 

áldozatot kell bemutatnia, és csak ezután „szűnik 

meg” a tisztátalan állapota (innen az ünnep régi 

elnevezése: Purificatio Beatae Mariae Virginis – 

„A Boldogságos Szűz Mária megtisztulása”). A 

másik előírás értelmében, mivel Izraelben minden 

elsőszülött Isten tulajdonának számított, az 

Egyiptomból való szabadulás emlékére az 

elsőszülött állatokat feláldozták, az anyaméhet 

először megnyitó újszülötteket pedig „kiváltották”. 

Mária és József egy pár gerlét vittek áldozati 

ajándékul (vö. Lk 2,24). Ez az igazán szegény 

emberek áldozata. A megtisztultnak nyilvánításra 

nem lett volna szüksége Máriának, hiszen 

„kegyelemmel teljes” (Lk 1,28) és annak az Üdvö-

zítőnek Anyja, akinek keresztáldozata teljessé teszi 

az Istennel kötött szövetséget, és felülmúl minden 

ószövetségi áldozatot. Sőt, Mária a szeplőtelen 

fogantatás kiváltsága révén a megváltás kegyel-

méből már előzetesen részesedett is. A történet 

valódi értelme másutt keresendő: Mária, az 

„Újszövetség Ládája”, aki Isten testet öltött Igéjét 

hordozta méhében, és aki ezáltal maga is élő 

„tabernákulummá”, „templommá” lett, most – 

karján Jézussal – belép a jeruzsálemi templomba. 

Sokkal nagyobb áldozatot visz tehát valójában, 

mint két gerle: a leendő áldozati bárányt, az 

Újszövetség tökéletes Áldozatát, magát az Örök 

Főpapot. 

 

Kovács Zoltán rektor, mariológus

 
 

 

Február 3-án, hétfőn, Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén – vagy pedig az azt követő vasárnapon – a 

hívek balázsáldásban részesülhetnek a szentmisék végén. A hétfő esti misén a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgál.  
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Február 13-án, csütörtökön este fél 8 órai kezdettel ülést tart plébániánk képviselőtestülete. Az év első 

ülése azért különösen fontos, mert ekkor kell szavazni a tavalyi év zárszámadásának és az idei év gazdasági 

tervének elfogadásáról. Kérjük a képviselőtársak megjelenését! 
 

Február 26-án hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt. Hamvazkodni aznap vagy a rákövetkező 

vasárnapon lehet. Hamvazószerda szigorú böjti nap! Ezen a napon, valamint nagypénteken a 18 és 60 év közöttiek 

háromszor étkezhetnek egyszeri jóllakással, valamint 14 éves kortól húst nem fogyaszthatunk. Nagyböjt péntekjein 

14 éves kortól hústilalom érvényes.  

A péntek reggeleken kívül kedd reggelenként is közösen imádkozzuk a zsolozsmát a reggeli szentmise után. 

Péntekenként az esti szentmise előtt 17.30-tól keresztutat járunk a templomban. 
 

Fejér Zoltán újlaki barátunk, aki egyebek mellett fotótörténész is, ismeretterjesztő könyvet írt a 

fényképezés története iránt érdeklődők számára A magyar fototechnika tervezői, termékei, gyártói címmel. A könyv 

a Nagymező utcában, a Mai Manó ház könyvesboltjában kapható. 
 

 

Búcsú Medgyesi Erzsikétől 
 

Orbán Erzsébet, a mi kedves Erzsi nénink, volt 

hitoktatónk 1949-ben a nagy hírű soproni tanító-

képzőben szerezte oklevelét. Nehéz történelmi korszak 

volt az, akkor kerültek a felekezeti 

oktatási intézmények állami kézbe, ami a 

lakosság nagy ellenállását váltotta ki. A 

soproni képzőben gyakoriak voltak a 

rendőri zaklatások, letartóztatások, ami a 

diákságot is tüntetések szervezésére 

buzdította. Ennek két alkalommal részese 

volt Erzsike is, hiszen először a börtönben 

lévő hitoktatójuk, Böck János kiszaba-

dításáért, másodszor a katolikus iskolákért 

és Mindszenty bíborosért szervezett az osztályuk 

tüntetést. Jelmondatuk az volt:„Ne féljünk a másokért 

hozott áldozatoktól, az egész életünk váljék azzá!” A 

fiatal leány számára korai tapasztalat volt, hogy a hitért, 

az egyházáért bátorságra, áldozatos cselekvésre is 

szükség van olykor. 
 

„Tanítónő vagyok, csöpp drótszál, / Kifeszítve a 

földtől az égig./ Az Isten üzen rajtam./ Fönséges 

hivatás/ Közvetítője, tolmácsa lenni Istennek.”  
 

Erzsike ezzel a vallomással kezdte 1949. szeptember 

12-én gyönyörűséges hívatásának gyakorlását első 

állomásán, a Vas megyei Nicken. Boldogan, örömmel 

kezdte munkáját, mert nagyon szerette a gyermekeket, 

akiket Isten rábízott. Szabad idejében is sokat 

foglalkozott velük, tanította őket mindenre, rácso-

dálkozni a teremtett világra, figyelni a madarakat, a 

virágokat, megnyitotta nekik Fekete István világát, 

bevezette őket a Szentírás olvasásába, és közösen élte 

velük a hétköznapok egyszerű, de játékos életét. 

Keresztény élete, értékrendje, a tantermében falon lévő 

feszület, melyet felszólításra sem volt hajlandó 

eltávolítani, kiváltotta a településen egyesek ellen-

szenvét, ezért áthelyezték Vashosszúfaluba. Ebből az 

iskolából egyik tanítványa később katolikus pap lett. Ez 

nagy örömet jelentett neki. Majd következett Sárvár, 

ahol szülei laktak, aztán Gyál, majd végül Budapest III. 

kerülete, ahol ének-zene tagozatos iskolában tanított. Itt 

egy tanítványa szalézi szerzetes lett, egy nagylány 

pedig, akit szentségek vételére készített fel, ma már 

ferences szerzetesnővér. 1990-ben 41 évi 

iskolai szolgálat után vonult nyugdíjba, de 

Mester János atya kérésére elvállalta a 

hitoktatást a Pitypang utcai, a Törökvész 

úti és az újlaki iskolákban. Nehéz volt 

akkor hitoktatót találni. Erzsike igent 

mondott, nem gondolta, hogy Isten még 

csodálatos 22 éves szolgálattal aján-

dékozza meg. Ezen évek alatt nemcsak a 

gyermekekkel foglalkozott igen nagy 

szeretettel, következetesen és hatékonyan, hanem 

minden vasárnap áldoztatott is a 9 órai diákmisén. 

Felkészültsége naprakész volt minden egyházi 

vonatkozású előírásról, kiadványokról, változásokról. 

Könyveket, újságokat, lelkigyakorlatok kazettáit vitte 

fáradhatatlanul azokhoz, akik örömmel vették azt. Élete 

utolsó öt évét a győri egyházmegyei papi otthonban 

töltötte, ahol öröm volt számára a mindennapi 

szentmise és szentáldozás. Biztonságot adott számára, 

hogy keresztlánya és annak gyermekei rendszeresen 

látogatták. Derűs, fiatalos jó kedvével sokat tudott 

segíteni az idős atyáknak. Békével viselte azokat a 

fizikai nehézségeket, melyeket nem lehetett megvál-

toztatni.. 

Drága Erzsike, Istennek odaszentelt életedet, földi 

pályádat megfutottad, a kapott talentumaiddal okosan 

sáfárkodtál. Isten munkatársa voltál, nagy kegyelmet 

kaptál. Megköszönjük áldott munkádat, a magvetést és 

szívből kívánjuk, hogy „A gyertya csonkig égett” című 

versedben leírtak utolsó sora teljesüljön! 

 

„Jézus szíve előtt pici gyertya égett, 

Helyettünk lobogott, s végül csonkig égett. 

Bárcsak életem is, csonkig érted égne, 

Örök szállást lelkem szent szívedben kérne.” 

 

Kerek Imréné 
 



Újlaki Hangok 6 2020. február 

Családi események januárban 
 

A keresztség szentségében részesültek: 

Január 5: Kempelen Lujza 
 

Halottaink: 

Cseresznyés Nándorné Éva (88), Málly Oszkárné Györgyi (85), Bereczki Miklósné Éva (78), 

Molnár Lászlóné Erzsébet (100), Hajós Tiborné Margit (87), Frész József (73) 
 

 

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: a vasárnapi szentmisék alatt, az első 

pénteki szentmisék alatt, valamint a csütörtök esti 

szentségimádás alatt kb. 18.30-tól 19.30-ig. 

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: pénteken (adventben kedden is) 700, vasár-

nap 1730 

Gyermekeinkért ajánljuk fel  minden  hónap  21-én  az 

este 600 (vasárnap esetén a reggel 900) 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: 1000-től 1200 óráig, 

kedd, szerda, csütörtök: 1600-tól 1800 óráig. 

Könyvtár: vasárnap 900 - 1030 között. 

A Sarlós Boldogasszony Kórus próbái: 

Hétfőn és csütörtökön 1900 - 2100 óráig a Szent István 

teremben. Szeretettel várja a szép hangú jelentkezőket a 

kórusba és közösségi programjaira Török Andrea 

karnagy (tel: 20/483-0149). 
 

 

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP 

Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel. 

A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál 

vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással. 
 

 

Csorba Győző: Hó-hívogató 
 

De jó volna, ha volna 

ha hó hullna halomba 

ha már fű sincs, levél se 

betakarna a tél mindent fehérbe. 

Kétkarácsony utolján 

ünnepnapok kihunytán 

fakó végén az évnek 

de jólesne kevés derű a szívnek. 

Hét álló nap havazna? 

Ha tenné is mi haszna? 

A hó alól csak-újra 

az a csúf sár a hó alól kibújna. 

Kevés derű mi lenne? 

Szépségtapasz a sebre 

Alatta mint előtte 

ami sajgott úgysem engesztelődne. 

Azért mégis, ha így is, 

ha ez csöppet segít is, 

de jó volna, ha volna, 

ha a friss hó falut-várost bevonna. 
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