Szentmisék rendje templomainkban
ÜNNEPEK (névnapok)

Március 30. vasárnap Ú.:
Zagyvarékas:
Szászberek:
Újszász:
Március 31. hétfő Ú.:
Április 1. kedd Zr.:
Április 2. szerda
Április 3. csütörtök Ú.:
Április 4. péntek Ú.:
Április 5. szombat Zr.:
Újszász:
Április 6. vasárnap Ú.:
Zagyvarékas:
Szászberek:
Újszász:
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NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
Zalán
Árpád
Agád, Hugó
Áron
Buda, Rihárd
Izidor
Ferrer Vince, Irén, Teodóra
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Vilmos, Bíborka

Keresztút Nagyböjt minden péntekén du. fél 6-kor Újszászon, 5-kor Zagyvarékason,
Szászbereken pedig szerdán fél 6-kor.

HÍREINK: Ha teheti, támogassa egyházunkat adója 1%-val. Egyházunk

technikai száma: 0011 Az adó 1%-ával is támogatható alapítványaink:
1. Újszászi Szent István Alapítvány. Adószáma: 18842982-1-16 Célja: az újszászi
templom és temető működésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet,
hitoktatás, kultúra terjesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása; számlaszáma: 70300053-11031631
2. Szászbereki Kisboldogasszony Alapítvány. Adószáma: 18842975-1-16 Célja: a
szászbereki templom működésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet,
hitoktatás, kultúra terjesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása; a Kolping Iskola támogatása; számlaszáma: 70300053-11031648.
3. Rékasi Szent Imre Alapítvány. Adószáma: 18842999-1-16 Célja: a zagyvarékasi
templom és temető működésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet,
hitoktatás, kultúra terjesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása; számlaszáma: 70300053-11031655. Támogassuk – lehetőségeink
szerint, - nagylelkűen alapítványainkat.
SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZŐKET A BÉRMÁLKOZÁSRA, ILLETVE A
FELNŐTT KERESZTELKEDÉSRE, ELSŐÁLDOZÁSRA!
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATUNK ÁPRILIS 6-7-8-ÁN, VASÁRNAP, HÉTFŐN ÉS
KEDDEN LESZ: ZAGYVARÉKASON – MINDHÁROM NAP -16.30-KOR, ÚJSZÁSZON
PEDIG 18.00 ÓRAI KEZDETTEL. Vezeti: Skravanek Gábor szolnoki káplán atya.
Az országgyűlési választások közeledtével fokozott buzgósággal imádkozzunk
Hazánkért, egész népünkért, hogy minden magyar választópolgár átérezze felelősségét Hazánk
erkölcsi, szellemi és anyagi felemelkedéséért és ennek megfelelően adja le szavazatát.

REMÉNY TANÚI katolikus plébániai hetilap. Kiadja az Újszászi és Zagyvarékasi Római

Katolikus Plébánia 5052 Újszász, Szent István tér 1. Tel. és Fax: 56/366-391
Mobil: 06-20-469-98-44 E-mail cím: ujszasz@vaciegyhazmegye.hu
Felelős kiadó: Miklós János plébános Sokszorosítás: Az újszászi plébánián.

REMÉNY TANÚI

A CSALÁD ÉVE UTÁN IS AKTUÁLIS: Emiatt nem csupán
„befogadják” Krisztus szeretetét, amikor „üdvözített”
közösséggé válnak, hanem arra is meghívást kapnak,
Újszászi, szászbereki és
hogy „továbbadják” testvéreiknek Krisztus szeretetét és
zagyvarékasi katolikusok
így „üdvözítő” közösséggé alakulnak. Ily módon tehát a
hetilapja
keresztény család – az Egyház természetfölötti terméVII. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM
kenységének gyümölcse és bizonysága – szimbólummá
2014. március 30.
válik, amely tanúsítja az Egyház anyaságát és részesedik
benne. 50. Egy sajátosan és eredeti módon egyházi
feladat A keresztény család arra hivatott, hogy a maga
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
sajátos és eredeti módján tevékenyen és felelősséggel
vegyen részt az Egyház küldetésében azáltal, hogy létével és tetteivel mint az élet és a szeretet bensőséges közössége az Egyház és a társadalom
szolgálatában áll. B. II.János Pál: Familiaris.Cons.. 49-50

ÚJSZÁSZON AZÉRT VAN NYITVA REGGELTŐL ESTIG A TEMPLOM ELŐTERE, HOGY
NAPKÖZBEN BÁRMIKOR BE LEHESSEN TÉRNI AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN JELENLÉVŐ JÉZUS
IMÁDÁSÁRA. ÉLJÜNK A LEHETŐSÉGGEL. JÉZUS VÁR RÁNK!
ÚJSZÁSZON A MAI VASÁRNAPTÓL AZ ESTI SZENTMISÉT
18.00 ÓRAKOR KEZDJÜK.

MA – A TERVEK SZERINT – ÚJSZÁSZON 7, ZAGYVARÉKASON 8, SZÁSZBEREKEN 7 TANULÓ
RÉSZESÜL A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN. IMÁDKOZZUNK ÉRTÜK.

† Evangélium Szent János könyvéből

Jn 9, 1-41

Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert.
Tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy
vakon született?'' Jézus ezt felelte: ,,Sem ez nem vétkezett, sem a szülei.
Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van,
nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az
éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága
vagyok a világnak.''
E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire
kente, és így szólt hozzá: ,,Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.'' Siloe annyit
jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.
A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: ,,Nem
ez az, aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták, hogy: ,,Ez az!'' Mások
pedig: ,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ő azonban kijelentette: ,,Én vagyok az!''
Erre megkérdezték tőle: ,,Hogyan nyíltak meg a szemeid?'' Ő azt felelte: ,,Az az
ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt
mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem,
megmosdottam, és most látok.'' Ekkor megkérdezték tőle: ,,Hol van az az
ember?'' Ő azt felelte: ,,Nem tudom.''
Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap
ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt.
Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt
válaszolta: ,,Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.''

A farizeusok közül egyesek megjegyezték: ,,Nem Istentől való az az ember,
hiszen nem tartja meg a szombatot.'' Mások azonban így szóltak: ,,Bűnös ember
hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük. Azután újból
faggatni kezdték a vakot: ,,Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?'' Ő
azt felelte: ,,Hogy próféta!''
A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira,
hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: ,,Ez a ti fiatok, akiről azt
állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?'' Azok ezt
válaszolták: ,,Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, és hogy vakon született. De hogy
most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg
tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen!'' A szülők azért
mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták,
hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért
mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt.
Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették:
,,Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!'' Ő így felelt: ,,Hogy
bűnös-e, vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!''
Erre ismét megkérdezték ,,Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?''
Ő ezt felelte: ,,Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai
lenni?'' Erre megátkozták, és azt mondták: ,,Te magad vagy az ő tanítványa! Mi
Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez
honnét jött, azt nem tudjuk!''
Az ember azonban ezt felelte nekik: ,,Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok,
honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket
nem hallgatja meg az Isten, de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt
meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki
megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem
tehetett volna semmit.'' A zsidók ezt felelték neki: ,,Te oktatsz minket, aki
mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy
kitaszították.
Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: ,,Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így
válaszolt: ,,Ki az, Uram, hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: ,,Látod őt, aki
veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: ,,Hiszek, Uram!'' És leborult előtte.
Azután Jézus ezt mondta: ,,Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak,
lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló
farizeus, és megkérdezte: ,,Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: ,,Ha
vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért
megmarad bűnötök.''
Ezek az evangélium igéi.
Plébániánk fénymásolója – mint a Remény Tanúi utóbbi példányain is lehetett látni – csíkosan
másolt és más problémák is előfordultak. A közelmúltban sikerült vásárolni helyette egy
újat. Köszönjük a kedves hívek adományait.

RÖVID HITTAN II. rész: (Forrás: Léstyán Ferenc:Hitünk igazságai ötperces tételekben c.
műve, Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2012) 32. A megváltott ember
természetfölötti életre hivatott Érdekes, hogy az ember gazdasági életében
nem elégszik meg azzal, amit a természet önmaga erejéből nyújt. Ez csak az
állatot elégíti ki. Az ember viszont Istentől kapott tehetségével kultúrát teremt.
Többet akar, mint a vadalma, pislogó mécses, ökörfogat, vagy a faeke. Szárnya
nincs, mégis gyorsabban akar repülni, mint az ég madarai.
Nem különös-e hát, ha némelyek valláserkölcsi életükben megelégszenek azzal,
amit természetes eszközökkel elérhetnek, pedig erkölcsi téren magasabb,
kulturáltabb, szárnyalóbb életlehetőséget hozott az Úr Jézus.
Ma már korlátolt elmaradottságnak tekintjük, ha valaki betegségben csak a
természetre hagyatkozik s nem veszi igénybe az orvostudomány segítségét.
Az Úr Jézus a lélekben sebzett beteg embert isteni, természetfölötti orvossággal gyógyítja, elesettségéből isteni erővel felemeli. Nem érthetetlen
esztelenség-e mellőzni Őt s hagyni lelkünket saját elgyengült erőire!
Igaz, nagyon kevesen vannak, akik egészen elvetik Krisztust. Hiszen
gyermekeiket megkeresztelik, elsőáldozásra előkészíttetik, talán egy-két évig
vallásos nevelésükkel is törődnek, de aztán magukra hagyják őket. Mintha a
felnőtteknek, a serdülő ifjúságnak nem volna szüksége a kegyelem lelki erőire.
Az igazi keresztény, kegyelmi élet azt jelenti, hogy mindennap, egész
életemben, tudatosan törekszem arra, hogy Isten törvényei szerint éljek. Ehhez
viszont szükséges a mindennapi ima, a gyakoribb szentáldozás, az ünnepi
misehallgatás s a szentgyónás bűnmosó fürdője.
Hol van ettől az, aki csak évente egyszer-kétszer, karácsonykor, húsvétkor
hallgat misét, évente egyszer, vagy még ritkábban gyónik, vagy éppen azt
vallja, elég vakmerően, hogy majd csak halála előtt gyónik meg?
Az Úr Jézus azért jött közénk, hogy az embereknek „életük legyen” (Jn. 10.10.),
„bőségben legyen”.
Ez csak úgy valósulhat meg, ha a kereszténységben nemcsak külsőleg
tartozunk bele, hanem engedjük s mi magunk is dolgozunk azért, hogy a
Megváltó gondolatai, szelleme és kegyelme napról napra, hétről hétre átjárja
lelkünket, mint egy állandó isteni vérkeringés.
Ha ez hiányzik, csak terméketlen kövek vagyunk, melyeket – az indiai költő R.
Tagore szerint – a kereszténység folyama belülről nem jár át.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - immár hagyományos módon - az idei
nagyböjtben is országos TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉST szervez március 23tól 30-ig. Az adományozók felajánlásaikat a templomokban erre kijelölt helyekre
vihetik el, valamint telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatnak a
Katolikus Karitász segítő munkájába. Amennyiben felhívják a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal járulnak hozzá a kezdeményezéshez. M. K.

BIOETIKAI ÚTMUTATÓ FIATALOKNAK CÍMMEL IGEN ÉRTÉKES KIADVÁNY JELENT MEG A KÖZELMÚLTBAN,
AMELY MEGVÁSÁROLHATÓ 200.- Ft-ért A PLÉBÁNIÁN, ILLETVE A SEKRESTYÉBEN.

Újszászon beteg testvéreink otthoni szentáldozása április 3-án, szerdán délelőtt lesz.

