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HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Rómában XXIII. János és II. János Pál pápák
szentté avatása, Zita
Chanel Péter áldozópap, Valéria
Sienai Katalin, Kitti
V. Piusz pápa
Szent József, a munkás, Zsaklin
Atanáz püspök, Zsigmond
Fülöp és Jakab apostol, Tímea, Irma
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Flórián

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!
ÖRÖMMEL JELENTHETEM, HOGY ÁPRILIS 27-ÉN – ÚJSZÁSZON, SZÁSZBEREKEN,
ZAGYVARÉKASON ELSŐÁLDOZÁS LESZ. KÖZEL 40 TANULÓ, ZAGYVARÉKASON PEDIG KÉT
FELNŐTT IS, MOST RÉSZESÜL ELŐSZÖR ÜNNEPÉLYESEN A SZENTÁLDOZÁS
KEGYELMÉBEN. Imádkozzunk értük és családjaikért is.

A BÚZASZENTELÉST Újszászon jövő vasárnap este 6-kor, Szászbereken és
Zagyvarékason május 4-én a szentmisével kapcsolatban tartjuk.

Az Egyházközségi Karitász jó néhány rászoruló családon segített az elmúlt
hetekben. A támogatottak nevében hálásan köszönjük több testvérünk nagylelkű
adományát.
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
Újszászi, szászbereki és
zagyvarékasi katolikusok
hetilapja

VII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM

2014. április 27.
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
Az isteni irgalmasság ünnepe

A CSALÁD ÉVE UTÁN IS AKTUÁLIS: Csak a hitben
fedezhetik fel ugyanis és csodálhatják hálás lélekkel azt a
méltóságot, amelyre Isten a családot és a házasságot
emelte, amikor Jézus Krisztus és az ő Egyháza, illetve az
Isten és az emberek közötti szeretetszövetség jelévé és
helyévé tette.Már a keresztény házasság előkészítése
bizonyos út a hithez. Kiváló alkalmat kínál arra, hogy a
jegyesek újra felfedezzék és mélyebben megértsék a
keresztségben kapott és a keresztény neveléssel táplált
hitet. Ily módon elismerik és szabadon elfogadják
hivatásukat, amely arra szólítja őket, hogy Krisztus
követését és Isten országának szolgálatát házasságban
élve valósítsák meg.. B. II.János Pál: Familiaris.Cons.. 51

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!
FIGYELEM! AZ EGRI SZENT ISTVÁN RÁDIÓ KÖRNYÉKÜNKÖN IS HALLGATHATÓ A
91,8-ES, A MÁRIA RÁDIÓ PEDIG A 88,3 MHz-es HULLÁMHOSSZON.

† Evangélium Szent János könyvéből

Jn 20, 19-31

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva
tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt
mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a
tanítványokat.
Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: ,,Vegyétek a
Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem
bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük,
amikor Jézus megjelent nekik. Késôbb a tanítványok elmondták
neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek
nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg
kezemmel oldalát, én nem hiszem!''
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük.
Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket:
,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és
nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy
hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt
mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem
láttak, és mégis hisznek!''
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok
nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek:
Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
Ezek az evangélium igéi.

Szentmise-közvetítés Rómából - XXIII. János és II. János Pál szentté
avatása A Ferenc pápa által vezetett szentmisét és szentté avatási
szertartást a Magyar Kurír videoportál oldalán, a katteka.hu-n élő
adásban, magyar nyelvű szakkommentálással közvetítjük a Vatikáni
Televíziós Központ (CTV), a Bonum TV és az MTVA segítségével,
hozzájárulásával. A közvetítés időpontja: 2014. április 27., vasárnap 10
óra – Bonum TV (az MTVA hangtechnikai segítségével), kommentátor:
Török Csaba teológus, az MKPK tévéreferense. Magyar Kurír

RÖVID HITTAN II. rész: (Forrás: Léstyán Ferenc:Hitünk igazságai ötperces tételekben c. műve,
Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2012) 36. Mi a legnagyobb akadálya,
hogy a felnövekvő nemzedék a megváltás örökségét átvegye? A legtöbb szülő
lelkiismeretére hallgatva törődik azzal, hogy gyermeke számára is biztosítsa a hit
boldogságát. Arany Jánossal érzi: „drága kincs a hit”.
Sőt még akkor is, ha maga elhidegült hitében, visszasírja a régi hit melegét… „Oh,
ha bennem is, mint egykor, épen élne a hit vigaszul nekem…” visszasírja s
szeretné, hogy legalább gyermeke ne veszítse el.
Ezért gondja van arra, hogy a hithez szükséges ismereteket gyermeke is
megszerezze. Még olyan ember is, mint a szabadgondolkozó Diderot, katekizmust
ismétel gyermekével s amikor barátja efölötti csodálkozását fejezi ki, így felel:
„Gyermekem erkölcsi nevelésére nem találok jobb alapot”.
Sok szülő közömbössége ellenére is biztatja gyermekét: „Kis kacsóid összetéve
szépen, imádkozzál édes gyermekem.”
A nehézség az, hogy a biztatás, a hit ismertetése nem elég. A kis kacsók gazdája
növekszik s nem azt fogja tenni, amit a nagyok mondanak, hanem amit tesznek.
A természettudományban is érvényes a régi tétel: élet csak életből fakadhat. A
lelkiekben, a hit terén sincs másképp. A szép szavakat meghallgatják, a hittant
megtanulják, de követni csak akkor követik, ha vonzza őket a felnőttek,
elsősorban a szülők példája, élete. Nemhiába figyelmeztet a költő: életünk könyv,
s a gyermek azt fogja tenni, amit életünk tankönyvéből tanul.
Azon fordul meg minden, mit ismer meg gyermeked ebből, ahogyan imádat
végzed, ahogyan a vasárnapot megszenteled, ahogyan Isten törvényeit nagy
áldozatok árán is megtartani törekszel, vagy ahogyan értékeled a szentmisét,
szentáldozást. Azt ismeri-e meg, hogy édesapja, édesanyja szemében Isten egy
természetfölötti tekintély, akit mindenek fölött kell tisztelnünk? Vagy pedig azt
kell látnia, hogy minden fontosabb, mint az Isten és az ő akarata?
Grillparzer, a költő, panaszolva mondja el, hogy apja rossz példája miatt vesztette
el hitét, s amint megvallja: „Attól számítom életem legszomorúbb napjait”.
Boldog szülő, akit nem érhet ilyen vád, a boldog gyermek, akit szülei nemcsak
küldenek, hanem a gyakorlati keresztény élet példájával vezetnek az Úr Jézus
útján! Az ilyen szülőt még haló poraiban is áldani fogja gyermeke.
MÁJUS HÓNAP FOLYAMÁN AZ ESTI SZENTMISE előtt, vagy után LITÁNIÁT
TARTUNK A SZŰZANYA TISZTELETÉRE.

A kalocsai főszékesegyház felújítása közben megtalálták Asztrik érsek
relikviáit
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye nagy örömmel tudatja, hogy a Szent
Koronát hozó Asztrik kalocsai érsek relikviáit azonosították. A magyar
kereszténység alapjait letevő hierarchia jeles és legjobban ismert képviselője,
aki Szent István király megbízásából II. Szilveszter pápától áldást és koronát
kért. A gondviselés a Duna – Tisza tájára vezérelte, előbb Szent Adalbert
segítőtársa volt, Rómában bencés szerzetes, élt Szent Márton hegyen és a
pécsváradi apátságot Szent Benedek tiszteletére megalapította. Onnét hívta el
első szent királyunk és nagy valószínűséggel már érsekként járt Rómában a
király megbízottjaként. Vele egy időben lett Kalocsa első püspöke-érseke. Rövid
ideig helyettesítette Sebestyén esztergomi érseket, majd visszatért
egyházmegyéjébe,
ahol
most
már
bizonyossá
vált,
hogy
első
székesegyházunkban temették el. A nagyszerű régészeti fölfedezésről a
tudományos megállapítás a következő: "A kalocsai Nagyboldogasszony
Főszékesegyház kriptájában található, XII-XIII. század fordulójára datált főpapi
sírlelet nem Győr nembeli Saul (1193-1202 közötti időben) volt kalocsai érsek
csontmaradványa, mint eddig azt feltételezték.
Asztrik – korabeli nevén Ascherik – érsek sírleletét őrzi az a szarkofág, melyet
Foerk Ernő, 1910-1911 között végzett ásatásakor találtak meg, a feltárt Szent
István kori székesegyház szentélyének közelében, a főhajó tengelye mellett,
csaknem 3,80 m mélységben, a mai főszékesegyház szentélye alatt.
A vörösmárvány szarkofág az I. kalocsai érsek csontmaradványait őrzi.
A kalocsai Katona István házban található Érseki Kincstárban megtekinthető
sírlelet mellékletei, érseki ezüst kehely, paténa, ezüst pásztorbot fanyéllel,
főpapi gyűrű, kis arany mellkereszt, három érseki palliumtű Kalocsa I.
érsekének, Asztrik - Ascherik – érseknek a főpapi emlékei. Nem a Győr nembeli
Saul érseknek érseki jelvényei.
Az állítást az az AMS radiokarbon vizsgálat támasztja alá, melyet a
csontmaradványból vett 2 ujjcsont szénizotópos vizsgálata eredményezte.
Kalibrált naptári kora (cal AD) 1001-1030 csak Asztrik érsekre utalhat."
Ez a felfedezés nem csupán régészeti szenzáció, hanem egész magyar
kereszténységünknek, benne Főegyházmegyénknek hitet erősítő örvendetes
ténye. A majd fölújított székesegyházban az érsekek sorában látogatható lesz
sírja, mert ahogy a költő mondja:
„ Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.”
Dr. Bábel Balázs érsek
Kalocsa, 2014. április 15.

A tanulók
március
megrendelhetők.
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