Szentmisék rendje templomainkban
ÜNNEPEK (névnapok)

Május 4. vasárnap Ú.:

8.00
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
Zagyvarékas:
10.00
Flórián
Szászberek:
16.00
Újszász:
18.00
Május 5. hétfő Ú.:
18.00
Györgyi, Adrián, Júlia
Május 6. kedd Zagyvaparti Otthon:10.00
Ivett, Frida
Május 7. szerda Ú.:
18.00
Gizella királyné
Május 8. csütörtök Ú.:
18.00
Győző, Mihály
Május 9. péntek Ú.:
18.00
Bolognai Katalin, Gergely
Május 10. szombat Zr.:
8.00
Ármin, Jób, Pálma
Újszász:
18.00
Május 11. vasárnap Ú.:
8.00
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Zagyvarékas:
10.00
Ferenc
Szászberek:
16.00
Újszász:
18.00

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 már megtartottuk, Szászbereken és Zagyvarékason
május 4-én a szentmisével kapcsolatban tartjuk.

Az újszászi temető keresztútjának 12. állomása veszélyeztette a közelben lévő
sírt. A felújítás majdnem teljesen elkészült.
Szerdán délelőtt beteg testvéreink otthonaikban szentáldozáshoz járulhatnak.
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: A hitvallás
különleges pillanata a szentségi házasság megkötése,
amely belső természete szerint hirdeti az Egyházban a
Újszászi, szászbereki és
házastársi szeretet Evangéliumát. Ez az Evangélium Isten
zagyvarékasi katolikusok
igéje, amely „kinyilatkoztatja” és „végrehajtja” Isten
hetilapja
bölcs és szeretettel teljes tervét a házasságról, mely szeVII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM
rint titokzatosan, de igazán részesévé válnak Isten ember2014. május 4.
szeretetének. Ha a házasság szentségének megkötése
önmagában Isten igéjének hirdetése, akkor mindazokban,
HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
akik különféle módokon főszereplői és részesei, fel kell
hangoznia az Egyházban és az Egyház közösségével elmondott „hitvallásnak”. E hitvallásnak azonban a házastársak és a család élete folyamán folytatódnia kell. Isten
ugyanis, aki a jegyeseket meghívta a házasságra, a házasságban továbbra is hívja őket.Szent 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 Lukács könyvéből

24, 13-35

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba
mentek, amely, Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira)
fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg
beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és
hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban
akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek
egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak
hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben,
aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?'' Ő megkérdezte: ,,Miért, mi
történt?'' Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben
nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Fôpapjaink és elöljáróink
kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt
reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap
telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a
sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy
angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el
is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt
magát azonban nem látták.
Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek
vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett
elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen
kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.

Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna
menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és
lemenőben már a nap.'' Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz
ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik.
Erre megnyílt a szemük, és fölismerték De ő eltűnt előlük Akkor azt mondták
egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és
kifejtette az Írásokat?''
Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve
találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt
az Úr, és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és
hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
Ezek az evangélium igéi.

arra is, hogy elfuthassanak a szenvedélyek vonzása elől, nemcsak a nagy
súlyok emelésére, hanem arra is, hogy a megpróbáltatásokat vidám lélekkel
tudják elviselni egész életükben.
A testi erő eredményei és diadalai csak pillanatokig tehetik boldoggá, a lelki
győzelmek örökre. Hol születnek ezek a győzelmek? A keresztény élet
gyakorlatában. Ha jut idő zenére, sportra, kirándulásra, jusson idő erre is, mert
ez mindennél fontosabb felnőtt és ifjú számára egyaránt.
ÚJSZÁSZON MÁJUS HÓNAP FOLYAMÁN AZ ESTI SZENTMISE előtt minden
csütörtökön du. 5-kor szentségimádást kezdünk, amelynek az utolsó mintegy
20 percében LITÁNIÁT IMÁDKOZUNK A SZŰZANYA TISZTELETÉRE, a többi
napokon – általában - az esti szentmise után tartunk litániát.

RÖVID HITTAN II. rész: (Forrás: Léstyán Ferenc:Hitünk igazságai ötperces tételekben c. műve,
Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2012) 37. A keresztény emberi ideál
megtestesült példaképei
A legtökéletesebb s legszebb emberi ideált az Úr
Jézus mintázta meg tanításában és saját életében. Ő Isten volt. Lehetséges-e
gyarló ember számára is, hogy Őt próbálja követni? Elérhetetlen-e arra törekedni,
hogy a krisztusi életforma magasztos vonásait alakítsuk ki magunkban? Hogy
nem elérhetetlen, bizonyság rá a katolikus egyház szentjeinek milliókra rúgó
serege. Ezeknek jellemét a legszebb emberi erények drágakövei ékesítik. Az
egyik
kitűnik
a
szeretetben,
önzetlenségben,
önfeláldozásban
és
megbocsátásban. A másik a türelemben, szelídségben, részvétben és
irgalmasságban tűnik ki. A harmadik a tisztaság hőse. A negyedik a vértanúságig
menő hűség példaképe. Mások a szenvedés és lemondás terén tündököltek lelki
nagyságukkal. Nem ilyen emberekre van-e szüksége a világnak, hogy boldogabb
legyen? Nem ezeknek az erényeknek hiánya teszi-e pokollá az életet?
Ha gyermekeidet boldognak szeretnéd látni, - s ki ne akarná, - ezeket kell
belevésni lelkükbe. Erre pedig nincs más út, mint az Úr Jézus és azoknak példája,
akik küzdelemmel, de Isten kegyelmét felhasználva a jellem hősei lettek.
Loyolai Ignác, a XVI. század spanyol kapitánya győzelmekről, lovagi hírnévről
álmodozik, éppen úgy, mint 300 évvel előtte Assisi Szent Ferenc. Melyik ifjú nem
teszi ezt? Pompelona ostrománál Loyolai Ignác megsebesül. A kórházban
olvasnivalót kér, szép lovagi históriákat szeretne olvasni. A nővér a szentek életét
adja a kezébe. Olvasni kezdi, előbb unalmában, majd mind nagyobb érdeklődéssel
és lelkesedéssel. „Hiszen ezek a hősök, lovagok, akik küzdenek, de nem hiú
dicsőségért, nem egy-egy várromért, hanem a szebb, tökéletesebb emberért.”
Hősei a szeretetnek, tisztaságnak, emberiességnek. Hősök, akik nem eredménytelen küzdelmet vállaltak az emberi szenvedélyek vadságai ellen, saját indulataik
rombolása ellen. És a vitéz kapitány otthagyja a kardját s az erények hőse, szent
lesz belőle.
Gyermekeid szeretik a sportot. Jól teszik. De szeressék meg azt a küzdelmet is,
mely képessé teszi őket nemcsak a 100 méteres csúcseredményekre, hanem

Mit jelent a két szent pápa tanúságtétele? Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, Balog Zoltán miniszter és Spányi Antal püspök válaszolt rádiónknak
A világegyház immár szentként tiszteli XXIII. János és II. János Pál pápákat.
Fényes tanúságtételük példa minden hívő és jóakaratú ember számára. A
szentté avatás előestéjén, április 26-án Rómában Mindszenty bíboros egykori
címtemplomában gyűlt össze a magyar közösség, hogy szentmisével adjon
hálát a nagy eseményért.
A Santo Stefano Rotondo bazilikában a szertartást Erdő Péter bíboros
vezette, koncelebrált számos magyarországi és határon túlról érkezett
főpásztor, jelen volt több közjogi méltóság. Megkérdeztük Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettest, Balog Zoltán emberi erőforrás minisztert, illetve
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt, hogy mit jelent számukra a két
szent pápa tanúságtétele?
Semjén
Zsolt
miniszterelnök-helyettes
a
két
szent
pápa
tanúságtételéről: II. János Pál pápának köszönhetjük spirituálisan, hogy
Magyarország ma szabad, szuverén állam. XXIII. János prófétai érdeme, hogy a
mai egyház képes az örök igazságokat a mai ember nyelvén megfogalmazni.
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter II. János Pálról: A hit
bátorságát jeleníti meg számomra. Ha hiszünk abban, amit az Úristen ránk
bízott, akkor az meg fog valósulni. XXIII. János a hit nyitottságát,
fejlődőképességét szimbolizálja, ami által még közelebb kerülhet a keresztény
örökség az emberekhez.
Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is felidézte személyes
emlékeit II. János Pálról, amikor látta a már nagy beteg pápát a
magánkápolnájában imádkozni. Legyünk az imádság emberei, legyünk
elkötelezettek a világ dolgai iránt – ezt üzeni nekünk a két szent pápa
tanúságtétele.
A Vatikáni Rádió honlapjáról

A tanulók március 30.-i kereszteléséről és az elsőáldozásról
készült DVD felvételek megrendelhetők.

