Szentmisék rendje templomainkban
ÜNNEPEK (névnapok)
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HÍREINK: Ha teheti, támogassa egyházunkat adója 1%-val. ERRE MOSTMÁR

CSAK NÉHÁNY NAP ÁLL RENDELKEZÉSRE! 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!

SAJNOS IDŐS ÉS BETEG TESTVÉREINK KÖZÜL SOKAN NEM RÉSZESÜLNEK
A MEGERŐSÍTŐ SZENTSÉGEKBEN: SZENTGYÓNÁSBAN, SZENTÁLDOZÁSBAN ÉS
A SZENTKENETBEN. VAJON, ÍGY TISZTA LÉLEKKEL ÁLLNAK ODA AZ ÚR
KRISZTUS ELÉ, AKI AZ ÉLETÉT ADTA ÉRTÜNK? FELELŐSEK VAGYUNK ÉRTÜK!

Az újszászi temető keresztútjának 12. állomása veszélyeztette a közelben lévő
sírt. A felújítás majdnem teljesen elkészült.
IMÁDKOZZUK NAPONTA, BIZALOMMAL A RÓZSAFÜZÉRT!
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 mindennapi élet
eseményeiben, tetteiben, kérdéseiben és nehézségeiben
Isten eljön hozzájuk, megmutatja és feltárja azokat a
Újszászi, szászbereki és
konkrét követelményeket, amelyek Krisztus Egyház iránti
zagyvarékasi katolikusok
szeretetében való részesedésük alapján sajátos – családi,
hetilapja
társadalmi, egyházi – állapotuknak megfelelően állnak
VII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM
előttük.A házastársi és családi közösségnek „együt2014. május 11.
tesen” kell megtalálnia Isten tervét és így kell engedelmeskedniük az emberi szeretet megtapasztalása által,
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
amelyet a házastársak, a szülők és gyermekek egymás
között Krisztus lelkületével valósítanak meg. Éppen ezért
miként a nagy Egyháznak, úgy a kis családi egyháznak is
szünet nélkül és komolyan hallania kell az Evangéliumot.
Innen származik a családnak az a kötelezettsége, hogy gondoskodnia kell az állandó hitoktatásról. 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 János könyvéből

Jn 10, 1-10

Abban az időben így szólt Jézus:
,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába,
hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok
pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön
szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok
követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert
az idegen hangját nem ismerik.''
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az
ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is
hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az
üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön
és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.''
Ezek az evangélium igéi.
RÖVID HITTAN II. rész: (Forrás: Léstyán Ferenc:Hitünk igazságai ötperces tételekben c.
műve, Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2012)
38. A megváltott és
Megváltóval élő ember tökéletessége A keresztény ember legjellemzőbb
vonása a felebaráti szeretet. Már Tertulliánus feljegyzi, hogy a pogányok
csodálkozva emlegették az első keresztények hősies példáit: „Nézzétek,
mennyire szeretik egymást”! A kereszténység ismerte és hirdette először azt a
szeretetet, mely számára nem akadály, hogy valaki görög-e vagy barbár, rómaie vagy zsidó, szabad-e vagy rabszolga, fehérbőrű-e vagy színes, ellenség-e vagy

jó barát, a hatalom hordozója-e vagy áldozata. Mindenki Isten teremtménye és
Isten gyermeke, akivel szemben mindig érvényes a szeretet parancsa.
Csak néhány példát lássunk. Nolai Szent Paulinus püspök rabszolgának adja el
magát, hogy helyette szabad maradhasson egy családapa. Szent Vince gályarab
lesz, hogy megmentse egy özvegynek gályarabságra ítélt fiát. Pennaforti Szent
Rajmund szerzetesrendet alapít, melyben a szerzetesi fogadalmakon kívül azt a
kötelezettséget vállalják, hogy önmagukat adják váltságul a rabságba esettek
kiváltására. A szerzetesrend tagjai valóban ezrével mentek önkéntes rabságba,
hogy ezreknek nyerjék vissza a szabadságot. A gyógyíthatatlan betegek kórházai,
a lepratelepek lakói a keresztény szeretet hőseinek tízezreiről beszélhetnének.
Hányan voltak, akik hősiesen követték az ellenségnek is megbocsátó Megváltót,
kezdve Szent István első vértanútól addig az olasz édesanyáig, aki gyermekének
gyilkosát kész megmenteni a bosszútól. Nem igaz hős-e a szeretetnek a
vallásháborúk azon katonája, aki az életére törő merénylőnek ezen szavakkal
bocsát meg: „Ha a te hited azt ajánlja neked, hogy gyűlölj, az enyém azt
parancsolja, hogy neked megbocsássak.”
Két ajándéka van az Úr Jézusnak, mely mindenkit képessé tehet arra, hogy a
szeretet hőse legyen: Az Úr Jézus által mindenki Isten gyermeke lesz, az ég
örököse, amiért érdemes jónak, megbocsátónak lenni, érdemes másokkal jót
tenni. A másik ajándék: Isten kegyelme, mely erőt ad ellenszenv, a gyűlölet, a
bosszú vadságának legyőzésére. Minél komolyabban vesszük Krisztus és a
keresztény életet, annál többen lesznek ilyenek, akik a jóság és szeretet hősei és
apostolai, vagyis igazán keresztények.
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.

A tanulók
március 30.-i kereszteléséről és az elsőáldozásról
készült DVD felvételek megrendelhetők.
Egyházunknak és a világnak nagy szüksége van elkötelezett, nagylelkű,
szent papokra, szerzetesekre. Jó Pásztor vasárnapján, de máskor is
imádkozzunk papjainkért, szezeteseinkért, hogy minél több ember
megismerhesse általuk Isten gondoskodó, üdvözítő szeretetét!
Ima a hivatásokért A papi és szerzetesi hivatás különleges isteni ajándék,
amely szerves része Isten minden emberről és az egész emberiségről
alkotott hatalmas üdvözítő szeretettervének. Első számú kötelességünk
tehát az, hogy a szüntelen imádság által élő maradjon az isteni

kezdeményezést kérő lelkület a családokban, a plébániákon, a
mozgalmakban, az apostolkodásra elkötelezett egyesületekben, a
szerzetesi közösségekben és az egyházmegye életének minden
területén. Imádkoznunk kell azért, hogy az egész keresztény nép
növekedjen az Istenbe vetett bizalomban. Azzal a meggyőződéssel,
hogy az „aratás ura” nem szűnik meg egyesektől kérni, hogy szabadon
kötelezzék el magukat a vele való szorosabb együttműködésre az
üdvösség művében. Azoknak pedig, akiket Isten hív, figyelmesen kell
hallgatniuk, és bölcsen megérteniük az isteni tervet, nagylelkűen és
készségesen elfogadni azt, komolyan el kell mélyíteniük a papi és
szerzetesi hivatás sajátosságait, hogy felelősségteljesen és
meggyőződéssel tudjanak megfelelni. (XVI. Benedek pápa)
Imádság a papokért Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy
így szólítsunk téged, hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid
papságát szemlélhessük nálad, Istennek szent anyja! Krisztus Anyja,
aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és a megtört szívűeket; őrizd meg
szívedben és Egyházadban a papokat, Megváltónknak Anyja! Hitnek
Anyja, aki elkísérted a templomba az Emberfiát, hogy beteljesítse az
atyáknak adott ígéreteket; ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak
papjait, Szövetség Szent Szekrénye! Egyháznak Anyja, aki az utolsó
vacsora termében a tanítványok között az új népért és pásztoraiért
imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,
Apostolok Királynője! Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte
kezdetén és küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről, s odadta magát
egyetlen és örök áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el
az öröktől fogva meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd
életükben és szolgálatukban a te fiaidat, Papok Édesanyja! Ámen.
II. János Pál pápa Pastores Dabo Vobis kezdetű apostoli buzdítása,
1992.
Imádság hivatásokért
Ó, Jézusom, a lelkek örök pásztora! Tekints irgalmasan szeretett
nyájadra. Uram, árvaságban sínylődünk. Adj nekünk hivatásokat. Adj
nekünk szent papokat és szerzeteseket. Ezt kérjük szent Édesanyád, a
Guadalupei Szűz Mária közbenjárására. Ó, Jézus, adj nekünk Szívednek
kedves papokat és megszentelt lelkeket! Ámen
P. Luis Maria Martinez imája

