Szentmisék rendje templomainkban

REMÉNY TANÚI

ÜNNEPEK (névnapok)

Május 25. vasárnap Ú.:

8.00
Zagyvarékas:
10.00
Szászberek:
16.00
Újszász:
18.00
Május 26. hétfő Ú.:
18.00
Május 27. kedd Zr.: nem lesz szt. m.
Május 28. szerda Ú.:
18.00
Május 29. csütörtök Ú.:
18.00
Május 30. péntek Ú.:
18.00
Május 31. szombat
8.00
Újszász:
18.00
Június 1. vasárnap Ú.:
8.00
Zagyvarékas:
10.00
Szászberek:
16.00
Újszász:
18.00

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA
Orbán, Tömegtájékoztatás világnapja
Hősök napja
Néri Fülöp, Evelin
Canterbury Ágoston püsp., Hella, Pelbárt
Emil, Csanád
Magdolna
Szent Isván király ereklyéinek átvitele, Janka, Zsanett
Angéla, Petronella
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA:

Urunk mennybemenetele

Tünde, Jusztusz

HÁZASSÁGI HÍREK: 1. A zagyvarékasi kedves hívek által jól ismert NAGY

SZILVIA 2014. május 17-én házasságot kötött BESZTERCEI CSABA budapesti
lakossal a Váci Székesegyházban.
2. A zagyvarékasi DÖMÖK KRISZTINA házasságot köt a Szolnok-Belvárosi
templomban 2014. június 14-én FEKETE DÁVID révkomáromi származású
fiatalemberrel.
3. Az újszász templomban szándékozik házasságot kötni BUGYI JÓZSEF, Újszász,
Jókai u.-i lakos 2014. augusztus 2-án, FÖLDI KINGA, Újszász, Sólyom u.-i lakossal.
4. PÁLINKÁS ZSOLT, újszászi lakos 2014. augusztus 23-án ugyancsak
templomunkban szándékozik házasságot kötni ZÁBODI NIKOLETTA újszászi
lakossal.
FENTI IFJÚ PÁROKÉRT BUZGÓN IMÁDKOZZUNK!
RÖVID HÍREK: A kárpátljai testvércsalád mozgalomról olvashatunk a HIRDETŐ
TÁBLÁN LÉVŐ plakátról.
Elkészültek a megrendelt DVD lemezek, a tanulók kereszteléséről és
elsőáldozásáról.
Ferenc pápa: Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása megvásárolható.
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.

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!

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.

Újszászi, szászbereki és
zagyvarékasi katolikusok
hetilapja

VII. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM

2014. május 25.
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

A CSALÁD ÉVE UTÁN IS AKTUÁLIS: A Szinódus arra a
buzdításra való hivatkozással, amelyet Puebla városában
mondtunk el, ismét kimondta, hogy az evangelizáció jövője legnagyobbrészt a családi egyháztól függ A család
apostoli küldetése, amely a keresztségből fakad, új erőt
nyer a házasság szentségi kegyelméből a hit továbbadására és arra, hogy a maga közösségét Isten terve
szerint megszentelje és átalakítsa. A mai keresztény család különleges feladata, hogy Krisztus húsvéti szövetségének legyen tanúja azáltal, hogy állandóan sugározza
az örömet, szeretetet és a biztos reményt, amelyről számot kell adnia: „A keresztény család fennszóval hirdeti
mind az Istenország jelenlevő erejét, mind az örök élet
reményét”. Szt II.János Pál: Familiaris.Cons.. 52

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

14, 15-21

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni
fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság
Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem
látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek
lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és
már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni
fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti
énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az
szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is
szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Ezek az evangélium igéi.

ISTEN, A FELEBARÁT, A HAZA ÉS EURÓPA
IRÁNTI SZERETETÜNK KÉSZTESSEN
BENNÜNKET ARRA, HOGY A MAI
VASÁRNAPON RÉSZT VESZÜNK AZ EURÓPAI
UNIÓS VÁLASZTÁSOKON.
RÖVID HITTAN II. rész: (Forrás: Léstyán Ferenc:Hitünk igazságai ötperces tételekben c.
műve, Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2012) 40. A megváltott emberek
tökéletessége és a szenvedélyek Diogenes fényes nappal, égő lámpánál embert

keres. Milyen embert keresett? Olyant, aki önmagán uralkodni tud, aki ura, s nem
rabja szenvedélyeinek. Mert csak az ilyen nevezhető embernek a szó igazi
értelmében. Minden más csak roncsa az embernek, a Szentírás szerint: „Város,
melyen rést ütöttek és már fala sincsen. Ilyen a férfi, ki …nem tud magán
uralkodni.” (Példab. 25,28)
Tessék megfigyelni valakit, aki leitta magát, embernek néz-e ki, vagy inkább
állathoz hasonló? Egy haragtól, gyűlölettől eltorzult arc, emberre emlékeztet-e
inkább, vagy dühöngő fenevadra? Emberek-e azok, akik a pénz rabjai, az anyagi
értékek szolgái s farkasokként marcangolják egymást? Emberek voltak-e vajon, a
történelem kényurai, nérói, akik embertársaik vérében fürödve emeltek trónt
maguknak s tartották meg hatalmukat? Bármely szenvedély, indulat, ösztön,
amelynek nem vagyunk urai, emberi méltóságuk magaslatairól dönt le. Még a
szív, - egyébként szent, s a házasságban megszentelt érzése, a szerelem is
mennyit tud rombolni, hány házasságot feldúlni, fiatalt tönkretenni, ha nincs aki
erkölcsi törvények kereteibe kényszerítse s parancsoljon neki, mint a Fekete
gyémántok hőse, aki szívére üt s kérdezi: Hallgatsz? Ki itt az úr? Te-e vagy én?
Végezd szolga dolgodat. Én vagyok a te urad és királyod.”Ki képes erre? Saját
meggyengült emberi természetére támaszkodva senki.
Akkor miért várjuk el másoktól, hogy uralkodjanak magukon és miért követeli az
Isten mindenkitől? Azért, mert Ő megadja hozzá az erőt, mert eljött a Megváltó,
ma is itt van a kegyelmi élet eszközeiben s a szenvedélyeivel küszködőt így
bátorítja: „Elég neked az én kegyelmem!” Éppen ezért felelősek vagyunk
önmagunkért, ha a szenvedélyek emberi mivoltunkból kiforgathatnak és felelősek
vagyunk gyermekeinkért, ha megfosztva a kegyelem forrásaitól (szentmise,
szentáldozás, szentgyónás, ima) nem lehetnek fegyelmezett, minden
szenvedéllyel szemben felvértezett, egész emberek.
A közelmúltban levél érkezett a megyéspüspök atyától, a következő szöveggel:
2014. június 30-án, 10 órakor a Püspöki Palotába várom azon fiatalokat, akik
elhivatottságot éreznek a papi hivatás, a papi szolgálat iránt. A felvételi
elbeszélgetésre a fiatalok előzetesen / 2014. június 15-ig/ a következőket küldjék
be az egyházmegyének: kézzel írt önéletrajz, felvételi kérelem, nagyalakú
keresztlevél, a szülők házasságlevele, plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás,
valamint eddigi tanulmányairól, végzettségéről másolatot kérek. Dr. Beer Miklós
Az (CCEE üzenete Ferenc pápa szentföldi látogatása kapcsán) Európai Püspöki Konferenciák
Tanácsa üzenetben buzdítja a keresztényeket, hogy kísérjék figyelemmel Ferenc pápa
szentföldi utazását és imádkozzanak ezért a sokat szenvedett földért. Fontos imádságos
pillanat ez az Egyház számára. Péter utóda ezzel a zarándoklattal megerősíti a hitben a
Szentföldön élő Egyházat. A püspökök hangsúlyozzák: alkalom ez az európai hívek számára
is, hogy lélekben odaálljanak keresztény testvéreik mellé, mindazok mellé, akik ezen a
földön számos szenvedés közepette megőrizték hitüket az elmúlt kétezer év során.
Köszönetet mondanak nekik, amiért nap mint nap tanúságot tesznek a hitben való életről,
keresztény hitükről, és ezzel bátorítást adnak az európai keresztényeknek is.
Azt kívánják, hogy Ferenc pápa és Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka találkozása –
mely felidézi VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka történelmi jelentőségű találkozóját

1964-ben –, és a Szent Sír-székesegyházban megvalósuló ökumenikus találkozó
Jeruzsálem minden keresztény egyházának képviselőivel olyan egyetemes öleléssé
váljon, amelyből erőt lehet meríteni az egyházak közötti látható egység felé vezető úton,
ami az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának is egyik célkitűzése. A püspökök
kifejezik hálájukat és elismerésüket a keleti egyházak, különösen az ortodox egyház iránt,
amiért gondosan őrzik Krisztus szenvedésének és halálának szent helyeit.
Ferenc pápa és Bartholomaiosz pátriárka a béke köszöntésével mennek el a legfőbb
közjogi méltóságokhoz Izraelben, Jordániában és Palesztinában: legyen ez a köszöntés
ösztönző erő ahhoz, hogy a tárgyalások útját válasszák a népek békés együttélése
érdekében azon a földön, amely oly sok éve kiált már békéért.
Az európai püspökök üzenetükben végül arra kérik a helyi közösségeket, hogy püspöki
konferenciáikon keresztül csatlakozzanak a Szentföldért és lakosaiért mondott
imádságukhoz. Magyar Kurír
Reménykeltő a szöuli bíboros látogatása Észak-Koreában
A szöuli érsek, Andrew Yeom Soo-jung az első katolikus bíboros, aki Észak-Korea földjére
lépett – tájékoztat a Fides missziós hírügynökség. A főpásztor átlépte a határt és rövid
látogatást tett a kaesongi ipari negyedben, ahol a két ország közötti megállapodás
értelmében olyan vállalkozások működnek, amelyekben egymás mellett dolgoznak Északés Dél-koreaiak. Yeom bíboros látogatásának célja az ipari komplexum fölkeresése volt,
amely a két Korea együttműködésének jelképe még a mostani feszült helyzetben is. A
főpásztor találkozott az ott dolgozó dél-koreaiakkal, bátorította és a reményre buzdította
őket. A koreai egységért felelős szöuli minisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, hogy
reményeik szerint a bíboros látogatása hasznos lépés az Észak és Dél közti kapcsolatok
javításában. A kaesongi ipari negyed a legújabb projekt, ami a két Korea határ menti
közeledését szolgálja, mely az 1953-ban megkötött fegyverszünet óta elvileg még
háborúban áll egymással. Vatikáni Rádió honlapjáról

MÁJUS 23-ÁN, Boldog Apor Vilmos győri vértanú püspök emléknapján A győri
Székesegyházban megható emlékezés és szentmise volt. Az ünnep szónoka,
Kovács Péter gyulai plébános többek között arról beszélt, hogy „a vértanú
püspököt mély Mária-tisztelet jellemezte ... Idézte Apor Vilmos fiatal gyulai
plébánosként a Szűzanyáról írt sorait: „Az emberi lények között is van egészen
szép, egészen tiszta; kinek lelke csupa virágzás, szíve csupa napsugár, jelleme
homály nélküli ragyogás; kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején
tizenkét csillagból álló korona; kinek az angyal azt mondta, malaszttal vagy
teljes, üdvözlégy, Mária.”
Apor Vilmos életét végigkísérte a Szűzanya tisztelete, és ugyanígy a nők
tisztelete – emelte ki Kovács Péter. – A győri pincében történtek mögött ott van
a vértanú püspök egész élete: Mária-tiszteletében gyökerezett az ember és az
élet, a nők és az édesanyák tisztelete. (Ha valaki nem tudná, röviden el kell
mondani, hogy az 1892-ben született és 1915-ben pappá szentelt Apor Vilmos 2
évig gyulai káplán, majd 23 évig gyulai plébános volt, aki Gyulán árvaházat
hozott létre és megkülönböztetett tisztelettel volt a szegények és szenvedők
iránt. Ezt a szolgáló szertetet folytatta 1941-től, mint győri püspök. 1945
március 30-án szovjet katonák a püspökség óvóhelyként használt pincéjéből
lányokat, asszonyokat akartak elvinni. A püspök élete árán védte meg őket. A
ráadott lövések következében április 2-án vértanú halált halt.

