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Urunk mennybemenetele
Orbán, Tömegtájékoztatás világnapja
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA:

REMÉNY TANÚI
Újszászi, szászbereki és
zagyvarékasi katolikusok
hetilapja

VII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM
Marcellinusz és Péter vértanúk, Kármen, Anita
Lwanga Károly és társai vértanúk, Klotild
Quirinusz püspök, Bulcsú
Bonifác püsp., vértanú, Fatime
Norbert püspök, Cintia
Róbert
PÜNKÖSDVASÁRNAP
Medárd

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 újszászi 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: SZERDÁN a délelőtti órákban beteg testvéreink szentségekben
részesülhetnek otthonaikban, pénteken délelőtt pedig a Zagyvaparti Otthonban.
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.
Minden csütörtökön az ESTI SZENTMISE előtt du. 5-kor szentségimádást kezdünk,
imádkozva Egyházmegyénk és egyházközségünk megújulásáért.
ÚJSZÁSZON PÜNKÖSD ELŐESTÉJÉTŐL (JÚNIUS 7.!) A HÉTVÉGI ESTI SZENTMISÉT
ÁLTALÁBAN 19 ÓRAKOR KEZDJÜK. EZ AUGUSZTUS 17-IG LESZ ÍGY.

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.

2014. június 1.
HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA:
Úrunk mennybemenetelének ünn.

A CSALÁD ÉVE UTÁN IS AKTUÁLIS: Vannak olyan

körülmények – s ilyeneket az Egyház sajnos tapasztal –, amelyek között a családi katekézisre
feltűnően szükség van: „Ahol vallásellenes törvények akadályozzák a hitoktatást; ahol a szekularizáció vagy a hitetlenség eláradása miatt nincs
rá mód, hogy egyéb formákban történjék a hitre
való nevelés, ott a család mint „családi egyház”
marad az egyetlen hely, ahol a gyermekek és a
fiatalok a hiteles katekézishez hozzájuthatnak”. Szt
II.János Pál: Familiaris.Cons.. 52

„AZ EGYHÁZ ARRA HIVATOTT, HOGY MINDÍG AZ ATYA NYITOTT HÁZA
LEGYEN. E NYITOTTSÁG EGYIK KONKRÉT JELE, HA MINDENÜTT NYITVA
VANNAK A TEMPLOMOK KAPUI. ÍGY HA VALAKI A LÉLEK INDÍTÁSAIT
AKARJA KÖVETNI ÉS ISTENT KERESVE KÖZELEDIK, NEM A ZÁRT KAPU
RIDEGSÉGÉVEL TALÁLJA MAGÁT SZEMBE.”
(Ferenc pápa: Az evangélium öröme 47. pontból)
AZ EGRI SZENT ISTVÁN RÁDIÓ KÖRNYÉKÜNKÖN IS HALLGATHATÓ A
91,8-ES, A MÁRIA RÁDIÓ PEDIG A 88,3 MHz-es HULLÁMHOSSZON.

FIGYELEM!

† Evangélium Szent Máté könyvéből

28, 16-20

Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre.
Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt
mondta nekik: ,,Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért
most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek
meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket
mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok
mindennap a világ végéig!''
Ezek az evangélium igéi.
RÖVID HITTAN II. rész: (Forrás: Léstyán Ferenc:Hitünk igazságai ötperces tételekben c.
műve, Kiadja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2012) 41. Az ember örök élete és
az Úr Jézus Az ember Isten teremtménye. Tőle kapta életét, testét és lelkét.
Isten az Ő éltető ereje. Csak Vele lehet olyan ember, amilyennek a Teremtő
szánta. Mihelyt megpróbálja magát függetleníteni Teremtőjétől, azonnal
elbukik, lesüllyed sokszor mélyebbre, mint az állat.
Szent Fia, az Úr Jézus által maga Isten jön az elbukott ember felemelésére.
Vele, segítségével mindenki tökéletesebb ember lehet.
Sokan kérdezik: érdemes-e vállalni a küzdelmet a tökéletesebb emberért?
Boldogulhat-e a becsületes ember?
Azt feleljük: az emberiség annál
boldogabb, minél több a krisztusi mérték szerinti becsületes, igaz ember.
A krisztusi életnek igazi jelentősége azonban nemcsak ennyiből áll. Az ember
sorsát nem oldotta meg, aki néhány évtizedre terjedő földi életét kísérli

megoldani. A halhatatlan emberi lelket sohase elégítette ki a föld és a földi élet.
Az Úr Jézusnak az ember további sorsára is van felelete.
A földi életet követő túlvilági élet hite minden népnél, minden időkben megvolt.
Nagy volt azonban a bizonytalanság arra nézve, hogy milyen lesz az a túlvilági
élet.
Mit tudhatunk mi erről?
Annyit, amennyit az Isten a kinyilatkoztatásban,
különösen az Úr Jézus tanításában közölt. Ezzel a túlvilági élet legfontosabb
kérdéseiben a bizonytalanság megszűnt. Ha valaki előtt nem kétséges, hogy van
Isten és hiszi, hogy az Úr Jézus valóságos Isten, akkor abban is bizonyos lehet,
amit az Úr Jézus hirdet, tanít az ember örök életéről. Szokták kérdezni: Ki tudja,
van-e egyáltalán élet a síron túl? Ki jött vissza, hogy beszámoljon arról, hogy igaz
a tanítása, hogy igaz a hitünk? Határozottan felelhetjük: Tudja az, aki örökkévaló,
mindentudó Isten s az Úr Jézus. Tudja, aki onnan szállt le s aki feltámadásában
visszajött a halálból is… Ebben pedig olyan bizonyosak a kortársak, az első
keresztények, hogy Szent Pál minden tanítását rá meri tenni erre a hitre. „Ha
Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi tanításunk.” (1 Kor 15,14.) De feltámadt s
ezért igaz az Ő bizonysága. Nem hagy bizonytalanságban a felől sem, hogy mi vár
reánk ott túl s meggyőz, hogy igaz krisztusi embernek lenni azért is érdemes,
mert az egyedüli biztosítéka annak, hogy a boldog élet reményével lépjünk át a
halál kapuján is.
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
Ne legyünk „denevér keresztények”, akik félnek a Feltámadás örömétől – Ferenc
pápa csütörtök reggeli homíliája
Vannak keresztények, akik félnek attól az örömtől, amelyet Jézus
Feltámadásával kíván nekünk adni. Életük temetésre hasonlít, de a feltámadt Úr
mindig velünk van – állapította meg Ferenc pápa április 24-én, a Szent Márta
házban bemutatott reggeli szentmiséjén. A napi liturgia evangéliumi szakaszában
(Lk 24,35-48) Krisztus megjelenik a tanítványoknak. Az Úr „Békesség nektek!”
köszöntésére a tanítványok, ahelyett, hogy örülnének, megrémülnek, és félnek.
Azt hiszik, hogy egy szellemet látnak. Jézus meg akarja értetni velük, hogy a
valóságot látják. Arra szólítja fel őket, hogy tapintsák meg testét, majd ennivalót
kér. De a tanítványok nem hittek, nem hihettek, mert féltek az örömtől. „Ez a
keresztények egyik betegsége” – fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Félünk az
örömtől. Jobb azt gondolni: igen, Isten létezik, de messze van; Jézus feltámadt,
de messze van. Kissé távol vannak. Félünk Jézus közelségétől, mert ez örömmel
tölt el bennünket. Ez magyarázza, hogy annyi keresztény élete egy szüntelen
temetéshez hasonlít. Jobban szeretik a szomorúságot, mint az örömet.

Nem az öröm világosságában, hanem az árnyékban mozognak jobban,
mint azok az állatok, amelyek csak éjszaka tudnak kimenni, de a napfényben
nem látnak semmit. Mint a denevérek. Egy kis humorérzékkel azt mondhatjuk,
hogy vannak „denevér keresztények”, akik jobban szeretik az árnyékot, mint az
Úr világosságának jelenlétét. De Jézus, Feltámadásával örömet ad nekünk:
annak az örömét, hogy keresztények vagyunk. Az örömet, hogy közelről
követhetjük, hogy a nyolc boldogság útján járhatunk, annak az örömét, hogy
Vele lehetünk. És minket olyan sokszor megrémít ez az öröm, vagy tele
vagyunk félelemmel, vagy azt hisszük, hogy egy szellemet látunk, vagy azt
gondoljuk, hogy Jézus egy cselekvési mód: mi keresztények vagyunk, nekünk
ezt kell tennünk. De Jézus hol van? Jézus az égben van. Te beszélsz Jézussal? –
tette fel a híveknek a kérdést a pápa. Te mondod azt Jézusnak, hogy: ’hiszem,
hogy te élsz, hogy feltámadtál, hogy közel vagy hozzám, hogy nem hagysz el?’ A
keresztény életnek ilyennek kell lennie: párbeszéd Jézussal, mert – ez igaz –
Jézus
mindig
velünk
van
problémáinkkal,
nehézségeinkkel,
jó
cselekedeteinkkel. Mi, keresztények, hányszor nem örülünk, mert félünk! Olyan
keresztények vagyunk, akik „vereséget szenvedtek” a kereszten.
„Hazámban van egy mondás, amely így hangzik” – folytatta homíliájában
Ferenc pápa: ’Amikor valaki megégeti magát a forró tejjel, sírva fakad, ha lát
egy tehenet’. Ezek (a keresztények) megégették magukat a kereszt drámájával,
és ezt mondták: Mi álljunk meg itt; Jézus fent van az égben; nagyszerű,
feltámadt, de ne jöjjön el még egyszer, mert már nem bírjuk tovább”.
Kérjük az Urat, hogy tegye azt mindnyájunkkal, amit a tanítványokkal
tett, akik féltek az örömtől: nyissa meg értelmünket: „Akkor megnyitotta
értelmüket, hogy megértsék az Írásokat”. Nyissa meg értelmünket és értesse
meg velünk, hogy Ő élő valóság, hogy van teste, hogy velünk van és elkísér
bennünket. Ő az, aki győzött. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy ne féljünk az
örömtől – mondta csütörtök (április 24-i) reggeli homíliájában Ferenc pápa. V. R.
A pápa meghívta az izraeli és a palesztin elnököt a Vatikánba 2014. május 25.
Ferenc pápa vasárnap a betlehemi Jászol-téren bemutatott szentmise és a
Regina Coeli imádság után felhívással fordult Palesztina és Izrael elnökeihez:
„Ezen a helyen, ahol a Béke Fejedelme született, arra szeretném szólítani
Mahmud Abbasz és Simon Perez államfőket, hogy velem együtt fohászkodjanak
erőteljesen Istenhez a béke ajándékáért. Felajánlom vatikáni otthonomat erre
az imatalálkozóra. Mindannyian vágyunk a békére, sokan építik azt nap mint
nap apró gesztusokkal, sokan szenvednek és türelemmel viselik a fáradságot,
amellyel megpróbálják építeni. És mindannyiunk kötelessége – főként azoké,
akik népük szolgálatára hivatottak –, hogy a béke eszközei és építői legyünk,
elsősorban az imádságban. A békét építeni nehéz, de béke nélkül élni
gyötrelem. Ezen a földön minden férfi és nő, és az egész világ azt kéri tőlünk,
hogy vigyük Isten elé égető békevágyukat” – hangzott Ferenc pápa felhívása
Izrael és Palesztina vezetőihez. Magyar Kurír

