Szentmisék rendje templomainkban
ÜNNEPEK, emléknapok, (névnapok)

Újszász: 8.00
Zagyvarékas:
10.00

December 16. vasárnap

Szászberek:
Újszász:

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Beáta, Etelka, Tihamér

!!!!! 15.00
17.30

December 17. hétfő Szb.: 8.10 Kast. Otth: 10.00
December 18. kedd
Zr: 15.00
December 19. szerda
December 20. csütörtök
Ú.:16.00
December 21. péntek
Ú.: 7.30
December 22. szombat
Zr.: 8.00
December 23. vasárnap
Ú.: 8.00

Adél, Lázár, Olimpia
Auguszta, Töhötöm, Gracián

Anasztáz,Viola, Urbán
Domonkos, Teofil, Krisztián
Kaníziusz Péter, Tamás

Anikó, Judit, Zénó
ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Zagyvarékas: 10.00
Kety János, Viktória
Szászberek: !!!!! 15.00
Újszász:
17.30

HÍREINK: Hálásan köszönjük a kedves testvérek nagylelkűségét, amellyel az
Újszászi Szent István Alapítványt 180.833.-Ft-tal, a Rékasi Szent Imre Alapítványt
44.409.-Ft-tal, a Szászbereki Kisboldogasszony Alapítványt 161.820.-Ft-tal támogatták adójuk 1%-ának felajánlásával. Isten fizesse meg minden támogató jóságát.
Az újszászi Karitász karácsony előtti tevékenységéről fényképeket láthatunk
az Újszászi Római Katolikus Egyházközség Facebook oldalán. A Karitász mintegy
120 rászorulónak nyújtott eddig – főként tartós élelmiszer adománnyal – segítséget.
Az utóbbi időkben kevesebben jöttek be a plébániára, hogy használt ruhát kérjenek. Ezért kérjük a ruha adományt adni szándékozókat, hogy fogadják megértéssel, ha
nem tudjuk átvenni adományaikat.
SZÁSZBEREKEN advent vasárnapjain a szentmisét du. 3 ÓRAKOR kezdjük.
Szép képek láthatók a Facebook-on a múlt vasárnap esti koncertről is, amely sokak
számára jelentett nagy lelki élményt. Köszönjük a felnőtt és gyermek énekeseknek.
Karácsonyi szentmisék: Szászberek: szenteste 20.30, Zagyvarékas: 22.00, Újszász
00.00 óra, karácsony reggelén: Újszász: 8.00, Zagyvarékas: 10.00, és Újszász: 17.30. Karácsony másnapján Újszászon reggel 8, Zagyvarékason de. 10-kor lesz szentmise.
Zagyvarékason tervbe vettük az orgona már elkezdett felújításának folytatását. Ha minden az elképzelések szerint történik 2019 őszére megvalósul a terv.

REMÉNY TANÚI katolikus plébániai hetilap. Kiadja az Újszászi és Zagyvarékasi Római Katolikus Plébánia 5052 Újszász, Szent István tér 1. Tel: 56/366-391
Mobil: 06-20-469-98-44 E-mail cím: ujszasz@vaciegyhazmegye.hu
Felelős kiadó: Miklós János plébános Sokszorosítás: Az újszászi plébánián Hivatalos
idő a plébániai irodán: hétfőtől péntekig 8-12 óráig, de otthon tartózkodás idején bármikor fogadjuk a testvéreket. Temetések és szentmisék idejét leszámítva.

A mai olvasmányban Szofóniás próféta felszólítását olvashatjuk: „Dalolj, Sion leánya, zengj éneket
Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből..” Zsoltár helyett Izajás könyve 12 fejezetének 6. versét énekelREMÉNY
jük válaszként: „Ujjongj és zengjél háladalt, * mert
TANÚI
nagy és szent a te Megváltód.” A szentlecke Szent
Újszászi,
Pál Filippiekhez írt leveléből való felszólítás: „Örülszászbereki és
jetek az Úrban szüntelenül! Az evangélium Kezagyvarékasi
resztelő János működésébe enged betekintést: Takatolikusok
hetilapja
nításából egyértelmű, hogy a megtérés komoly
XI. ÉVFOLYAM,
programot jelent katonáknak, vámosoknak, a társa50. SZÁM
dalom minden rétegének. A karácsonyi készület során mi sem maradhatunk meg el2018.
decem- kell készülnünk.
méleteknél.
Tevékenyen
berSzent
16. Lukács könyvéből
.† Evangélium
3,10-18
.

ADVENT
Amikor Keresztelő
János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?”
3. van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy
„Akinek két ruhája
VASÁRsincs. S akinek
van ennivalója, ugyanígy tegyen.”
NAPJAis, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit
Jöttek a vámosok
tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van
szabva.” Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?”
Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek
meg zsoldotokkal.” A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak
vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem
vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.” - És még sok mással is
buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi.
Ma Újszászon az esti szentmisében a szentbeszédet Strahl Péter jászladányi plébános
atya mondja, aki a szentmise előtt és alatt gyóntatni fog.
Miért küldené börtönbe Böjte Csaba a tanárokat, politikusokat, papokat...?!
2018. december 5. Böjte Csaba ferences szerzetes nem mindennapi javaslatot tett a
„Sajnálom a népet” (Mt 15,29) című írásában, melyet december 5-én tett közzé honlapján. Publikációját közreadjuk. Krisztus Urunk sajnálja a népet! December 3-án, advent első napjaiban, Csák Jánossal és V. Simon Lászlóval egy látogatást tettünk Magyarország egyik legismertebb fegyházába Budapesten, a „gyűjtő” néven emlegetett
büntetés-végrehajtási intézetben! Egyszerű emberekhez egyszerű szavakkal szóltam,
elmondtam, hogy mindannyian adventi várakozásban élünk, és hiszem, hogy az ő adventjük bármennyire is hosszú, előbb-utóbb eljön számukra is a karácsony, arra kértem, hogy ne adják fel a reményt, mert biztos, hogy számukra is felvirrad a szabadságot elhozó várva várt nap! Magyarországon közel húszezer embernek börtönben,
fegyházban jön el az idén is az angyal! Néztem az embereket és bár tudtam, hogy
sokan szörnyű bűnöket követtek el, mégis őszinte sajnálattal telt el a szívem! A sajnálat

mellett egész végig, és még most is ott van a szívemben a mardosó harag! Igen, haragszom magamra, az Egyházra, az egész oktatási rendszerre, mert nem tudtuk, nem tudjuk eléggé szépen, érthetően, világosan elmondani az embereknek az Isten által kőtáblára írt tízparancsolatot! Ha ezeket a parancsokat megtanítottuk volna, ha az emberek
szívébe véstük volna Istenünk boldogságra vezető útmutatását, akkor hiszem, hogy ma
nem börtönöket építenénk, hanem azokat múzeumokká alakíthatnánk át! Ezeknek az
embereknek be kellene pereljék a mindent elfogadó, toleráló, cinkosul elnéző liberális
oktatási rendszert és a saját szüleiket is, amiért ők most 10-20-40 évet itt kell 3-4 négyzetméteren raboskodjanak! Én minden szülőt, tanárt, színpadra álló előadóművészt, a
közvéleményt formáló politikust és természetesen a papokat is elhoznám egy adventi
elcsendesedésre, és legalább egy napra bezárnám egy itteni cellába, melynek mindkét
párhuzamos falát vígan meg lehet simogatni ha két kezünket kinyújtjuk! Igen, minden
egyes ember ki szólni kíván a gyermekekhez, felnőttekhez, alázattal legalább egy – egy
napra be kellene vonuljon egy ilyen fegyházba, hogy rádöbbenjen a saját felelősségére,
a tetteinek, az általa kimondott szavaknak súlyára!
A fizika, kémia, matematika, a helyesírás szabályait tanítjuk a gyermekeinknek! Miért
nem magyarázzuk, tanítjuk meg szépen, világosan a felnövekvő generációnak Isten tízparancsolatát?! Szerintem érettségi tantárgy kellene legyen Isten drága útmutatása,
melynek fényében erőben, egészségben, békességben élhetnénk földi életünket! A közlekedésben bevezették a biztosító öv használatát, meg a kisbabáknak, gyermekeknek
előírt ülést és lám, az emberek előre mérgelődtek, lázadoztak, de ma már kimutatható,
hogy csak e két rendelkezés következtében sokkal kevesebben vesztik életüket, lesznek
nyomorultak az országutakon! A parancsok, a szabadság korlátozása, az igazi szabadságunk szárnyai!! Hiszem, hogy nem csak a börtönök ürülnének meg ha komolyabban
vennénk az életünket irányító törvényeket, de a gyermekvédelmi intézetek, a kórházak,
a válóperes törvényszékek, sőt még a nyugtatókat forgalmazó patikák is mind mind egyszerre építhetnék le a személyzetüket. Adventi jó feltételként állj neki és tanuld meg kívülről Isten drága tízparancsolatát, közben legalább az interneten keresztül látogass meg
egy fegyházat! A szabadságért imádkozva, Csaba testvér Forrás: Magnificat.ro Magyar Kurír
Francesco Totti meglátogatta a vatikáni gyermekkórház betegeit 2018. december 7.
Az AS Roma legendás játékosa, volt csapatkapitánya december 6-án váratlan látogatást tett
Rómában a Gyermek Jézusról elnevezett gyermekkórházban. „Segítek az új kórház felépítésében” – ígérte, miután játszott a kis betegekkel. Totti látogatása nagy örömet okozott a Vatikán Bambino Gesù gyermekkórházában: a „Sárga-bordók”-nak, illetve „Farkasok”-nak becézett AS Roma egykori csapatkapitánya, jelenlegi sportigazgatója a játszóházban játszott a
gyerekekkel, majd ellátogatott a kardiológiai, a sportorvosi, az aneszteziológiai és a szívsebészeti osztályra. Találkozott a kórház elnökével, Mariella Enockal és Ruggero Parrotto vezérigazgatóval. Látogatása végén elkötelezte magát a kórház támogatására: „Örültem, hogy ma
itt lehettem és egy kis időt tölthettem a gyerekekkel, a szülőkkel, az ápolókkal, az orvosokkal.
Tudom, hogy kórházatok jövőre lesz 150 éves, és azt is tudom, hogy nagy terveitek vannak
a jövőre nézve, bővíteni akarjátok a palidorói épületet, és szeretnétek egy új központot a Villa
Pamphili területén. Örülnék, ha része lehetnék ennek a történetnek, szeretném támogatni a

tervet, hozzájárulni az új kórház építéséhez, szeretném továbbra is segíteni a római gyerekeket és mindazokat, akik a világ minden részéről kezelésre érkeznek hozzátok.” Mariella Enoc köszönetet mondott Tottinak: „Sok gyermek és felnőtt tart példaképének. A
pácienseink és családjaik nagyon szeretnek. Azt kívánom, hogy gesztusod példaként

szolgáljon és a Gyermek Jézus kórház közössége számíthasson az olyan különleges
emberek segítségére, mint amilyen te vagy.”
Forrás: Vatican News Magyar Kurír

A 19 algériai vértanú a keresztény szeretet tanúságtevője – Úrangyala utáni felhívás

A szombat déli Mária imádság után Ferenc pápa emlékeztetett az algériai Oran városa
Miasszonyunk székesegyházában tartott boldoggá avatásra, melynek keretében 19 új
boldogot avattak, akiket a keresztény hit elleni gyűlöletből öltek meg.
P. Vértesaljai László SJ – Vatikán Ezek a vértanúk napjainkban az evangélium hűséges hirdetői voltak, a béke építőmesterei, a keresztény szeretet hősies tanúságtevői,
köztük egy püspök, papok, szerzetesek és szerzetesnők. Bátor tanúságtételük reménység forrása az algériai katolikus közösség számára és az egész társadalommal
való párbeszéd magja. Ez a boldogság legyen számunkra ösztönzés egy testvéribb és
szolidárisabb világ építésére. Ferenc pápa megemlékezett arról a hat fiatalról, köztük
egy anyáról, akik péntek éjjel egy Ancona közeli kisváros diszkójában kitört pánik során
vesztették életüket. Mindnyájuk számára kérte Szűz Mária közbenjárását. A különféle
csoportok köszöntése után végül a pápa bejelentette, hogy szombaton délután útban
a Spanyol lépcső felé a Szeplőtelen Szűz köszöntésére, betér a Santa Maria Maggiore
bazilikába egy rövid fohászra. 08 december 2018,
Segélyt küld Indiába a püspöki konferencia 2018. december 10. Az alábbiakban közöljük
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 10-én kiadott közleményét. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntött arról, hogy tízmillió forintos segélyt folyósít a dél-indiai Kerala államot ért természeti katasztrófák által sújtott lakosság
megsegítésére. Az idei év monszun időszakában a térséget sújtó heves esőzések
miatt kialakult árvizek és földcsuszamlások következtében a hatóságok több mint egymillió embert evakuáltak, és több százra tehető a halottak száma. A püspökök testülete
kéri a hívőket, hogy imáikban emlékezzenek meg a katasztrófa áldozatairól. Budapest, 2018. december 10. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Forrás: MKPK Sajtószolgálat
Magyar Kurír

reggel a Nairobi közelében fekvő Kikuyu településen egy fegyveres rablás során megölték John Njoroge Muhia kenyai
papot. Éppen a bankba tartott, hogy a hívek adományait befizesse egy számlára.
(Somogyi Viktória – Vatikán) A kenyai fővárostól 25 km-re a helyi bankba vezető
útján négy motoros bűnöző állította meg a pap autóját egy félreeső helyen. Arra
kényszerítették, hogy adja át az autóban levő táskáját. A pap habozása láttán az
egyik rabló előrántotta pisztolyát, rálőtt a szélvédőre és a golyó eltalálta John atya
mellkasát. A bűnözők megragadták táskáját és mobiltelefonját, majd motorjukon
elhajtottak. Egy szemtanú a közeli építkezésről hallotta a pisztolylövéseket és látott
két elkövetőt nagy sebességgel menekülni. A papot a kórházba érve halottnak nyilvánították. A helyi egyház gyásza „Nagyon elszomorít bennünket John atya meggyilkolása. Az Úr szolgájának megölése elfogadhatatlan” – nyilatkozta Francis Kiarie atya, aki együtt dolgozott a pappal. John atya 56 éves volt. 1994-ben szentelték pappá és Kinooban folytatta szolgálatát a Szent Péter, a kőszikla elnevezésű
plébánián – adja hírül a Fides missziós hírügynökség.
Kenyában megöltek egy papot December 10-én

