Szentmisék rendje templomainkban
ÜNNEPEK, emléknapok, (névnapok)

Újszász:
Zagyvarékas:

December 30. vasárnap

Szászberek:
Újszász:
December 31. hétfő

Január 1. kedd

8.00
10.00

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
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17.30

Zagyvarékas: 16.00
Év végi hálaadó szentmise
Újszász:
17.30 _____ Szent Szilveszter pápa________
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Újszász:

REMÉNY
TANÚI

Dávid, Hunor

8.00

Újév: Szűz Mária Isten

Anyja ünn.
Zagyvarékas: 10.00
Szászberek:
!!!!! 15.30

Béke világnapja, Fruzsina

Újszász:

17.30
Újsz.: 7.30
Nagy Vazul, Naz. Gergely
Ú.: 7.30
Genovéva, Gyöngyvér, Benjamin
Ú.: 7.30
Titusz, Angéla, Renáta
Zr.: 8.00
Simon, Emília, Amáta
Ú.: 8.00
VASÁRNAP: VÍZKERESZT ÜNNEPE
Zagyvarékas: 10.00
Gáspár, Menyhért, BoldiHÍREINK:
Az újszászi Karitász karácsony előtti tevékenységéről fényképeket,
zsár
valamint egy rövid VIDEÓFILMET
Szászberek:láthatunk
!!!!! 11.00az Újszászi Római Katolikus Egyházközség Facebook oldalán.
Újszász:
17.30
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 Újév napján a szentmisét du. fél 4 ÓRAKOR, kezdjük,
Vízkereszt napján, január első vasárnapján pedig de.11-kor, január második
vasárnapjától visszaáll a fél 4-es kezdés..
A karácsonyi szentmisék résztvevőinek száma (hozzávetőleges szám):
Szászberek: szenteste 90, Zagyvarékas: 90, Újszász éjfél: 120 karácsony reggelén:
Újszász: 60, Zagyvarékas: 60, és Újszász: este 50.
A tervek szerint az újszászi egyháztanács január 10-én este gyűlést tart.
Január 2. szerda
Január 3. csütörtök
Január 4. péntek
Január 5. szombat
Január 6. vasárnap

Év végi hálaadó szentmise dec. 31-én: Zagyvarékas:
16.00, Újszász: 17.30-kor.
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.
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A mai olvasmány Sirák fia könyvéből való: „Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és
megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben.” A 127. Zsoltárból vett válasz így szól: „Boldog
ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.” A szentlecke Szent Pál kolosszeiekhez írt levélből való: a családi élet legyen egy szeretetközösség élete. Az evangélium alább olvasható. Jézus nemcsak Mária fia, hanem az Atyáé is.
.† Evangélium Szent Lukács könyvéből
2, 41-

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jé2018.
decemzus tizenkét
éves
lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok
ber 30.
elteltével hazafelé
indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül,
hogy szülei
észrevették
SZENT
CSA- volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy
napig mentek,LÁD
amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak,
VASÁR-Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a
templomban,NAPJA
amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon
meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.''
Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?''
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. Ezek az evangélium igéi.
ÚJSZÁSZI köszönet: Hálásan köszönjük az Egyházközségi Karitász tevékenységét, amelynek eredményeként korábban jó néhányan részesültek ruha-, illetve játék
adományban, majd mintegy 120 család részesült tartós élelmiszer adományban. Most,
karácsony előtt valósult meg egy újabb akció: Városunk egyik vállalkozó polgára
együttműködve az egyházközségi karitásszal, meghirdetett a rászorulók számára karácsony előtti ételosztást. Ennek kapcsán összességében mintegy 200 kiadós adag
meleg étel került kiosztásra. Ezek egy részét helyben a polgármesteri hivatal mellett
fogyasztották el. A többit Dobozi Róbert polgármester úr és mások szállították el rászoruló családokhoz. Az egészet Komáromi Gyula roma vállalkozó testvérünk finanszírozta. Az ételosztáshoz csatlakozott városunk rendőr őrsparancsnoka Péter Tamás úr,
aki társaival játék-, edény és ruhanemű adományokat hozott a helyszínre. Advent vasárnapjain a polgármesteri hivatal előtt 40.100 Ft-ot adtak össze nagylelkű adakozók,
rajtuk kívül Dobozi Róbert polgármester úr és cége folytatta a jóval korábban elkezdett
adakozását, meg kell említenem még Paplanos Tibort úr vállalkozását, Petrik Ferencet
és Farkas Istvánt a Reál Spedíció tulajdonosát Nagy Gáborné vállalkozót, Pál Józsefet,
Mérész Zoltánt, Eszes Jánost és Répási Csabáné testvérünket. De rajtuk kívül még jó
néhány jótevőnket lehetne felsorolni.

A mostani szép karácsonyfákat hálásan köszönjük Földi István testvérünknek
és feleségének, Makainé Zérczi Zsuzsának, Takács Zoltánné Kapczella Rozáliának és
családjának, Nagy Zsolt testvérünknek és családjának. A főoltáron lévő virágtálak és az
oltár előtti vázákban levő gyönyörű virágok Vidák Róbert és családja ajándékai. Itt kell
megköszönnöm a szászbereki Bagi család gondosságát. Ők a szászbereki templomot
ingyenesen látják el virágokkal, de nekik köszönhető, hogy az egész év során sok-sok
szép virág kerül templomunk oltárára és egyéb helyekre. Hálásan köszönjük Juhász István temetőgondnok, az ő segítő társa és közmunkásaink: Kaló Tibor és Rézműves Zoltán szorgalmas munkáját, Nagy László (sekrestyésünk férje) segítőkészségét. Lehet, sőt
biztos is, hogy nem soroltam fel mindazok nevét, akik áldozatot vállaltak templomunkért,
egyházközségünkért. (Szándékosan nem hagytam ki senkit!) Abban is biztos vagyok,
hogy a jó Isten nem felejti el senkinek a jótetteit.
Jelentős érdeklődés mellett adták elő hittanosaink december 24-én az újszászi templomban a szép karácsonyi műsort, amelyet Urbán Tamás hittanár tanított be a gyermekekkel. A előadás sajátossága volt, hogy kíséret nélküli és zenei betét nélküli volt. Az
előadást megelőzően aggodalmat okozott, hogy többen betegek voltak, de végül is csak
egy szereplő maradt távol lázas betegség miatt. A pásztorjátékot szépen fogta keretbe
Orosz Léna gimnazista leány színvonalas gitár játéka. Köszönet illesse a kedves szülőket, gyermekeket és minden közreműködőt, szervezőt.
Szászbereken szenteste 8 óra körül kezdődött a kedves pásztorjáték, amelyet a
katolikus iskola tanulói adtak elő Lajkóné Tóth Erzsébet irányításával. Különösen
magával ragadó volt a szereplők ötletes öltözéke. Sajátossága volt az eseményekhez illeszkedő zenei betétek alkalmazása. Itt is nyugodt szívvel mondhatom, hogy
köszönet illesse a kedves szülőket, gyermekeket és minden közreműködőt, szervezőt. Itt az alkalom a köszönetre: Köszönöm Lajkóné Tóth Erzsébet és Lajkó Viktória
templom iránti törődő szeretetét, katolikus iskolánk igazgatójának Lajkó József úrnak, a tantestületnek, minden dolgozónak Urbán Tamás hittanárnak, a felolvasóknak, valamint a ministránsoknak áldozatos szolgálatát. Hétről hétre virág-díszítés
ékesíti templomunkat. Köszönjük ezt Bagi család nagylelkűségének. A mostani szép
fenyőket hálásan köszönjük Gyáfrás Istvánné Marikának, a szorgalmas kézi munkával elkészített karácsonyfa díszeket Gyetvai Andrásné Editke tanárnőnek. Alapi József Polgármesterünk, községünk Önkormányzata, valamint a nyugdíjas klub áldozatkészségét bizonyítja a templomunk környezetének szépsége. Köszönet érte!
ZAGYVARÉKASI köszönet és hírek: Mindenek előtt hálásan köszönöm minden zagyvarékasi hívő nevében azt a gondosságot, amellyel Cs. Kovács Margitka törődik a templommal
és a hívő közösség szolgálatával. Hasonló köszönet jár Cinka István tanár úrnak, Dora Józsefnek, Klement Ferencnek, Nagy Katalinnak, az imacsoport tagjainak, a szorgalmas kézi
munkával elkészített karácsonyfa díszekért Körmendiné Marika tanárnőnek, a ministránsoknak és mindenkinek, aki Isten dicsőségét és a hívek közösségét szolgálni igyekszik egyházközségünkben. December 31-én reggel 8-kor egész napos szentségimádás kezdődik,

amely a du. 4 órakor kezdődő év végi hálaadó szentmisével ér véget. Aki a szentségimádáson részt tud venni, kérjük, hogy iratkozzon fel. Vízkereszt ünnepén, január 6-án
a Kecskeméti Kodály Iskola Aurin leánykarának zenés áhítata lesz templomunkban
du. 3-kor. Jánosi József polgármester úr és Kézér Zoltán alpolgármester úr aktív közre-

működésével közelmúltban tervbe vettük az orgona már elkezdett felújításának folytatását. Ha minden az elképzelések szerint történik 2019 őszére megvalósul a terv. Bővebb tájékoztatás erről a múltheti számunkban jelent meg. Itt csak a támogatáshoz
szükséges számlaszámot: 70300053-10014994 és a beírandó közleményt ismétlem meg: „Építsünk orgonát” Előre is köszönünk minden adományt.
Aktív vallásgyakorlat jellemzi az új bevándorlókat Kanadában Az észak-amerikai ország vallási színterén érdekes változások vannak folyamatban. Mint számos nyugati országban, Kanadában is visszaesőben van a magukat keresztényeknek tartók száma, ám az új bevándorlók nyitottabbak a hitéletre, vallásgyakorlásra.
A The Economist magazin felfigyelt egy meglepő jelenségre, amely elsősorban
Kanada nyugati részén, British Columbia államban, Vancouverben tapasztalható:
a Kanadában születettekkel szemben az új bevándorlók közül sokan gyakorolják
hitüket, függetlenül attól, hogy hazájukban milyen aktivitással élték azt; a fiatal bevándorlók nyitottabbak a hitéletre, mint szüleik. Az új kanadaiak pozitívabban viszonyulnak a valláshoz, mint a korábban Kanadában születettek.
A Cardus kanadai kutatóintézet felmérése szerint az új bevándorlók 57 százaléka
úgy gondolja, hogy az egyházi szervezetek jó hatással vannak a társadalomra,
míg a kanadaiaknak csak 36 százaléka osztja ezt az álláspontot.
A Csendes-óceán partján fekvő Vancouverben hétről hétre teljesen megtelnek a
katolikus templomok. A leglátogatottabb szentmiséken a szertartások nyelve nagyrészt tagalog, a Fülöp-szigetek nyelve. A vancouveri főegyházmegye közlése szerint valószínűleg a helyi egyház is templombezárásokkal küzdene, mint Kanada
más részein, ha nem lennének a fülöp-szigetekiek, akiknek 80 százaléka katolikus.
Ötven évvel ezelőtt megszokott volt etnikai plébániák létrehozása; most minden
ilyen plébánia a Fülöp-szigeteki közösségeké.
British Columbia évtizedeken keresztül Kanada legszekularizáltabb része, míg
Quebec a francia katolicizmus bástyája volt. Torontóban a skót presbitarianizmus,
Albertában az evangéliumi keresztény szubkultúra volt jelentős. A Csendes-óceán
másik partjáról érkező bevándorlók átalakítják a vallási helyzetet Vancouverben: a
Kínából származó letelepülők közül sokan áttérnek a keresztény hitre; az evangéliumi egyházakhoz való csatlakozás többnyire a vallásszabadság iránti vágyukból
fakad, amelyet hazájukban korlátoznak. Az aktív vallásosság nemcsak keresztény
jelenség: hindu, muszlim, szikh háttérrel érkező bevándorlók gyakran vallásosabbá válnak Nyugaton. Elsősorban a fiatalabb generációk fordulnak buzgóbban
a hit felé.
Az Angus Reid Intézet 2015-ben végzett felmérése szerint az 50 év alatti, a Kanadában született felnőttek 19 százaléka vett részt vallási szertartáson több mint egyszer egy hónapban; a más országból érkezettek között ez az arány 59 százalék
volt. Az 50 évnél idősebbek körében a kanadai születésűek 25 százaléka, a bevándorlók 34 százaléka gyakorolja rendszeresen vallását. Forrás: V. Rádió Magyar Kurír

