
HÍREINK:  Az újszászi Karitász karácsony előtti tevékenységéről fényképeket 
láthatunk az Újszászi Római Katolikus Egyházközség Facebook oldalán. A Karitász, 
most karácsony előtt, mintegy 120 rászorulónak nyújtott eddig – főként tartós élelmi-
szer adománnyal – segítséget. 
 Az utóbbi időkben kevesebben jöttek be a plébániára, hogy használt ruhát kérje-
nek. Ezért kérjük a ruha adományt adni szándékozókat, hogy fogadják megértéssel, ha 
nem tudjuk átvenni adományaikat. 
 SZÁSZBEREKEN Szent Család vasárnapján (dec. 30-án) és Újév napján a 
szentmisét du. fél 4 ÓRAKOR, kezdjük, a Vízkereszt napján pedig de.11-kor.   
 Szép képek láthatók a Facebook-on a karácsonyi koncertről és egyházközségünk 
más eseményeiről is. 
 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. Kará-
csony másnapján Újszászon reggel 8, Zagyvarékason de. 10-kor lesz szentmise.  
 Zagyvarékason tervbe vettük az orgona már elkezdett felújításának folytatását. Ha min-
den az elképzelések szerint történik 2019 őszére megvalósul a terv. (Cikk a 2., 3. oldalon). 
 Év végi hálaadó szentmise dec. 31-én: Zagyvarékas: 16.00, Újszász: 17.30-kor. 

REMÉNY TANÚI  katolikus plébániai hetilap. Kiadja az Újszászi és Zagyvaré-

kasi 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                        Fe-

lelős kiadó: Miklós János plébános  Sokszorosítás: Az újszászi plébánián Hivatalos 
 idő a plébániai irodán: hétfőtől péntekig 8-12 óráig, de otthon tartózkodás idején bármi-

kor fogadjuk a testvéreket. Temetések és szentmisék idejét leszámítva. 

A mai olvasmányban Mikeás próféta Betlehemről 
szóló jövendölését hallhatjuk: „Te, efratai Betlehem, 
bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, 
mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni 
fog Izrael felett.” A 79. Zsoltárból vett válasz így 
szól: „Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd 
ránk arcodat, és szabadok leszünk.” A szentlecke 
a Zsidókhoz írt levélből való: Krisztusnak az Atya 
iránti engedelmességére utal: „Íme, elmegyek, 
hogy teljesítsem akaratodat...” Az evangélium Má-

ria boldog látogatását mondja el, idős rokonánál, Erzsébetnél. 
.† Evangélium Szent Lukács könyvéből  1, 39-45 
 . 
  Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába 
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 
  Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, 
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: 
  ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan 
lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült kö-
szöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki 
hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!'' Ezek az evangélium igéi. 
Segélyt küld Indiába a püspöki konferencia 2018. december 10. Az alábbiakban közöljük 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 10-én kiadott közlemé-
nyét. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntött arról, hogy tízmillió forintos se-
gélyt 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 egy-
millió embert evakuáltak, és több százra tehető a halottak száma. A püspökök testülete 
kéri a hívőket, hogy imáikban emlékezzenek meg a katasztrófa áldozatairól.   Buda-
pest, 2018. december 10. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  Forrás: MKPK Sajtószolgálat 

Magyar Kurír 
Országszerte megemlékeztek Boldog Brenner János vértanúról 2018. december 20. Or-
szágszerte megemlékeztek Boldog Brenner Jánosról első liturgikus emléknapjához, 
december 15-éhez kapcsolódva. A vértanú ereklyéjét több település templomában el-
helyezték, a győri papnevelő intézet növendékei pedig szemináriumuk egykori tanuló-
jára emlékeztek. December 15-én Boldog Brenner János csontereklyéjével gazdago-
dott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Napkor római katolikus temploma. Az ereklye-
tartó fölött elhelyezték Muka Gábor csávolyi plébános Brenner Jánost ábrázoló fest-
ményét, melyen a vértanú pap liturgikus ruhát visel piros stólával, bal kezében a vérta-
núság pálmáját tartja, jobb kezével pedig az Oltáriszentséget őrző burzára mutat. A 
festményt Zubály Lajos napkori plébános áldotta meg az ereklye elhelyezésének ün-
nepségén. A csontereklyét a Szombathelyi Egyházmegye adományozta Zubály Lajos 
plébános kérésére; az adományozást Brenner József nagyprépost, nyugalmazott püs-
pöki helynök, a vértanú öccse is támogatta. Brenner József 2009 szeptemberében lá-
togatott el Napkorra, ahol előadást tartott testvéréről. 
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Szentmisék rendje templomainkban 

    ÜNNEPEK, emléknapok, (névnapok) 

 December 23. vasárnap           Újszász:      8.00         ADVENT 4. VASÁRNAPJA 

                              Zagyvarékas:               10.00         Kety János, Viktória 

           Szászberek:       !!!!!  15.00              

            Újszász:                      17.30    
 December 24. hétfő       Szászberek.:            20.30          KARÁCSONYI „éjféli” szentmise 
     Zagyvarékas:      22.00          KARÁCSONYI „éjféli” szentmise 
 December 25. kedd        Újszász                00.00           KARÁCSONYI ÉJFÉLI 

szentmise 

                                              Újszász:                 8.00           KARÁCSONY 1. NAPJA 

   Zagyvarékas:     10.00 

                                               Újszász:            17.30    

 December 26. szerda Újsz.: 8.00   Zr.:  10.00       Karácsony 2. napja,  István vértanú                                              

 December 27. csütörtök                   Ú.:16.00          János apostol, evangélista 

 December 28. péntek                          Ú.:   7.30           Aprószentek, Kamilla 
 December 29. szombat                 Zr.:     8.00      Becket Tamás, Tamara 

 December 30. vasárnap                  Ú.:    8.00           SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA 

                                   Zagyvarékas: 10.00       Dávid, Hunor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                        Szászberek: !!!!!  15.30           

                             Újszász:                 17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Ugyancsak december 15-én helyezték el új tartójában a debreceni Megtestesülés-templom 
Brenner János-ereklyéjét, melyet január 7-én kapott a közösség. Az ereklyét Palánki Ferenc 
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök kérte a Szombathelyi Egyházmegyétől, hogy Brenner 
János – mint az Eucharisztia mártírja – legyen a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra való felkészülést segítő programsorozat védőszentje. 
* * *         December 16-án a 20. század két jelentős szentjének ereklyéjét is elhelyezték 
a Vas megyei Torony plébániatemplomában. Az ünnepre a hívek imakilenceddel készül-
tek. Az egyik ereklye II. János Pál pápa ruhaereklyéje, a másik pedig Brenner János 
csontereklyéje, melyeket Perger Gyula plébános kérésére ajándékoztak az egyházköz-
ségnek. Az ereklyék elhelyezése ünnepi szentmise keretében történt, amelynek főceleb-
ránsa Brenner József volt. 
Szentbeszédében Brenner József visszaemlékezett az 61 évvel ezelőtt történt tragédi-
ára. Hozzátette, sokszor kapunk a Jóistentől nehézségeket, de ez mindig azért van, mert 
Isten valóban a javunkat akarja. Isten mindenkit az üdvösségre hív. Akit mások megaláz-
nak Jézusért, azt az Atya felmagasztalja. Brenner Jánost a megalázás után az Atya fel-
magasztalta, és ma a boldogok sorában tisztelhetjük. Ez azt jelenti, hogy az Úr színelá-
tása az osztályrésze. 
II. János Pál tetteivel érdemelte ki, hogy szentként tiszteljük. Emberek voltak mindketten, 
mint mi. Ők az Úr előtt vannak már, példaképeink lehetnek és közbenjárnak értünk Isten-
nél. Kérjük az itt elhelyezett ereklyék szentjeit, hogy segítsenek bennünket Jézus nyo-
mában járni – zárta homíliáját Brenner János testvére. 
* * *   December 16-án este a Győri és a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei 
elöljáróik jelenlétében megkoszorúzták a vértanú áldozópap emlékművét a Győri Hittu-
dományi Főiskola és Papnevelő Intézet udvarán. A növendékek a megemlékezés ko-
szorúját és az égő mécsest a szeminárium épületében nemrég felavatott emléktáblánál 
is elhelyezték. Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Győri Egyházmegye Magyar Kurír 
Alább a Zagyvarékasi Önkormányzat tájékoztatóját – csekély kiegészítéssel - köz-
löm: „Építsünk közösen orgonát! Zagyvarékas Község Önkormányzata a templomi 
orgona felújítása mellett döntött. Keressük azokat az adakozó embereket, vállalatokat és 
vállalkozókat, akik szívesen segítenének abban, hogy a zagyvarékasi Katolikus Temp-
lom 105 éve épült és 1960-ban részben felújított orgonája újjáépítésre kerüljön. Hogyan 
támogathat bennünket? A Zagyvarékasi Római Katolikus Egyházközség az újjáépítés, 
felújítás fedezésére létesített bankszámlájára utalhatják támogatásaikat, amelyről igazo-
lást állítunk ki, amelynek segítségével a vállalatok és vállalkozók érvényesíthetik adóked-
vezményeiket! 
Számlát vezető pénzintézet: 3A Takarékszövetkezet, Újszász 
Számla megnevezése: „Építsünk orgonát” - ezt a két szót szíveskedjék a közlemény 
rovatba írni. 

Számlaszám:                      70300053-10014994 
„Sok kicsi sokra megy!” A fenti számlára magánszemélyek befizetését is szeretettel vár-
juk! A befizetések felhasználása nyomon követhető lesz honlapunkon, ahol havonta 
részletesen beszámolunk a gyűjtés és az építés pillanatnyi állásáról és a támogatások 
felhasználásáról. A felújítás különleges értéke. A templomi orgona évszázadokon keresz-
tül formálódott mind a hangszer, amely a liturgia fényét, ünnepélyességét hivatott szol-

gálni mind a rá írt orgonamű- irodalom, különböző korok, nemzetek, és felekezetek 
sajátos igényei és tradíciói szerint. Az egyházi események kiszolgálásán túl Zagyvaré-
kas hangszere alkalmas lesz jeles előadók meghívására turisztikai vonzerőt jelentő ze-
nei események és jelentős művek interpretálására. 
A munkálatok során az orgona legfőbb szerkezeti részei, a játszó asztal, szélládák és 
szélszekrények, traktúra (összekötőrendszer) fúvómű, sípmű alkatrészek cseréje, fel-
újítása, felületkezelése ütemezés szerint valósulhat meg. 
Indulás éve 2019. 
Várható költségek: 8.500 000 millió Ft 
Szeretettel és köszönettel várjuk minden adakozni szándékozó zagyvarékasi polgár 
támogatását, akiknek ezúton is kívánunk Boldog Ünnepeket! 2018. december 21.” 
Együttműködik a magyar és az amerikai kormány az üldözött keresztények megsegítésében 
2018. december 21. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára kormányzati együttműködési megállapodást írt alá december 19-én 
Washingtonban az amerikai USAID kormányszervezettel az üldözött keresztények vé-
delméről és megsegítéséről. 
Az együttműködési megállapodást Magyar Levente és David Moore, az Egyesült Álla-
mok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) főigazgató-helyettese látta el kéz-
jegyével. 
A megállapodást az amerikai fél kezdeményezte – tájékoztatta az MTI-t Magyar Le-
vente, aki hangsúlyozta, hogy ez az egyezmény megalapozza a két ország kormánya 
közötti szervezett együttműködést, és a konkrét tervek közös megvalósítása iránti po-
litikai elköteleződést jelent. 
Az egyezmény „komoly diplomáciai siker, amely a Hungary Helps (Magyarország se-
gít) néven ismertté vált, és a Közel-Kelet üldözött keresztényeinek gyakorlati megsegí-
tését célzó magyar kormányprogram sikerét mutatja” – tette hozzá. Magyar Levente 
közölte: erre a programra az Egyesült Államokban is felfigyeltek, példaként tekintenek 
rá. Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segí-
tett, iskolát, kórházat, templomot épített, nemrégiben pedig a magyar kormány arról 
döntött, hogy 212 millió forinttal támogatja egy új árvaház felépítését Szíriában. Az ár-
vaház felépítése közös magyar–lengyel program, a lengyel kormány ugyanekkora ösz-
szeggel járul hozzá az építkezéshez – mondta Magyar Levente. 
A politikus az MTI-nek hangsúlyozta: a magyar–amerikai kormányzati együttmű-
ködés annak elismerése is, hogy Magyarország hatékony a segítségnyújtásban, 
és komolyan gondolja azt az elvet, miszerint nem a bajt kell importálni, hanem a 
segítséget kell odavinni, ahol szükség van rá. 
A jelenlegi amerikai kormány régóta érdeklődik a Hungary Helps-program iránt, 
Mike Pence alelnök kifejezetten szívén viseli az ügyet, és a magyarok eddig is sok 
konkrét tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel segítették az amerikaiakat – közölte. 
Magyar Levente kiemelte: amerikai tárgyalópartnerei kifejezett elismerésüknek ad-
tak hangot azt illetően, ahogyan Magyarország a különböző nemzetközi fórumo-
kon, köztük az ENSZ-ben is kiáll Izrael biztonsága mellett és az antiszemitizmus 
ellen.Forrás: MTI Magyar Kurír 


