
HÍREINK:  Az újszászi Karitász karácsony előtti tevékenységéről fényképeket, 
valamint egy rövid VIDEÓFILMET láthatunk az Újszászi Római Katolikus Egyház-
község Facebook oldalán, amelyet január 2-ig 2777-en láttak. 
 Az utóbbi időkben kevesebben jöttek be a plébániára, hogy használt ruhát 
kérjenek. Ezért kérjük a ruha adományt adni szándékozókat, hogy fogadják megér-
téssel, ha nem tudjuk átvenni adományaikat. 
 SZÁSZBEREKEN Vízkereszt napján, január első vasárnapján de.11-kor, 
kezdjük a szentmisét. Január 13-ától visszaáll a fél 4-es kezdés.   
 Rövidesen – még e hónap folyamán – elkezdjük az elsőáldozásra előkészítő okta-
tást. Szeretettel várom a jelentkezőket. 
 Az újszászi egyháztanács január 10-én este gyűlést tart. Ezzel kapcsolatban örül-
nék, ha akár az egyháztanács tagjaitól, akár más kedves hívektől javaslatokat, ajánlások 
érkeznének az egyházközség életének megújítása érdekében. Erre a szándékra kérem 
minden kedves testvér imáit is. 
 Kérem a kedves testvéreket, hogy aki szeretne szentmisét kérni elhunyt szeretteiért, 
vagy más jó szándékra, az szíveskedjék azt jelezni a plébánián. 
 Vízkereszt ünnepe után ősi és tiszteletreméltó szokás kérni lakásunk, házunk 
megáldását. Jó kifejezése ez az imádság erejébe vetett hitünknek. Kölcsönösen elfoga-
dott időpontban szívesen vállalom. 
 Ma délután 3 órakor a zagyvarékasi templomban a kecskeméti Kodály Zoltán ének-
zene iskola Aurin leánykarának koncertjét hallgathatjuk meg.  

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 olvasmány Izajás próféta könyvéből való: 
„Jeruzsálem.. népek jönnek világosságodhoz kirá-
lyok a benned támadt fényességhez.” A 71. Zsol-
tárból vett válasz így szól: „Hódoljon előtted, Iste-
nem, * a föld minden nemzete!” A szentlecke 
Szent Pál efezusiakhoz írt levélből való: „... A pogá-
nyok is társörökösök...”. Az evangélium a 3 bölcs 
példájával tanítja, hogy Isten minden népet meghív 
az ő országába. 
.† Evangélium Szent Máté könyvéből  2, 1-12 

. 
  Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, 
napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött 
királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.'' Meghallotta 
ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat 
és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok 
így válaszoltak: ,,A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Juda 
földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert belőled jő ki a 
fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.''    Erre Heródes titokban magához 
hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. 
Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a 
gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódol-
jak előtte!'' Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, 
amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a 
Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott 
látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitot-
ták kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.   Mivel 
álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek 
vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. 
40 misszionáriust öltek meg 2018-ban. Kétszerese a 2017-es adatoknak A Fides misz-
sziós hírügynökség közzétette idei éves jelentését. A 2018-as év során 40 misszionáriust 
öltek meg világszerte: 35 papot, egy szeminaristát, 4 világi személyt. Ez az adat majdnem 
a kétszerese a 2017-ben életüket vesztetteknek, amikor 23 misszionárius halt meg erősza-
kos körülmények között. A „misszionárius” szót a hírügynökség minden megkereszteltre 
érti, akik a keresztség jegyében Isten népének tagjaivá és ezáltal misszionárius tanítvá-
nyokká is váltak. Minden megkeresztelt – bármi legyen is a funkciója az egyházban és fel-
készültsége a hitben – az evangelizáció aktív szereplője. Tehát a Fides hírügynökség éves 
listája már egy ideje nem a szűk értelemben vett ad gentes misszionáriusokra vonatkozik, 
hanem az egyház életében elkötelezett minden megkereszteltre, akik erőszakos módon 
vesztették életüket, nemcsak a hit elleni gyűlöletből eredően. Ezért nem használják a „vér-
tanú” kifejezést a jelentésben, ha csak nem az etimológiai jelentésében mint „tanúság-
tevő”, mert nem kívánnak ítéletet hozni velük kapcsolatban, amelyet esetleg majd a 
jövőben az egyház hoz meg ügyükben.      40 megölt misszionárius négy kontinensen  
Afrikában 19 papot, egy szeminaristát és egy világi misszionáriust öltek meg: Nigériá-
ban, a Közép-Afrikai Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Ele-
fántcsontparton, Kamerunban, Dél-Szudánban, Kenyában és Malawiban. Amerikában 
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Szentmisék rendje templomainkban 

    ÜNNEPEK, emléknapok, (névnapok) 

  Január 6. vasárnap             Újszász:          8.00           VASÁRNAP: VÍZKERESZT ÜNNEPE 

                              Zagyvarékas:               10.00          Gáspár, Menyhért, Boldizsár 

           Szászberek:        !!!!! 11.00      

            Újszász:                       17.30    
 Január 7. hétfő  Újszász Zagyva-parti Otth.: 10.00 +11.00            Bálint, Rajmund, Attila 
 Január 8. kedd               Zagyvarékas:       15.00            Szeverinusz, Szörény   
 Január 9. szerda                             Újsz.: 7.30           Juliánusz, Marcella, Marcell                                              

 Január 10. csütörtök                         Ú.: 16.00         Vilmos, Vilma, Melánia 

 Január 11. péntek                                   Ú.:  7.30          Ágota, Honoráta, Tasziló 

 Január 12. szombat                           Zr.:  8.00       Ernő, Erneszta 

 Január 13. vasárnap                        Ú.:    8.00           URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

                                    Zagyvarékas: 10.00       Veronika, Hiláriusz, Vidor, 

Csongor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                        Szászberek:  !!!!!  15.30          

                               Újszász:                17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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12 papot és 3 világi hívőt gyilkoltak meg: Mexikóban, Kolumbiában, Nicaraguában, Ve-
nezuelában, Ecuardorban, El Salvadorban és Peruban. Ázsiában 3 papot gyilkoltak meg: 
a Fülöp-szigeteken és Indiában. Európában egy pap vesztette életét erőszakos körülmé-
nyek között Németországban. Alain-Florent Gandoulou atyát, kongói papot, a berlini fran-
cia nyelvű katolikus közösség káplánját egy erőszakos vita után ölték meg irodájában 
idén február 22-én.  Az okok  A gyilkosságok okai között idén is sokszor szerepel az 
emberrablás vagy betörési kísérletek során megölt misszionárius esete. Ezeket a sze-
génység, lepusztult társadalmi közegben követik el, ahol az erőszak szabályozza az éle-
tet, az állami hatóságok nincsenek jelen vagy a korrupció és a kompromisszumok miatt 
nagyon gyengék, vagy ahol a vallást eszközként használják fel más célokra. Minden 
esetben a papok, szerzetesek és világiak osztoznak az átlagemberek mindennapjaiban, 
elviszik nekik az evangéliumi tanúságtételt a szeretetről és mások szolgálatáról a remény 
és a béke jeleként. Igyekeznek enyhíteni a leggyengébbek szenvedéseit és felemelni 
hangjukat megtaposott jogaik védelmében, elítélve a rosszat és az igazságtalanságot. 
Személyes biztonságukat veszélyeztető helyzetekben is a polgári hatóságok vagy szer-
zetesi elöljáróik felhívása ellenére ezek a misszionáriusok a helyükön maradtak, tudatá-
ban a vele járó kockázatoknak, hogy hűek maradjanak felvállalt elkötelezettségüknek. 
Eltűnt misszionáriusok, akikről nincs hír Vannak olyan misszionáriusok, akiket elraboltak, 
de nincs hír sorsuk felől. Ezek közé tartozik P. Paolo Dall’Oglio olasz jezsuita, akit 2010-
ban raboltak el a szíriai Raqqában. Elrablását egyetlen csoport sem vállalta soha ma-
gára. Egy ideje nincs hír P. Gabriel Oyaka nigériai szerzetesről, akit 2015-ben raboltak el 
Kogi államban. Nincsenek biztos hírek Gloria Cecilia Narvaez Argoty nővérről, kolumbiai 
misszionáriusról, akit 2017-ben rabolt el az Al Qaeda terrorszervezet Maliban. Fogvatar-
tói kezén van továbbra is P. Pierluigi Maccalli, az Afrikai Missziók Társulatának szerze-
tese, akit idén szeptemberben raboltak el Nigerben.   1980-2017 között meggyilkolt 
pasztorális munkatársak A Fides missziós hírügynökség adatai szerint 1980-1989 között 
115 misszionárius vesztette életét erőszakos körülmények között. Ez a szám valószínű-
leg nem teljes, mert csak azokról az esetekről beszél, amelyekről biztos információval 
rendelkeznek. 1990-2000 között 604 misszionáriust öltek meg. Ez a szám jelentősen 
magasabb az előző évtizedhez képest. Itt azonban figyelembe kell venni különböző té-
nyezőket: az 1994-ben végrehajtott ruandai népírtás legalább 248 egyházi áldozatot kö-
vetelt; a tömegtájékoztatásban felgyorsult a hírek terjesztése a legfélreesőbb helyekről 
is; továbbá már nemcsak a szűk értelemben vett ad gentes misszionáriusokat vették fi-
gyelembe, hanem minden egyházi munkatársakat, akik erőszakos módon haltak meg 
vagy életüket áldozták tudatában a kockázatnak, amivel szembe kellett nézniük, de nem 
akarták magukra hagyni a rájuk bízott személyeket. 2001-2017 között összesen 416 
pasztorális munkatársat gyilkoltak meg világszerte. V. R. 
    Jánosi József polgármester úr és Kézér Zoltán alpolgármester úr aktív közremű-
ködésével közelmúltban tervbe vettük az orgona már elkezdett felújításának folytatását. 
Ha minden az elképzelések szerint történik 2019 őszére megvalósul a terv. Bővebb tájé-
koztatás erről az Advent 4. vasárnapi  számunkban jelent meg. Itt csak a támogatáshoz 
szükséges számlaszámot: 70300053-10014994 és a beírandó közleményt ismétlem 
meg: „Építsünk orgonát” Előre is köszönünk minden adományt. 
Esztergomban mutatott be szentmisét újév napján Erdő Péter bíboros2019. január 2. 

Erdő Péter bíboros mutatott be ünnepi szentmisét az esztergomi bazilikában január 1-jén, 
Szűz Mária istenanyaságának ünnepén. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük. 
Krisztusban Kedves Testvérek! - Krisztus Jézusban közénk született a béke, benne telje-
sedtek be a próféta szavai, hogy „ő maga lesz a béke”. Amikor az evangélium szerint a 
pásztorok meghallják az angyal szózatát, amely békét hirdet az embereknek, elindulnak 
megkeresni az újszülöttet. Meg is találják Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 
A mai ünnepen Szűz Máriát mint Isten Anyját tiszteljük. Hitvallás a mai ünnep, mert azt 
hirdeti, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az, aki kiengesztelte Istent az 
emberiséggel. Ő tette lehetővé, hogy újra teljes összhangba kerüljünk Istennel, önmagunk-
kal, a többi emberekkel és az egész teremtett világgal. Ferenc pápa idei békeszózatában 
ugyanezt hangsúlyozza. Nekünk mint keresztényeknek, Krisztus tanítványainak küldeté-
sünk, hogy békét hirdessünk mindenkinek. Jézus Krisztus önmagában engesztelte ki, ön-
magában egyesítette az istenséget az emberséggel. Egész emberi életét az Atya akaratá-
hoz igazította. Ha mi is teljes szívünkből és minden erőnkkel Istent akarjuk szeretni, és hi-
tünket nem csupán szabadidős programnak tekintjük, akkor rend és harmónia költözik az 
életünkbe, a harag és a türelmetlenség helyét, az önmagunkkal való elégedetlenség helyét 
elfoglalja a hála és a szelídség, amely másokra is kisugárzik.- Így tudjuk előmozdítani a 
békességet a többi emberrel is, mert a türelem, a mások iránti tisztelet és a kedvesség sok 
ellenszenvet és előítéletet legyőz. Persze az emberek között mindig kettőn áll a béke. Le-
hetnek olyan helyzetek, amikor minden igyekezetünk ellenére is igazságtalan támadások, 
kegyetlenség vagy erőszak fogadja a jóindulatú közeledést. A jogos önvédelemről szóló 
keresztény tanítás ma is érvényes, de mindig törekednünk kell arra, hogy ne ragadjon 
el a gyűlölet és a bosszú örvénye, hogy kihasználjuk a megbékélés minden lehetősé-
gét a családban, szűkebb környezetünkben, a társadalomban és a világban. Manap-
ság sokat beszélnek arról, hogy a teremtett világgal is békességben kell élnünk. Ez azt 
jelenti, hogy felelősek vagyunk környezetünkért. Védenünk kell az állat- és növényvilá-
got. Védenünk kell a földet, hogy továbbra is az emberiség otthona maradjon. De a 
természet összefüggései bonyolultak. Sokszor magunk sem tudjuk felmérni tetteink 
hatását. És persze hozhat a természet olyan változásokat is, amelyek tőlünk függetle-
nül az emberiség pusztulásához vezetnek. De a természet is Isten uralma alatt áll. Ne-
künk pedig évről évre meg kell újítanunk bizalmunkat Isten gondviselő szeretetében. A 
2019-es év új feladatokat és lehetőségeket hoz számunkra. Magyar egyházunk nagy 
szeretettel készül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ezért nagyon fontos, 
hogy minden plébánia lelkileg és a szervezés tekintetben is ezt állítsa idei programjá-
nak középpontjába. Ennek a hitoktatásban, a szentségimádás területén, a szentmisé-
ről szóló katekézisben kiváló alkalmai lehetnek. Ugyancsak fontos, hogy a katolikus 
iskolák is bekapcsolódjanak a lelki és közösségi felkészülésbe. Éppen ma, Mária is-
tenanyaságának ünnepén gondoljunk imádattal az Oltáriszentségre. Ezért is van bazi-
likánk közös szentségimádása mindig az év első napján. Hiszen Jézus valóságos em-
berként járt köztünk a földön. Az utolsó vacsorán a kenyérben és a borban mégis – 
isteni hatalommal – testét és vérét hagyta ránk. Ebben a szentségben tehát különösen 
is tiszteljük Krisztus titkát. Ő az, akiben különös módon is közöttünk van isteni és em-
beri természetben a második isteni személy. Benne valósul meg tökéletesen az a har-
mónia, az a béke, amelyet mi is kérünk önmagunk és az egész világ számára. Boldog-
ságos Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj értünk! Ámen.  Magyar Kurír 


