
 

HÍREINK:   
 Ha teheti, támogassa egyházunkat adója 1%-val. Egyházunk technikai 
száma: 0011  Az adó 1%-ával is támogatható alapítványaink:  1. Újszászi Szent Ist-
ván Alapítvány. Adószáma: 18842982-1-16 Célja: az újszászi templom és temető 
működésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet, hitoktatás, kultúra terjesz-
tése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; számlaszáma: 
70300053-11031631 
2. Szászbereki Kisboldogasszony Alapítvány. Adószáma: 18842975-1-16 Célja: a szász-
bereki templom működésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet, hitoktatás, kul-
túra terjesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; a Kolping 
Iskola támogatása; számlaszáma: 70300053-11031648. 
3. Rékasi Szent Imre Alapítvány. Adószáma: 18842999-1-16  Célja: a zagyvarékasi 
templom és temető működésének támogatása, segítése, a katolikus hitélet, hitoktatás, 
kultúra terjesztése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; szám-
laszáma: 70300053-11031655. Támogassuk – lehetőségeink szerint, - nagylelkűen ala-
pítványainkat.  
 Kérem a kedves testvéreket, hogy aki szeretne szentmisét kérni elhunyt sze-
retteiért, 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 
elfogadott időpontban szívesen vállalom.   

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 bár-
mikor fogadjuk a testvéreket. Temetések és szentmi-

sék idejét leszámítva. 
A mai olvasmány Jeremiás próféta könyvé-
ből való. A próféta küldetéséről szól. A 70. Zsol-
tárból vett válasz így szól: „Ajkam hirdeti, * igaz-
ságodat Uram.” A szentlecke Szent Pál korintu-
siakhoz írt első levélből való, az Újszövetség 
egyik gyöngyszeme: a szeretethimnusz.  Az 
alább olvasható evangéliumban az Úr Jézus a 
názáreti – elutasító - fogadtatását olvashatjuk. 
 

.† Evangélium Szent Lukács könyvéből  4, 21-30 
  
  Abban az időben: Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: ,,Ma beteljesedett az 
Írás, melyet az imént hallottatok.'' Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fön-
séges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. ,,De hát nem József fia ez?'' -- kérdez-
gették. -   Ekkor így szólt hozzájuk: ,,Biztosan ezt a mondást szegezitek majd ne-
kem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk -- 
Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!'' Majd így folytatta: 
  ,,Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Iga-
zán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három 
évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De 
közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő öz-
vegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s 
egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.'' 
  Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a vár-
oson kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szé-
lére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.  Ezek az evangélium igéi. 
AZ EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSBA  UTAZIK FERENC pápa február 3. és 5. 
között. Az arab országba azért megy, hogy Abu-Dzabiban részt vegyen egy 
vallásközi találkozón, melynek témája az emberi testvériség. 
MA ÚJSZÁSZON A REGGEL 8 ÓRAI SZENTMISE ÉS „Balázs áldás”  után EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁ-
DÁS LESZ AZ ESTI SZENTMISÉIG. EZ IS FONTOS RÉSZE ANNAK, HOGY FELKÉSZÜLJÜNK A 2020. szept-
ember 13-tól 20-ig BUDAPESTEN TARTANDÓ 52. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUSRA. (HA-

SONLÓ SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ ZAGYVARÉKASON IS MÁRCIUS 5-ÉN). A felkészüléshez tartozik az 
is, hogy a múlt vasárnapi, mai és a következő lapszámainkban összefoglalót olvashatunk 
az Eucharisztikus Kongresszusok történetéről, melyet a NEK honlapjáról (www.iec2020.hu) 
másolok ide részletekben. (Ez most átkerült lapunk 2. oldalára) (A fenti honlapon gazdag 
információs anyag található). 
Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményét 
adjuk közre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai örömmel fogadták 
az erdélyi püspökök meghívását a Szentatya, Ferenc pápa romániai látogatása 
alkalmából. A meghívásnak hálás szívvel teszünk eleget. Bátorítjuk a magyaror-
szági híveket és minden jóakaratú embert, hogy minél többen köszöntsük együtt 
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Szentmisék rendje templomainkban 

    ÜNNEPEK, emléknapok, (névnapok) 

  Február 3. vasárnap           Újszász:          8.00           ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 

                              Zagyvarékas:               10.00           Balázs vértanú püspök, Oszkár 

           Szászberek:                15.30             A mai (febr. 3.) szentmisék 

után Balázs 

            Újszász:                       17.30                    áldásban  részesülhetünk 

 Február 4. hétfő   Ú. Zagyva-parti Otth.:  10.00             András, Veronika, Ráhel 
 Február 5. kedd            Zagyvarékas:        16.00            Ágota, Etelka, Ingrid 
 Február 6. szerda                                Ú.: 7.30            Miki Pál és vt.társai, Dorottya, Dóra 

 Február 7. csütörtök                         Ú.: 16.00          Richárd, Tódor, Trisztán, Rómeó     

 Február 8. péntek                                   Ú.:  7.30          Emiliáni Jeromos, Aranka 

 Február 9. szombat              Zr.:  8.00         Erik, Abigél, Alex 

 Február 10. vasárnap                      Ú.:    8.00           ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

                                    Zagyvarékas: 10.00        Skolasztika, Elvira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                        Szászberek:           15.30                                        

                                        Újszász:               17.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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a Szentatyát a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyen, azon a földön, amely nekünk 
is kedves, és ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda. 
Imádkozzunk együtt a Szentatyával Csíksomlyón június 1-jén, azon a napon, ame-
lyet idén fogadalmi búcsúnak is nyilvánítottak. Kérjük mindnyájunk számára a Se-
gítő Szűz Mária közbenjárását. Budapest, 2019. január 28.     A Ma-

gyar Katolikus Püspöki Konferencia  Magyar Kurír 
1910-ben a kongresszus átkelt az óceánon, és Montréalban, Kanadában szervezték 
meg. Miközben egyre nőtt a külföldi küldöttségek jelentősége, a madridi (1911) és főként 
a bécsi (1912) kongresszusokon a közvéleményre erős hatást gyakoroltak a hatalmas 
méretű ünnepek és főként az impozáns eucharisztikus körmenetek. 
Az első világháború után a hagyomány a római kongresszussal (1922) folytatódott, XI. 
Piusz pápasága idején. Innentől kezdve, a két világháború közötti időszakban a kong-
resszusok nem foglalkoztak többé a „laikus" államokkal szembeni követelésekkel, sokkal 
inkább a keresztény misztériumba vetett hitről tett pozitív tanúságtételt helyezték elő-
térbe. 
A II. világháború utáni időszakban az eucharisztikus kongresszusok és a liturgikus moz-
galom közötti kapcsolat elkezdi megteremni gyümölcseit, amennyiben a rendezvények 
középpontjában mindinkább a szentmise áll. Az Egyház új korszaka a müncheni kong-
resszuson (1960) érik be, ahol hála Doepfner bíborosnak és a figyelmes teológusok egy 
csoportjának az Eucharisztia tiszteletének minden megnyilvánulása a szentmiseáldozat-
tal kapcsolatban nyer értelmet. 
Ezen túlmenően, az eucharisztikus kongresszusok kiindulásának teológiai elveit felfris-
sítve J.A. Jungmann atya azt javasolta, hogy ezeket a rendezvényeket, amelyeknek 
csúcspontja a pápai legátus által celebrált szentmise, „Statio Orbis"-ként értelmezzék, 
vagyis „olyan állomásként, ahol egy közösség imára és elkötelezettsége megújítására 
hívja fel az egyetemes Egyházat", utalva a „Statio Orbis" római szokására. Az eucharisz-
tikus kongresszusokat így teljes mértékben integrálták a II. Vatikáni Zsinat liturgikus, te-
ológiai és lelki megújulásának folyamatába, és új arculatukat rögzítette a De sacra com-
munione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam című 1973-as római szertartás-
könyv (109-111.sz.). 
A Zsinat utáni időszakban az eucharisztikus kongresszusok Bombaytől (1964) Bogotáig 
(1968), Melbourne-től (1972) Philadelphiáig (1976) és Lourdes-ig (1981) egyre inkább 
megnyílnak a világ örömei, fájdalmai, reményei és szükségei felé, és az Eucharisztiából 
kiindulva felajánlják hozzájárulásukat az emberibb és igazságosabb társadalom kialakí-
tásához. 
A család, a béke és a szabadság egyetemes értékei, valamint az új evangelizáció szük-
ségessége áll az eucharisztikus kongresszusok középpontjában, amelyek Nairobitól 
(1985) bejárják a világot Québecig (2008), olyan példaértékű kongresszusokon át, mint 
Szöul (Korea, 1989), Sevilla (Spanyolország, 1993), Wrocław (Lengyelország, 1997), 
Róma (2000. jubileumi szentév), Guadalajara (Mexikó, 2004), Québec (Kanada, 2008), 
Dublin (Írország, 2012). A legutóbbi kongresszuson (Cebu, Fülöp-szigetek, 2016) nagy 
erővel került előtérbe a kapcsolat az Eucharisztia és az Egyház küldetése között. 
RENDKÍVÜLI HÍR: Ászja Bibi szabad, elhagyhatja Pakisztánt 
2019. január 29. kedd, 11:34 A pakisztáni legfelsőbb bíróság január 29-én elutasította a 
felmentő ítélet elleni fellebbezést, ezért a káromlásért korábban halálra ítélt keresztény 

édesanya végre elhagyhatja az országot, ahol a szélsőségesek fenyegetése miatt 
nincs biztonságban az élete. 2018. október 31-én a bíróság már felmentette a káromlás 
vádja alól Ászja Bibit. A szélsőségesek fellebbeztek a felmentő ítélet ellen, de ezt a 
legfelsőbb bíróság most elutasította: Aszíf Szájíd Khosza bíró 2019. január 29-én reg-
gel hozta meg a végső ítéletet, amelyet az Avvenire, az olasz püspöki konferencia hír-
portálja azonnal közzétett. A keresztény édesanya kilenc évet töltött börtönben, most 
végre elhagyhatja az országot és találkozhat lányaival, akik valószínűleg már külföldön 
vannak. A végső ítélet meghozataláig Ászja Bibit védett, titkos helyen rejtették el. Csak 
félig volt szabad, hiszen az iszlamista csoportok halállal fenyegették, ha elhagyja az 
országot. Ezekben a nehéz hónapokban mindvégig vele volt férje, Asik Mászih. Védő-
ügyvédje, a muszlim Szajful Maluk az őt ért fenyegetések miatt már tavaly november 
3-án kénytelen volt elhagyni az országot, Hollandiában és az Egyesült Királyságban 
talált menedéket, de most úgy döntött, visszatér Pakisztánba, hogy jelen legyen a 
végső ítélet kihirdetésekor. Forrás: Avvenire - Magyar Kurír 
Novak Djokovic: Fontosabb az, hogy ortodox keresztény vagyok, mint az, hogy spor-

toló 2019. január 29.   A szerb teniszezőnek biztos helye lenne a legnagylelkűbb 
sportolók listáján, és kereszténységéről is gyakran tanúságot tesz. 
Novak Djokovic, aki hat hónapig nem játszhatott könyökfájdalmai miatt, és nemrég, 
az Australian Openen tért vissza a pályára, hetven ATP-tornát nyert meg egyéni-
ben; tizenöt Grand Slamet (a négy legfontosabb tenisztorna összefoglaló neve); 
hét Australian Opent – és folytathatnánk a sort. Mégis: a hite fontosabb számára, 
mint a tömérdek eddig elért bajnoki cím. Rendszeresen olvassa a Bibliát, és ilyen 
kijelentéseket tesz: „Előrébb való számomra az, hogy ortodox keresztény vagyok, 
mint az, hogy sportoló”. 
Amikor 2011-ben átvette Iréneusz pátriárka kezéből a Szerb Ortodox Egyház legma-
gasabb kitüntetését, a Szent Száva-díjat, nyilatkozott így: „Ez a legfontosabb cím éle-
temben, mert az, hogy ortodox keresztény vagyok, előrébb való számomra, mint az, 
hogy sportoló.” Az elismerést azért kapta, mert anyagilag támogatta számos egyházi 
épület felújítását szülőhazájában, Szerbiában. 
A sport révén vagyonokat kereső Djokovic számtalan jótékony ügyet bőkezűen támo-
gat. Tavaly decemberben a nevét viselő alapítvány 94 000 eurót adott egy szerbiai 
iskola felújítására. Októberben éttermet nyitott Szerbiában, amely ingyen ételt kínál a 
hajléktalan és más rászoruló embereknek. „Számomra nem jelentenek problémát az 
anyagiak. Annyit keresek, hogy egész Szerbiát etethetném. Azt gondolom, megérdem-
lik, olyan sok támogatást kaptam tőlük” – fogalmazott. 
Djokovic, akinek gyerekkorát meghatározta a délszláv háború, különösen szívén viseli 
a szerbiai gyermekek sorsát; 2015-ben alapítványa a Világbankkal fogott össze érde-
kükben. Nagylelkűségét látva az UNICEF 2015-ben kinevezte jószolgálati nagykövetté 
Szerbiába. „Novak Djokovic a gyermekek bajnoka szerte a világon. Megmutatja, hogy 
a határozott hangok és tettek igenis számítanak, igenis javítani tudnak a gyermekek 
sorsán, különösen a legkisebbekén” – mondta Yoka Brandt, a szervezet igazgatóhe-
lyettese. 



Djokovic soha nem feledkezett el gyökereiről. Amikor 2014-ben feleségül vette Jele-
nát, akivel egy középiskolába jártak Belgrádban, a montenegrói Sveti Stefan szige-
tén kötöttek házasságot (a teniszbajnok édesapja montenegrói, édesanyja horvát 
származású), a Praskvica-monostorhoz tartozó Szent István-templomban. 
Forrás: Aleteia.org  Magyar Kurír 


