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Mágusok a hit útján 
 

„Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,  

Ki e sötét lelki éjben jászlad’ keresem!  

Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek  

S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.”  

(Hozsanna 23) 

 

 

Krisztus születésének 

történetében vannak 

mindannyiunk számára 

kedves szereplők, akik 

valami miatt el nem 

hagyhatók a karácsonyi 

történetből. Számomra 

egyik ilyen a mágusok 

és az ő betlehemi csil-

lagkövetésük, amely 

mindig karácsonyt idéz. 

Sok-sok legenda fűző-

dik történetükhöz. A 

történelem során még el 

is nevezték őket: Gás-

párnak, Menyhértnek és Boldizsárnak. Bár pontosan azt sem tudjuk, hogy hányan voltak, 

és honnan érkeztek Jézus jászlához, de azt tudjuk, hogy az égi jelet követve értek célba, s 

a csillag már előre jelezte számukra, hogy a megszületett ember sokkal több ügy miatt jött 

a világra, mint csupán némi földi dolgok megvalósítása. 

A mágusok csillagkövetése többet jelent, mint pusztán a logikus gondolatok követését 

útjukon. Volt egy hihetetlen, magával ragadó megérzésük, mégpedig az, hogy keresték az 
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igazságot, és nemcsak kézzelfogható, materiális szinten. Számukra a csillagba vetett hitük 

volt a fontos, és nem a vallásosság. Az igazság keresése, és nem a szóbeszédek vagy má-

sok közismert véleménye. A mágusoknak volt bátorságuk követni azokat a jeleket és uta-

sításokat, amelyek „Istentől” származtak.  

Hívők voltak ők, de nem a mai keresztény értelemben. Hívők, akik a megváltás útján 

haladtak Krisztus felé. Az ő különös útjuk pont arról szól, hogy bár nem ismerték útjuk 

célját, sem a pontos utat, sem a megszületendő királyt, mégis követték a jeleket, amelye-

ket másoktól kaptak.  

A születés történetében az első, akivel megosztják örömhírüket Heródes, az uralkodó, 

aki tudhatja, kit keresnek. Heródes pedig nem is tudva róla, mégis segíti őket keresésük-

ben. S ennek hatására a mágusok nem fontolgatnak, hanem hisznek, és folytatják útjukat a 

hallottak alapján. Rábízzák magukat a misztériumra, a titokra. Rájönnek arra, hogy nem 

politikai megváltót kell keresniük, hanem a misztikust és isteni jelet.  

A mágusok a hit tekintetében példát mutatnak számunkra az igazság keresésében, a ki-

tartásban a hit útján és a helyes Krisztusra találásban, ahol átadhatjuk Neki azt, amink 

van: azaz önmagunkat.  

Kitartóan keressük Jézus urunkat, s kérjük: 

„Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, 

S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.”  

 

 

Kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és találkozást Krisztussal minden kedves 

Testvéremnek! 

István atya 

 

 

Egy emberöltőnyi 

törődés a rászorulókkal 
 

 

Pontosan huszonöt esztendő múlott el 

azóta, hogy a rendszer-változást követően, 

nem sokkal az országos újjáalakulás után, 

megkezdte munkáját a Karitász aszódi 

helyi szervezete. Az újrakezdést egy 

máriabesnyői tanfolyammal segítette a 

Váci egyházmegye, hiszen, ahogy mon-

dani szokás: minden kezdet nehéz! Újra 

kellett tanulni nekünk keresztényeknek is a 

társadalmi segítségnyújtás szabályait. A 

privatizáció évei sokak számára nem várt 

nehézségeket hoztak, sok lett a munka-

nélküli, reményvesztett, elesett ember. 

Hozzájuk kellett eljutni és oly módon 

segíteni, hogy emberségükben ne sértsük 

őket. Mi tagadás, embert próbáló feladat, 

nap mint nap új kihívást jelent számunkra. 

Ennek a karitatív kezdésnek, újragon-

dolásnak volt részese, helyi irányítója 

Tolmácsi Miklósné, Ilona testvérünk, aki 

haláláig vezette az aszódi csoportot. 

E sorok írója 2009 januárjában kapta 
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feladatul az Egyházközségi Tanácstól és 

Dr. Sánta János akkori plébánostól a 

csoport vezetését. 

A világ addigra nagyot változott, ismé-

telten újra kellett gondolni a segítségnyúj-

tást és megint csak úgy, hogy a rászorulók 

ne érezzék alamizsna osztásnak a segít-

séget. A társadalom peremére szorulóknak 

segíteni csak akkor lehet igazán, ha kellő 

helyismerettel rendelkezik szervezetünk, 

mert a rászorulók általában szégyenlik 

szorult helyzetüket. Tehát, a kellő empátia 

egyik alappillére a munkánknak, hiszen 

idősek és fiatalok, középkorúak és 

nagycsaládosok egyaránt vannak gondo-

zottjaink között. 

Az aszódi karitász életében sok minden 

változott az elmúlt huszonöt év alatt, de 

egy valami nem: a segíteni akarás! Az 

állandóságot, jobban mondva a folyama-

tosságot három alapító tag áldozatos 

munkája (is) jelenti a 11 fős csoportban: 

Frajna Miklósné, Détári Péterné és Dr. 

Kolesza Jánosné a kezdetektől napjainkig 

rendszeresen részt vesznek a feladatok 

ellátásban. Elsősorban az ő áldozatos 

munkájukat állítottuk kis ünnepségünk 

középpontjába – az elismerő okleveleket 

Dr. Beer Miklós püspök atya adta át –, 

mert úgy gondoljuk, hogy példaértékű az, 

amit és ahogyan tettek az elmúlt 

negyedszázad alatt. 

 

Klamár Klára csoportvezető 

 

 

Egyházközségünk emlékcsarnoka III. 
 

 

A magyarországi hívő emberek számára 

mérföldkőnek számít az 1990-ben lezáruló 

„rendszerváltásnak” nevezett politikai – 

társadalmi – gazdasági változás, mely 

sokágú folyamatban megtörtént a 

törvénybe iktatott szabad vallásgyakorlás 

is. Ez a változás megszüntette a pártállami 

diktatúrában létező egyházi-vallási életet 

korlátozó törvényeket, rendeleteket az élet 

minden területén. 

Egyházközségünk hozzáláthatott a 1980-

as évek végén megkezdett több irányú 

folyamatok megvalósításához, amelyek 

már Mándok György plébános úr 

szolgálati ideje alatt megkezdődtek. A 

plébánia épülete felújítását, a Szenthá-

romság Alapítvány hívek általi 

létrehozását követő időrendben egy új 

egyházi létesítményt kell megemlíteni. 

Már Mándoki György felvetette a 

gondolatot, hogy a Javítóintézetben is jó 

lenne a hitélettel foglalkozni. Ez a javaslat 

a megvalósulás útjára lépett, amikor az 

intézmény új igazgatója, Szarka Attila 

Imatermet biztosított e célra. Aszód új 

plébánosa, Dr. Huszka Mihály (1990-

1994) pedig megkérte és megkapta Marosi 

Izidor váci megyéspüspöktől (1988-1992) 

az engedélyt a szombati, előesti szentmise 

megtartására. Az első szentmisére 1990. 

október 5-én, a benedikáló (megáldó) 

missa pontificalis, vagyis főpásztori 

szentmisére, Marosi Izidor püspök úr 

részvételével október 10-én került sor.  

Az 1992/93 fordulóján az Egyháztanács, 

majd a Képviselő-testület nagy vállal-

kozásról döntött, amikor ugyan nem 

minden tag egyetértésével, néhányan az 

Egyházközség szegénységére hivatkoztak, 

de Dr. Huszka Mihály plébános mellé, 
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Tolmácsi Miklós elnök vezetésével 

felsorakozott a közösség többsége, és 

elhatározta a Szentháromság Templom 

külső felújítását. Sikerült különféle pályá-

zatokkal, támogatásokkal és segítségekkel 

– ebben a hívek is kivették a részüket – 

megvalósítani ezt a nagy vállalkozást, 

amely Marosi Izidor püspöki szentmisé-

jével 1994. május 29-én zárult. 

A rendszerváltást követő évek lelkes 

időszakában a hitélet is fellendült, a két 

miséző helyen számottevően megnöveke-

dett a templomba-járók száma. Fontos 

esemény az Aszódi Női Karitász 1992. 

május 6-án történt megalakulása, első 

vezetője Tolmácsi Miklósné volt. Az 

aszódi önkormányzat Jánosi János városi 

mérnök tervei alapján új ravatalozó 

építését határozta el. Egyházközségünk a 

Jézus Legszentebb Szíve lerombolt 

javítóintézeti templom „lélekharangjának” 

az adományozásával járult hozzá az új 

létesítményhez. 

Időközben Dr. Keszthelyi Ferenc 

(1992-2003) lett a váci egyházmegye 

püspöke, aki a paphiányra hivatkozva Dr. 

Huszka Mihályt más plébániára helyezett 

át, Aszód katolikusainak a hitéletét pedig 

Tóth Ferenc bagi plébánosra bízta. Az 

1994-96 közötti idő nem tartozik 

Egyházközségünk történetének jelentősnek 

és zavartalannak mondható időszakár. 

Dr. Keszthelyi Ferenc először 1995. 

február 14-én kereste fel Aszódot, amikor 

is megszemlélte a felújított templomot, 

felkereste a Javítóintézetet, találkozott a 

növendékekkel, akiket az elkövetkező 

években többször meglátogatott. Az 

Imaterem megtekintése után, a tábori 

püspök kíséretében felkereste a helyőrségi 

laktanyában létesített Imatermet is. 

Egészen bizonyos, hogy Püspök atyát az 

Aszódon látottak meggyőzték arról a 

követelményről, mi szerint Aszódra papot 

kell helyezni.  

1996. július 7-én mutatkozott be Buzgán 

József Oprem (1996-2006) Egyházközsé-

günk új plébánosa. Ekkor közösségünk 

életében egy új fellendülési hullám indult 

meg. Az alábbiakban ennek nagyobb 

állomásait soroljuk fel. 

Tomkó Ilona testvérünk végrendeleté-

ben Lakótelepi lakását az Egyházközségre 

hagyományozta, melynek eladási árából 

minőségi elektromos orgonával helyettesí-

tettük a már felújításra is alkalmatlan régit. 

Megáldására 1998. november 14-én 

püspöki szentmise keretében került sor.  

1997-től az új kántor Énok Nagy 

Levente, aki az elkövetkező években 

kórus- és orgonahangversenyeket szerve-

zett a Szentháromság Templomban, lett a 

több hangversenyen fellépő Szenthárom-

ság Kórus karnagya. Levente utóda a 

napjainkban is szolgáló Sára László. 

1998-ban több jeles eseményre került 

sor. Megállapodást kötött az Egyházköz-

ség és a Javítóintézet a Kápolna 

működtetéséről, felújításáról, mely 

okmányt megyéspüspökünk és Harrach 

Péter szociális és családügyi miniszter 

aláírásával erősített meg.  

Megjelent az Egyházközségi Híradó  

Dr. Asztalos István szerkesztésében 

(1998.1. sz. -34. számig), ezt követően – 

napjainkig – Dr. Klamár Zoltán végzi a 

szerkesztői feladatokat. Az újság rendsze-

res cikkírói a mindenkori plébánosok és 

szerkesztők, valamint Lorencz Klára, 

Lakos Mária Lujza, Mihályi Erzsébet.  

Megalakult a Szentháromság Kórus, 

első vezetője Módos Tiborné gimnáziumi 

tanárnő.  

Rendszeressé váltak a nyári hittan-

táborok Mihályi Erzsébet hitoktató 

szervezésében, jelentősen gyarapodott az 

első áldozók és a bérmálkozó fiatalok 

száma. Mihályi Erzsébet nemcsak hitok-

tató, hanem az Egyházközségünk egyik 

„tartópillére”. 
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Levéltári kutatás eredményeként az 

Egyházközség rendelkezett egy beltelek-

kel, amelyért Aszód Város Önkormány-

zatától megváltási-kárpótlásban részesült, 

ebből az összegből a 2000. jubileumi évre 

megtörtént a Szentháromság Templom 

teljes belső felújítása, barokk hangulatú 

újrafestése (Tar György festőművész 

munkája.) 

A.I. 

 

 

 

 

 

 

Idvezlégy, kis Jézuska! 
 

Van egy magyar népdal, ami eljátszik a 

gondolattal, mi lett volna, ha a Kisjézus 

„Magyarországba” jött volna a világra. Vá-

lasza az, hogy mi, magyarok, megszántuk 

volna a szükségét, megetettük, betakargat-

tuk volna. 

Miért is kényszerült istállóba a 

Kisjézuska? Mert egy nagyhatalom ural-

kodója, aki az ő országát is bekebelezte, 

számba akarta venni az alattvalói számát. 

Ezért valószínűleg ezrek keltek útra akko-

riban, hogy a szülőföldjükön lehessen ösz-

szeírni őket. Valószínűleg a nagy népván-

dorlásban sokan mások egyéni céljaik jó 

lehetőségét látták: kereskedők, fuvarosok, 

zsebtolvajok, útonállók, és így tovább – ki-

ki a saját szempontjai szerint. 

József is útnak indult, hogy megtegye a 

150 km-t Názáret és Betlehem között, 

mindenórás jegyesével együtt. A Szentírás 

csak annyit ír, Betlehembe érve: „nem ju-

tott nekik hely a szálláson” (Lk 2,7).  Más 

népdalok azonban eljátszanak a szálláske-

resés gondolatával, hogyan is kötött ki az 

emberek keményszívűsége révén a Szent-

család egy istállóban. A népdal gazdag ko-

vácsa, aki az istállóba küldte őket, utólag 

így sopánkodik:  

 

„Ó ha tudtam volna,  

Hogy te vagy Mária,  

Aranyból is, ezüstből is  

Szállást adtam volna,  

Én pedig a hideg földre  

Lefeküdtem volna.” 

 

Nemrégiben felröppent a hír, hogy az 

aszódi javítóintézetben helyezné el a kor-

mány azt a mintegy két tucat kísérő nélküli 

menekült, illetve menedékkérő kis- és fia-

talkorút, akiknek az országos gyermekott-

hon-korszerűsítő program miatt kell el-
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hagyniuk a fóti Károlyi István Gyermek-

központot. 

Lakossági fórumot is hirdettek ezzel 

kapcsolatban október 17-ére, legalábbis azt 

hittük, hogy ezzel kapcsolatban. A Gondo-

zási Központ által kikészített székek ke-

vésnek bizonyultak az érdeklődők számá-

ra. A fórum viszont azzal a bejelentéssel 

indult, hogy a fiatalkorú menekültek 

Aszódra telepítése „nincs napirenden”. In-

nentől kezdve Kubatov Gábor kampánybe-

széde hangzott el. Ami megdöbbentő volt 

számomra: a gyülekezés során tapasztalt 

lincshangulat. Milyen könnyen lehet gyű-

löletre serkenteni az embereket! Honnan 

fakad ez a gyűlölet? Onnan, hogy félünk 

az ismeretlentől. De hogyan lehet ezen a 

félelmen segíteni? Úgy, hogy megismerjük 

az ismeretlent. A népdal kovácsa is az is-

meretlentől való félelmében küldi el a se-

gítségre szoruló párt. Csak mikor már 

megtudja, hogy a Megváltó születésénél 

nem akart asszisztálni, akkor szégyelli el 

magát. Vagy a másik népdal szerint: mi 

magyarok, kényeztettük volna a Kisjézust 

– igen, UTÓLAG, mert mi már tudtuk, ki 

is ő valójában! 

Tévedés azt hinni, hogy minket elkerül-

het a menekültáradat. Ugyanúgy nem fogja 

azt megállítani a kerítés, mint ahogy egy 

idő után a megáradt folyó is „zúgva, bőg-

ve” töri át a gátat. És abban a pillanatban 

gyűlölettel semmire sem megyünk majd. 

Az egyetlen, amit tehetünk, hogy ennek 

elébe megyünk, megpróbáljuk megismerni, 

és megérteni az ismeretlent. 

A Magyarországi Teológusnők Ökume-

nikus Egyesülete ezt ismerte fel, amikor 

rendezvénysorozatot hirdetett "Együtt a jö-

vőnkért! - Vallások egy nyitottabb és elfo-

gadóbb társadalomért" címmel, keresz-

tény, zsidó és muszlim partnerekkel.  Mot-

tója: „Egy hajóban evezünk” – ezt szeretné 

a projekt mellékelt logója is kifejezni. A 

projekt egy beharangozó fesztivállal indult 

szeptemberben, ahol egymás hagyománya-

it, művészetét, konyháját ismerhettük meg, 

majd a novemberi alkalmon „Vallások a 

gyűlölet ellen” címmel folytattak párbe-

szédet a magukat Ábrahámtól származtató 

vallások képviselői . A Híradó megjelené-

sekor már a december 10-i harmadik al-

kalmat is magunk mögött tudhatjuk majd. 

Ez alkalommal a vallásoknak az elnyomot-

takhoz, nőkhöz, kisebbségekhez, szegé-

nyekhez szóló küldetéséről fogunk párbe-

szédet folytatni. Szeretettel ajánlom azon-

ban minden kedves Olvasó figyelmébe ja-

nuár 28-i alkalmunkat, melynek témája 

„Vallások az elfogadásért és a szabadsá-

gért”. Ennek részletes programja még 

szervezés alatt áll, de az előzőekhez hason-

lóan Facebook oldalunkon folyamatosan 

tájékozódni lehet majd róla. 

Nagyhatalmak játékszerei vagyunk min-

dannyian. De semmilyen nagyhatalom, és 

semmilyen idegengyűlölet nem tudta meg-

akadályozni annak idején a Megváltó meg-

születését. Ez a mi dolgunk, minden nagy-

hatalom, propaganda és gyűlöletkeltés 

mellett és ellenére: világra segíteni a Meg-

váltót, aki a felebaráti Szeretet, aki szerint 

– és mindhárom ábrahámita vallás szerint!  

– a második fő parancs: „Szeresd felebará-

todat úgy, mint saját magadat!” 

 

    

   Lorencz Klára 
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Dr. Asztalos István: Az Ószövetség és történelem címmel  

előadássorozatot tart a Hitéleti Központban. A négy előadás időpontja: 

2018. január 11., 

2018. január 18., 

2018. február 1., 

2018. február 8. 

Tehát minden esetben csütörtökön, a szentmise után, 18 órai kezdettel. 

 

 

 

Befogadni a kirekesztettet 
 

Úrjövetkor egy kicsit úgy vagyok, mint a 

kis herceg rókája: igyekszem ünneplőbe 

öltöztetni a szívem... ám az ünneplőbe öl-

töztetés nem is olyan egyszerű feladat eb-

ben a felbolydult Európában. Gondolom 

sejtik már, hogy napjaink problémájára, a 

hihetetlen méreteket öltött népvándorlásra 

gondolok, no meg mindarra amit maga a 

folyamat az európai államok társadalmai-

ban generál. 

Furcsa, mondhatnám rémisztő, de sok-

kalta inkább meggondolatlan nyilatkozato-

kat hallhatunk, olvashatunk a politikát irá-

nyítóktól. Nem is foglalkozom velük. 

A minap került a kezembe Dávid Kata-

lin: Egy katolikus a migrációról című elő-

adásának írott változata. A szerző Széche-

nyi-díjas művészettörténész. A 32 oldalas 

kiadvány nagyon tanulságos olvasmány! A 

Szent István Társulat adta ki 2017-ben, 

mindenkinek csak ajánlani tudom. Az írás 

mostani töprengésem vezérfonala a kérdést 

illetően. 

Dávid Katalin bevezetőjében három pél-

dát hoz fel: a második világháború alatti 

zsidó mentést, az '56-os magyar menekül-

teket és a mostani migrációs áradatot. 

Az első esetben a nyugat álságos és 

szemforgató viselkedését említi a menekü-

lő zsidók befogadásával kapcsolatban, a 

másodikban a magyar menekültek beil-

leszkedési szándékát emeli ki, míg a har-

madik példa a párhuzamos társadalmak ki-

alakulásának problémáját vázolja fel, va-

gyis a beilleszkedés hiányára utal. 

Aztán Ferenc pápának a kérdéssel kap-

csolatos nyilatkozataiból idéz: „Teremtse-

tek jobb gazdasági feltételeket azokban az 

országokban, amelyek lakói tömegesen ki-

vándorolnak, hogy az emigráció ne legyen 

az egyetlen választási lehetősége annak, 

aki békére, igazságosságra, biztonságra, 

és emberi méltósága teljes tiszteletben tar-

tására vágyik.”Az én olvasatomban ez a 

nyilatkozat az egykori gyarmattartókat és a 

mai multinacionális cégeket egyformán 

kritizálja. A pápa tehát arra figyelmeztet, 

hogy újra az embert kellene a középpontba 

helyezni és nem az európai tőkeérdekeket, 

hogy házunk tájáról beszéljünk! 

A befogadásról beszélve a Szentatya me-

taforaként említi a kaput: „A kapunak nyil-

vánvalóan őriznie kell, de nem elutasítani. 

A kaput nem szabad felfeszíteni, ellenkező-

leg, engedélyt kell kérni, mert a vendéglá-
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tás szépsége a szabad befogadáskor felra-

gyog, az erőszakos betörésnél viszont el-

homályosul.” A vendégségbe érkező sze-

rény, beilleszkedni akaró! Jövevényként 

hasznos tagja akar lenni a társadalomnak, 

igyekszik a nyelvet megtanulni, a szokáso-

kat megismerni. A befogadó társadalmat 

nem akarja átformálni, főként nem erősza-

kosan. 

Mit is mond még Ferenc pápa: „A rablók 

azok, akik nem a kaput használják: érde-

kes, a rablók mindig valahol máshol akar-

nak bejutni, az ablakon, a tetőn, a kaput 

azonban elkerülik, mert rossz szándékkal 

jönnek, és azért lopóznak be az akolba, 

hogy megtévesszék és kihasználják a juho-

kat.” 

No, hát erről a megnyilatkozásról már 

nem olvashatunk, hallhatunk európai poli-

tikusoktól. Főként azért nem, mert nem il-

lik bele az általuk felvázolt jövőképbe. Ők 

a bevándorlókban az ipar bérrabszolgáit 

látják, akikkel megoldható a kritikus mére-

teket öltő munkaerőhiány. 

Ennyire egyszerű volna a kérdés? Koránt 

sem gondolom. Főként azért nem, mert az 

érkező tömegek szándékait elve nem is-

merjük. 

Szeretném hinni, hogy az úton lévők 

többsége jó szándéktól vezérelt, ahogyan 

ilyen csupaszív emberek a püspökünk által 

befogadott közel-keleti keresztények, 

akikkel olykor-olykor találkozom a püspö-

ki palotában, és akik már magyarul kö-

szöntenek! Igaz utána angolul folytatódik a 

társalgás, de viselkedésük tisztelettudó és 

részvétkeltő. 

Bizakodjunk hát, és Ferenc pápa intelme 

szerint: „A kaput gyakran azért nyitjuk ki, 

hogy megnézzük, nem vár-e kinn valaki, 

akinek esetleg nincs bátorsága vagy még 

ereje sem kopogtatni.” Legyünk befoga-

dók, de ne legyünk balgák még úrjövet 

idején sem! Áldott Karácsonyt! 

 

 

Klamár Zoltán 

 

 

 
 

 

 

Igaz történetek  

Krisztus Király követőiről 

 
Gyerekkoromban sok mesét olvastam. Sze-

rettem a vissza-visszatérő mesés szófordu-

latokat: „hol volt, hol nem volt, volt egy-

szer…” vagy „szerencséd, hogy öreg-

anyádnak szólítottál” és „máig is élnek, ha 

meg nem haltak”. Mindezek megmozgat-

ták az én gyermeki fantáziámat is. Elkép-

zeltem, hogy ott állok a király előtt, és azt 

mondom neki: „Uram, királyom! Életem-

halálom kezedbe ajánlom.” 

Az egyházi év utolsó vasárnapján Krisztus 

Királyt ünnepli az Egyház. Idén ez a nap 

Budapesten virradt rám, és szokásunk sze-

rint Panni lányommal a Nagymező utcai 

Avilai Szent Teréz templomba mentünk 

szentmisére. A szentbeszéd alatt „bekú-
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szott” a gondolataimba néhány emlék, 

amelyekben megtapasztaltam, hogy azok 

az embertársaim, akik Jézus Krisztust éle-

tük királyának tekintik, mivel bizonyították 

be nekem, hogy az ő valódi követői, és 

előttem példával jártak elöl. 

A vasárnapi evangélium a Mt 25, 31-46 

felsorolja azokat a cselekedeteket, amelye-

ket a Krisztuskövető emberektől számon 

fog kérni az ő királyuk, ha a trónja elé já-

rulnak, számot adva életükről.  

Az első történetem legelső aszódi karácso-

nyunkhoz fűződik, néhány hete voltunk 

csak a városban. Bent laktunk az Intézet 

vendégszobájában, 25 m2-en. Egy kis vil-

lanyrezsónk volt, amin próbáltam főzőcs-

kézni ezt-azt. Közeledett az Ünnep, és na-

gyon szomorú voltam, ha arra gondoltam, 

vajon hogy varázsolok szép Karácsonyt 

ilyen körülmények között. December 23-

án reggel kopogtak az ajtómon. Ott állt 

Krisztus Király egyik követője, kezében 

egy kulccsal. Azt mondta nekem: ők a csa-

ládjával most vidékre mennek,e enyém a 

konyhája estig, süssek-főzzek kedvemre 

amit csak akarok. Így lett bejglink, mézes-

kalácsunk, melyeknek illata otthonossá va-

rázsolta a kis szobánkat.  

Igen, mert idegen voltam és befogadtatok. 

A másik történetem: egy kora őszi estén 

Krisztus Király egy másik követője szem- 

és fültanúja volt egy esetnek a vasútállo-

máson. Egy „idegen” wc-kulcsot kért a 

forgalmi irodában, ahonnan csúnya szavak 

kíséretében elzavarták. Krisztus Király kö-

vetője beszédbe elegyedett vele. A fiatal 

férfi messze földről jött, menedéket kért, 

mert hazájában háború dúlt és elvesztette 

szeretteit. Krisztus Király követője rokon-

szenvet érzett iránta, mert szelíd és aláza-

tos volt, kulturáltnak tűnt, hiszen a „dol-

gát” nem a bozótban akarta elvégezni és 

jól beszélt angolul. Krisztus Király követő-

jének eszébe jutott, hogy megkérdezze, 

evett-e már ma. Az idegen zavartan beval-

lotta, hogy nem. Ekkor Krisztus Király kö-

vetője és felesége elmentek a boltba és 

élelmet hoztak neki. Közben szóltak a kö-

zeli intézetben dolgozó barátjuknak, aki 

szintén összegyűjtött a kollégáival enniva-

lót. Még a rájuk bízott szegény sorsú fiúk 

is odaadták az uzsonnájukat. Az idegen 

könnyeit nyelve köszönte meg, amit ka-

pott.  

Igen, mert éhes voltam és ennem adtatok.  

A harmadik, szintén karácsonyi történet 

egy Krisztus Király követő ápolónőről 

szól, aki azon az osztályon dolgozott, ahol 

egy volt intézetis fiú feküdt. „Véletlenül” 

kiderült, hogy az ápolónő és a fiú valami-

kori nevelője jó ismerősei egymásnak. A 

fiú súlyos műtéten esett át, senkije sem 

volt, csak egy hajléktalan társa látogatta. 

Semmiféle tisztasági felszerelése nem volt, 

és az ápolónő szerint mindig éhes volt. Ő 

is mindig odacsúsztatta neki, amit mások 

meghagytak. A nevelő tudta, hogy a fela-

datot nem ruházhatja át senki másra. Ha ő 
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Krisztus Király követője, hiába kellene a 

saját családja ünnepi készülődésével fog-

lalkoznia december 23-án. Neki fel kell ke-

rekednie, és egy alapos bevásárlás után fel 

kell ülnie a vonatra, és meg kell látogatnia 

ezt a fiút, aki azonnal megette a dunsztos 

üvegnyi húslevest, és befalta, amit rendelt, 

a grillcsirkét sült krumplival. A Krisztus 

Király követő ápolónő és nevelő szívükben 

őrzik az azóta újra eltűnt fiú emlékét. 

Igen, mert beteg voltam és meglátogatta-

tok. 

A negyedik történet egy lengyelországi za-

rándoklaton történt. 30 fokos hőségben 

vonult a több száz hátizsákos Krisztus Ki-

rály követő, hogy elvigye szívét a Fekete 

Madonnához. A lengyel Krisztus Király 

követők tudták, hogy ilyen melegben a 

legnagyobb kincs a víz, Lengyelországban 

különösen, mert csapvizet tilos ivásra 

használni. Így hát az út mentén kis asztal-

kákra ásványvízzel teli műanyag poharak 

tucatjait tették ki, majd a következő házak-

nál ott álltak a szemetes zsákos Krisztus 

Király követők, és összegyűjtötték az üres 

poharakat. Igazán felüdítő volt ez a gon-

doskodás. 

Igen, mert szomjas voltam és innom adta-

tok. 

Az utolsó történet egy nagymamáról szól, 

akinek Krisztus Király a szívére helyezte, 

hogy van a városában egy gyermekvédelmi 

intézmény, ahol Karácsonykor ott rekedt 

egy tucatnyi fiú, aki önhibáján kívül nem 

mehet haza, mert nincs kihez, nincs hova, 

illetve nemrég érkezett oda. A Krisztus Ki-

rály követő nagymama megszervezte a 

gyülekezetében, hogy műsorral és aján-

dékkel lepjék meg a fiúkat karácsony más-

napján. Krisztus király kisebb és nagyobb 

követői térdig érő havat taposva érkeztek 

az intézetbe, ahol átadták szívük-lelkük 

ajándékát a kis szegénykéknek, akik közül 

sokan kön nyeztek, mert ilyen karácsonyuk 

még sosem volt, pláne nem egy zárt inté-

zetben. 

Igen, mert fogságban voltam és megláto-

gattatok. 

A fenti történetek valódiak, kis te 

lepülésünkhöz köthetők. Krisztus Király 

követéséből mindig élet fakad. A világunk 

így sokkal szebb és élhetőbb lehet. Ha év-

ről-évre előbbre lépünk e téren és tudunk 

jobbak lenni, akkor talán inkább érezhetjük 

magunkon az Aszódi Javítóintézet kápol-

nájában a Krisztus Király szobor áldó ke-

zének örömét, mint tekintetének szigorú-

ságát. 

Lakos Mária Lujza 

 

PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 

Szeptember 29-én a Hatvani Esperesi Kerület hitoktatóinak volt területi képzése a Hit-

életi Központban. 

Október 1-én ismét a katolikus templomban került megrendezésre a Zene Világnap al-

kalmából egy csodálatos hangverseny, aminek keretében a Stellaria Media Nőikarának 

csodálatos énekeit hallgathattuk meg.  

Október 17-én megbeszélést tartottunk a leendő elsőáldozók szüleinek. Havonta egy 

szombaton pedig külön foglalkozást tartunk a Hitéleti Központban az elsőáldozók részére. 

Kéthetente péntek este pedig a bérmálkozásra készülőknek tartunk foglalkozásokat. 
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November 18-án a Cursillo egynapos találkozójának adtunk helyet. Örömmel látjuk, 

hogy a Cursillo közösség folyamatosan a házban tartja találkozóját, ima alkalmait, terüle-

ti megbeszéléseit. 

December 3-án a Podmaniczky Zeneiskola tanárainak és diákjainak Adventi zenés áhíta-

tát hallgathatták a jelenlévők. Kiváló alkalom volt, hogy a lelkünket készítsük az elközel-

gő ünnepre. 

December 10-én a Stellaria Media Nőikar és vendégművészek Adventi Hangversenyének 

adtunk otthont. Ezúton is a szokásos színvonalú élményben részesülhettünk.  

December 11-én az Aszódi Karitász megalakulásának 25. évfordulója alkalmából hála-

adó szentmisét mutatott be Dr. Beer Miklós megyés püspök atya. Utána pedig szerény 

agapéra várták az ünneplőket. 

 

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK: 
 December 17-én a Református családnapnak adunk helyet. 

 Január 11. és 18; február 1. és 8.: 

Dr. Asztalos István előadássorozata a Hitéleti Központban.  

 Február: Területi képzés a Hatvani Esperesi Kerület hitoktatóinak 

 Február: Egyetemi Ifjúsági Csoport közösségépítő tréningje. 

 

Ünnepi időpontok: 

december 21. csütörtök  

16.00 órától szentgyónási lehetőség a templomban 

december 22. péntek  

16.00 szentgyónási lehetőség Domonyban 

17.30 órától szentgyónási lehetőség a templomban 

december 23. szombat  

17.30 Szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.) 

december 24.  ADVENT 4. VASÁRNAPJA:  
  8.00 Szentmise a templomban 

  9.30 Szentmise Domonyban 

10.45 PÁSZTORJÁTÉK (du. 15 órakor NEM lesz!) 

          utána – Szentmise a templomban  

december 24. SZENTESTE:  
21.30 Domony – Pásztorjáték 

22.00 Domony – Szentmise 

23.30 Pásztorjáték az aszódi templomban  

24.00 Éjféli szentmise a templomban 

december 25. hétfő:  
  8.00 Szentmise a templomban 

  9.30 – Szentmise Domonyban 

11.00 Szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.) 

december 26. kedd:  
  8.00 Szentmise a templomban 

  9.30 Szentmise Domonyban 
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december 30. szombat: 
17.30 Szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.) 

december 31. vasárnap: Szent Család vasárnapja 
  8.00 Szentmise a templomban 

  9.30 Szentmise Domonyban 

11.00 Szentmise a templomban  

17.30 Elővételi szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.)  

január 1. hétfő: ÚJÉV 
8.00 Szentmise a templomban  

9.30 DOMONY- SZENTMISE 

            11.00 Szentmise a templomban  

január 5. péntek: Vízkereszt előestéje 
17.30 Elővételi szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.) 

január 6. szombat: VÍZKERESZT 
  8.00 Szentmise a templomban  

  9.30 DOMONY- SZENTMISE 

11.00 Szentmise a templomban  

17.30 Elővételi szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.) 

január 7. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 
8.00 Szentmise a templomban  

9.30 DOMONY- SZENTMISE 

            11.00 Szentmise a templomban  

AME  

 

 

 

MISEREND – EGÉSZ ÉVBEN 

 

Templomban: 
 Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 

 Szerda 
 Vasárnap*: A 11 órás szentmise karácsony és húsvét első napján a 
                     Javító Intézet kápolnájában van. 
 Májusban 17.30-kor kezdődik a litánia, utána a szentmise. 

17.30 
  7.00 
  8.00 
11.00 
 

Javító Intézet             Szombat 17.30 

Domonyban               Vasárnap   9.30 
 
 
 
 

TEMPLOMUNK 
Szentháromság Templom 
Aszód, Szent Imre u. 17. 
KÁPOLNÁNK 
Jézus Szent Szíve, Baross u. 2. 

 Szerkeszti a Képviselő – testület 
megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) 
Számítógépes tördelés: Varga Ilona 
Készült: Kucsák Nyomda, Vác - 100 példány 

 


