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Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt!
A görög liturgiához tartozó katolikus testvéreink így köszönnek Húsvéttól Pünkösdig, a húsvéti időszakban. Ezzel is utalnak Szent Pál apostol
halált gúnyoló szavaira: „A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?” (1kor. 15.55.) Az
Élet – aki maga Jézus Krisztus – legyőzte a
halált, és utat nyitott nekünk az örökéletre.
A húsvéti vigília szertartása szépen fejezi
ki ezt, amikor a pap magasba emeli a meggyújtott húsvéti gyertyát a sötétben, és háromszor fennhangon énekli: „Krisztus világossága!” Utána a ministránsok meggyújtják gyertyáikat, majd a hívekét, és fényesség lesz a
templomban. Így szünteti meg szépen a feltámadás fénye a sötétséget, illetve meghitté teszi azt,
amely sok emberben a félelem forrása. Ez a fény
meghitté, bensőségessé szeretné tenni a mi életünket is.
Ezt a történetet már régebben hallottam, most húsvét előtt újra elém került,
és megosztom testvéreimmel. Valahol Európában történt, egy kisvárosban,
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ahol a katolikus hívek lassan az anyagi jóléttől közönyösek, egykedvűek és érdektelenek lettek, és csak a pénz dominált. A pap személye, buzgósága sem
érdekelte az embereket. Volt, ahol kimért udvariasság, máshol ellenséges hangulat fogadta, és sokan közömbösen keresztülnéztek rajta. Az egyház itt már
úgyis halott, nincs is már szükség rá, mondták itt is, ott is. Egyszer a városka helyi
lapjában fekete keretes gyászjelentés jelent meg. Szövege így hangzott: „A plébános közli a hívekkel, hogy a helyi egyházközség meghalt. A gyászistentisztelet érte
vasárnap 11-kor lesz. Szeretettel hívom az egyházközség területén lakókat, hogy vegyenek részt a végtisztesség megadásán.”
Vasárnap 11-kor zsúfolásig megtelt a templom. Kérdő tekintetek néztek egymásra: mi lesz most? A plébános néhány percnyi csend után halkan imádkozott, majd fennhangon így szólt: „Az egyházközség halott. Kérem, egyenként menjenek el a koporsó mellett, vessenek egy pillantást a benne nyugvó halottra, aztán vegyenek tőle búcsút, és hagyják el a templomot a sekrestyén keresztül. Ezt követően majd
én elvégzem a gyászszertartást. Ha azonban kifele menet elgondolkodnak, és arra a
meggyőződésre jutnak, hogy egyházközségünk életképes, akkor kérem önöket, hogy a
főbejáraton jöjjenek vissza.”
A menet lassan megindult. Látszott, hogy aggódás, zavartság ült az arcokon,
amint közeledtek a koporsóhoz. A látvány azonban hatott, mert egy kis idő
után megnyílt a főbejárat, és egyre többen tértek vissza. A koporsóban ugyanis
egy tükör volt, amelyben mindenki saját magát pillantotta meg. A hívek megdöbbentek a látványon. A végén a plébános nem gyászszertartást, hanem hálaadó szentmisét tartott a feltámadt egyházközséggel.
„A Világosság a világba jött, de övéi nem fogadták be.” (Vö. Jn 1,11) A húsvéti
keresztre feszítés és feltámadás nekem is tükröt tart, hogy az én életem zegzugaiba is beragyogjon a feltámadási gyógyító fény, ahol még talán az önzés és a
sötétség uralkodik. Fel kell tennem a kérdést, hogy mi az, ami elvonja figyelmemet, hogy az ünnep szíven találjon, és ünneplő emberré tegyen. Talán a
nemtörődömség vagy az evilági dolgok utáni vágyakozás vonja el figyelmemet? – Ember! „Az egész világot megnyerheted, de ha lelked kárát vallja, nem használ
semmit.” (Vö. Mt 16,26). – Vagy talán a megszokottság, a félelem és a szorongás
gyengeségeim beismerésétől, a változástól.
A feltámadás Krisztus fényével rám akar ragyogni, és örömével át akar alakítani, hogy én is megújuljak, mint a tavaszi természet. Engedjük működni a
Szentlelket kedves Testvéreim!

Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek!
István atya
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Bárányszagú este
Beer Miklós püspök atya volt az aszódi hívek vendége március 20-án, amikor is három riportkönyvét
mutattuk be. Kicsit az események után kullogtunk,
mert jó ideje szállítjuk Vácról az aszódiaknak a
könyveket. Sokaknak tehát már ismert anyagról
esett szó!
Mint mindennek, úgy ennek az estének is van előtörténete. A húsvéti idő közeledtével, feleségem,
Klára asszony egy Vácra utazás közben így szólt: Jó
lenne a húsvéti ráhangolódásban meghívni püspök
atyát egy könyvbemutatóra! – mire én helyeslően
bólogattam, bár bízni nem igazán bíztam a dologban, hiszen tudom milyen elfoglalt ember Dr. Beer
Miklós.
Aztán, ahogy az már lenni szokott, nejem szaladt
ide-oda, telefonált ezzel-azzal és mégis lett szabad
időpont.

Mindezt csak azért írom, mert az est bevezetőjében és végén természetesen elfelejtettem mindezt megemlíteni.
Istennek hála sokan voltak kíváncsiak püspök atya mondandójára, telt házunk volt! A
bemutatóra szánt idő meg olyan gyorsan elmúlott, hogy észre sem vettük: egy órán át
hallgattuk egyházmegyénk vezetőjének gondolatait a bárány szagú keresztényekről, az áteredő bűnről, a teremtett világunkról, a halálról, a mennyről, arról hogyan hallgassuk Istent, illetve hogyan és kiktől védjük meg a kereszténységet.
Az est végén a résztvevőket a böjthöz igazodva, a Karitász pogácsával és vízzel kínálta.
Klamár Zoltán
2018. április
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Mottó: „Lehetőségeid szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben.”
[Anyaszentegyház 5. parancsolata]

Gondolatok az Anyaszentegyház 5. parancsolatához
Az Egyházi Törvénykönyv V. könyve
rendelkezik egyházunk anyagi javainak
szerzéséről és kezeléséről. Az aszódi egyházközségi képviselőtestület az éves költségvetéseiben tervezi meg az év során várható bevételeit és kiadásait, majd a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentéssel (zárszámadás) mutatja be, hogy miként sáfárkodott a megkapott anyagi javakkal, hogyan
teljesítette elfogadásával az egyháztörvény
szerint meghatározott sajátos céljait. [„A
főbb sajátos célok pedig a következők: az istentisztelet megrendezése, a klérus és a
többi szolgálattevők tisztes ellátásának biztosítása, a szent apostoli tevékenység és különösen a szegényekkel szemben a segítő
szeretet cselekedeteinek gyakorlása (1254.
kánon 2. §).]
A 2017. évi zárszámadás és a 2018. évi
költségvetés fontosabb adatait híradónk egy
másik cikke tartalmazza. E cikkben arra
szeretnék rávilágítani, hogy milyen célokra
és milyen módon jut egyházunk a célok
megvalósításához szükséges és elégséges
anyagi eszközökhöz. Hogy ezt megértsük
érdemes az egyes – lehetséges – források
vizsgálata.
Elsőként az egyházi hozzájárulásról
szólnék, amit sokhelyütt „egyházadó”-ként
emlegetnek. Rögtön leszögezhetjük, hogy a
magyar katolikus egyház esetében e szóhasználat nem helyénvaló, mivel e hozzájárulás fizetése önkéntes és fizetése nem kikényszeríthető. Kizárólag a lelkiismeretre
hivatkozhatunk, amikor a hívektől azt kérjük, hogy jövedelmükből járuljanak hozzá
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az fentebb említett egyházi célok megvalósításához.
A váci egyházmegye területén püspöki
rendelkezés folytán ennek mértéke az éves
nettó jövedelem 1%-a, de természetesen
miután ez felajánlás, mindenki a lehetősége
szerint dönti el, hogy mennyit tud fizetni.
Az aszódi egyházközségi képviselőtestület csupán elvárható mértékeket határozott
meg, amely
nyugdíjasok esetében 2.500.- Ft/pár,
míg a többi katolikus hívő esetén
5.000.- Ft/család.
2017-ben ebből egyházközségünknek 1,5
millió forint bevétele keletkezett, ami összbevételünk közel 20%-a. A részleteket vizsgálva megtudhattuk, hogy ez 247 háztartás
befizetése volt. A befizetések hatezer forintos átlaga azt is jelzi, hogy többen, az itt
megjelölt elvárható mértéket jelentősen
meghaladó nagyságrendű befizetést teljesítettek, amiért különösen hálásak vagyunk.
Áttekintettük, hogy vajon hány magát (és
gyermekeit) katolikusnak valló egyházközségi tagot számlálhatunk Aszódon. 2011ben a népszámlálás során a 6.258 lakos több
mint egyharmada 2.279 fő vallotta magát
római katolikusnak. Az egy háztartásra jutó
átlaglétszám 2,5 fő volt (némileg meghaladta az országos 2,36 fős átlagot). Ennek
figyelembevételével úgy becsülhetjük,
hogy 7-800 háztartást fednek le a római katolikusok. A számadatok (247 és 7-800) jelentős eltéréséből arra következtethetünk,
hogy néhányan anyagi nehézségeik (alacsony kereset, munkanélküliség, nagycsalád, más szociális nehézségek stb.) miatt
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nem tudnak fizetni. Másrészt az is lehetséges, hogy sokan a fizetési lehetőség tekintetében tájékozatlanok. Ez sarkalt bennünket
arra, hogy Egyházközségi Híradónkat nagyobb számban megjelentetve és az ismert
katolikus családokhoz eljuttatva, tájékoztatást adjunk a hozzájárulás fizetési lehetőségekről, ugyanakkor köszönetet mondjunk a
hozzájárulást fizetőknek, és adományokat
nyújtóknak is.
A hozzájárulás fizethető egyszerre és több
részletben is:
- banki átutalással, az OTP Aszódi fiókjánál vezetett Római Katolikus Egyházközség Aszód 11742166-20101732
számú számlánkra;
- készpénzben, a sekrestyében, illetve a
díjbeszedőnek.
Az átutaláson kérjük, tüntessék fel,
hogy mely évi hozzájárulást fizetik meg.
Az egyházközségi hozzájárulást megfizetők esetében a temetkezéshez kapcsolódó
sírhelydíj összege kedvezőbb a hozzájárulást nem fizetőkhöz képest.
Sírhely megváltási díjak hozzájárulást fizetőknél:
Egyes sírhely:
12.000.- Ft;
Dupla sírhely:
24.000.- Ft;
Urnasírhely:
8.000.- Ft.
Sírhely megváltási díjak hozzájárulást
nem fizetőknél:
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Egyes sírhely:
30.000.- Ft;
Dupla sírhely:
60.000.- Ft;
Urnasírhely:
20.000.- Ft.
E forrásokon túlmenően egyházi szolgáltatásokért stóladíjak és stipendium (mise
szolgáltatási adomány, temetési, esketési
szertartás díja) valamint perselypénz és
adományok folynak be az egyházközség
költségvetésébe, amelyek a többször említett egyházi sajátos célok megvalósítására
szolgálnak. Konkrétan: e forrásokból tartjuk fenn a templomot, a parókiát, a Hitéleti
Központot, javadalmazzuk az egyházi személyeket, biztosítjuk a fűtést, világítást, takarítást és más szolgáltatásokat. A sírhelydíjakból befolyó bevételt temetőnk rendben
tartására fordítjuk.
Keresztényként szívügyünknek kell tekintenünk egyházközségünk hitéletének segítését.
Húsvét közeledik. Gondoljuk át mit tett
értünk Jézus! Feláldozta önmagát azért,
hogy mi is feltámadhassunk egykoron, s
örök életet nyerjünk. Jó alkalom ez
mindannyiunknak, katolikus hívőknek a
lelkiismeret-vizsgálatra.
Hisszük, hogy aki kereszténynek vallja
magát az áldozatot is tud vállalni, s
jószándékúan támogatni egyházunk megmaradását itt Aszódon.
Tóth András
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„...És látta Isten, hogy jó”
- ismétli a teremtés minden egyes napjának leírása végén a Szentírás. Igazi Édenkert Suriname is, az ország, amit március
elején az ökumenikus világimanap aszódi
istentiszteletének keretei között ismerhettünk meg.
Az Aszódon 16. alkalommal megrendezett imanap soros szervezői immár ötödik
alkalommal a katolikus testvérek voltak,
otthont a Hitéleti Központ adott az egymással és a suriname-i testvérek szándékával
egységben imádkozni szándékozóknak.
Nem véletlenül választották az ország aszszonyai elmélkedésünk alapjául a Teremtéstörténetet. Suriname az Amazonas folyó
táplálta Guyanák vidékének része. A
Guayana szó kalina indián nyelven annyit
jelent: „sok víz földje”. Az ország azonban
nemcsak vizekben gazdag: 90%-át fajokban
gazdag esőerdő borítja, úgy becsülik, hogy
kb. 5100 féle növényfaj található az országban, melynek ma kb. 15%-a védett terület.
Ásványokban is bővelkedik Suriname: legfontosabb ásványa az alumínium alapanyagául szolgáló bauxit, legfontosabb iparága
pedig a bauxit bányászat és feldolgozás. Az
aranybányászat jelentősége is megnőtt az
utóbbi évtizedekben. Továbbá még króm,
agyag, réz, gyémánt, vasérc, mangán, nikkel, platina és ón-készletekkel is rendelkezik az ország. Adottságait tekintve tehát
igazi földi paradicsom lehetne Suriname.
Sajnos az első két iparág egyben a legnagyobb környezetszennyező is: a bauxitbányászat az esőerdők irtásával jár, az aranybányászat pedig a környező terület és a lakosság higanyfertőzésével. E környezeti
katasztrófák elhárítását a suriname-iak emberi erővel már lehetetlennek látták, ezért
hívták közös imára a világ minden tájáról
keresztény testvéreiket. Az aszódi keresztény felekezetek képviselői igent mondtak a
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kérésre. A liturgia megismertetett minket az
ott élő 7-féle népcsoporttal is. Problémáikon keresztül azonban saját problémáinkkal, és saját, környezetvédelemhez való
hozzáállásunkkal kellett szembesülnünk.
Vajon mi, itt és most, Magyarországon,
Aszódon, megteszünk-e mindent, hogy
megóvjuk az Édenkertet, amit Isten ránk bízott? Merünk-e szembemenni divatokkal,
trendekkel, úrrá tudunk-e lenni kényelemszeretetünkön, egy nagyobb JÓ érdekében?
Környezetünk testi-lelki védelme munkával jár. Nagy bátorság, sokszor emberfeletti
bátorság kell hozzá. Embernek ez lehetetlen
– mondja Jézus -, de Istennek minden lehetséges (Mt 19-26)
A Biblia tele van olyan történetekkel, ahol
reménytelen helyzetben egy matematikai
kisebbség minden ésszerűség ellenében,
mégiscsak győzedelmeskedik. Mert tagjai
Istenben hittek, és a maguk részéről megtettek, amit csak tudtak.
Ez a mi dolgunk is. Megtenni mindent,
amit csak tudunk, és kérni Istent, hogy egészítse ki mindazt, ami belőlünk hiányzik –
az Ő akarata szerint. Ő Édenkertet teremtett
nekünk – ez az Ő akarata. Nekünk csak bele
kell simulnunk, elfogadnunk, és a teremtés
részeseivé, Isten munkatársaivá válnunk.
Mindenki ott, ahová őt Isten állította.
A surinami flóra és fauna gazdagsága, az
azt megörökítő Maria Sibylla Merian pillangóábrázolásai eszembe juttattak egy verset. A vers szerzője Lesznai Anna, egy sokoldalú művész, akinek egész életét és művészetét meghatározó élménye volt a családi birtok kertje, ami az ő emlékeiben gazdagságával és szépségével szintén az Édenkerthez volt hasonlatos. Azt gondolom,
ezekben az Édenkert-élményekben nemcsak a növény- és állatvilág gazdagsága, ha2018. április
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nem az azt létrehozó és azt körülvevő szeretet a meghatározó. Ezt a szeretet élte át
gyermekkora kertjében Lesznai Anna, és ez
a szeretet vesz körül bennünket is Atyánk
kertjében, a Paradicsomban, amit nekünk

szeretetből teremtett. Isten szeretetből teremtette a világunkat, s nekünk is szeretetben kell benne munkálkodnunk – akkor tudjuk megőrizni azt – saját magunknak, és
utódainknak.

Lesznai Anna:
A kis pillangó utazása - részlet
„Édes jó Istenem, embernek állatnak,
Munkába töröttnek, játékba fáradtnak,
Virágozó fűnek, fának, pillangónak
Adj nyugalmas éjjelt s jó ébredést holnap.
Köszönjük mind a jót, amit eddig adtál,
Virágbeli házunk, melyben lakni hagytál
Köszönjük a mézet, melyet ittunk, ettünk,
S rövid utazásunk, melyet szállva tettünk,
S kik majd holnap jönnek, ha barnák, ha kékek,
Áldd meg áldásoddal a fióklepkéket.
Legyenek különbek, mint milyenek lettünkMi mai pillangók - kik tegnap születtünk…
…Ez pedig egy mese vége, és sok mese kezdete.”
Lorencz Klára
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Az EKG esete a javítós szívekkel…
Mottó:
„Akik szívükben érzik az élet jóságát és céljának komolyságát,
és egymás iránt nemes érzelmeket táplálnak,
és elvetik a nemtelen érzelmeket,
azok értik a Teremtő tervét,
akik szívükben nem érzik az élet jóságát és céljának komolyságát,
és egymás iránt nem táplálnak érzelmeket,
és nem vetik el a nemtelen érzelmeket,
azok nem értik a Teremtő tervét.”
(Oravecz Imre)
Az Aszódi Javítóintézet iránti laikus érdeklődés szinte az intézménnyel egyidős.
Az első ötven évben a „Javító” olyan volt,
mint egy „elvarázsolt kastély”. A falakon
belülre nem nagyon lehetett látni. Az itt dolgozók családjai is inkább egy sajátos, zárt
közösségnek számítottak: maguk között
szerveztek műkedvelő előadásokat, kirándulásokat. A gyerekeik pedig a Baross téren
„bandáztak”. Az ország bármely részében
élő kívülállók legfeljebb ezzel a baljós kifejezéssel találkozhattak: „ha rossz leszel,
fiam, mehetsz Aszódra a Javítóba”.
Az 1980-as évektől vált egyre inkább nyitottá az intézet. Azóta sokaknak volt lehetősége belelátni ebbe a különös világba, ahol
nehézsorsú, bűnbe tévedt fiatalok nevelődnek, ahol talán az utolsó pillanatban kapnak
még segítséget (és időt minderre), hogy
rossz beidegződéseiket, szokásaikat – amelyeknek itt már következményét élik meg –
kijavíthassák.
A közelmúltban a szakmai látogatókon
kívül megjelentek azok, akiket elsősorban
az itt folyó sajátos embermentő munka lelki
háttere érdekel: egyházi méltóságok, művészemberek, tanúságtevő hírességek, zarándokok…
Idén februárban egy mindeddig nem tapasztalt helyzetbe került a Javítóintézet.
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Egy patinás budai katolikus gimnázium
egyik osztálya jelentkezett be azzal a kéréssel, hogy hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatukat a Javítóintézetben szeretnék
megtartani.
Az intézet szakrális színterei valóban alkalmasak erre. De honnan jött az ötlet?
Bognár Lászlóné Magdika kezdettől fogva
tagja a kápolnába járó hívek közösségének.
Lánya és unokái is megfordultak már itt, s
mivel az egyik unoka az Egyetemi Katolikus Gimnázium tanulója, nekik jutott
eszükbe ez a lehetőség. Mint kiderült, ez
egy média tagozatos osztály. A csoportot
Varga Sándor tanár úr, az osztályfőnök kísérte el, aki korábban a Magyar Rádió szerkesztője volt. A fiatalok többek között érdekességeket hallhattak az intézet történetéről, az itt folyó nevelő munkáról. Megtekintették Urbán Tamás és Ádám fotóriporterek
(apa és fia) fotókiállítását. Majd az intézet
kápolnájában és a mellette lévő teázóban az
intézet lelki-hitéleti múltjának és jelenének
legjellemzőbb momentumaival ismerkedhettek meg. Az intézet kis szeretetvendégséggel várta a gimnazistákat, és egy böjti
ebéddel is kedveskedtek nekik. A lelkigyakorlat csúcspontja talán az volt, hogy a fiúk
és lányok felváltva végigmondták azt a keresztúti ájtatosságot, amit 2015-ben
2018. április
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Székely János püspök atyával közösen írtak
esztergomi és aszódi intézeti növendékek.
Az egyes stációknál mindenki belehelyezkedhetett egy hányatott sorsú lány vagy fiú
sok tanulsággal szolgáló életébe.
Itt kellett feltenni a kérdést, vajon a budai
gimnázium tanulói tettek-e olyat életükben,
ami ha kiderül, akár a Javítóba is kerülhettek volna… Költői kérdés volt, de mintha
néhányan mélyen magukba szálltak
volna… Milyen érdekes egybeesés, hogy a
program végén az Aszódi Javítóintézet Jézus Szent Szíve Kápolnájában az Egyetemi
Katolikus Gimnázium (röviden EKG) tanulói egy-egy kis kerámia szívet kaptak ajándékba…
A történetnek pedig itt nem lett vége, mert
már a látogatás napján két gimnazista lány
lehetőséget kért és kapott, hogy a Mária
Rádió pályázatára egy rövidfilmet forgathasson a növendékek életéről. Így néhány
nappal a lelkigyakorlat után visszatérve,

egy valódi, személyes kapcsolat is létrejöhetett hát a két különböző helyen nevelődő
fiatalok között.
Hogy milyen gyakorlat volt ez ki-ki lelkének, ezt nem tudhatjuk. De létrejött valami,
ez biztos. És Isten látta, hogy ez jó.
És ti bátor, okos és szép gimnazista lányok, ugye ti is megláttátok ezekben a fiúkban is a jót, amikor eljöttetek forgatni: a lelkes versmondókban, az istenes énekeket
dúdolókban, a szobájukat csinosítgatókban,
az ajándékba kapott kerámia szívek készítőiben, a szerény vacsorájukat veletek szívesen megosztókban? Pár röpke óra adatott
erre a találkozásra, de ti „bevállaltátok”, és
mi, javítósok, reméljük, hogy nem csak a
rossz hírünket vittétek el a világba – a ti világotokba…
A lelkigyakorlatot valójában ti végeztétek
el, mert ti vizsgáltátok meg közelről, EKGs lányok, a javítósok szívét… Köszönet
érte!
LML

A nagyböjti élelmiszergyűjtés sikeres volt, 37 családnak juttatta el az
adománycsomagokat a Karitász aszódi szervezete.
Köszönet mindenkinek! Áldott Húsvéti ünnepeket kívánnak az aktivisták.

2018. április
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Keresztény vagy keresztyén?
Ezen az egy ipszilonon a magyarban néha
szinte ugyanolyan vérre menő csatározás
folyik, mint annak idején az egy „i”
miatt:
homousion (Jézus Istennel
egylényegű) vagy homoiusion (hasonló
lényegű) (lásd Madách: Az ember
tragédiája, VII. szín).
Pedig hát ez egy speciális magyar
képződmény, semmilyen más idegen
nyelvben nem fordul elő Krisztus követőinek, a kereszt(y)éneknek effajta megkülönböztetése. Nincs még egy nyelv, ami
különbséget tenne, hogy protestáns vagy
katolikus krisztuskövető az illető ember
vagy a felekezet.
Honnan is ered ez a (két?) szó?
A szó mindkét formájában a „Krisztus”
szó, a Chrisztosz görög változatából származik. Ebből született a görög chrisztianosz, illetve a latin Christianus kifejezés,
amelyek jelentése „Krisztus-követő”,
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„krisztusi”. Ez az egy szó ment át más nyelvekbe egyetlen szóként, csak magyarul van
két változata, tulajdonképpen kétféle fordítása, ami kiváló alkalom az elkülönülésre ha valaki mindenáron azt akar. De pontosan
ez a kérdés: elkülönülni akarunk, vagy
egyek lenni, egy küldetésben járni?
Jézus kereszthalála előtt így imádkozott
Atyjához a követőiért:
„..azokért is (könyörgök), akik a tanítványaim szavára hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te,
Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”
Teljesítsük Mesterünk végakaratát! Ez az Ő
feltámadása!
Lorencz Klára
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A HITÉLETI KÖZPONT HÍREI
EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK ESEMÉNYEK:
A rendszeres elsőáldozási és bérmálkozási felkészítőkön illetve a Cursillo és karitász
közösség összejövetelein túl a következő programok voltak:
január 11 és.18.; febr. 1. és 8-án – Dr. Asztalos István előadássorozata
Január 26. – Kerületi hitoktatók találkozója
Február 9 - 11. – Egyetemisták csoportépítő foglalkozásai
Február 20. – Az Egyháztanács gyűlése
Március 5. – Ökumenikus Imanap – Suriname
Március 4-11. – Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés
Március 20. – Dr. Beer Miklós püspök atya könyvbemutatója
VÁRHATÓ ESEMÉNYEK:
Március 26-27. – Húsvéti szentgyónások lehetősége illetve Betegek látogatása
Április 1-vel újra indult a temetői szemétszállítás. Kérjük a temetőlátogatókat, hogy
segítsenek a temető tisztántartásában.
Áprilisra kértünk bérmálásra időpontot, sajnos még nem kaptunk a lapzártáig választ.
Április 13. – Elsőáldozók első gyónására kerül sor.
Május 4. – Elsőáldozók vizsgája
Május 13. – Elsőáldozás (Mennybemenetel ünnepe)
Május 20. – Pünkösd
Május 27. – Szentháromság vasárnapja – Templomunk búcsúja ((Domonyban
Elsőáldozás)
Június 3. – Úrnap
TÁBOROK a HITÉLETI KÖZPONTBAN:
Július 2-5: Ökumenikus napközis tábor elsősorban 1-2. osztályosok részére
Július 9-13: Katolikus napközis tábor elsősorban 3-8. osztályosoknak.

2018. április
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ÜNNEPI ÉS ÉVES MISEREND
NAGYHETI SZERTARTÁSREND:
NAGYCSÜTÖRTÖK:
10.00 – OLAJSZENTELÉSI SZENMISE - VÁC
17.30 – Szentmise Aszódon
19.00 – Szentmise Domonyban
21.00 – Szentségimádás Aszódon
NAGYPÉNTEK:
17.30 – Nagypénteki liturgia Aszódon
19.00 – Nagypénteki liturgia Domonyban
NAGYSZOMBAT: HÚSVÉT VIGÍLIÁJA
19.30 – Templom; utána körmenet
Kérjük gyertyát és cseppfogót mindenki hozzon magával.
HÚSVÉTVASÁRNAP:
8.00 – Templom – Szentmise
9.30 – DOMONY- SZENTMISE
11.00 – Jézus Szent Szíve Kápolnában – Szentmise
HÚSVÉTHÉTFŐ:
8.00 – Templom – Szentmise:

MISEREND – EGÉSZ ÉVBEN
Templomban:
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek:

17.30

Szerda:
Vasárnap*:

7.00
8.00 és 11.00

*: A 11 órás szentmise húsvét első napján a Javító Intézet kápolnájában van.
Májusban 17.30-kor kezdődik a litánia, utána a szentmise.
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Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában:

Szombaton

Domonyban:

Vasárnap

17.30
9.30
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BESZÁMOLÓK AZ ELMÚLT ÉVRŐL
PÉNZÜGYEK
2016. évi számadás és 2017. évi költségvetés számadatai

BEVÉTELEK

2017. tény

2017. terv

2018. terv

Saját bevételek
Támogatások összesen

6.560.000
1.050.000

6.320.920
987.072

6.470.000
1.030.000

Egyéb sajátos bevétel összes
Célgyűjtések összesen
Átfutó bevételek
Maradványok

1.184.050
207.000
26.700

942.303
206.650
2.942.305
5.802.127

1.083.520
208.000
26.700

TÁRGYÉVI BEVÉTEL

9.027.750

17.201377

8.818.220

KIADÁSOK

2017. tény

2017. terv

Személyi jellegű kifizetések
Dologi kiadások összesen
Sajátos kiadások összesen
Pénzforg. Összefügg. Kiad.

3.870.000
2.974.000

Egyéb kiadások összesen
Célgyűjtések összesen
Átfutó bevételek
TÁRGYÉVI KIADÁSOK

2018. terv
4.305.000
2.888.500

60.050

3.886.460
2.219.524
36.000
53.095

1.890.000
207.000
26.700

1.295.210
206.650
2.912.305

1.330.000
208.000
26.700

9.027.750

10.609.244

8.818.220

0

6.592.133

0

MARADVÁNY

60.020

Szentségek kiszolgáltatása 2017. (Aszód – Domony)
 Keresztelések száma:
18
 Elsőáldozáshoz járultak: 43
 Esküvők száma:
2
 Évi szentáldozás: kb. 8000
 Temetések száma:
35
2018. április
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Imanap és voksok
Ökumenikus imanap volt a Hitéleti Központban. Suriname lakóival, országukkal és problémáikkal ismerkedhetett meg az, aki reformátusként, evangélikusként, baptistaként, no
meg katolikusként fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a közös áhítaton, áldozott minderre
két órát a drága szabadidejéből.
Áthallásos világunkban mindennek üzenet értéke van, mi több, mindenki azt ért a dolgok
mögé, amit éppen fontosnak tart. Így vagyok ezzel magam is, úgy általában, no meg a választások közeledtél. Az ember aggódva figyeli a politikai iszapbirkózást a kormány és az
Európai Unió, meg most már a kormány és az ENSZ között. Nem akarok belebonyolódni
a kérdésbe, mert az túl messzire vezetne, meg hát az Egyházközségi Híradó nem aktuálpolitikai lap!
Vissza tehát Surinamehoz, a látottakhoz és hallottakhoz. Szép színes ábrákon szemlélhettük meg az ország lakossági- és vallási összetételét. Itt kaptam fel igazán a fejem! A holland
gyarmatosítók, azaz mi európaiak a 17. századtól napjainkig elértük azt, hogy az ország
őslakosai már csak 2%-át adják a lakosságnak, míg a búrok, vagyis a gyarmatosítók meg
csupán 1%-ot! A többség indiai, kínai.
Vallás tekintetében valamivel árnyaltabb a kép, a keresztény felekezetek 48,4%-kal lakossági többséget alkotnak, 22,3% hindu, 13,9% muszlim, 7,5% ateista és 7,95% ismeretlen vallású.
Az anyag összeállítói többször is fontosnak tartották kiemelni, hogy nagy békességben és
egyetértésben élnek együtt a tengerparti sávban megtelepült lakosok. Érdekes, hogy az őslakosság is felhagyott eredeti életformájával, az esőerdőket elhagyva az óceán part menti
területeire húzódott. Igazodott a gyarmatosítók elvárásaihoz, ahogyan az országba érkezők
is azt tették.
Ezért alakult ki a faji-, nyelvi- és vallási tarkaság a dél-amerikai országban és ezért jutottak mára oda az őslakosok, hogy turista látványossággá lettek saját hazájukban! Azt ugye
mondani sem kell, hogy a 17-18. században még hírből sem ismerték a gyarmatosítók a
globalizációt. Mindaz ami történt az ember csillapíthatatlan nyereségvágyából fakadt.
A pénz lett a mammon, hiszen segítségével lehet hozzá jutni a szükséges, és a sokszor
szükségtelen javakhoz. A fogyasztás fontosságát hangsúlyozzák a reklámok: „a vegyél valamit” középpontba állítása immáron társadalmi probléma! A gyártók érdeke a fogyasztás
fokozása és ezzel bezárul az ördögi kör, hiszen az elöregedő európai társadalmak nem tudnak elegendő munkáskezet biztosítani a termelő kapacitások számára. Ezért kellenek a migránsok!
Európa választott vezetői ebbe a fejlődési irányba terelgetik az öreg kontinens jövőjét,
amikor a migrációs válságot szándékosan kisebbítik és annak későbbi anyagi hasznát hangsúlyozzák. A kulturális különbségeket és a vallási másságot, türelmetlenséget megint csak
nem akarom boncolgatni. Halljuk mindezt elégszer a médiában.
Úgy gondolom jól tesszük mi keresztények, ha elgondolkodunk ezeken a dolgokon a Húsvét utáni szavazás előtt és vesszük maguknak a fáradtságot, elmegyünk voksolni, mert
ahogy sportnyelven szokás mondani: ez a meccs még koránt sem lefutott, még nem dőlt el
semmi!
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Ferenc pápával vallom: aki jön, az a kapun át jöjjön, érvényes úti okmányokkal és tiszteljen bennünket őslakosokat, keresztényeket. Ha így tesz, akkor szívesen látott vendég
lesz!

Áldott Húsvét ünnepeket!

Füle Lajos:
Feltámadott
Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!

Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!

Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!

Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!

Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!

Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!

2018. április
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Tájékoztató a befizetett személyi jövedelemadó
1+1 százalékáról való rendelkezésről
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése szerint 2018-ban is lehetőség van a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át technikai számmal rendelkező egyháznak, további 1%-át regisztrált civil szervezetnek felajánlanFeltámadotti.
Erről 2018-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiküldött 17EGYSZA rendelkező nyilatkozat kitöltésével és május 22-éig a NAV-hoz történő beküldésével, illetve az
Ügyfélkapuval rendelkezők ezt az online felületen is megtehetik ugyanezen időpontig.
Kérjük, hogy egyházközségünket a 0011 technikai számon, illetve a regisztrált
Aszódi Szentháromság Egyházközség Alapítványt:
adószáma 19185631-1-13 támogassák.
Minta a kitöltéshez:

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