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Rózsafüzér királynője 
 

Egyházunkban Október a rózsafüzér 

hónapja. Október 7. Rózsafüzér Király-

nője (Regina Rosarii), az „Olvasós Bol-

dogasszony” emléknapja, ami hálaün-

nep Mária közbenjárásáért, Isten segít-

ségéért. 

A rózsafüzér a 15. században nyerte el 

mai formáját, és imádkozását a domon-

kos szerzetesek népszerűsítették a ke-

resztény világban. 

A lepantói csatát 1571. október 7-én 

vívta az egyesült keresztény flotta az 

Oszmán Birodalom hajóhadával a Jón-

tengeren, a mai Görögországhoz tartozó 

Patraszi-öbölben. A megerősített ten-

gerparti kikötő, Lepanto közelében. A 

törökök feletti győzelem után Szent V. 

Piusz pápa, aki domonkos szerzetes 

volt, az égiek iránti hálából az évfordu-

lóra elrendelte a Győzelmes Miasszo-

nyunk ünnepét (Festum Beatae Mariae 

Virginis de victoria), és a loretói litáni-

ába bevezette a „keresztények segít-

sége” megszólítást. A diadalt az egész 

keresztény világ a rózsafüzér imádko-

zásának és a Szűzanya segítségének tu-

lajdonította. Maga a pápa is a rózsafü-

zért imádkozta az ütközet ideje alatt, s 

közben látomása volt a győzelemről. 

Az ünneplést XIII. Gergely pápa ter-

jesztette ki október első vasárnapján, 

kezdetben csak azon templomok szá-

mára, amelyek rendelkeztek rózsafü-

zér-oltárral. Majd 1716-ban Savoyai 

Jenő a törökök felett aratott péterváradi 

győzelem után XI. Kelemen kiterjesz-

tette az egész egyházra. Szent X. Piusz 

pedig 1913-ban visszahelyezte október 

7-ére. A Rózsafüzér Királynője nevet 

Szent XXIII. János pápa adta az emlék-

napnak 1960-ban. 

„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig 

különös hatékonyságot tulajdonított, 

ezért a legnehezebb ügyeit a közösség-
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ben, folyamatosan mondott rózsafü-

zérre bízta. Olyan pillanatokban, ami-

kor az egész kereszténység került vesze-

delembe, a rózsafüzér erejének tulajdo-

nították a megmenekülést, és utána úgy 

köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét 

mint a szabadulás kieszközlőjét. Szíve-

sen bízom ma ennek az imádságnak ha-

tékonyságára a világ békéjét és a csalá-

dokat.”(Részlet II. János Pál pápa 

Rosarium Virginis Mariae kezdetű 

apostoli leveléből) 

A hagyomány szerint a rózsafüzér 

neve onnan ered, hogy az első rózsafü-

zéreket Szent Domonkos összepréselt 

rózsaszirmokból készítette: „koszorút 

font” a Szűzanya számára. 

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium 

esszenciája. Újra és újra Krisztus életé-

nek legfontosabb eseményeihez vezet 

minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzé-

ren keresztül belélegezzük Krisztus 

misztériumát. A rózsafüzér a szemlélő-

dés kiváltságos ösvénye, nem más, mint 

Mária útja. Létezik-e, aki jobban is-

meri, és jobban szereti Krisztust Máriá-

nál?” (II. János Pál pápa beszédéből, 

melyet a pompeji Rózsafüzér Király-

nője-szentélyben mondott 2003 októbe-

rében) 

Imádkozzuk mi is bízva a Szűz Anya 

segítségében nagy szeretettel a szentol-

vasót, és kérjük: 

Kérünk téged, Úristen, a Boldogságos 

Szűz Mária közbenjárására öntsd lel-

künkbe szent kegyelmedet, hogy akik az 

angyali üzenet által szent Fiadnak, Jé-

zus Krisztusnak megtestesülését megis-

mertük, az ő kínszenvedése és keresztje 
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által a feltámadás dicsőségébe vites-

sünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 

Fiad által, aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mind-

örökkön örökké. Ámen 

 

Mindenkit szeretettel ajánlok a Rózsa-

füzér Királynőjének oltalmába! 

 

 

István atya

 

 

Hálaadás 
 

Az ökumenikus napközi tábor 13. éva-

dának mottója a hálaadás volt július első 

hetében. Nem véletlenül.  

Kovácsné Blaskó Mariann életének 50., 

és a magam életének 60. évében, valamint 

miután Mariann lelkészfeleségként a 

kartali baptista gyülekezet szolgálatában 

szeretné férjét maximálisan támogatni, 

elérkezettnek láttuk az időt a generáció-

váltásra. A táboroztató önkéntesek egy-

öntetű véleménye volt, hogy a tábornak 

folytatódnia kell, mert ez nem csak tábor, 

hanem egyben egy nagyon jó krisztusi 

közösség, amely a keresztények egységé-

ről tanúskodik a városban.  

Ezért közös döntésünk értelmében a tá-

bor a jövőben is megrendezésre kerül 

majd. 

Fő koordinátora mostantól kezdve 

Konczné Kalmár Mária lesz, akinek a 

szorosabb szervező segédei Erdélyi Attila 

és Gál-Gyetván Márta lesznek. A lelkész-

testvérekkel illetve a gyülekezetekkel to-

vábbra is én fogom tartani a kapcsolatot. 



Egyházközségi Híradó 

 

4 2018. október 

Megköszönve a kedves testvérek eddigi 

támogatását, szeretném továbbra is a szí-

vetekre helyezni az aszódi ökumené eme 

tanúságtételét. 

Kérem áldásotokat és imáitokat az új 

"vezetőségre", és továbbra is buzgó imái-

tokba ajánlom a törekvéseinket. 

Mivel az egyetemi éveim nem számíta-

nak bele a "nők 40 évébe", én a hivatalos 

nyugdíjkorhatárt, a 65-öt elérve fogok 

tudni nyugdíjba menni. Ezért igyekszem 

az egyéb szolgálatok terén a stafétabotot 

a fiatalabb generációknak átadni. Ezt je-

leztem már az ökumenikus női imanapon 

is, aminek katolikus részről 4 év múlva 

lesz ismét esedékes a szervezése, de ad-

dig is részt kell vennünk a többi feleke-

zettel a következő imanapok szervezésé-

ben. Bátorítok minden kedves testvért, 

kapcsolódjanak be az aszódi kereszté-

nyek egységtörekvéseibe: ily módon tu-

dunk igazán hitelesen tanúságot tenni 

Krisztusról, és így tudunk eleget tenni ha-

lála előtti utolsó kérésének: 

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a 

tanítványaim vagytok, hogy szeretettel 

vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) 

Köszönöm a lehetőségeket, és a támo-

gatásokat, amiket kaptam. Ott szeretek 

szolgálni, ahol valóban hiányt elégítek ki, 

úgyhogy ami lehetőséget nem kaptam 

meg, azt bizonyára azért, mert ott nem 

volt hiány.  

Szeretek az Úrral járni, őt szolgálni, 

ezért biztos vagyok benne, hogy az 

utamba hozza majd azokat a lehetősége-

ket, amik az életkoromnak megfelelőek.  

 Hittanárként tehát nyugdíjba vonulok, 

de keresztényként nem! 

Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a di-

csőség. 

 

 

Lorencz Klára 

 
 

 

Teodóra esete az aszódiakkal… 
 

„A hívő emberek nem azért járnak templomba, hogy odavigyék gondjaikat bajaikat 

aztán kijőve onnan továbbra is úgy éljenek, mintha mi sem történt volna? … Akkor 

mi értelme volt betérniük? A templomjáró ember megerősödik hitében, útmutatást 

kap, fölismeri az élet legfontosabb dolgait, és a mindennapi életében érvényre 

juttatja, alkalmazza mindazt, amit Isten házából magával hozott!” 
(Bogárdi Szabó István, ref. püspök) 

 

 
Ültünk a szentmisén az aszódi 

templomban, amikor is egy ősz hajú, 
hátizsákos nő jött előre a padsorok között, 

és beült egy üres helyre. 
A szentmise után többen kíváncsian 

körbevettük. Kérdéseinkre tört 

magyarsággal és németül válaszolt. Még 

szerencse, hogy ott volt a gróf úr, aki 

készségesen tolmácsolt. Teodóra 
Heidelbergben él, most Gyulán nyaral. 

Magyar származású férje tavaly meghalt. 

Egy útikönyvből kifénymásolt néhány 

oldalt mutogatott, férje családjának 

gyökereit keresi itt, Aszódon, és a zsidó 
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temetőt szeretné megtalálni. 

Egy házaspár felajánlotta a segítségét: 

szívesen elviszik oda autóval. 

Nem gondolták volna, hogy az évekkel 

ezelőtt gyönyörűen felújított temetőt 

milyen gyalázatos állapotban találják! A 

mauzóleum ablakai betörve, a 

kovácsoltvas kerítés, a sírkövek egy része 

ledöntve, a falakon obszcén feliratok 

festékkel felfújva, a kriptában minden 

összetörve, szétdúlva, összemocskolva, 

meggyalázva. 
A temető területén embermagasságú 

gaz borított mindent. 

Döbbenet és szégyenkezés, mindenki 

zavarban volt. A kedves idegennek mit 

lehet ilyen esetben mondani? Végtelenül 

sajnáljuk, elnézését kérjük – mások 

becstelensége miatt. 

Miután kivitte a vonathoz hölgyet – a 

házaspár hosszasan beszélgetve a 

történtekről, elhatározta, hogy ezt nem 

szabad ennyiben hagyni… 

De nem a törvény nevében cselekvést, a 

rendőrségi feljelentést választották, 

hanem a jóvátételben gondolkodtak. 
Egy hét alatt szerveződött meg a csapat, 

akik jöttek a hívó szóra: a temető így nem 

maradhat, ország-világ csúfjára! 
Június 23-án reggel harminc egynéhány 

jóakaratú ember vette a fáradtságot és 

adta az idejét, munkáját a temető 

rendbehozásához. Aszódi gyerekek, nők 

és férfiak… köztük kilenc javítós fiú is, 

akik jelenléte még különlegesebbé tette 

ezt a „szívekre helyezett” feladatot. 

Mert szívesen vállalkoztak ők is, hogy 

jönnek segíteni helyreállítani, amit mások 

tönkretettek. Fel voltak háborodva a 

látványtól, ez még nekik is sok volt! 

Bizony ők voltak a legbátrabbak, a 

legnehezebb, legmocskosabb  munkákat 

„bevállalták”. 

És ott volt Isten országa közöttünk. 
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Mert együtt hordta a törmeléket, 

szabadította ki a sírköveket, rakta újra a 

lépcsőt az egyetemi tanár, a tudós, a 

lelkész, az informatikus, az óvónő, a 

nyelvtanár, a fodrász, a nyugdíjas 

bölcsődevezető, a volt – javítós házaspár, 

az újságíró – a javítós növendékekkel 

váll-vállvetve. 

Ezek a fiúk tisztességes munkát 

végeztek, és tisztességesen meg voltak 

fizetve: házi süteményekkel, kávéval, 

üdítővel. 
Figyelmesen, érdeklődve hallgatták az 

előadást is az aszódi zsidóság 

történetéről, és a munkában résztvevők 

személyes emlékeit, zsidó emberekkel 

kapcsolatban. 
A fiúk nagy élményként élték meg a 

közös munkát, sajnálták, hogy csak egy 

napra szólt. Aznap este az egyik 

növendék a következőket mondta a 

telefonba az édesanyjának: - Tudod, anyu 

azt sosem gondoltam volna, hogy egy 

igazi gróffal fogok egyszer gazt irtani egy 

temetőben” 
Bizony, pedig ez történt… 

Legalább harminc tanú van rá. 

„Ha volna emberünk...” 
A béna is ezt panaszolta Jézusnak a 

betesdai fürdőben: nincs emberem, aki 

bevinne a tóba. 

Itt, ezen a gyönyörű, nyári napon, 

Aszódon mindenkinek volt „embere”, 

akinek segített elgondolkodni, 

megtisztulni, jónak lenni, helyreállítani… 

Istennel találkozni a testvérében, 

felebarátjában, embertársában. 

Akár élő volt, akár holt… 
Köszönet érte az Örökkévalónak! 

 

 

Lakos Mária Lujza 
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„Hát hajrá, új tanév”  
 

Szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév. A hitoktatást 4 iskolában, 3 óvodá-

ban és a Fiúnevelő Intézetben kellett megszerveznünk. Az Evangélikus Gimná-

zium általános iskolai részében 7osztályt, heti 14 órában oktatunk, a gimnáziumi 

részben pedig 26 osztályban heti 52 órában. A Csengey Gusztáv Általános Iskolá-

ban is minden évfolyamon van kötelező hit- és erkölcstan oktatás. Itt 11 hittanóra 

van hetente a Csengey úti épületben, és 7 óra a Rákóczi úti tagiskolában. Október-

től megkezdődik az óvodában is a hitoktatás. Mindkét óvodában 1-1 csoport fog 

indulni. A Javító Intézetben élő növendékek részére Oláh Dezső tart foglalkozáso-

kat. Ő emellett Domonyban és Ikladon is hitoktat az általános iskolákban és óvo-

dában.  
 

 

 

 

 

„De elérkezik az óra,  

s már itt is van, amikor igazi imádói  

lélekben és igazságban imádják az Atyát.”  

(Jn 4,23) 

Az idei évben a táborozás területén volt 

némi változás, ugyanis most nem utaz-

tunk el, hanem napközis tábort szervez-

tünk.   

A hét folyamán az ima volt a téma. Min-

den napra más-más oldalát hangsúlyoztuk 

ki, beszéltük meg. Kihasználva a temp-

lom közelségét, minden reggel az elmél-

kedéseinket a templomban tartottuk meg. 

Természetesen az idén sem maradtak el a 

játékos feladatok, erő és bátorságpróbák. 

adatokkal. Sokat játszottunk, volt 

kézműveskedés. Szerdán meglátogattuk a 

Vácrátóti Arborétumot, ahol bibliai növé-

nyekkel ismerkedtünk meg. Sajnos az 

időjárás ezt a programot kicsit megnehe-

zítette. 

Köszönjük a csoportvezetők munkáját és 

azt, hogy feláldozták a szabadidejüket, 

valamint, hogy színesebbé tették a prog-

ramokat.  Mindenféle anyagi támogatást 

is ezúton szeretnénk megköszönni azok-

nak, akik hozzájárulásukkal segítették a 

táborunkat. 

A diákoktól pedig várjuk a biztatást, ha 

szeretnék, hogy jövőre is legyen tábor.  

 

 

 

AME 
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREINK – TÉNYEK ÉS TERVEK 
 

AZ ELŐZŐ HÍRADÓ MEGJELENÉSE ÓTA TÖRTÉNT FONTOSABB 

ESEMÉNYEK: 
 Bérmálás: Május 5-én 2 éves felkészítés és sikeres vizsga után 20 fiatal és 2 

felnőtt részesült a bérmálás szentségében.  

 Elsőáldozás: Május 13-án a 11 órai szentmise keretében pedig 15 gyermek 

találkozott az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal.  

 Május 16-án  – Az Ökumenikus Napközis tábor résztvevőinek, tartottak szülői 

megbeszélést. 

 Június 10-én a Cursillo Lelkiségi közösségének volt egész napos találkozója 

nálunk. 

 Május 26-án egy osztálytalálkozónak adtunk helyet. 

 Június 17-18-án Budapestről a Bosnyák téri ministránsok voltak a vendégeink.  

 Július 2-6. – Ebben az évben is mi adtunk helyszínt az Ökumenikus Napközis 

Tábornak. 

 Július 9-13. – Az egyházközség által szervezett hittantábor volt itt a Hitéleti 

Központban. 

 Szeptember 9. – Veni Sancte volt a 11 órás szentmisén. 

 Szeptember 15-én vendégül láttuk a Galgamenti Élő Rózsafüzér zarándokait 

egy kis agapén. 

 Szeptember 18-án az egyházmegye egész területéről érkeztek hitoktatók, hogy 

megismerkedjenek vagy tudásukat bővítsék a Kett-módszerrel (padlókép) 

kapcsolatban. 

 Október 1-én a templomunkban lélekemelő hangversenyen vehettünk részt. A 

hangverseny Énok Nagy Levente szervezésében került megrendezésre. Fellé-

pett a Stellaria Media Nőikar, akik az 5. születésnapjukat ünneplik; Mukk Jó-

zsef városunk díszpolgára, Puskás Máté (orgona).  

 

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK: 
 Megszervezés alatt áll a következő bérmálkozó csoport felkészítő foglalko-

zása. (Azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik vallásukat gyakorolják, és jelen-

leg min. 9-10. évfolyamosak.) 

 Újból meghirdetésre kerül az elsőáldozásra készülőknek a havi egy szombat 

délelőtti felkészítő foglalkozása.   
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Temető 
 

Mindenkit szeretettel kérünk arra, hogy segítsenek a temető tisztántartásában. 

Tartsuk tiszteletben mások kegyeleti helyét. A temető tisztántartása mindannyiunk 

feladata, azzal, hogy az elszáradt virágokat és egyéb temetői hulladékot a megfe-

lelő tárolóba helyezzük el, illetve a szeretteink sírját és annak közvetlen környeze-

tét tisztán tartjuk. Mindkét kijáratnál ott vannak a szeméttárolók, a keletkezett hul-

ladékot kérjük, hogy távozáskor ott helyezzék el. (A tervezett belügyminiszteri ren-

delet szerint az illegális szemétlerakás szabálysértés helyett bűncselekménynek 

lesz minősítve.) 

Közeledik Mindenszentek ünnepe. Azok, akik új síremléket állítottak és szeret-

nék megszenteltetni azt, a sekrestyében jelezzék. Azokat pedig, akiknek lejárt a 

sírhelymegváltásuk (25 év), és továbbra is rendelkezni szeretnének a sírhely felett, 

arra kérjük, hogy jelentkezzenek a plébánián vagy a temetőgondnoknál az újravál-

tás ügyében. 

  

 

Tájékoztatásul közöljük az új díjszabásokat: 
 

Megnevezés Egyes sírhely Dupla sírhely Urna sírhely 

Alapdíj 45.000,- 90.000,- 30.000,- 

Önkéntes hozzájáru-

lást fizetőknek ked-

vezményes 

18.000,- 36.000,- 12.000,- 

Sírkőletétel 16.000,- 24.000,-    8.000,- 

Egyszeri temető 

karbantartási ado-

mány 

12.000,-                Újraváltásnál is! 
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GÉZ 2018 
 

Immáron hatodik alkalommal 

gyülekeztek a hívek Bag templomában, 

hogy útra keljenek a Galga menti Élő 

Rózsafüzér Zarándoklat résztvevőiként 

szeptember 15-én szombaton. Noha a 

zarándoklat „hivatalos” kiinduló pontja 

Bag, a találkozás a turaiakkal, 

galgahévíziekel Hévízgyörk templomá-

ban volt. 

Itt, a zarándokokat útra bocsájtó 

Karácsondi Mihály atya fogadta a 

beérkezőket. Lakos Mária Lujza 

tanúságtételének meghallgatása után egy 

szerény fogadáson vettek részt az úton 

lévők. A menetbe rendeződésnek és a 

zarándoklatnak Hajdú Noémi volt a 

felelőse, lelki vezetője. 

A korábban kialakult útvonalat követve, 

Hévízgyörk Árpád-kori temploma mellett 

haladt el a zarándokcsoport, a Galga 

menti dombos tájban Kartal irányába. 

Útközben imádságok és énekek szálltak 

az Úr felé, majd egy rövid pihenő alatt a 

települések közösségeiért imádkoztak a 

zarándokok. 

Kartalon Tamás József atya köszöntötte 

az érkezőket, a helybeli Karitász 

aktivistái pedig vendégül látták a 

melegben megfáradtakat. 

Aszód Szentkereszten a plébános atya 

távollétében Kovács István akolitus 

fogadta az egykori templom helyén 

állított keresztnél a közel száz fős 

gyalogos zarándokmenetet. Imák és 

énekek szálltak a magasba, majd a menet 

az aszódi templomba érkezett, ahol 

Szentségimádáson vettek részt, és egy 

újabb tanúságtételt hallhattak a 

résztvevők Pintérné Tóth Katalintól. 

A templomból a Hitéleti Központ 
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nagytermébe vonultak át a megfáradt 

vándorok, ott fogadták a zarándokokat a 

Karitász aszódi aktivistái. 

A csoport a délutáni napsütésben Bagra, 

a zarándoklatot záró misére indult, ahol 

hálát adtak a nap kegyelmeiért. 

 

Klamár Zoltán 
 

 

Az Úr útjai 
 

 

A nyár a táborok, az ősz a zarándoklatok 

ideje! Ami a táborokat illeti, az 

ökumenikus gyermektábor résztvevői 

már sokadik éve veszik birtokba két hétre 

a Hitéleti Központ helyiségeit és udvarát. 

A közösségi élet kovászaként működik az 

eseménysor, mert az irányítók, 

foglalkozást vezetők az újabb és újabb 

generációk lelkében ültetik el a hit 

magját. 

Fontos feladatot látnak el, amiért csak 

hálásak lehetünk Nekik. Az pedig külön 

öröm, hogy az eltelt évek alatt egy újabb 

generáció nőtt bele a feladatba, nemcsak 

belenőtt, de vállalja is a tábor vezetésének 

nem könnyű munkáját! 

Köszönet azoknak akik eddig a 

vállukon vitték a táboroztatás ügyét, és 

Isten áldása legyen azokon, akik vállalják 

a munka folytatását. 

Több éve már, hogy elindulunk az őszi 

tájban és végig járjuk a GÉZ 

zarándokútját. Tesszük ezt néha esőben, 

szélben, komor fellegek alatt vagy 

szikrázó napsütésben, ahogy most 

legutóbb, szeptember 15-én volt. 

Megvallom, kicsit elbizonytalanodtam, 

mert a szervezés és lebonyolítás nem úgy 

működött, mint azt korábban 

megszokhattuk. Úgy tűnt, hogy a 

szervezők, vezetők túlvállalták magukat 

és az útra kelők magukra maradnak. 

Bizonyos tekintetben így is volt, hiszen 

az úton lévőkkel nem volt pap! Pásztor 

nélkül maradt nyájként mentünk a 

keresztek után, illetve mégsem, mert 

Hajdú Noémi remekül összefogta a 

híveket. Talán a GÉZ-nél is esedékes 

volna egy nemzedékváltás, hogy a 

fiatalos lendület újabb híveket 

toborozzon a zarándok keresztek alá. 

Műemléki sétán vehettünk részt október 

hatodikán, ami egy igen szép őszi nap 

volt. A séta az egykori járásbíróság, ma 

művelődési ház udvarából indult és a 

zsidó temetőn át vezetett, útba ejtve 

fontos, várostörténetileg érdekes 

helyszíneket. 

Az első állomás a Schossberger 

mauzóleum volt. Eszembe jutott a nyári 

élmény és cselekedet, ami egy 

ökumenikus összefogásban valósult meg: 

jó szándékú emberek rendbe rakták az 

elhanyagolt temetőrészt, kitakarították a 

műemlék kriptát, falairól – a szó szoros 

értelmében – levakarták a gyalázatos 

falfirkákat… 

Aztán minderről tájékoztató levélben 

be is számoltunk az „illetékeseknek”! 

Azért az idézőjel, mert mint kiderült, az 

illetékesnek hitt személy nem volt az. Mi 

több, a temető sem ahhoz a hitközséghez 

tartozik ahová a levél ment, hanem 

gazdátlanként egy országos 

szervezethez? 

A történet szempontjából talán nem is 



Egyházközségi Híradó 

 

12 2018. október 

fontos mindez, de az már igen, hogy a 

mostani séta alkalmával láthattam: a 

rongálók nem tértek jobb belátásra. A 

nyári takarítás óta vannak újabban 

szétdobált italos üvegek, elmozgatott 

kövek… 

 

Klamár Zoltán 
 

 

 

  

Karitász felhívása 
 
Az aszódi Katolikus Karitász aktivistái minden hónap első hétfő délutánján a HÉK-

ben (Szent Imre utca 17.) adományokat osztanak és CSAK EKKOR fogadják, 

várják az adományozókat. 

Ismételten kérünk mindenkit, hogy csak használható, jó állapotban lévő holmit 

adjon le, mert a raktározási lehetőségeink szűkösek. 

Megértő segítségüket köszönettel fogadva:  

Klamár Klára csoportvezető 
 

 

 

MISEREND – EGÉSZ ÉVBEN 
 

Templomban: 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek: 17.30 

Szerda: 7.00 

Vasárnap*: 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. 

Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában: Szombaton      17.30 

Domonyban:  Vasárnap           9.30 

 

 

 
TEMPLOMUNK 

Szentháromság Templom 
Aszód, Szent Imre u. 17. 

 
KÁPOLNÁNK 

Jézus Szent Szíve, Baross u. 2. 
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