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2018. december – Karácsony hava

XX. évf. 69. szám

„Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel:
minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben
jött el, Istentől van.” (1Jn 4,2)
Jézus nyilvános működése során,
sokszor rengeteg embert gyógyított meg
különféle testi-lelki bajokból.
Ez a nagy sokaság eszünkbe juttathatja
azt a sok-sok embert, akik Karácsony
táján, talán az egész év során ez egyetlen
alkalommal elmennek a templomba éjféli

misére, vagy a gyerekekkel megnézni a
felállított Betlehemet, illetve a hittanosok
által előadott Pásztor játékot.
Sokak ünnepe a Karácsony, de még a
buzgó vallásgyakorlók közül is csak
kevesen gondolnak bele annak a
misztériumnak a mélységébe, amelyet ez
az ünnep hordoz.
Elvarázsol bennünket is az
ajándékvárás izgalma, a szenteste
békéje, az ünnepi asztal ízei és
illatai, felidézve gyermekkori
karácsonyok hangulatát, s közben
könnyen elmegyünk a kinyilatkoztatás legsorsdöntőbb mozzanata
mellett: hogy Isten Fia emberré lett
– értem és érted, értünk.
Jézus születése az egész emberi
életünknek értelmet adó örömhír,
amely az ember minden élethelyzetében reményt ad. Mert a
keresztények hite abban teljesedik
ki, hogy az emberrel sorsközös-
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séget vállaló Isten szeretete erősebb, mint
a halál, s ez az, ami a kereszténységet
optimista világnézetté teszi. E nélkül az
életet értelmező lényege nélkül a karácsony nem több egy világnapnál vagy
fesztiválnál, amelyen
évről évre
összejönnek, és jól érzik magukat az
emberek.
Mikor vesszük észre a díszletek mögött
a lényeget? Mikor jön el életünkben az a
nap, amikor a Karácsonyból nem kell
más, mint az értünk emberré lett második
isteni személy, Jézus Krisztus. Nem
csupán a pólyába takart, jászolba fektetett
Jézuska, hanem az örök Fiú, akiben az
Atya lehajolt hozzánk, és egészen felénk,
emberekhez fordult.
Akkor, amikor válaszolunk erre a felénk
fordulásra, amikor mi is Istenhez fordulunk, egész valónkkal megvalljuk,
hogy életünk értelmét a megtestesülés
titka adja, új világot tárva fel előttünk. Ez
az Istenhez fordulás minden gyógyulás
gyökere. Testié és lelkié egyaránt.
Az ünnepre készülő keresztény azonban
látja azt is, hogy karácsonykor sem csak
öröm van a világban. Ilyenkor is van

szenvedés, betegség és halál. Ettől
azonban nem veszíti el derűjét, mert Isten
szeretete bevilágítja a szomorúságot, és
értelemet ad a szenvedésnek is.
Jézushoz földi életében mindenféle
beteget vittek – olyanokat is, akiknek
helyzete az orvostudomány akkori állása
szerint teljesen reménytelen volt, és ő
meggyógyította őket.
A mi szívünket is meggyógyítja, ha
őhozzá fordulunk, s rajta keresztül az
Atyához. Megtisztítja látásunkat, eloszlatja sötétségünket, hogy új fényben lássunk, s a megtestesülésbe és az örökéletbe vetett hit által meg tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől, a jót
a rossztól, az igazság lelkét a hamisság
szellemétől.
Krisztus születése, gyógyítson meg
mindannyiunkat!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden testvéremnek áldott karácsonyt!

István atya

Kincskereső 2018. adventjében,
CSAKAZÉRTIS...!
Egyszer megpróbáltam elindítani egy
mozgalmat ebben a kis kiadványban, arra
kérve a Tisztelt Olvasókat, az aszódi katolikus híveket, hogy osszák meg mindenkivel, ha valami jót tapasztaltak meg
a közvetlen környezetükben:”mondjunk
jót másokról és egyszer körbeér..”
Szomorúan tapasztaltam, hogy nem
kaptam egyetlen visszajelzést sem, senki
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nem bújt bele abba a „kincskereső kisködmönbe”...
Akkor nekem kell folytatnom, csak
azért is továbbadom a jót. Hiszen nekem
mindig vannak jó élményeim, amik erőt
adnak, lelkesítenek és továbblendítenek,
minden nehéz helyzetből talpra állítanak.
Megosztok hát egy újabb „javítós” történetet, így, karácsony közeledtével hátha
2018. december
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nyitottabbak, vagy nyitottabbá tehetők a
szívek...
A nyáron felkérést kaptam, hogy tegyek
tanúságot a javítóintézeti nevelőmunkámról a kartali baptista gyülekezetben.
Mivel baráti szálak fűznek a lelkészházaspárhoz, nagyon szívesen mentem.
Sikerült is felkeltenem a kedves testvérek érdeklődését, így abban maradtunk,
hogy egyszer szívesen találkoznának személyesen is a növendékeimmel.
Ez az alkalom december 2- án, advent
első vasárnapján érkezett el, amikor 8 növendékemmel, és Boros Lajossal, a
Hitbenjáró-programunk
vezetőjével
együtt szolgálatot vállaltunk az ünnepi istentiszteleten.
Szót kaptam megint én is.
Azzal kezdtem, hogy felidéztem egy
gondolatot a nyári tanúságtételemből.
Van egy jogi kifejezés: az ártatlanság
vélelme, ami mindenkit megillet.
Én a javítós nevelőmunkámban fontosnak érzem, hogy minden növendékünket
megilleti az ÉRTÉKESSÉG vélelme is.
Tehát, ne legyen bennünk előítélet senki
iránt, bárhonnan is jön.
Jézus születését várva Mária és József
nem kaptak szállást sehol, nem fogadta be
őket senki szívesen, mindenhonnan elzavarták őket. Előítélettel viseltettek irántuk, kirekesztésben volt részük.
És bizony, ezt ma is sokan átélik: bőrük
színe miatt, vagy mert kitudódik, hogy elkövettek valamit.
Ekkor arra kértem a kedves híveket,
hogy játsszunk el a gondolattal: itt most
nem tudja senki, honnan jött ez a csapat
fiú, csinosan, ápoltan, fehér ingben, frissen vágott frizurával...Csak annyit tudunk
róluk, hogy bizonyára kiérdemelték, hogy
most itt legyenek az Isten házában.
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Megdolgoztak azért, hogy jónak és értékesnek tartsa őket mindenki.
Elővettem a jegyzeteimet, és név nélkül
felsoroltam, a „fejükre olvastam” mindazt a sok jót, amit az elmúlt időszakban
tettek, nem könnyű helyzetben: zárt, fegyelmező helyen, egy kényszerközösségben, sokszor évekig távol a szeretteiktől,
a külvilágtól.
Mégis, megtörténtek azok a jócselekedetek, amiket ők „követtek el”:
- amikor képességeikhez mérten, jól tanultak, sőt vannak, akik kitűnő bizonyítványt is kaptak,
- amikor egyikük hosszú bukdácsolás
után, 19 évesen, most végre, nagy szorgalommal, általános iskolai tanulmányai befejezésére készül,
- amikor valaki közülük kiváló eredménnyel végezte el a hegesztő tanfolyamot,
- amikor egyikük egy országos pályázaton, 60 induló közül 2. díjat kapott,
- amikor ketten is a gazdaságban, sárban, esőben, fagyban is, zokszó nélkül,
kemény fizikai munkát végeznek, iskolai
tanulmányaik mellett,
- amikor egyikük otthonról elhozta és
szétosztotta kinőtt, megunt, márkás ruháit
rászoruló társai között,
- amikor segítettek rendbe tenni egy temetőt,
- és amikor több, külső, rangos rendezvényen Isten szeretetéről énekelnek,
ahogy azt most is teszik..
Az Aszódi Javítóintézet jelmondata:
„Esélyt adunk, utat mutatunk.”
A második éve tartó Hitbenjáró- program keretein belül Lajos bácsi, (aki hoszszú éveket töltött börtönben, ott bent tért
meg, kiszabadulása után a Baptista Szere-
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tetszolgálat alkalmazottjaként járja az ország büntetés végrehajtó intézeteit, Isten
üzenetét viszi fáradhatatlanul a fogvatartottaknak, és Galgamácsán lakik a szép
kis családjával) havonta legalább egy alkalommal bibliamagyarázatokkal és keresztény énekek betanításával „barátkoztatja” Istennel a növendékeinket.
Hiteles és értékes szolgálatával REMÉNYT AD és ISTENRE MUTAT, és a
fiúkon meglátszik ez a „lelki többlet”,
ami részévé vált nevelőmunkánknak.
Ezek a fiúk minden egyéb, hétköznapi
helyzetben is „érzékenyebben” viselkednek: udvariasak, előzékenyek, nem beszélnek csúnyán, szívesen adnak, szívesen segítenek.
Erről tanúskodtam tehát a kartali gyülekezet előtt.
A „nyilvános bűnösök” énekükkel
könnyeket csaltak a szemekbe.
Csokit és sütit kaptak cserébe.
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De sokkal többet jelentett nekik, hiszen
még napokkal később is emlegették, hogy
hangosan imádkoztak értük, és mindegyikük önmagára ismert a jótettek felsorolásakor.
Szent II. János Pál pápa mondta: „... a
lélek igénye sürgető kiáltásként hangzik
fel egy új advent éjszakájában.”
Ha ehhez bármilyen testvéri közösségben van lehetőségünk hozzájuttatni néhány nehéz sorsú fiatalt, az mindannyiunk ünnepét be tudja aranyozni.
Istennek legyen hála mindezért!
„Hiszen mások vagyunk, de ez nem gát,
ha nyugalomban, békességben, boldogságban, emberségben, szeretetben, szegénységben békén hagyjuk egymást ma.”
(Punnany Massiw: Elfogadás)
Lakos Mária Lujza
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Isten szolgálatában
„…a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást
megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak
szolgáljatok.” (Róm 12,10-11)
A keresztény ember életében fontos
helyszín a templom. Bent kikapcsoljuk a
világ zajait, elfelejtjük a problémákat és
az Istennel való személyes beszélgetésre
tudunk fókuszálni. Ennél meghittebb
lelki élmény a szentmise. Ahol az Oltáriszentség által találkozunk Jézus Krisztussal és az átváltoztatott kenyér formájában
magukhoz is vehetjük, imádkozunk és beszélgetünk az Úrral. De nyújthat-e egy
szentmise ennél többet is számunkra? A
válaszom erre egy határozott IGEN. És
hogyan, milyen formában? Például szolgálatvállalással. A szentmise egy közösségi élmény, melynek résztvevői az Isten,
a pap és a hívek. A liturgia elején István
atya a ministránsok társaságában bevonul. Szívet melengető érzés ez sok hívő
számára. Édesanyák, édesapák, nagyszülők, testvérek, rokonok, barátok büszkék
az Oltár körül szolgálatot végzők fiatalokra, miközben, mi ministránsok barátok, testvérek lettünk az évek során, igazi
közösséget alkotva. Kijelenthetem, hogy
a XXI. században, amikor technikai eszközök sokasága vesz körül minket, akkor
is fontos maradt a személyes megszólítás
és beszélgetés. Ennek eredményeképp az
elmúlt két évben Adáminé Erzsivel közösen már több, mint 50 testvérünket sikerült bevonni a szentmisén belüli szolgálatokba, akik hétről- hétre olvassák fel Isten
igéjének egy-egy részét a többi hívőnek.
A felolvasó közösség legkisebb tagjától
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kezdve a legidősebbekig, mindannyiukban aktívan és hatékonyan működik a
Szentlélek, rendszeresen tesznek tanúságot ilyen formában Isten és az emberek
előtt. A szülők szívét elönti a meghatottság, ha gyermekeiket hallják, a gyerekek,
házastársak, nagyszülők pedig mosolyogva figyelnek a felnőttek által felolvasott szentírási részekre. Azonban azt is
fontos megemlítenem, hogy a Facebook
előnyét felhasználva sikerül egyszerűbben és gyorsabban megszerveznünk a
szolgálatokat. Teréz anya gondolataival
szeretném megköszönni az aszódi összetartó, szerető közösségnek a szolgálatokat: „Emlékezz, hogy Krisztus az, aki rajtunk keresztül munkálkodik – mi csupán
eszközei vagyunk a szolgálatban!” 2019ben is számítunk Rátok, hiszen Istennek
mindenki egyformán fontos!
(Erdélyi Attila)
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Hiszek és gondolkodom
Igen, én hiszek és gondolkodom, mert
ez a meggyőződésem. Erre buzdítok minden embertársamat. Hiszek Isten létezésében, hiszek abban, hogy Isten a Föld teremtményei közül csak egy élőlényt, az
embert részesített abban a kegyelemben,
hogy gondolkodjon.
„Cogito ergo sum” - mondta egy filozófus az újkor hajnalán. Gondolkodom,
tehát vagyok - ez mintegy cáfolata annak,
amit addig vallott a világ. S ezzel megindította a „felvilágosodásnak” a korát,
amely megtagadta Istent és helyébe az
embert állította. Nem kétséges, azóta folyamatosan csökken az Istenben hívők
száma, ami nagy baj. Ám az is nagy baj,
hogy a gondolkodó ember azt hiszi, hogy
ő már Isten!
Igaz, a XVIII. századtól, a gondolkodó
ember csodálatos dolgokat fedezett fel a
tudomány minden területén, de az is igaz,
hogy közben olyanokat is kitalált, amivel
percek alatt milliárd darabra robbanthatja
fel a lakóhelyét, a Földet. Nagy veszélybe
került a Föld!
A nem gondolkodó hívők sokszor égre
emelő tekintettel kérdezik: Istenem miért
engeded, hogy háborúskodjanak az emberek? Miért engeded, hogy milliók haljanak meg magukat Istennek képzelő államvezetők akarnoksága miatt? Persze
ilyenkor azonnal feltehetjük a kérdést:
Miért választottátok meg vezéreteknek az
akarnokokat, a tömeggyilkosokat? Ám
manapság már nemcsak egyes államvezetők hiszik magukról, hogy ők csalhatatlanok, ők mindent tudnak, nekik mindent
szabad, vagyis ők „istenek”! A társadalmi
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ranglétra minden fokán találunk ehhez
hasonlókat!
Gondolkodjunk és emlékezzünk egy kicsit! Mit mond a mi hitünk: Isten az embernek megadta a szabad gondolkodás és
cselekvés kegyelmét. Ugyanakkor azt is
parancsba foglalta, hogy miképpen éljen
az ember!
1. parancs: Uradat, Istenedet imádd és
csak neki szolgálj!
Utána még kilenc parancsba foglalta az
emberi élet kereteit. Ám az ember, a
„csak” gondolkodó ember, nemcsak az
első, de a többi parancsot is elfelejtette,
pontosabban fogalmazva: nem tartotta,
nem tartja be. Ne elemezzük az összes parancsot, csak tekintsünk a
2. parancsra: Isten nevét hiába ne
vedd! Gyermek, iskolás koromban még
érvényben, „használatban” volt ez a parancs. Az édesanyám, a hitoktatóink figyelmeztettek erre bennünket, még azt
sem engedték meg, hogy azt mondjuk: Isten bizony! Viszont – magát hívőnek tartók sokasága szerint is - napjainkban „isteni” a gólokat rúgó futballista, a szíveket
operáló specialista, a filmsztár, de még a
töltöttkáposzta, meg az idő, a tenger vize
stb. Ezt harsogja a rádió, a televízió számos csatornája. Így aztán a „gondolkodó”
ember össze-vissza „hablatyol”. Feledve
az Istent, a vallást, de még az egyszerű
gondolkodást is.
A XXI. században élünk, amikor – különösen Európában és természetesen Magyarországon is – nagyon sok ember, volt
és jelenlegi vezető, a milliárdjai fölött trónoló gazdag, a hatalom és gazdagság gőg-
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jében azt hiszi, hogy már az emberek fölötti szférában trónoló Isten, aki azt csinálhat, amit akar. Ám sok egyszerű halandó is elhagyta őseitől örökölt hitét, és
magát a hit és a gondolkodás kegyelmét
elfelejtve, vagy félredobva, magát jónak,
kiválónak, tévedhetetlennek, szinte Istennek tartja, legfeljebb nem meri kimondani.
A hittel kapcsolatban van egy „szállóige”, már majdnem közmondás: Hit nélkül is lehet élni, csak nem érdemes. Én
teljes egészében nem osztom ezt a véleményt. Istent nem hívő emberek is lehetnek kiváló alkotók, családszerető, munkájukat becsülettel végző emberek. Bár

azt a közmondást is hozzá kell tenni: A
zuhanó repülőben nincsen ateista. Gobbi
Hilda, a kiváló színésznő a halálos ágyán
azt mondta: Irigylem azokat, akik hisznek
Istenben, az örökkévalóságban.
Ha szabad személyes dolgot ajánlani: A
mi urunk Jézus Krisztus evangéliumát olvasva használjuk a gondolkodás isteni kegyelmét, higgyünk és reménykedjünk abban, hogy akik még nem találkoztak Istennel, életük során, egyszer majd megismerik Őt. A Szentlélek támogatásával segítsük őket, mi: püspökök, papok, hitoktatók és egyszerű Hívők!
A.I

Kosztolányi Dezső
Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

2018. december
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Programok, események
Szeptember 15-én a Galgamenti Élő Rózsafüzér zarándoklat résztvevőit fogadtuk,
és vendégeltük meg.
Szeptember 18-án és október 26-án Váci Egyházmegye hitoktatóinak volt módszertani képzése a Hitéleti Központban (Kett-pedagógia).
Október 1-én ismét a katolikus templomban került megrendezésre a Zene Világnap
alkalmából a Stellaria Media Nőikarának hangversenye, Mukk József közreműködésével.
Október 2-án megbeszélést tartottunk a leendő elsőáldozók szüleinek. Havonta egy
szombaton pedig külön foglalkozást tartunk a Hitéleti Központban az elsőáldozók részére.
Elkezdődtek a bérmálkozási felkészítő foglalkozások is. A bérmálkozó csoport két
hetente péntek este találkozik 18.30-20.00 óra között.
A Cursillo közösség folyamatosan a házban tartja találkozóját, ima alkalmait, területi
megbeszéléseit.
Szeptembertől minden első pénteken 17.00 órától szentgyónási lehetőség van.
November 24-én 18.30 órai kezdettel mi is bekapcsolódtunk a NEK (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) által meghirdetett országos szentségimádásra. A szentségimádás a Fiúnevelőintézet kápolnájában volt.
November 24-én újra mi adtunk helyett Budai András és társai hangversenyének.
December 9-én a Stellaria Media Nőikar és vendégművészek Adventi Hangversenyének adtunk otthont. Ezúton is a szokásos színvonalú élményben részesülhettünk.

ESEMÉNYEK:
 December 16-án a Református családnapnak adunk helyet.
 A II. félévben újabb módszertani továbbképzéseknek adunk helyet az
egyházmegye hitoktatóinak
 Február 15. – Dr. Beer Miklós püspök atya könyvbemutatójára kerül sor.
Ünnepi időpontok:
december 20. – Csütörtök 16.30 órától szentgyónási lehetőség a templomban
december 21. – Péntek délelőtt – a betegek látogatása
– 16.00 órától szentgyónási lehetőség a templomban
december 24. – Hétfő - SZENTESTE:
15.00: Pásztorjáték az aszódi templomban
21.30: Domony – Pásztorjáték
22.00: Domony – Szentmise
23.30: Pásztorjáték az aszódi templomban
24.00 – Éjféli szentmise a templomban
8
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december 25. - Kedd:
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
AME –

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS – „EGYHÁZI ADÓ”
Kérjük a kedves híveket, hogy segítsék egyházközségünk tevékenységét,
fenntartását önkéntes hozzájárulásuk (régi nevén egyházi adó) befizetésével.
Aki szeretne a kényelmesebb befizetési móddal élni,
azoknak ajánljuk az átutalás lehetőségét a:
Római Katolikus Egyházközség – 11742166-20101732
OTP bankszámlaszámra.
Ebben az esetben a megjegyzés rovatba kérjük beírni, hogy „önkéntes hozzájárulás”,
illetve a befizető nevét, címét. Természetesen továbbra is van lehetőség a szentmisék
alkalmával is befizetni a beszedőknél.
Kérjük, ajánlja ezt a lehetőséget ismerőseinek is!

STÓLADÍJSZABÁS 2019. január 1-től
A díjakat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
határozta meg a 2018. december 5-i ülésén.

Szentmise:
- Csendes:
1.500,- Orgonás:
3.000,Esküvő:
- Csendes:
15.000,- Orgonás:
30.000,Temetés:
- Kántor nélkül: 15.000,- Kántorral:
25.000,Egyszeri harangozás: 1.500,Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges!
2018. december
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Karitász hírei
Lassan végéhez közeledik a 2018-as év
is, amit a karitász helyi szervezetének
aktivistái végig dolgoztak, segítő
szeretettel fordulva Aszód és Domony
rászorulói felé.
Évi „rendes” aszódi tevékenységünk –
minden hónap első hétfőjén történt
adományosztás – mellett, számos alkalommal segítettünk domonyi rászorulókon, mert a faluban nincs helyi
szervezete a karitásznak.
Még az ünnepi időszak kezdete előtt
kihelyezésre kerültek az új adomány-
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gyűjtő perselyek, a templomban és a
kápolnában.
Az adventi gyűjtést megelőzően
Erzsébet-kenyeret osztottunk és most, a
karácsonyi ünnepek idején egységcsomagokkal segítjük a nélkülözőket.
Köszönjük az adományokat, a felénk
áradó bizalmat! Áldott Karácsonyt és
békés, boldog új esztendőt kívánok a
csoport és a magam nevében minden
kedves segítőnknek!
Klamár Klára csoportvezető
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Kenyér és rózsa
A karitász aktivistái – egy szép
hagyományt újjá élesztve – kenyeret
osztottak mise után. Tettükkel elsősorban
a szociális érzékenységre hívták fel ily
módon a figyelmet, ugyanakkor egy régi,
csodás történetre is emlékeztették a
templomból távozókat. A csoda Árpádházi Szent Erzsébethez kötődik, II.
András királyunk leányához, aki 1207ben született Sárospatakon.
Erzsébet, türingiai Lajos őrgróf felesége
volt, tehát az akkori társadalmi elithez
tartozott, mégis a közjón munkálkodott, a
társadalmi igazságtalanság orvoslására
vállalkozott. Egy alkalommal, amikor a
szegényekhez igyekezett, megállították,
kérdőre vonták, hogy mit rejteget
köpönyege
alatt.
Zavarában
azt
válaszolta: rózsákat. Télvíz idején a
felelősségre vonók biztosak voltak
magukban – szinte magam előtt látom a
kaján vigyorukat –, látni akarták a
rózsákat! Főképpen megszégyenülni
akarták látni a nemes hölgyet. Ám ekkor
csoda történt, Isten nem hagyta magára az
alázatos szolgálóleányát, addigi jótéte-
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ményeiért a rejtegetett élelmet rózsává
változtatta.
Az idők változtak, a mecénás lelkületű
emberek ma is épp oly ritkák, mint
Erzsébet korában voltak. A nyomor pedig
ma is karnyújtásnyira van tőlünk. Minden
apró segítség jól jön: meleg ruha, étel,
tüzelő, egy-egy kifizetett számla,
mosógép, bútor… Mert van mélyszegénység, vannak elesett emberek,
akiknek segíteni kell a szükségben.
A szükséget szenvedők többsége
szégyenli állapotát, noha az nem az ő,
sokkalta inkább a társadalom szégyene!
Járunk hát nyitott szemmel, vegyük
észre a társadalom peremén élőket és
lehetőségünkhöz mérten segítsük a
karitász munkáját, információval, adománnyal. Segítsünk, hogy a szervezet
aktivistái segíthessenek.
Istentől áldott Karácsonyt, és békés,
boldog újesztendőt, olyat, melyben egyre
kevesebb a rászoruló!
Klamár Zoltán
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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.
Szombaton 17.30
Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában:
Vasárnap
9.30
Domonyban:
TEMPLOMUNK
Szentháromság Templom
Aszód, Szent Imre u. 17.
KÁPOLNÁNK
Jézus Szent Szíve, Baross u. 2.
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