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Szeptember - Szent Mihály hava
A VÁCI EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJEI
SZENT MIHÁLY FŐANGYAL ÉS SZENT ISTVÁN, MAGYARORSZÁG ELSŐ
KIRÁLYA, A VÁCI SZÉKESEGYHÁZ TITULUSAI A MENNYEKBE FÖLVETT
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ÉS SZENT MIHÁLY FŐANGYAL
Ismerjük meg ki az, aki vigyáz ránk.
A Szentírásból név szerint ismert
három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én.
Egyikük neve Mihály (Mikaél),
vagyis: „Ki olyan, mint az Isten?“;
a másiké Gábor (Gábriél): „Isten
embere“, „az Isten erősnek bizonyult“; a harmadiké Rafael
(Rafaél): „Isten orvossága“.
Az angyalok életéről nincsenek
az emberekéhez hasonló életrajzi
adatok. Történetük a teremtéssel
kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és
próbára lett téve hűségük. Szabad
akaratuk lehetővé tette a jók
számára a hűséget, a lázadóknak
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pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök
boldogság, a bukottak számára pedig a büntetés az
örök kárhozat lett.
Mind a zsidó, mind a pedig a keresztény
hagyományban a legnagyobb az angyalok közül
Szent Mihály. A lázadó angyalok elleni harc vezére
volt az égben, amely harc során a bukott angyalokat
letaszították a mennyből (Jel 12,7-9). Mihály az
ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten
újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük.
Mózes testét halála után angyalok temették el
ismeretlen helyre (MTörv 34,5-7), nehogy a zsidók
bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az,
aki viaskodott a sátánnal, védve Mózes testét (Júd
1,4-10). Ő az az angyal is, aki Dánielnek megviszi
a hírt a szabadulásról és az ő pártfogásáról (Dán
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10,21-11,1; Dán 12,1-4).
492-ben megjelent Dél-Itáliában,
Apulia nevű tartományban, a
Gargano-hegyén, ahol barlangkegytemplomot
építettek
a
tiszteletére.
Nagy Szent Gergely pápának
Hadrianus császár mauzóleuma
felett jelent meg a bűnbánati
körmenet közben 590-ben, jelezve
a nagy pestisjárvány végét. Ennek
emlékét őrzi az Angyalvár tetején
látható szobra.
Szintén híres és csodálatos
búcsújáróhely a normandiai MontSaint-Michel. A legenda szerint az
arkangyal 708-ban Avranches püspökének álmában háromszor megjelent, és kérte, hogy építsen tiszteletére a tengerből kiemelkedő
sziklán kápolnát.
Szeptember 29-e a római Szent
Mihály-bazilika fölszentelésének
emléknapja. Ez a nap vált
Nyugaton Szent Mihály ünnepévé.
Mihály
képét
hadseregek
zászlaikra hímezték (például 955ben a magyarok ellen Lech mezején
hadba szállók is), és az egyház is
segítségül hívja a főangyalt a
gonosz elleni küzdelemben.
A főangyalt fiatal férfiként
ábrázolják, általában szárnyakkal,
fején diadém vagy sisak, ruházata
tunika, páncél, köpeny, kezében
kardot és mérleget tart, lábával
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eltapossa a gonoszt.
Szent Mihály a világ végén harcolni fog minden
hívő lélekért, hogy kiragadja őket a sátán
hatalmából. A haldoklókat is az ő oltalmára bízzák.
Mihály teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és
gonoszságait. Eszerint ítél majd az Úr üdvösségre
vagy örök kárhozatra. A magyar néphagyomány
szerint a halottakat a „Szent Mihály lován”, ami
fából készült halottszállító hordágy, viszik a sírhoz.
Mihály vezeti tehát a halottak lelkét a mennybe,
az égi dicsőségbe. Az Érdy-kódexben ez olvasható:
„Ő tiszti (tiszte) az, hogy mikoron ez világi emberek
kimúlnak, mindennek megméri jó és gonosz
téteményét az isteni igazságnak mértékében. Az
jókat viszi Istennek eleiben, félbe valókat
purgatóriumba, a gonoszokat az erek (örök) tűzre,
kinek kezdeti akkoron vagyon, de vége soha
nincsen… Minden lelköt ő vészen ki testéből
halálának idején…”
Szent István magának és királyi házának örök
üdvösségére Mihálynak szentelte a veszprémi
székesegyházat (1009). A főangyal a patrónusa a
váci és az erdélyi, valamint társpatrónusa az egri
egyházmegyének is. (Forrás: Magyar Kurír)
Imádkozzuk gyakran védőszentünkhöz XIII. Leó
pápa imájával:
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a
küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy
oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az
Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt
és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd
vissza a kárhozat helyére! Ámen.
Szeretettel: István atya
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Új püspökünk van!
2019. július 12-én Őszentsége Ferenc pápa Marton Zsoltot nevezte ki Beer Miklós utódjaként a Váci egyházmegye élére. 1966. március 26-án született Budapesten, az általános
iskola után, középiskolai tanulmányokra a kecskeméti Piarista Gimnáziumba járt. 1988ban tanítói diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmányait
1992-ben kezdte Veszprémben, majd a váci püspök Győrbe küldte. Ezután Budapestre került, a Központi Papnevelő Intézetbe. 1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 1998. június 20-án szentelték pappá Vácott, a
Váci Egyházmegye szolgálatára. Korábban tevékenykedett püspöki titkárként és bírósági
jegyzőként, több egyházmegyei településen teljesített plébánosi szolgálatot.
Szolgálati helyei:
1998-1999: püspöki titkár és bírósági jegyző
1999-2000: káplán Nagykátán
2000-2003: Dány plébániai kormányzója
2002-2003: Váci Hittudományi Főiskola Levelező tagozatának tanára
2003-2008: a Központi Papnevelő Intézet prefektusa
2008-2015: Felső- és Alsógöd plébánosa, valamint váci kerületi esperes
2015-2019: a Központi Papnevelő Intézet rektora

Marton Zsolt püspök atya Beer Miklós és Varga Lajos püspökök kíséretében a váci székesegyház előtt az augusztus 24-ei szentelést követően. (Magyar Kurír felvétele)
2019. szeptember
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Szívből jövő köszönet
Az alábbi levelet – e sorok
írójának kérésére – egy vasárnapi
szentmisén olvasta fel a bagi
plébános, Karácsondi Mihály atya a
bagi híveknek.
2019. július 6-án került sor a
Szívek 7. " HÁLAADÓ" Zarándoklatára az Aszódi Javítóintézettől
Máriabesnyőig – aszódi és
esztergomi intézeti növendékekkel
és nevelőikkel –, a Mária Úton.
A zarándoklat szervezői nevében
ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik a bagi
szeretetvendégséghez
bármivel
hozzájárultak, akik szívesen láttak
bennünket.
Nehéz szavakat találni arra, hogy
egy csapat ismeretlenért mennyi
időt és fáradságot lehet áldozni,
tiszta, önzetlen szívvel, a felebaráti
szeretet szép példájaként!
135 évvel ezelőtt az Aszódi
Javítóintézet azért jött létre, hogy a
bűn útjára tévedt fiatalokat mentse,
mentse a menthetőt!
Az intézet alapítói ezt az
emberpróbáló feladatot Istennel
együtt tudták csak elképzelni. Ezért
épült fel a javítóintézet Jézus Szent
Szíve temploma, melynek tartozéka
volt az a hordozható szív-szobor,
amelyet 2011-ben először vittek a
vállukon
a
növendékek
engesztelésül a Mária Úton.
Ezt tették idén is, hetedszer, a
135. jubileumi év alkalmából,
hálaadásként.
A bagiak szíve mindig nyitott
zaràndokok fogadására!
Most is ezt tapasztalhatta meg az
a kb 60 résztvevő (növendékek,
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nevelőikkel, környékbeli és távoli helyekről érkező
hívek, jótevők, számosan a cursilló mozgalom
tagjaiként) és köztük Székely János szombathelyi
püspök atya is, aki régóta szívén viseli a nehéz sorsú
fiatalok sorsát, és most is szívesen csatlakozott
hozzánk.
A javítós fiúk a mai napig emlegetik a nagyon
kedvesen
kínált
finomságokat,
amelyeket
ismeretlen jóemberek készítettek a számukra is.
Sokuknak ez volt a legnagyobb élménye, hiszen
sosem tapasztalhatták meg azt az ingyenes
szeretetet, amelyet a bagiak hívő közössége
mutatott meg a számukra, de mindannyiunk
számára is.
Az egyik fiú azt is kimondta: "Úgy éreztem
magam, mintha a mennyországban lettem volna!"
Ferenc pápa következő gondolatai támasztják alá
talán legjobban a fiú szavait:
"Fokozatosan hozzászokva Krisztus világosságához, fáradhatatlanul keressük azt, ahol a szívek
laknak, azzal a törékeny, de elpusztíthatatlan
bizonysággal, hogy a szeretet nem hatástalan...
hogy a megbocsátásnak van ereje, hogy
megváltoztasson és kiengeszteljen..."
Az Aszódi Javítóintézet HÁLAADÓ zarándoklatához nagyon sok, nevelő hatású momentumot
tettek hozzá a bagiak ... életre szóló egyházélményt
adva, és példát mutatva egy keresztény közösség
erejéről, hatásáról.
Hála és köszönet mindenkinek, aki ehhez
bármivel hozzájárult!
Isten áldja meg őket jóságukért!
Utóirat: A levélnek volt visszhangja. Többen
telefonáltak, üzentek. Nagy öröm, hogy megkapták
azok, akiknek szólt. Fontos volt, hogy ez a
köszönet-nyilvánítás elhangozzon, mert ez búcsú is
egyben.
A Szívek Zarándoklatát ugyanis ebben a
formában most rendeztük meg utoljára. A csúcson
hagyjuk abba: a Javítóintézet 135. évfordulóján.
Mindazok, akik ott voltak mind a hét alkalmon,
tudják, hogy egész életükben hiányozni fognak ezek
2019. szeptember
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az évről-évre átélt, semmihez sem
fogható élmények.
Egy nagyon ideillő, Josemaria
Escrívá idézettel teszünk pontot
ennek a szép történetnek a végére.
„Hogyan lehetne Istenről beszélni,
ha előtte nem nyitottuk meg a
szívünket? Édesapák, édesanyák,
nevelők – ha az ő szívüket nem

Isten szava hatja át, hogyan tudnák mások –
gyermekek, fiatalok, felnőttek szívében az Isteni
vágyat felébreszteni? Ha növekedni igyekszünk,
egyre inkább mondhatjuk mi is Jeremiás prófétával:
„Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket,
kedvem telt szavadban és öröme szívemnek, mert a
te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene.” (Jer
15,16)
Lakos Mária Lujza

Ferenc pápáról
A közelmúltban jelent meg egy a
Római Katolikus Világegyház
jelenlegi nagy problémáját tartalmazó könyv. A címe: Ferenc Pápa
próféta vagy eretnek – új korszak
az egyház életében.
A könyv szerzője Tomka Ferenc
atya, akit – úgy gondolom – nem
kell bemutatni az aszódi híveknek,
hiszen az öt gyermekes Tomkacsalád hosszú ideig Aszódon, az
egykori „kántor házban” lakott, a
szülők Egyházközségünk szolgálatában álltak.
Tomka Ferenc kiváló pap, sokat
publikáló, nagy tudású teológus,
aki ezt a könyvét is hatalmas
irodalmi apparátus felhasználásával
alkotta meg.
A
címben
megfogalmazott
nagyon fontos kérdés problematikáját magyarázó könyv teljes
bemutatására – természetesen – egy
kis cikkben nem vállalkozhatok.
Csupán a téma fontosságára hívom
fel a figyelmet és pár gondolattal,
idézettel szeretném mindenekelőtt a
Testvérek
tudomására
hozni,
hogy „A világ jelentősen nagyobb
része csodálja Ferenc pápa
mindenkihez odaforduló szeretetét,
2019. szeptember

imádságos mélységét, alázatosságát, széles
látókörét és nagy tudását.”
A szerző a címben megfogalmazott, korszakosan
igen fontos és a Római Katolikus Világegyház
jövőjét meghatározó problémafelvetés megértése
céljából más, az Egyházunkhoz mindig hű és
példamutató szerzők (Szabó Ferenc és Patsch
Ferenc jezsuiták, Böjte Csaba ferences, Dávid
Katalin professzor emeritus stb.) írásait is
közzéteszi. Természetesen az Egyházhoz hű
szerzők mellett hivatkozik azokra a papi
méltóságok és teológusok írásaira, kijelentéseire is,
akik a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) döntései ellen
felléptek/fellépnek és egyben támadják Ferenc
pápát.
Tomka Ferenc megmutatja: voltak és vannak
olyan katolikusok, akik az egyetemes zsinatot jelölik
meg a mai egyházi válság fő okozójának.
Karl Lehmann német teológus ugyanakkor azt
állítja: „A nehézségek gyakorlatilag már a XVIII.
század óta feltornyosultak: akár a papi nőtlenség,
akár a liturgia vagy az egyház szerkezeti kérdései.”
A II. Vatikáni Zsinatnak a katolikus egyházat
megújító pontjait nem sorolhatjuk fel, hiszen a
FIDEI DEPOSITUM apostoli konstitúció, a
Katolikus Egyház Katekizmusa, amely a II.
Vatikáni egyetemes Zsinat nyomán készült, és
amelyet Szent II. János Pál pápa adott ki a Föld
minden katolikusa számára. Ennek a könyvnek a
magyar kiadása 652 oldal.
Sokak szerint, amit már a fentebb említett Karl
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Lehmann is kijelentette: „Számos
jelenség, amely miatt ma panaszkodunk, és amelyet a zsinattal
hozunk kapcsolatba, már korábban
fellépett.”
I. Ferenc pápa a II. Vatikáni
Zsinat szellemében, de annál már
„tovább lépve” végzi áldásos munkáját. 2018. március 13-án, pápaságának 5. évfordulója után sokan
szóban,
írásban
megvallották
„...hogy számukra Ferenc pápa
tette újra hitelessé az egyházat, ő
hozta vissza az egyház közösségébe.
Könyvek, tanulmányok jeletek meg
folyamatosan, amelyek a pápa
nagyságáról, »prófétai «működéséről beszélnek.”
Az egyik könyv (Massimo
Introvigne: Ferenc pápa titka) szerzője szerint „...ő nem csupán
folytatja elődjeinek emberközeli
viselkedé-sét, hanem azoknál még
jobban meg tudja szólítani az
embereket, férfiakat, nőket, fiatalokat. Sokakat megérint, hogy a pápa
viselkedésében megjelenik az,
amire őket meghívja: a legkisebbekhez való oda fordulás...
megérinti ... viselkedése a legnehezebb körülmények között élőket, a
hajléktalanokat, a keresztény -...
akik korábban kitaszítva érezték
magukat az egyház közösségből.”A
vizsgálatok
kimutatták,
hogy
százezernél is többen az ő hatására
(„ettore Francesco” – Ferenc pápai
hatás) tértek vissza Olaszországban
a vallásgyakorlók közé.
A pápák elleni támadás nem új
keletű, sem a „belső”, sem a
„külső” támadás.
Szent XXIII. János „bűne”
„...mert korunk első pápája volt, aki
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félretette a pápát 400 év óta jellemző fejedelmi
viselkedési formákat.” Ő jelentette be 1959-ben,
hogy zsinatot hív össze. Ez ellen leginkább a
Vatikán központi szervének, a Kúriának a
munkatársai (bíborosok stb.) ágáltak. Nevezték a
pápát liberálisnak, nácinak, kommunistának,
szabadkőművesnek, zsidóbérencnek. Közvetlen, az
egyszerű emberek-hez forduló stílusa, megértése
legkevésbé sem tetszett a magas rendű papoknak.
Ezek közé tartozott Marcel Lefebvre érsek és
társaik, akik elszakadtak az egyháztól.
Szent VI. Pál pápa „bűne” volt az ellenzékiek
szerint, hogy lefolytatta a Vatikáni Zsinatot. Ekkor
vált véglegessé a „régihez” ragaszkodó lefebvristák
elszakadása. De támadták őt a „haladók” is, hogy
túl lassan cselekszik.
I. János Pál csak 33 napig uralkodott, de a liberális
bulvárlapok széltében-hosszában azt terjesztették,
hogy nem szívinfarktusban halt meg, hanem
meggyilkolták. Ezzel igyekeztek lejáratni a
Vatikánt és a Római Katolikus Egyházat.
Szent II. János Pál pápával szemben, aki pedig az
egész világon roppant népszerű ember volt, nem
tetszésüket fejezték ki, mert politikai állásfoglalásként hibáztatta G.W. Busch elnököt
Afganisztán megtámadásáért. Továbbá azért is,
mert meghívta Assisibe a világvallások vezetőit,
először a történelem folyamán. A pápa rengeteget
utazott, melynek során több alkalommal követtek el
ellene merényletet.
XVI. Benedeknek, aki „a tudás és bölcsesség” pápája volt, igen sok sérelmet kellett
elszenvedni, mind az európai liberális és baloldali
sajtótól, mind az egyházon belüli támadásoktól.
Még, mint a Hittani Kongregáció prefektusa élte
meg 1989-ben a Kölni nyilatkozatot, amit
nyugatnémet, svájci, osztrák, luxemburgi és holland
teológusok írtak alá (163 fő). Majd ezt követően
157 francia, belga és svájci teológus is levelet írt az
akkori bíboroshoz.
A konzervatívok mindvégig, szinte minden
pápánál követelték a Tridenti Zsinat (1545-49,
1551-1552, 1562-63) előírásaihoz való visszatérést.
Miért és kik támadják I. Ferenc pápát? Tomka
atya hatalmas anyagfeltárás után 4 pontban fogal2019. szeptember
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mazta meg a választ, amit csak
nagyon sűrítve fogalmaz-hatunk
meg:
1. „...a pápa elleni támadások
növekedése elsődleges okának
jelölte meg az internet általi kommunikáció lehetőségeinek folyamatos bővülését.”
2. A „legtöbb támadás a Lefebvre
érseket követők”-től származik.
3. „Különösen megfogható oka,
hogy ő egy pápa, aki kilépett a
világba”. I. Ferenc pápa –
közvetlen elődeit is megelőzve –
egy puritán ember. Egyszerűen él,
leereszkedik a nép közé, kimegy az
utcára és beszélget az emberekkel.
Ezt többen kritikával fogadják,
mert a pápai tekintély egyfajta
„bepiszkolódására” ad alkalmat. A
pápa véleménye: „Szívesebben
látok egy Egyházat, amely
megsebesült és bepiszkolódott,
miközben kiment az utcára, mint
egy olyan Egyházat, amely
belebetegedett a zártságba és
kényelembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott.”
4. „Ferenc pápa elleni politikai
indítékú támadások is gyakrabbak,
mint elődjei alatt.” Giuseppe
Savagnone Egy próféta, aki bekopog a lelkiismeretbe c. könyvében leírja, hogy Ferenc pápa
szerint a világ romlásáért nemcsak
a maffiózók, fegyvergyárosok a
hibásak, hanem mindannyian
felelősek vagyunk. A „közömbösség
globalizációjával”
állunk
szembe, mondja Ferenc pápa. A
világban lévő nyomor, sőt a
rabszolgaság (!) a „gazdaság
diktatúrájának” a következménye.
Mint ahogy az „ökológiai katasztrófát” is a világ nyomorban élő
2019. szeptember

népei szenvedik el elsősorban.
A migrációról is egyértelmű a véleménye: azt
lehet befogadni aki valóban menekül és aki
azonosul a befogadó ország kultúrájával (a
muzulmánok általában ezt nem teszik(!) roppant
figyelemre méltó). Mindazonáltal nem szakítja meg
a kapcsolatokat a muzulmánokkal (mivel nem
minden muzulmán gonosztevő). Támadási felület,
hogy kapcsolatot keresett Kínával, ami hosszú idő
után eredményre vezetett. Legvégül pedig a
„felszabadítás teológiájának” a híve, amely Dél- és
Közép-Amerikában terjed.
A könyvnek van egy roppant figyelemre méltó
fejezete: A Pápát támadó főpapok botránya. Erről
csak annyit: maga a tény szomorú. Ismertetése
meghaladja a cikk terjedelmét.
Befejezésül Böjte Csaba ferences cikkének a
címét (Álljunk korunk legnagyobb prófétája
mögé) és néhány gondolatát szeretnénk még
közreadni. Mondandóját négy pontba foglalta
össze. Ezen szövegrészek első bekezdései a
következők:
1. „Sajnos Európában a templomaink kiürülnek, s
ha képtelenek leszünk változtatni, akkor üresek is
maradnak. Ferenc pápa egy megcsontosodott
egyházban egy változtatni akaró, változtatni tudó
karizmatikus személy, aki hiszem, hogy a Szentlélek
vezetésével kormányozza a lelki megújulásra
áhítozó egyházunkat, ezért én bízom benne, mellette
állok, és minden erőmmel segítem őt.”
2. „Sok csalódott, megtört, pesszimista ember él
jelenleg a világon! Azoknak, akik nem látnak kiutat
a fojtogató válságokból, de igazából minden egyes
embernek hatalmas bátorítást, lendületet adhat
egyházunk nemrég megválasztott legfőbb
előjárója, Ferenc pápa."
3. „Köszönöm Ferenc pápának, hogy félrerakta a
szemérmes, jámbor keresztény tapintatot, és most az
új enciklikája kapcsán nyíltan kimondja azt, amit
minden jóérzésű ember érez! Szörnyű, de
leselejtezett emberek, nemzetek, megunt luxuscikkek
hegyeivé, fel nem használt élelmiszerek végtelen
szemétdombjává
tesszük
kapzsiságunkban,
dölyfösségünkben, beteg igényességünkkel a
földet.”
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4. „Hihetetlen erők őrlik világunkat, ezek az erők bennünk,
körülöttünk is dolgoznak! Ezek a
»hatalmak« nem gyógyítanak, hanem ítélkeznek, és mindent és
mindenkit lehúznak a maguk
szintjére és bemocskolnak és
elpusztí-tanak. Ne térjünk le az
imádság, a szeretet útjáról, álljunk
ki Egyházunk s annak feje Ferenc

Pápa mellett ezekben az órákban is! Krisztus
nevében álljunk ellen minden megosztó, pusztító
erőnek, hisszük, hogy Megváltónk egyszer s
mindenkorra legyőzi a gonoszt!”
Ferenc pápa mögé térdelve,
Csaba t.
A.I.
U.i. Aki a könyvet szeretné áttanulmányozni,
szívesen kölcsön adom.

Pongó Csilla hitoktató bemutatkozása
2011 szeptemberében kezdtem hittant
tanítani Aszódon. Ebben az évben, márciusban hallottuk, hogy Aszódon fog
előadást tartani Böjte Csaba atya. Édesapám ekkor súlyos műtét és kemoterápiás kezelések előtt állt. Pár év múlva
mesélte el, hogy a Csaba testvér előadásán fogalmazta meg magában azt a kérését, hogy de jó lenne, ha a lánya Aszódon taníthatna! Azóta sok műtéten és
kezelésen esett át. Nemrégiben mondta,
hogy sok erőt ad neki, hogy látja, örömmel megyek minden nap Aszódra.
Amikor Dr. Gyurkovics István plébános atyát megkérdeztem, hogy milyen
elvárásai vannak a hitoktatással kapcsolatban, akkor nagyon megérintettek
szavai: „Isten szeretetét megismertetni
a gyerekekkel.” Rögtön éreztem, hogy
jó helyen vagyok! Hat épületben kaptam lehetőséget a hitoktatásra. A Napsugár és Szivárvány Óvodákban, a
Csengey Gusztáv Általános Iskola

Szent Erzsébet és Szent Márton példája
Evangélikus Általános Iskola - 2. a
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mind a két épületében, az Evangélikus Gimnáziumban, és
most már az Evangélikus Általános Iskolában is taníthatok. Áldásnak érzem ezt a sokszínűséget, hiszen csodálatos gyermekekkel és sok jó emberrel ismerkedhettem meg
az iskolákban és óvodákban
Kezdettől fogva sokat segít mindannyiunknak Adáminé
Mihályi Erzsike, aki mostanában kerületi hitoktatási koordinátorként is nyomon követi munkánkat. Egy óralátogatás alkalmával hívta fel a figyelmemet a csoportmunka
fejlesztésére. A Váci Egyházmegyében fontosnak tartják
a továbbképzéseket. Éppen itt, Aszódon, a Hitéleti Központban ismerhettem meg a Padlóképes (Kett) módszerrel. Azóta anyagokat varrattatok, és az új óravázlatokon
gondolkodom. Nagyon jó lehetőség a csoportmunkára is.
A nyári táborok és az elsőáldozási felkészítők még több
lehetőséget adnak a szakmai fejlődésre. Nagyon sok, hitében elkötelezett aszódival ismerkedhettem meg ezeken
az alkalmakon is.
Összetartó Egyházközség munkatársa lehetek, amiért
nagyon hálás vagyok a jó Istennek!

Tízparancsolat összefoglalása

Bűnbánat szentsége

Elsőáldozási felkészítő, Hitéleti Központ
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GÉZ, az Eukarisztikus Kongresszusért
Idén is útra keltek az imádságos
lelkületű hívek az alsó Galgamente
településeiről, hogy a verőfényes
őszi szombati napon körbe járják,
körbe imádkozzák a településeket
és a tájat. Rendhagyó módon,
Aszód-Szentkereszt után – ahol
Kovács István akolitus és Dr.
Asztalos István történész fogadta a
Kartalról érkezőket –, nem a katolikus templomba vezetett a zarándokút, hanem a Fiúnevelő Intézet

kertjébe, kápolnájába.
Ott fogadta őket Gyurkovics atya, Aszód
plébánosa és a vendéglátó intézmény nevében
Lakos Mária Lujza testvérünk.
Mint már évek óta, így most is a Karitász aszódi
szervezetének aktivistái gondoskodtak az érkezők
ellátásáról. Az aszódi hívek közül sokan házi
süteményekkel várták az úton lévőket. A rövid
pihenő után Bagra indultak a zarándokok, ahol
szentmisével zárult a Galgamenti Élő Rózsafüzér
Zarándoklat.

„Veni Sancte Spiritus”
Szeptember 2-ával megkezdődött
az új tanév. A hitoktatás 4 iskolában, 3 óvodában és a Fiúnevelő Intézetben kezdődött meg ismét. Az
Evangélikus Gimnázium általános
iskolai részében 8 osztályt, heti 16
órában oktatunk, a gimnáziumi
részben pedig 25 osztályban heti 50
órában. A Csengey Gusztáv Általá2019. szeptember

nos Iskolában is minden évfolyamon van kötelező
hit- és erkölcstan oktatás. Itt 10 hittanóra van hetente a Csengey úti épületben, és 7 óra a Rákóczi úti
tagiskolában. Októbertől megkezdődik az óvodában is a hitoktatás. Mindkét óvodában 1-1 csoport
fog indulni. A Javító Intézetben élő növendékek részére Oláh Dezső tart foglalkozásokat. Ő emellett
Domonyban és Ikladon is hitoktat az általános iskolákban és óvodában. A plébánián minden pénteken
lesz bérmálkozási felkészítő, kéthetes váltásban. A
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haladó csoport várhatóan tavasszal
lesz bérmálkozó. A 9. évfolyam

csoportja most indul, ők várhatóan 2021. tavaszán
járulhatnak a bérmálás szentségéhez.

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az
bennem marad, én meg benne. (Jn 6,56)
Az idei évben is szerveztünk napközis tábort a 3-8. osztályos gyerekeknek.
A hét folyamán próbáltuk mélyíteni a résztvevők Isten-ember, és
ember-ember kapcsolatát. A vezérfonalunkat a NEK inspirálta, ezért a
kenyér és az Oltáriszentség témáját
jártuk körül különböző bibliai történeteken keresztül. Kihasználva a
templom közelségét, minden reggel
az elmélkedéseinket a templomban
tartottuk meg. Természetesen az

idén sem maradtak el a játékos feladatok, erő és bátorságpróbák. Sokat játszottunk, az idén ismét nagyon népszerű lett a méta. Volt kézműves foglalkozás. Köszönjük a csoportvezetők önzetlen munkáját
és azt, hogy feláldozták a szabadidejüket, valamint,
hogy színesebbé tették a programokat. Mindenféle
anyagi támogatást is ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik hozzájárulásukkal segítették a
táborunkat. A közösségi szolgálatos fiatalok lelkesedése is sokat segített a szervezés során. Nekik is
köszönjük a munkát.
AME

Egyházközségi híreink tények és tervek
AZ ELŐZŐ HÍRADÓ MEGJELENÉSE ÓTA TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEK:
 Folyamatosan helyt adunk a egyházmegye által szervezett hitoktatói módszertani
képzéseknek.
 Elsőáldozás: Május 12-én a 11 órai szentmise keretében pedig 18 gyermek találkozott
az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.
 Május 16-án – Az Ökumenikus Napközis tábor résztvevőinek, tartottak szülői megbeszélést.
 Június 1-én egy osztálytalálkozónak adtunk helyet.
 Június hónapban elkészült a Hitéleti Központ tetőablakainak és homlokdeszkáinak
lemezburkolattal történő lefedése.
 Június 24-25-én a Debreceni Búvárklub alpinistái lefestették a templomtornyot.
 Július 1-5. – Ebben az évben is mi adtunk helyszínt az Ökumenikus Napközis Tábornak.
 Július 8-12. – Az egyházközség által szervezett hittantábor volt itt a Hitéleti Központban.
 Szeptember 8. – Veni Sancte volt a 11 órás szentmisén.
10

2019. szeptember

Egyházközségi Híradó
 Szeptember 14-én ebben az évben a Javító Intézetben láttuk vendégül a Galgamenti
Élő Rózsfüzér zarándokait egy kis agapéval, mivel a templomban egy esküvő volt
abban az időpontban.
VÁRHATÓ ESEMÉNYEK:
 Péntek esténként bérmálkozási felkészítő.
 Újból meghirdetésre kerül az elsőáldozásra készülőknek a havi egy szombat délelőtti
felkészítő foglalkozása.
 Kéthetente Cursillo csoport imaalkalma.
 Október 12-én szombaton délelőtt (amennyiben az időjárás engedi) szeretnénk a temető alsó szakaszának lépcsőiről a földet eltávolítani. Aki szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez, azt szeretettel várjuk. A részletek majd a hirdetésben hangzanak el.

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 megfelelő tárolóba helyezzük el, illetve a
szeretteink sírját és annak közvetlen környezetét tisztán tartjuk.
Mindkét kijáratnál ott vannak a szeméttárolók, a keletkezett hulladékot

kérjük, hogy távozáskor ott helyezzék el. (A tervezett belügyminiszteri rendelet szerint az illegális
szemétlerakás szabálysértés helyett bűncselekménynek lesz minősítve.)
Közeledik Mindenszentek ünnepe. Azok, akik új
síremléket állítottak és szeretnék 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 újraváltás ügyében.

Tájékoztatásul közöljük a díjszabásokat:
Megnevezés
Alapdíj
Önkéntes hozzájárulást
fizetőknek kedvezményes
Sírkőletétel
Egyszeri temető
karbantartási adomány

Egyes sírhely
45.000,-

Dupla sírhely
90.000,-

Urna sírhely
30.000,-

18.000,-

36.000,-

12.000,-

16.000,-

24.000,-

8.000,-

12.000,-

Újraváltásnál is!

Önkéntes hozzájárulások („Egyházadó”)
2019. szeptember
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Kedves Testvérek!
Remélhetőleg mindenki számára ismert
fogalomról beszélünk. Egy közösséghez tartozunk, ahol – ugyanúgy, mint a
családban – vannak kiadásaink, amit
közösen viselünk. Bár megnevezésében
„önkéntes” a hozzájárulás, mégis mindenkit szeretettel kérünk, hogy hovatartozását mutassa meg azzal, hogy befizeti a hozzájárulását.
A váci egyházmegye területén a javasolt mérték az éves nettó jövedelem
1%-a, de mindenki a lehetősége szerint
dönti el, hogy mennyit tud fizetni. Az
aszódi egyházközségi képviselőtestület
csupán elvárható mértékeket határozott
meg több, mint 10 éve, és azóta ezeket
az összegeket nem módosította. Ezért
tisztelettel kérünk mindenkit, hogy lehetőleg minimum ezt az összeget fizessék meg:

- nyugdíjasok esetében 2.500.- Ft/pár/év,
- munkaképesek esetén 5.000.- Ft/család/év.
A hozzájárulás fizethető egyszerre és több részletben is.
Mivel egyre veszélyesebb nagyobb összeggel az utcán
járni, illetve nagyon sok család már csak minimális készpénzt tart otthon, ezért szeretnénk kérni mindenkit, hogy
lehetőleg éljenek az átutalás lehetőségével; illetve be lehet fizetni személyesen is a szentmisék alkalmával. Kérünk mindenkit, aki még az idei évre nem rendezte, az lehetőleg az alábbi lehetőségek közül válasszon:
 Banki átutalással, az OTP Aszódi fiókjánál vezetett
Római
Katolikus
Egyházközség
Aszód
11742166-20101732 számú számlánkra. A megjegyzésben kérjük, tüntessék fel, a befizető nevét és lakcímét; és hogy „Önkéntes hozzájárulás”.
 Készpénzben, a sekrestyében, vagy a plébánián.
Ettől az évtől kezdve szeretnénk, ha az egyházadó beszedőnek csak azokhoz a családokhoz kellene elmenni (november – december), akik nem éltek a fenti lehetőségekkel.
(Képviselő Testület)

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