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EMMÁNUEL= VELÜNK AZ ISTEN!

Oláh Réka:
Az én templomom, megosztott első díj

Kr. e. a VIII. században Izajás próféta
mondta (7,14) „Ezért az Úr maga ad
majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és
fiút szül, és Emmánuelnek nevezi
el. ”Szent Máté evangélista idézte
Izajás prófétát az evangéliuma első
fejezetének 23. versében így: „Íme, a
szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a
neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.”
S az első karácsonykor bekövetkezett,
és „kézzel foghatóan” velünk lett az
Isten.
Az Emmánuel szónak nagyon jelentős üzenete van: az Isten velünk van,
bárhol és bármikor és bárkik is vagyunk.
Isten mindig velünk van, amikor jól
mennek a dolgaink, amikor sikereket
érünk el, amikor jó egészségnek örvendünk, amikor örömök érnek a családban, a munkában és így tovább. Velünk
van képletesen az örömeinkben, a
„kánai menyegző” -inkben is, ahol a mi
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vizünket is édes borrá változtatja.
Velünk van azonban akkor is, amikor
bajban vagyunk azért, hogy megmentsen minket. Velünk van, amikor
szenvedünk, hogy könnyeinket letörölje. Velünk van, amikor elesünk azért,
hogy segítsen felállni. Velünk van a
gyengeségeinkben, hogy erőssé tegyen,
hogy megerősítsen bennünket.
Isten azonban még akkor is velünk
van, ha mi elfordulunk tőle, ha
megtagadjuk, vagy szidalmazzuk őt. Ő
mindent lát és hall, mindent tud, akkor
is, ha a bűnben élő ember ebben az
önmagában begubózott hangulatban
nem hallja őt.
Velünk van akkor is, ha körülöttünk
csak azt látjuk, hogy egy Istenre süket
világ vesz körül bennünket.
Bizonyára mindannyiunknak volt már
igazi istenélménye, legalábbis a
többségnek volt, de szerénységből vagy
attól a félelemtől, hogy a jámborság
jelzőjét ránk ragasztják, keveset vagy
semmit sem beszélünk róla. Pedig ha az
ima erejét, Isten közelségét nem élnék
át az emberek, ugyan ki imádkozna
újból, és újból?
Az evangélium azt jelenti, hogy:
örömhír. Vagyis nemzedékről nemzedékre, emberről emberre tovább kell
adnunk egymásnak. Mind a tanúságokat, mind pedig a hitbéli élményeinket, valamint az Istenről szerzett
tapasztalatinkat.
Nekünk, keresztényeknek feladatunk, hogy Isten jelenlétének örömét
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megosszuk másokkal. Most az Eucharisztikus Kongresszusra készülve Karácsony környékén keressük fel egy egyedül élő és elhanyagolt ismerősünket
vagy rokonunkat! Mutassuk meg nekik,
hogy törődünk velük, hogy fontosak nekünk, ahogyan mi is fontosak vagyunk
Krisztusnak. Biztosan isteni örömmel a
szívünkben fogunk távozni tőlük. Ez
lesz a jutalma annak, hogy Emmánuelt
elvittük másokhoz. Az Úrhoz imádkozunk, és végül választ kapunk tőle. Tudod, mit fog mondani neked az ima
csendjében? Figyelj rám, gyermekem,
nincs semmi, amit te meg én együtt ne
tudnánk megtenni!
Emmánuel – velünk az Isten!
„Uram, Istenem, köszönöm, hogy Te
vagy a velünk lakó Isten. Kegyelmed itt
működik lelkünkben, gondviselésed őriz
útjainkon, szereteted mindig körülvesz
bennünket. Köszönjük, hogy Jézus a
velünk levő testvérünk, Mária az égi
gondoskodó édesanyánk. Köszönjük,
hogy nem hagysz magunkra, mert a
Szentlélek
bennünk
lakik,
és
őrangyalunk kísér utunkon. Köszönjük,
hogy nem kell kétségbe esnünk, ha
elbuktunk, mert végtelenül nagy
irgalmad-dal velünk vagy, mellénk
állsz.
Kérlek, maradj továbbra is velünk.”
(H Z alapján) Ámen!
Áldott ünnepeket kívánok szeretettel
mindenkinek!
István atya
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FIÚ ADATIK NEKÜNK...
Az Aszódi Javítóintézet 2018. évi Karácsonyi Ünnepségének
bevezető gondolatai.

Aki közelről elolvasta az intézet folyosóján kifüggesztett, az ünnepségre
hívó plakátot, az láthatott rajta egy képet.
A kép egy bábfilmből való: egy szemüveges öregember szeretettel ölel magához egy kisfiút.
A kisfiúnak van egy különös ismertetőjele: hosszú az orra.
Ebből a meseirodalomban jártasak
könnyen kitalálhatják: ez nem lehet
más, mint Pinokkió.
Amikor 2000- ben az Aszódi Javítóintézetben elkezdtem dolgozni, a főépület
folyosóján látható volt egy szoborcsoport, a Pinokkió-mese minden szereplőjével találkozhatott, aki arra járt.
Zsemberovszkyné Molnár Márta, az akkori művészeti csoport vezetője készítette a bábokat. A figuráknak agyagból
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volt a feje, teste, és jelmezbe voltak öltöztetve.
Vajon mit kerestek itt ezek a bábok?
Miért választottam a képet ennek az ünnepségnek a plakátjára? Ennek több oka
van. Az egyik a mondat a Bibliából, ami
a plakátra is rá van írva: „Fiú adatik nekünk”.
Pinokkió meséjében Dzsepettónak, az
asztalosmesternek nem volt gyermeke,
ezért faragott magának egyet fából. A
fabábu életre kelt, rosszcsont kisfiúként
viselkedett, lusta volt. Egy dolog érdekelte: a szórakozás. Hogy milyen is
volt, álljon itt egy részlet a meséből:
„- Jól van, nincs kedved iskolába
járni. De akkor miért nem tanulsz valami mesterséget, hogy legyen mivel
megkeresni a kenyeredet?
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- Megmondjam? – Pinokkió kezdett
kijönni a sodrából. – Mert csak egyetlenegy igazán ínyemre való mesterség
van a világon.
- Mi az a mesterség?
- Enni, inni, aludni, mulatni és csavarogni reggeltől estig.”
Pinokkió gyakran füllentett ezért nőtt
meg az orra. Megszökött otthonról,
rossz társaságba keveredett. Megpróbáltatások érték, rendszeresen pórul
járt. A könyv mind a 36 fejezetében elhangzik egy bölcs tanács vagy intelem,
amit Pinokkió nem vesz komolyan, sőt,
gúnyolódik, s mintha mi sem történt
volna, megy a saját feje után. Sok rossz
dolgot tett, és mindig komoly leckét kapott.
Itt a Javítóban, hónapokkal, évekkel
ezelőtt „Ti adattatok nekünk”, nevelőknek. Ti sem vagytok egyszerű esetek,
sokan közületek hasonlítanak Pinokkióhoz. No, nem a hosszú orrotok miatt… Mi is sok bölcs tanácsot adunk
nektek, hogy elkerüljétek a rosszat. Mi
is csak azt akarjuk, hogy boldoguljatok
az életben.
Pinokkiónak a kalandjai során rá kellett ébrednie, hogy a boldogulásához jól
kell viselkednie, jól kell tanulnia.
Amikor megváltozott, a fabábuból
igazi kisfiú lett, hazatért és boldogan élt
az apjával.
Itt adom át a szót vendégünknek,
Farkas Jánosnak. Ő, ahogy a plakáton
olvasható, egy édesapa, aki feleségével
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érkezett Turáról. A nyáron találkoztam
velük, és amikor meghallottam a történetüket, tudtam, hogy egyszer meghívom őket ide a Javítóba. Idén tehát egy
turai jó ember fogja nektek átadni a Karácsony Üzenetét. Nekik is adatott egy
fiú, és megtapasztalták, hogy velük az
Isten. (János és Margitka nagyon fiatalon találkoztak, általános iskolai osztálytársak voltak. Szerelmüket a családjaik tiltották, mert János cigány származású volt. Kitartottak egymás mellett, és titokban összeházasodtak. A családban senki nem örült, hogy Margitka
hamarosan gyermeket hordott a szíve
alatt. Megpróbálták meggyőzni, hogy
vetesse el. De a kisfiú megszületett, és
nagyon sok örömet okozott szüleinek.
Ma ő Magyarország első cigány származású hadtörténész-doktora.)
Azt gondolom, hogy ennek a történetnek ezek között a falak között el kellett
hangoznia.
Amikor
utánanéztem
Pinokkió történetének, akkor fedeztem
fel, hogy pontosan 135 éve született a
mese, Collodi, az olasz író tollából. Jövőre ez az intézet lesz 135 éves és bizonyára még sokáig lesz feladata a kis
Pinokkiók nevelése.
Az Istenben hívő emberek számára a
jövőnek van egy neve: a Remény. A remény, hogy mindig lesz Karácsony,
mindig lesznek jó emberek, és születnek kisfiúk, akikben az apjuk és a világ
is örömét leli.
LML
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Egész évben a rászorulók szolgálatában:
a Katolikus karitász aszódi csoportjának éves munkájáról, dióhéjban
Ahogy a korábbi évek, úgy a 2019-es
esztendő is aktív munkával, szolgálattal telt az aszódi csoportban. Minden
hónap első hétfőjén a Katolikus Hitéleti
Központban ruhát osztottak a csoport
tagjai. A bőséges ruha adományból két
alkalommal tudtunk juttatni nógrádi
kistelepülésekre is.
A Húsvétot megelőző nagyböjtben
tartós élelmiszert gyűjtöttünk, majd az
adományokból élelmiszer csomagokat
állítottunk össze és több mint negyven
családhoz juttattunk el, nem csak az
aszódi, hanem a domonyi rászorulóknak is. A faluban nem működik karitász
csoport, így az ottani szolgálatot is
aszódról látjuk el.
Az Egyházmegyei Karitász segítségével, több alkalommal nyílt lehetőség
babaétel és pelenkaosztásra, amit
meghirdettünk az aszódi bölcsödében,
óvodában, illetve a védőnői- és a
domonyi családsegítő szolgálaton
keresztül. Ez úton is köszönjük minden
érintett szervezet közreműködését.
Mi is közreműködtünk, mégpedig a
Galgamenti Élő Rózsafüzér Zarándoklaton résztvevők fogadásán – süteményekkel, szendvicsekkel és üdítővel
kínáltuk az aszódra beérkezőket a
Fiúnevelő Intézet kertjében.
Örömünkre szolgál, hogy a váci
központon keresztül, közreműködésünkkel több család kapott bútort,
háztartási gépeket.
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Mégis azt kell mondani, hogy az
élelmiszer segélyen maradt a fő
hangsúly, hiszen márciusban 300
konyhakész pizzát osztottunk Aszódon
és Domonyban és most az ádventben,
Szent Miklós napjának vigíliáján újabb
280 konyhakész pizza és melegszendvics került kiosztásra a két településen.
Az évekkel korábban felelevenített
hagyomány szerint Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepén három alkalommal –
először a Javítóintézeti kápolnában,
majd a két vasárnapi szentmisén –
osztottunk Erzsébet-kenyeret.
Ádvent elején újból élelmiszert
gyűjtöttünk, így a karácsonyi ünnepek
előtt ismét segíteni tudtunk. Ez úton is
hálásan köszönjük a kedves hívek
adományait, melyekből csomagokat
állítottunk össze és juttattunk el a
szükséget szenvedők számára.
Aztán az ünnepekben mi is elcsöndesedünk egy kicsit, hogy szeretteink
körében feltöltődve, újult erővel
szolgálhassunk a 2020-as évben.
Megköszönve mindenki áldozatos
munkáját, segítségét, áldott, békés,
szeretetteljes Karácsonyt és sikerekben
gazdag újévet kívánok mindenkinek a
csoportban dolgozó aktivisták és a
magam nevében!
Klamár Klára
csoportvezető
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Erzsébet rózsái
Egyszer régen élt egy asszony
Azért élt hogy másnak adjon
Táplálta az éhezőket
Segélte a szenvedőket
Árpádházi Szent Erzsébet
Tanította az elméket
Isten nevét hirdette
A legfőbbnek tekintette
Egy nap mikor útra kelt
Teli kosarat cipelt
Találkozott sógorával
Szembesült a szigorával
Kérdi tőle mit rejtegetsz
Mutasd nekem s továbbmehetsz

Az ijedt leány félve mondja
összerezzen minden csontja
Nem akarja hogy elvegyék
Szegényeké az eleség
Megszólal a zavarában
Csakis rózsák vannak nálam
Kinyílik a kosárfedő
A meglepetés egetverő
Az összes kenyér virággá lett
És ő végre elmehetett
Így szól az ő legendája
Szent Erzsébet Nagy csodája
(Apostol Sára Virág EGA 9. a)

Árpád-házi Szent Erzsébet élete
A középkor egyik legismertebb, legkedveltebb szentje évszázadok óta nagy
tisztelet övezi. Sík Sándor a női eszmény megtestesülésének nevezte őt.
Árpád-házi Szent Erzsébetre november
19-én emlékszünk.
1207-ben Sárospatakon születtet.
Édesapja II. András király és édesanyja
merániai Gertrúd volt. Életének első
négy évében a magyar királyi udvarban
nevelkedett, majd eljegyezték Türingia
leendő grófjával, Lajossal. A kis
mennyasszony fényes kísérettel és
kincstárnyi hozománnyal érkezett a
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wartburgi várba. Német környezetben
akarták nevelni, hogy jól elsajátíthassa
új hazájának miden ismeretét. A kis
Erzsébetet az idők során a jóságai és
kedvességei miatt a várbeliek megkedvelték. A nála hét évvel idősebb Lajos
kezdettől fogva teljes szívből szerette.
Leendő anyósa, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő rosszallással figyelte. Mindezeken túl pedig Erzsébet
nem volt hajlandó alkalmazkodni az udvari élet előírt formáihoz, temperamentumos és szenvedélyes volt minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást.
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Lajos vette védelmébe és aránylag korai
házasság volt Erzsébet életében. Boldogságuk teljes volt, néha Erzsébet
amikor haza várta Lajost, akkor elébe
lovagolt és csókkal örömmel üdvözölték egymást. A szent életű asszony legnagyobb titka és legvonzóbb tulajdonsága az volt, tökéletes összhangot tudott
teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Lajos 18 éves korában apja
halála után átvette a hatalmat Türingiában. Erzsébet a vár alatt nagy házat építetett, ahol a zarándokokat és a koldusokat, betegeket ápolta. Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége
jótékony cselekedeteit. Hat év boldog
házasság után Erzsébet özvegy lett.
Férje halála után el kellet hagyni gyermekeivel a várat. Városról városra járt,
ahol szükség volt ott ápolta a betegeket
és megvarrta a ruháikat. Mindig segített
a szegényeknek. Később Marburgba
költözött és belépett a ferences rendbe.
Javait és élete hátralévő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228 nagypéntekén néhány ferences jelenlétében lemondott a világi javakról, kórház építésébe kezdett, ahová
befogatta a földönfutókat, betegeket és
maga gondozta őket. 1231–ben, november 16-áról 17-re virradó éjszaka halt
meg Marburgban. Huszonnégy éves
volt, amikor meg halt. Három és fél esztendővel később, 1235. május 26-án IX.
Gergely pápa iktatta a szentek sorába
Erzsébetet. Sírhelye fölött, tiszteletére
szentelték a marburgi székesegyházat.
Emléknapját a római naptár november
17-re tette, hazánkban november 19-én
ünnepeljük. Kultusza a 13. századtól
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szinte egész Európában elterjedt. A feleségek, fiatal anyák, a ferences
harmadrend és a szolgáló szeretett védőszentje.
Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet az úgy nevezett rózsa
csoda. Egy alkalommal egyszer a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek.
Férje megállította és megkérdezte mit
visz benne. Erzsébet azt felelte, hogy
rózsát, és amikor megnézte tényleg rózsa volt benne. E történet alapján az ábrázolásokon a rózsák váltak Szent Erzsébet legfőbb ikonográfiai attribútumává. Egy másik legenda szerint egyszer férje ágyába fektetett egy leprás
koldust. Hazatérő férje a szobába
rontva a megfeszített Krisztust találta az
ágyban. Ekkor értette meg felesége
„esztelen” szeretetét.
Erzsébet napját a régi magyar egyház
piros betűs ünnepként ülte meg.
Népi kultuszáról keveset tudunk, elhalványodott, vagy a szakkutatás késett
el a földerítéssel. Neve gyermekjátékokban, pünkösdölőkben bukkannak
fel. Az Erzsébet név évszázadokon keresztül legkedveltebb magyar női keresztnevek egyike volt. Liszt Ferenc
Szent Erzsébet legendája című oratóriumával tisztelgett a szent előtt.
Szent Erzsébet élete, tettei minden keresztény ember számára példamutatóak. Úgy, ahogyan Erzsébet mindenkiben meglátta és szerette Krisztust, úgy
nekünk is mindenki felé segítő szeretettel kell fordulnunk.
Bácsi Balázs

(6.c osztály EGA)
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Programok, események
 Szeptember 14-én a Fiúnevelő Intézetben fogadtuk, és vendégeltük meg
Galgamenti Élő Rózsafüzér zarándoklat résztvevőit.
 Október 12-én a temetőben önkéntesek segítségével letakarítottuk az I. parcellák között vezető lépcsősort a lerakódott földtől, közben a fiatalok segítettek a
lehullott falevelek összegyűjtésében.
 Október 11-én 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. Az idén megkezdtük
a 9. évfolyammal is a felkészülést, ők várhatóan 2021-ben fognak bérmálkozni. Az elmúlt évben induló csoporttal pedig folytatjuk a felkészülést, ők
tavasszal járulhatnak a bérmálás szentségéhez. A bérmálkozó csoportoknak
péntek este van a felkészítő foglalkozásuk 18.30-20.00 óra között. (Kétheti váltással.)
 A Cursillo közösség folyamatosan a házban tartja találkozóját, ima alkalmait,
területi megbeszéléseit.
 A Karitász csoport havi rendszerességgel osztja a ruhát a rászorulóknak, alkalomszerűen pedig tartós élelmiszerosztásra kerül sor. Advent 1-2. vasárnapján a
hívek nagylelkű adakozásának köszönhetően nagymennyiségű tartós élelmiszer
került összegyűjtésre, amit a rászorulóknak még karácsony előtt eljuttat a Karitász. Ebben a munkában is és az „Egymillió csillag” akcióban is segítőként jelen
voltak gimnazista fiatalok.
 November 21-én, november 30-án és december 3-án a Váci Egyházmegye hitoktatóinak módszertani képzést szervezett a Kateketikai Bizottság, aminek mi
adtunk helyet.
 November 23-én 17.30 órai kezdettel mi is bekapcsolódtunk a NEK (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus) által meghirdetett országos szentségimádásra.
A szentségimádás templomunkban volt, de bekapcsolódtak a szentségimádásba a Fiúnevelőintézet kápolnájában szentmisére összejött hívek közül is
néhányan, illetve Domonyban is volt meghirdetett szentségimádási óra.
 December 8-án a Stellaria Media Nőikar Adventi Hangversenyére került sor.
A hangversenyt Énok-Nagy Levente karnagy szervezte meg. Közreműködött:
Tóth Rita orgonaművész és Mukk József operaénekes. Ezúton is lélekemelő
élményben részesülhettünk, sok új darabot is hallhattunk az előadóktól. Méltó
miliőt biztosítottak a karácsonyi készületünkhöz.
 Advent vasárnapjain a két szentmise között a gyerekekkel készülünk a karácsonyi pásztorjátékkal.

2019. december
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK:
 Az ünnepek előtt december 20-án fogja meglátogatni plébános úr a betegeket.
 Karácsonyi gyónási lehetőség: Dec. 21. (szo.) 9.00-tól és 23-án (H) 16.30-tól.
Mindkét alkalommal lesz vendéggyóntató is.
 December 15-én a Református családnapnak adunk helyet.
 A II. félévben újabb módszertani továbbképzéseknek adunk helyet az egyházmegye hitoktatóinak
- 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!

HITOKTATÁSI HÍREK
A tanév kezdetekor két pályázati lehetőség is volt diákjaink részére. A Váci Egyházmegye könyvtára hirdetett meg egy
Rajz- és fotópályázatot „Az én templomom” címmel. Erre a pályázatra 33 db rajzot és 9 fotót tudtunk beküldeni a lelkes diákoknak köszönhetően. A rajzpályázaton
Oláh Réka (Csengey Gusztáv Általános Iskola 6. c) I. helyezést ért el. Néma Gabriella
(EGA 4. a) pedig különdíjas lett. A fotópályázaton Juhász Dóra (EGA 5. b) 2. helyezett lett. Itt szeretnénk megköszönni Tóth
Mariann és Szűcs-Muri Mária tanító néniknek, hogy az egész osztályukat biztatták,
hogy a rajzok szép minőségben elkészüljenek.
10

A másik lehetőséget az MKPK hirdette
meg, ami vers- és novellaíró pályázat volt:
„Szépirodalmi pályázat Árpád-házi Szent
Erzsébet életéről" címmel. Iskolánkból
mind 3 kategória képviseltette magát.
Bata Réka Nóra 4.a – vers
Bácsi Balázs 6.c – novella
Apostol Sára Virág 9.a – vers
Bár az országos versenyen sajnos nem értek el helyezést, a Váci Egyházmegye külön
jutalmát nemrég átvehették.
A készült rajzokból és fotókból a Hitéleti
Központban is készítünk kiállítást, hogy a
helyi hívek is gyönyörködhessenek a diákok munkájában.
- AME 2019. december
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Ünnepi és hétköznapi érzékenység
Karácsony közeledtével, hogy divatos
szóval éljek, szociálisan fogékonyabbak leszünk: meghalljuk a kérő szót és
tevőlegesen segítünk vagy adakozunk.
Valljuk be, könnyítünk a lelkünkön, jó
ember arcunkat mutatjuk a bennünket
körülvevő világnak.
Talán rendben is volna ez a magatartásunk, talán az ünnep közeledtével egy
kicsit enged a nyomor szorítása, hiszen
oly sok szervezet ténykedik ezen.
Olyan sok aktivista áldoz időt, energiát
az adományok célba juttatására…
Vagy még sincs minden rendben.
Mégpedig azért, mert nem elég évente
kétszer jónak lenni! Nem elég a
karácsonyi és a húsvéti jóság. Arra talán
igen, hogy megnyugtassuk magunkat,
de arra már túlságosan kévés, hogy a
világunk jobbá váljon.
Sokan gondoljuk, hogy a segélyszer-

vezetek dolga segítséget nyújtani! Hát
ez a logika sántít, mert sokkal több az
elesett, gondokkal küszködő ember,
mint azok, akik segíteni próbálnak.
Ma már ott tartunk, hogy nemcsak a
lakótelepen élők nem tudnak a környezetükben élőkről. A közöny a városokból kilopakodott a vidékre, már ott van
a falvakban is. Sokszor köszönni sem
adódik alkalom, mert gyorsabban
csukódnak a kapuk…
Szomorú, magának való lett világunk.
Pedig, szüleimtől hallottam, ők meg
biztosan az ő szüleiktől: a jó szó semmibe sem kerül! No, de mit tegyünk, ha
már jó szóra sem éhesek az emberek?!
A magam részéről tovább próbálkozom: köszönök a szomszédnak, megkérdem mi újság? Szólok a gyermekéhez; a boltban, péknél, hentesnél a
rendeléshez nem tartozó dolgokról
kérdezek… néha szóba állnak velem,
néha csak elnézően mosolyognak.
Mindettől jobban érzem magam, és
merem remélni, hogy azok is, akik
szóba álltak velem!
Szóval, csak annyit szerettem volna
sugallni, hogy merjük észrevenni
embertársainkat, ha csak egy köszönés
erejéig is. Higgyék el, barátságosabb,
melegebb lesz tőle a világunk!
Áldott Karácsonyt, és boldog új
esztendőt kívánok lapunk minden
olvasójának munkatársaim és a magam
nevében.
Klamár Zoltán

2019. december
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PILINSZKY JÁNOS

A fényességes angyal is
Emlékezés egy világháborús karácsonyra
Az égbolt elsötétedett.
S akár a végitélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

Ünnepi időpontok
december 24. – Kedd
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
december 25. - Szerda:
8.00: Szentmise a templomban
9.30: Szentmise Domonyban
11.00: Szentmise a Jézus Szent Szíve Kápolnában (Javító Int.)
december 26. - Csütörtök:
8.00: Szentmise a templomban
9.30: Szentmise Domonyban
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