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A maga nemében minden Húsvét egy-egy csoda,
és mi nem hallgathatunk róla!
Minden keresztényt valamilyen szempontból megérint Húsvét vasárnapjának
életereje, ünnepi hangulata. Ilyenkor
látogatottabbak a templomok, és a lelki
békétől kisimultabbak az emberi arcok.
Minden Húsvét egy-egy csoda a maga
nemében. Honnan ez az életerő, ez a
magával sodró dinamizmus, amely képes
megtörni életünk árnyoldalait? Kérdésünkre választ maga a feltámadott
Krisztus és az első húsvéti események
adhatnak. Ez hozzánk a szentmisében, a
húsvéti szentségekben és a Szentírás
olvasmányaiban juthat el.
A húsvéti evangélium beszámol arról,
hogy Mária Magdolna nem tudott belenyugodni Jézus elvesztésébe, és ezért
„kiment a sírhoz”. Magdolna Jézushoz
való szerető ragaszkodása jutalmaként,
elsőként láthatta, hogy a sír üres.

Meggyőződött arról, hogy a sziklába vájt
sír nem zárhatta magába mindazt, ami
Jézus személyéhez tartozott. Érezte,
hogy, nem szakadt meg a tanítás, nem
hallgatott el a megbocsátás szava, nem
halkult el a biztató szó, mert Jézus
feltámadt és él.
Mária Magdolna híradására „az
apostolok is elindultak, és a sírhoz
siettek”, és látva az otthagyott gyolcslepleket megszilárdult az addig megrendült hitük. Megszületett a húsvéti hit.
Nemsokára a feltámadttal való találkozásban aztán megtapasztalhatták, hogy a
feltámadott Krisztusban, ugyanaz a
személy jelent meg, akit halála előtt
megismertek. Lassan megértették, hogy
beteljesedett a megváltás nagy műve.
Milyen csodálatos, hogy a feltámadott
Jézus jelenléte, megváltásának kegyelmi
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ereje nem korlátozódik kizárólag csak az
apostolok idejére, hanem átöleli az egész
emberi történelmet mindörökre.
Erről tesz tanúságot Szent Péter az
Apostolok Cselekedetében, amikor
határozott hangvétellel kijelenti: „Ti
tudjátok, hogy mi minden történt.”
(ApCsel 10,37) Olyan ember megvallása,
aki mögött egy egész eseménysorozat
van, amely nagyon megérintette őt, és
tudatában van annak igazságáról. „Mi
ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a
halálból. Megparancsolta nekünk, hogy
hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő
az, akit az Isten az élők és holtak bírájául
rendelt.”(41,42)
Vajon miránk átragad-e Húsvét életereje? Vajon belekerülünk-e ennek a
kegyelmi áradatnak a vonzásába? Ez csak
akkor lesz lehetséges, ha megszívleljük
szent Pál apostol felhívását: „Ha tehát
Krisztussal feltámadtatok, keressétek,
ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten
jobbján!” (Kol 3,1) Mi már nem enged-
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hetjük meg magunknak azt, hogy
kizárólag a földiekre irányuljon a figyelmünk. Bennünket is meg kell, hogy
érintsenek a húsvéti események, mert
mindez értünk is történt. Itt már nincs idő,
és nem létezik a történelem korlátja. A
megváltás mindig a mában, most történik,
ma vagyunk megváltottak és az
üdvösségre meghívottak.
Engedjük, hogy átjárjon bennünket is a
húsvét kegyelme, hogy eloszoljanak a
kétkedés felhői, és fedezzük fel, hogy a
Feltámadott Krisztusban értelmet nyer a
létünk, a munkánk, a szenvedésünk és
küzdelmünk.
Ma a mi feladatunk, hogy a feltámadás
hirdetői és az élet tanúi legyünk, hisz az
apostolokhoz hasonlóan mi sem hallgathatunk arról, ami velünk történt.
Kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!
István atya
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Cikluszáró egyháztanácsi számvetés
Mottó: "Én.... Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem,
hogy mint az aszódi egyházközségi tanács tagja életemmel és munkámmal Egyházunk
javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyházközségünk lelki és
anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok
munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának,
egyházmegyénk védőszentjének, Szent Mihálynak a pártfogását, a hívek áldozatos
támogatását / és Egyházunk áldását. /”Ámen.
2020. február 6-án a 2019. évi
zárszámadás és a 2020. évi költségvetés
megbeszélésére ültünk össze mi, az aszódi
egyháztanács tagjai. E minden évben
esedékes és szokásos tanácskozásunknak
különös felhangot adott, hogy ebben a
személyi összetételben utoljára találkoztunk. Ennek oka az, hogy – a közelmúltban
nyugdíjba vonult – Dr. Beer Miklós
püspökünk 2011-ben kiadott, az egyháztanácsokra vonatkozó szabályozása szerint
az egyháztanácsok mandátuma 3 évig tart, s
ez a mi esetünkben most lejár. Igaz a 2000es évek elejétől szinte változatlan összetételben működött tanácsunk, amire az adott
lehetőséget, hogy Buzgán József, majd Dr.
Sánta János és az utóbbi években Dr.
Gyurkovics István atyák megítélése szerint
az egyháztanács, s ezen belül a lelkipásztori
és gazdasági tanács megfelelően látta el
feladatát, ezért több ízben is változatlan
összetételben kérték fel a tanácsot további
munkára. Ez évben áttekintve a testületi
tagok személyét azt volt megállapítható,
hogy többen is meghaladtuk az említett
szabályozás szerinti 70 éves felső korhatárt,
s így indokolt új egyházközségi képviselőtestület választása. Erre a közeljövőben
kerül sor.
Úgy vélem a „Mottó”-ként idézett
egyháztanácstagi ígéretünknek való megfelelésünkről illik a Jóisten után és mellett az
egyházközség katolikus híveinek az eltelt
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ciklus végén számot adni. E számadás
elsősorban a pénzügyi elszámolást jelenti,
de nyilvánvaló, hogy a számok mögött
konkrét feladatok, egyházfenntartási és
működtetési ügyek, hitéleti, liturgikus
események vannak. És mindenek előtt és
mindenek felett: a kiadásokat lehetővé tevő
egyházi anyagi javak a hívek befizetéseiből
(„egyházadó”, adományok, perselypénz, az
egyházi szertartásokért fizetett stólapénz)
származnak és erről „jógazda”-ként kell
elszámolnunk. Arról, hogy az elmúlt évek
során e befizetések és némi állami
hozzájárulás biztosította működésünket,
lehetővé tette fejlesztéseinket csak a hála
hangján szólhatunk. Köszönet katolikus
híveinknek mindezért! És köszönet az
Országgyűlésben e támogatásokat az éves
költségvetésekben megszavazó képviselőknek, a Magyar Kormánynak is! (Csak a
tisztánlátás érdekében említek meg néhány
országos szintű évenkénti állami támogatási
összeget az elmúlt 18–20 évből. 2003-ban
az MSzP-SzDSz kormányzat indulásakor:
38,6 milliárd forint, amely az egyházi
intézmények normatív támogatásait is
tartalmazza. 2009-ben ez a támogatás még
nem érte el a 40 milliárd forintot. A 2010ben induló FIDESZ–KDNP kormányzati
idő első évében 2011-ben ez 45 milliárd
forint volt, amely 2019-ig 73 milliárd
forintig emelkedett, s 2020-ban is
meghaladja a 70 milliárd forintot. Közben
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voltak igen jelentősen kiugró évek, pl.
2016-ban: 175, 2018-ban: 145 milliárd
forint.)
Visszatérve szűkebb pátriánkba Aszódra.
A most lejáró mandátumú egyháztanács
nevében a 2000-es évek elejétől ismertetjük
a leglényegesebb fejlesztési és működési
célok megvalósulását. Korábbi lelkipásztoraink – a már említett – Buzgán József,
Dr. Sánta János és jelenleg Dr. Gyurkovics
István és világi elnökünk Tolmácsi Miklós
mindig megértő együttműködéssel és hittel
végezték munkájukat, melyet a képviselőtestület tagjai segítettek. Ez eredményezte
több fejlesztés, felújítás korábbi évekbeli
megvalósulását. Elég, ha említést teszünk a
Javítóintézet kápolnájáról, a Hitéleti Központ és plébánia 2008-as átadásáról,
templomunk többszöri felújításáról. Már
ezekben az években is a hívek jelentős
befizetésekkel segítették a jelzett fejlesztéseket, felújításokat, de a Javítóintézet
mindenkori vezetői is komoly anyagi
ráfordítással segítették elő, hogy az egykori
imateremből 2008 végére felszentelt „Jézus
Szent Szíve Kápolna” lett. Köszönet jár
azért, hogy az intézet mindenkori igazgatója, és helyettese gondoskodik a kápolna
fenntartásáról, fűtéséről, világításáról,
rendben tartásáról. Erre az egyházközségnek semmit sem kellett ráfordítania
költségvetéséből. Az intézeti szentmiséken
az intézet dolgozói és több gondozottja
rendszeresen részt vesz, sőt a gondozottak
közül többen itt lettek elsőáldozók és
résztvevői a máriabesnyői zarándoklatoknak. Csak meghatottsággal emlékezhetünk
meg azokról a gondolatokról, amelyekben
ezek a „sérült fiatalok” köszönetet
mondtak/mondanak a hitéleti gondoskodásukról.
Megfontolásra érdemes több odajáró
katolikus hívünk azon gondolata, hogy e
kápolna nem érdemelné-e meg a templom
elnevezést, hiszen „felszentelt hely”, heti
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misézés folyik benne, látogatottsága is erős,
és Aszód Újtelepi részéről a hívek többsége
idejár szentmisére! Csak a megszokottságon kellene felülemelkedünk: nemcsak az a
templom, aminek tornya van, s amelyben
naponta van szentmise!
Tolmácsi Miklós egyháztanács elnökünk
több évtizedes tevékenysége mellett nem
mehetünk el szótlanul. Felkészültsége,
vezetői- és tárgyalókészsége, kapcsolatai
számtalan esetben segítették az aktuális
problémák megoldását, a fejlesztési
céljaink finanszírozását, végsősoron megoldását. Ismeretei, emberi kvalitásai a
leendő egyháztanács vezetőinek és
tagjainak is szolgáljon tiszteletre méltó
példaként.
Az intézmény oktató–nevelő munkájában
résztvevő Lakos Mária Lujza (LML) –
egyháztanácsi üléseink rendszeres résztvevője – elsősorban intézeti hitéleti
tevékenységével (és azon túlmenően is),
számtalan zarándoklat megszervezésével
segítette és segíti az intézet növendékeinek
„jobbulását”. Számos újságunkban megjelenő cikke igazolja erős hitét, szakmája és
egyházunk iránti elkötelezettségét.
2011-re az említett támogatások,
adományok és a körültekintő, mindig takarékos gazdálkodás eredményeként egyházközségünk 4,5 millió forintos tartaléknak
tekinthető pénzmaradvánnyal indíthatta az
új költségvetési évet. Az éves elszámolások
során örömmel állapíthattuk meg, hogy az
egyházközségi hozzájárulást (egyházadót)
egyre többen fizetik meg. Ez eredményezte,
hogy a 2011-ben még egymillió forintos
befizetés 2019-re másfél millió forintra
nőtt. Perselypénzből származó bevételünk
kilenc év alatt 0,5 millió Ft-ról 2,5 millió
forintra nőtt. Az adományok is évről - évre,
ha kis mértékben is, de növekednek, mára
egymillió forint körül alakulnak. Általában
ilyen nagyságrendű, de a szertartások iránti
igényhez igazodóan hullámzó a stóladíj és
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stipendiumból származó forrásunk.
2012-ben sikerült értékesíteni a régi
plébánia épületünket, amely egyszeri
nagyobb bevételt (14 millió forint) hozott.
Ez lehetővé tette, hogy a Hitéleti Központ
megépítéséhez az egyházmegyétől kapott
ugyanilyen összegű kölcsönt visszafizessük.
Temető
sírhely-bevételeink,
egyházmegyei támogatás, a domonyi fília
hozzájárulása, és néhány évben alapítványi
támogatások elnyerése is segítette a
felmerülő kiadások fedezését. Az előbb
írtak összegzéseként megállapítható,
hogy a célgyűjtésektől eltekintve
(amennyi összeg a meghatározott célra
[katolikus iskolák, Péter fillér, Szentföldre,
Karitász javára] összegyűlik, azzal azonos
összegű továbbutalás történik) 2011-ben 7
millió forintos bevételünk volt, s ez 2019re már 10,6 millió forintra növekedett.
Mire is fordítottuk bevételeinket?
Plébánosunk, kántorunk, gazdasági ügyintézőnk, pénzbeszedőink bérezésére. A
kifizetett bérek összege az éves inflációhoz
és a jogszabályban meghatározott illetménytáblához igazodva nőtt. 2011-ben ez a
3 millió forintot közelítette meg, 2019-ig
meghaladta a 4,5 millió forintot. Közüzemi
díjakra (villany, gáz, víz-szennyvíz,
hulladékszállítás, telefon és internet),
ingatlanfenntartási kiadásokra, liturgikus
anyagokra, temetőfenntartásra évente 2,5–3
millió forintos nagyságrendben költöttünk.
2015-ben 600 ezer forintot fizettünk ki a
templom külső tatarozására, festésére,
bádogozási munkáira. 2019-ben halaszthatatlan volt a templomtorony felújítása
(864 ezer forintba került) és a Hitéleti
Központ épületén is félmilliós nagyságrendű tatarozásra került sor. Arra is
törekedtünk, hogy megtakarításainkat
értékállóságuk
megőrzése
érdekében
kamatoztassuk és ezért azt az OTP–nél
befektetési céllal elhelyeztük. 6 millió
forintos befektetésünk mára 650 ezer forint
2019. április

hozadékot eredményezett.
Fontos megemlékeznünk azokról is, akik
önkéntes felajánlással és részvételükkel
segítették a hosszú évek során a nyári
ökumenikus napközis táborokban az
iskoláskorúak hitbéli ismereteinek gyarapítását játékos eszközökkel és formákkal,
de ugyanez igaz az évenként ismétlődő
hittantáborokra is.
A Karitász tagjai – élükön Klamár
Klárával – minden évben természetbeni
adománygyűjtésekkel folyamatosan, s
nagyobb
ünnepek
táján
alkalmi
gyűjtésekkel és a rászorulók részére történő
eljuttatásával testesítették meg az egyház
szerető, gondoskodó szerepét.
Hála jár azoknak is, akik húsvétkor,
úrnapján, virágvasárnapon, karácsonykor
és más alkalmakkor is szerepet vállaltak a
szertartásokon, ministráltak, felolvastak,
vitték a körmenetben a keresztet, zászlókat,
végezték a keresztúti ájtatosságot, vagy
éppen a kórus tagjaiként énekeltek, részt
vállaltak
templomunk
takarításából,
díszítéséből, ezekkel emlékezetessé téve az
ünnepi szentmiséinket.
Külön is meg kell emlékeznünk azok
„szolgálattevői” munkájáról, akik idősebb
korukra tekintettel már kevésbé tudnak a
munkából részt vállalni, vagy abban részt
venni. Dr. Asztalos István „tanítói, oktatói,
szerzői” tevékenységét számtalanszor
élvezhettük rendezvényeken, vagy az
aszódi egyházközség történetét feldolgozó
műveiben. A Szentháromság Népe című, az
aszódi egyházközség életét feldolgozó
műve elkészítésért, majd megjelentetéséért
több éven át – ellenszolgáltatás nélkül –
fáradhatatlanul dolgozott. A könyvnek
minden aszódi katolikus család könyvtárában jelen kéne lennie. Érdemes lenne
ezért még ennek érdekében további
lépéseket tenni!
Szabó Erzsike hosszú éveken keresztül
„számvevő”-ként ellenőrizte a gazdál5
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kodási
munkát.
Jelentései
alapján
nyugodtak lehettünk az egyházi pénzek
kezelését illetően.
Ide kívánkozik még Lorencz Klára
említése is, aki a hitoktatás mellett, éveken
keresztül az Ökumenikus Nyári Napközi
Tábor megszervezőjeként és irányítójaként
végzett áldozatos önkéntes segítői munkát
is, de szívesen olvastuk híradónkban az
egyházi eseményekről szóló tudósításait,
elmélkedéseit.
Az Adami–család – önzetlen munkája –
biztosítja a Hitéleti Központ és környezetének rendezettségét, és számtalan rendezvény előkészítését és zavartalan
lebonyolítását. Ha a templomba érkezünk,
legyen akár nyár, vagy tél virágos kert,
szépen nyírt fű, eltakarított hó, nyitott
templomajtó vár bennünket. Erzsike
gazdálkodási ismeretei és pontos, precíz
munkája megnyugtató mindenkor plébánosaink és egyháztanácsunk tagjai számára.
Zoli pedig az említett rend-fenntartási
munkákon kívül ellátja a pénzbeszedői
feladatokat is.
Na és még szólnunk kell Sára László
kántorunkról. Hétvégi szertartásainkon,
ünnepi „hétköznapi’” alkalmakon (énekes
miséken) mindig, a temetkezési szertartásokon és kórusvezetőként is, kiváló
orgonajátékával, kellemes hangjával emeli
ünnepeink méltóságát!”
És, hogy a fiatalok se maradjanak ki: azt
gondolom, mindenki egyetért velünk,
amikor szóba hozzuk Erdélyi Attilát, aki
nélkül az aszódi egyházközség élete már
nagyon régóta „elképzelhetetlen” lenne:
rendszeresen
ministrál,
ministrálásba
bevonja a fiatalokat, tanítja őket a
szertartási szerepekre, vagy éppen napközi
tábori csoportokat, tábort vezet és
sorolhatnám még tovább sokáig. Mindezt
korábban tanulás mellett, ma már
felnőttként, munkavégzés mellett.
De azért az idősekről sem szabad
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elfeledkeznünk: Juci néni – immáron a 90es éveihez közeledve, vagy abban járva –
gyönyörűen díszíti fel miséinkre a
templomot és sok éven át a temetkezési
szertartásokat is elismerésre méltóan
segítette.
Dr. Klamár Zoltánnak „Egyházközségi
híradónk” szerkesztéséért és megjelentetéséért jár köszönet. Számtalan alkalommal
meggyőződhetünk
magas
színvonalú
szakmai ismereteiről, konzultatív készségeiről a HÉK-ben tartott szerzői, vagy
egyéb rendezvények moderálásában.
Elszámolásunk eddig tartott. Mindannyian úgy érezzük, hogy a „Mottó”-ban
megfogalmazott ígéretet megtartva, tiszta
lelkiismerettel, nyugodt szívvel állhatunk
majd az Úr színe elé ebbéli tevékenységünket illetően.
A megújulás az élet minden területén
fontos, mert jövőt építeni, csak erre
alapozva lehet. Ennek számos feltétele
közül egyházi területen kiemelendő az,
hogy ehhez elhivatott, hitben erős, vallását
folyamatosan gyakorló katolikus hívekre
van szükség.
Ezt erősíti az az érvényes egyházi
szabályozás is, amely kimondja, hogy 70
éves életkort betöltött személy az
egyházközségi döntések meghozásában
nem vehet részt. Többen erre tekintettel már
nem vállalhatunk döntéshozói egyháztanács tagságot. Természetesen továbbra is
felajánljuk az egyházközségi tanács
munkájában való tanácsadói részvételünket, amennyiben arra egyházközségünk tagjai tiszteletbeli tagként igényt
tartanak.
Egyidejűleg azt kívánjuk, hogy a
megfiatalodó, megújuló egyháztanács
legyen városunk katolikus híveinek
segítője, hitbéli erősítője, példát mutató
közösségi alakítója és mindenek előtt és
fölött törekedjen a felnövekvő fiatal
nemzedék hitben való megtartására.
2020. április
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A leköszönő egyháztanácsi tagok
Tolmácsi Miklós (világi elnök), Dr. Frajna
Miklós, Dr. Frajna Miklósné, Dr. Asztalos
István, Dr. Klamár Zoltán, Adaminé
Mihályi Erzsébet, Lorencz Klára, Lakos
Mária Lujza, Szabó Erzsébet, Kondella
Mihály, Majoros György, Szűcs Tibor,

Pethő Tibor, Dvorszki József, az elhunyt
Szovics Pál nevében és az élők
egyetértésével az elszámolást jegyezte:
Tóth András
(Gazdasági Tanács vezetője, számvevő)

„Lehet-e az ember Isten előtt igaz? Állhat férfi tisztán
alkotója előtt?” (Jób 4, 17)
Jenő Atya… Ez a név jelöli azt az embert,
akit 40 évesen ismertem meg, és 20 éven át
minden nap jelen volt az életemben. Ez nekem egy nagyon egyszerű mozdulatot jelent: „miatta” vetek minden nap elalvás
előtt keresztet. Jenő Atya volt, aki nekem, a
veszprémi (szamariai) asszonynak élő vizet
adott ott a kútnál… a kőszegi cursillón
1999-ben.
Nem ismertem nála egyenesebb tartású
férfit. Szikár, inas, szívós – szokták mondani az ilyen emberre. Arcának nem volt
élénk a mimikája, de összeszorított szájjal,
hangtalanul tudott nevetni. Hosszú körmondatokban beszélt, minden alkalmat megragadott a tanításra. Mindig volt benne valami
élénkség, amivel teljesen oda tudott fordulni ahhoz, aki szemben ült vele.
Jenő Atya szigorúnak látszott, de nem sok
jobb humorú ember volt nála a világon. Ezt
2019. április

a cursillókon is megcsillogtatta, de aki közelebbről ismerte, hosszasan tudna idézni
tőle.
Ilyeneket:
„Rinocéroszbőröm van, nagyon nehéz engem megbántani. Amúgy is ez a kedvenc állatom. Előnye, hogy nem kell kalitka neki.”
„38 celsius fok volt a férfi cursillón. Úgy
néztek ki, mint a Toldiban a tikkadt szöcskenyájak.”
„A 2. tihanyi cursillón jól ment minden.
Hat atya volt, még hozzá egy református
lelkész és egy presbiter. Ennyi lelki edényt
elmosogatni nem kis dolog.”
Hogy lehetett ehhez a komoly, híres,
nagyformátumú, világot járt lelki vezető
szerzeteshez közel kerülni? Nagyon egyszerűen. Levelet kellett neki írni, és néhány
levélváltás után az ő nagy családjában érezhette magát mindenki.
7
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Minden, amit Istenről tudnom kellett,
hogy szeressem, tőle megkaptam. Istent
nem ismerő, a második házassága romjai
alatt vergődő nő voltam. Senkinek nem tudtam beszélni a problémáimról. Egy jó szóért
a fél életemet is odaadtam volna. A cursillo
első elmélkedését, az Ismerd meg magad!
zuhanó repülős történetét Jenő Atya furcsa,
szinte nem eviláginak tűnő hanghordozásával még misztikusabbá tette a számomra.
Akkor még nem tudtam, hogy éppen újra tanul magyarul beszélni. Minden szó, mondat
nekem szólt. Ez nem lehet igaz. Honnan
tudja ez a pap, hogy mi a bajom?
Aztán átvonultunk a Szent Jakab templomba. Olyan hideg volt, hogy látszott a leheletem. A Keresztút ebben a tömjénszagú,
ódon templomban úgy hatott rám, mint
soha semmi más. Jézus második elesésénél
már tudtam, ez nem mese, ez az én történetem is. A szilenciumot egy 10 fős, olajkályhával fűtött hálóteremben éltem át. Alig
aludtam valamit. Aztán reggel Jézus 3 tekintetét éreztem magamon. Ez is nekem
szólt. És aztán minden, szép sorban. Azt
szoktam mondani, velem könnyű dolga volt
a cursillónak: mint kés a vajba mentek belém a tanítások. Jenő Atya Szentségek
rollója alatt már tudtam, hogy katolikus
akarok és fogok lenni. Este én voltam a
jegyző. Ma is megvan, amit írtam. A rektor
rendre utasított, mert Jenő Atyának köszöntem meg, nem Istennek, de nekem Jenő
Atya kellett ahhoz, hogy Istent megismerjem és higgyek benne. És hittem is, mert
minden olyan egyszerű és magától értetődő
volt. Jenő Atya 34 évig térített Paraguayban, tudta hogy a magamfajtának mire van
szüksége.
A cursillo utáni héten levelet írtam neki,
hosszú oldalakon át leírtam neki az egész
életemet. Szinte azonnal válaszolt. Attól
fogva végigkísérte az életünket Pannival.
Mindent tudott rólunk, kíváncsi volt ránk,
8

szívében hordott minket, imádkozott értünk, megkönnyeztetett. Vagy meghatott
vagy megnevettetett. Lelkesített. Tőle kaptam vallásos életem kezdetén ezt a mondatot: „A keresztény életben nem az a fontos,
ki hogyan kezdte, hanem ki hogyan fejezi
be.”
Ha meglátogattuk, mindig cukorka volt az
asztalon. Szentléránton kint volt a képünk a
falon. A kanapéján jól látható helyen mindig ott volt a díszpárna, amit tőlünk kapott.
Időbe telt, míg rájöttünk, hogy valószínűleg
mindig cserélgette a képeket, a tárgyakat,
attól függően, hogy éppen melyik lelki
gyermeke látogatta meg. Körbevitt mindig
a birodalmában. Megmutatta a templomot,
büszkélkedett az új tetővel, a pellet-kazánnal, a legújabb számítógépével, az eukaliptusszal és a műgólyával.
Ha rektor voltam egy cursillón, mindig
élőben telefonon összekapcsolódtunk vele a
cursillo kezdőnapján vagy az egyik törzsfelkészítőn. Olyan megnyugtató volt, amikor mondta: a cursillo alatt égni fog a gyertya a medugorjei Mária-kép előtt és imádkozik értünk. Egyszer azt írta egy levelében: „Az Isten akarata hazavezetett öregen,
és megtörten ebbe az országba, hogy én is
segítsek Önnel és Pannival együtt hazánkban a düledező keresztet újra felállítani.” És
számított, számíthatott ránk.”
Jenő Atya most itt hagyott bennünket.
Nem tudunk ott lenni, nem borítják majd el
sírját színes-pompás virágok. A szívünkben
kell elbúcsúznunk tőle. Mostantól komolyan kell vennünk a mondatot, amit egykor
a könyve címének választott: Mentetek ti is
a szőlőmbe. A cursillistáknak ez az öröksége. „Veletek maradok minden nap a világ
végezetéig.” Ahogy Jézus, úgy Jenő Atya is
ezt ígérte. Ebben bízhatunk, ebbe kapaszkodjunk, mert sok dolgunk lesz, ha újra mehetünk abba a szőlőbe.
Úgy legyen. Ámen.
LML
2020. április
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PAUL CLAUDEL

Daniel Fontaine abbé emlékére (részlet)
Boldog, ki az oltár mögött orvost talál, és nem bírót, hanem atyát.
Papot, aki mélyen alázatos, sosem csodálkozik, haragját soha nem zúdítja rád,
Türelmes, és a tékozló fiúnak, vegyen belőle, erszényét megnyitja mindig kegyesen,
S tudja, hogy ahol bőven terem a bűn, még bővebben árad a kegyelem.
Itt térdelek újból előtted, lelkiatyám, tekints fiadra!
Nézd lelkemet, írók vigasztalója, szegények atyja!
Nem először jönnek eléd ezek a féligfőzött kárhozottak, ügyefogyottak, betegek.
S ez a szegény, ki, míg föloldozod, málészájúan rád mered.
Szólj, és amiket a világ nem ért meg, mondd nekem azokat a szavakat.
Jézus Krisztust hallom, ő szól szavadban és halkan tanácsokat ad.
És én hiszem; hogy egykor, veled együtt, magam is a Paradicsomba érek,
Reverendád szegélyébe fogódzva, egyszerűen, mert megígérted.
Fordította: Rónay György

2019. április
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Eucharistia
Kedves Testvérek! Ne ezekre az istentelen "vészmadarakra" hallgassatok, hanem a józan észre, az egészségügyi dolgozók és ezek véleménye alapján eljáró kormánykörökre,
városi és községi vezetőkre s természetesen papjaitokra, akik a fegyelmezett, visszafogott, betegséget kerülő életmódra és a Teremtő Istenben való bizalomra biztatnak Benneteket s minden embert.
"Bátorság! Él az Isten! Nem hagyja el Egyházát,
bármekkorára csapjanak is a hullámok!
(Arnold Janssen)
Nekünk, magyar római katolikus híveknek a legfontosabb, e nehéz egészségügyi
állapotok közepette is, hogy készüljünk az
év nagy katolikus eseményére, a Magyarországon megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra. Figyelmébe ajánlom
mindenkinek a Szent Maximilián Lap- és
Könyvkiadó "Veletek vagyok mindennap" Eucharisztikus imák, elmélkedések c. kis
könyvecskét, amelyeknek imáival, ismereteivel felkészülhetünk a nagy eseményre,
amit jó, ha egy magyar római katolikus
hívő, életében egyszer átélhet. Nekem
megadatott, hogy kisgyermekként az 1938as magyarországi Eucharisztikus Kongreszszus egy-egy eseményére az édesanyám elvitt, ám akkor még nem tudtam értékelni e
rendezvény/rendezvények nagyságát, szerepét a magyar katolikusok lelki megújulásában. Későbbi tanulmányaim ezt megvilágították és nagyon várom (remélem megélem 2020 szeptemberét) és részese lehetek
e nagy vallási világeseménynek.
Mindenesetre addig is ajánlom mindenkinek az alábbi sorokat:
A NEK (Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus) megfogalmazott a hívek számára egy négyrészes hitvallást arról, mit is
hiszünk és vallunk mi, katolikus keresztények az Oltáriszentségről. Dolhai Lajos (az
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Egri Hittudományi Főiskola rektora) felhívta a figyelmet arra is, hogy a hitvallásnak
minden egyes szava jelentőséggel bír.
- Hiszem és vallom, hogy az Eucharisztiában Isten igéje és a Szentlélek ereje által,
a pap szolgálata révén, valóságosan jelen
van a feltámadt Krisztus. Őt imádjuk, aki
ebben a szentségben nekünk adta önmagát.
- Hiszem, hogy minden szentmise áldozat, amelyben jelenvalóvá válik Krisztus
egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen
keresztáldozata.
- Hiszem, hogy az Eucharisztiában jelen
lévő Jézus Krisztus az örök Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a
Szentlélekkel.
- Hiszem, hogy az Eucharisztia, a szeretet szentsége keresztény életünk forrása és
csúcspontja.
A most pergő napjainkban, bizakodó imáinkkal kérjük a Mindenható Jóságos Istent,
hogy megéljük épen és egészségesen a magyarországi katolikusság életében, hazánkban másodszor sorra kerülő Eucharisztikus
Kongresszust. Mely esemény - reményeink
szerint - nemcsak római katolikus, hanem
minden, magát Isten hívének valló keresztény lelki megújulására szolgál.
A.I.
2020. április
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A HITÉLETI KÖZPONT HÍREI
EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK ESEMÉNYEK:
 A rendszeres programok:
o Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítők;
o Cursillo és karitász közösség összejövetelei
o Hitoktatók módszertani továbbképzései
 Február 6. – Képviselőtestületi gyűlés
 Március 15-április 22. – Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés (a koronavírus miatt
hatályba lépett szabályozás következtében csak az első héten lehetett megtartani)
VÁRHATÓ ESEMÉNYEK:
 A korona vírussal kapcsolatos szabályozások miatt előre tervezni ebben a helyzetben nem lehet.
 Elektronikus csatornákon tartjuk a kapcsolatot az elsőáldozásra és a bérmálásra
készülőkkel. Az idén tavaszra kértük a lehetőségét mind két szentség kiszolgáltatásának, de ennek pontos idejét csak az állami rendelkezéseknek megfelelően tudjuk majd tervezni, kihirdetni.
 A napközis táborok elméleti időpontjai is már megvannak (voltak), de ezek is
mind kérdésessé váltak.

Krisztusban kedves Testvérek!
A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az
Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2.
§) található előírások, amelyek szerint, ha
valaki számára súlyos okból lehetetlenné
válik vasárnap és kötelező ünnepnap az eucharisztikus ünneplésben való részvétel
(azaz szentmisén való részvétel), igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt
imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban.
Több helyen van online miseközvetítés. A
közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy
megerősítést, vigasztalást és bátorítást
nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt

venni vasárnapi szentmisén. Kapcsolódjunk be a közvetített szentmisébe testileg és
lelkileg (odafigyelve és nem mással foglalkozás közben). A közvetítések rendjéről a
média folyamatosan tájékoztatást ad.
Tekintettel a kialakult helyzetre ajánlom,
hogy akik a médián keresztül vesznek részt
egy közvetített szentmisén, azok járuljanak
lelki áldozáshoz, amely az áldozás egyik
módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de
lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
Erre a közvetített szentmisében a pap áldozásakor a híveknek is van lehetőségük
lelkileg áldozni. Imádkozzák el például
ezen imák valamelyikét:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy
2019. április
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a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,
hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
Vagy:
Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged
és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe
és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste
őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Fontos azonban tudni, hogy a lelki szentáldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra. (Lásd: Tökéletes bánat felindítása)
A lelki áldozás nem más, mint egy fohász,
amelyet józan önmérséklettel akár naponta
többször is elmondhatnak azok, akik szeretnének a Szentségi Jézussal találkozni.
A fohász célja, hogy általa Istentől ugyanazokat a lelki kegyelmeket nyerjük el, amelyeket a szentáldozáskor ad nekünk. Ennek
a lelki cselekménynek a végzéséhez nem
szükséges a kegyelem állapota, sőt akkor is
hívhatjuk így Jézust a szívünkbe, ha azon a
napon történetesen akár szentmisén vagy
azon kívül már áldoztunk is.

A lelki áldozás nem helyettesíti az Oltáriszentséget ez vitathatatlan. Azonban az
Úr kegyelme végtelen, és az Ő hatalmának
semmi nem szabhat gátat. Ha Ő a szentáldozás kegyelmeit meg akarja adni annak,
aki azokat hittel kéri, akkor az is a hatalmában áll. Ezt bízzuk az Ő irgalmára.
Tökéletes bánat felindítása
Amennyiben a hívőnek nincs lehetősége
gyónásra és feloldozás elnyerésére, abban
az esetben a hívő azzal az elhatározással,
hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja
bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, ezzel vagy ehhez hasonló imával:

Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-,
mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
12
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és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
de legfőképp …(itt gondolj arra a bűnre, amely ellen
különös törekvéssel küzdesz)…-al/-el meg nem bántalak
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot
a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok,
legyetek velem! Ámen.
További áldott nagyböjti készületet kívánok mindenkinek, és sok erőt és kegyelmet
ennek a rendkívüli és nehéz helyzetnek a
kezeléséhez és elviseléséhez!

Felmerülő kérdések esetén szívesen állok
mindenkinek a segítségére.
Aszód 2020. 03. 20.
Szeretettel: István a.

Ehhez kapcsolódóan jelent meg Sajgó Szabolcsnak is írása,
ebből emelek ki néhány fontos pontot:
A képernyőszentmisébe bekapcsolódás nem pótolja a szentmisén való részvételt. A
képernyőszentmisére senki nincs kötelezve. A vasárnap és ünnepnap megszentelésére
viszont minden hívő továbbra is kötelezve van. Ennek a megszentelésnek eszköze lehet az
az imádságos idő, amit egy hívő a képernyőszentmisébe bekapcsolódva eltölt.
Szempontok a képernyőszentmisén való részvételhez
1. Készüljek a közvetítésre, a valódi és lehető legteljesebb jelenlétre.
2. Legyen rajtam olyan öltözet, ami az alkalomhoz illő.
3. Döntsek egyértelműen, hogy ott maradok végig a képernyőszentmisén.
4. Ne járkáljak ide-oda intézni egyéb (akár fontos) ügyeket, teendőket.
5. Ne egyek-igyak az imádság alatt.
6. Kapcsoljam ki a telefonomat, ha nem azt használom a közvetítés fogadására.
7. Jelentkezzek ki a messengerből és minden másból, ami megzavarhatja az
imádságomat.
8. Ne írjak kommenteket az imádság alatt.
9. Legalább 5-10 perccel – vagy még többel – előbb kezdjek készülni, amint a
templomba is előbb indulok el. Gondoljak is arra: most indulok a templomba.
Egy lehetséges imádság: Hozzád indulok, Istenem, veled szeretnék
találkozni lélekben Igéd és asztalod közösségében. Te mindenütt jelen vagy,
itt is, távol a szentmise helyszínétől. Benned közösségben vagyok a miséző
pappal, közösségben vagyok mindazokkal, akik a távolból bárhonnan
bekapcsolódnak, és közösségben vagyok az egész küzdő, szenvedő és
2019. április
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

megdicsőült egyházzal. Hallgatom majd igédet, a képernyőn szemlélem
szent titkaid megjelenítését. Segíts, hogy egész szívvel legyek
jelenszámodra időtlen áldozatodat szemlélve...
A képernyőszentmise kezdete előtt gyújthatok gyertyát, kérve Istent, hogy adja meg
jelenlétének megtapasztalását az imádság alatt, hogy növelje bennem a hit, a
remény és a szeretet fényét.
Legyen összeszedett a testhelyzetem a szentmise alatt.
A szentmise kezdetétől a végéig tehetem azt, amit a templomban tennék, amit tesz
az egész közösség: fölállhatok, leülhetek, letérdelhetek – mikor minek van az ideje.
A szentmise válaszait és imádságait mondhatom hangosan, megfontoltan.
A bűnbánati rész legyen a személyes és őszinte bűnbánat ideje.
A szentírási részletekből igyekezzek legalább egy mondatot, szót megjegyezni,
amit a szentmise után felidézve fontolgatok.
Ha tudok, az átváltoztatás alatt térdeljek le az előtt, Aki jelen van otthonomban és
Akit Istenemnek vallok. Kérjem tőle, hogy szeretete formáljon át jobban az ő
képére és hasonlatosságára ott, ahol a leginkább rászorulok erre.
(Sajgó Szabolcs után)
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PÉNZÜGYEK
Aszódi Egyházközség 2020. évi költségvetése
Megnevezés

2019.
terv

2019.
tény

2020.
terv

BEVÉTELEK

8 986 500 Ft

12 608 911 Ft

9 721 500 Ft

KIADÁSOK

8 986 500 Ft

11 138 690 Ft

9 721 500 Ft

TERVEINK:
Bevételi terveink:
A 2020. évi bevételünk háromnegyed részét az egyházadó, a persely- és stólabevételek,
a sírhely+sírkő elhelyezéshez kapcsolódó temetői bevételek, valamint az adományok és az
államtól kapott kistelepülési támogatás jelentik.
Kiadási tervünk a bevételekhez igazodva, azzal azonos nagyságrendű. A kiadások között a bérjellegű járandóságokra és közszolgáltatásokra történő kifizetésekre az előző évhez
képest az inflációs növekedésből eredően 2-3%-os többlettel kalkuláltunk. Legjelentősebb
tételt a temetőfenntartás kiadásaival összefüggő urnafal építésének előkészítése (tervezés)
jelenti. A különböző célgyűjtések az előző évekkel közel azonos (összesen 300 ezer forint)
nagyságrenddel kerültek tervünkbe.
Azóta költségvetési terveinket át kell majd gondolnunk, hiszen a koronavírus terjedése
miatti rendelkezések átrendezik pénzügyi tételeinket is. Az egyik legstabilabb bevételi forrásunktól (perselybevétel) elesünk. Egyes személyi kiadásaink csökkennek, viszont vannak
állandó kiadási tételek, amelyek nem bevételfüggőek.

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS
Amint azt már 2019. áprilisában is kértük ezúttal is megismételjük:
Kérjük, hogy egyházközségi hozzájárulásukat (egyházadó) változatlan nagyságrendben
(nyugdíjasok esetében: 2500.- Ft/pár/év, munkaképes korúak esetében
5000.- Ft/család/év) lehetőleg szeptember végéig szíveskedjenek megfizetni:
banki átutalással
az aszódi OTP fióknál vezetett Római Katolikus Egyházközség Aszód
11742166-20101732 folyószámlánkra.
A megjegyzésben kérjük feltüntetni befizetői nevüket, lakcímüket, mely évi a hozzájárulás és azt is, hogy „Önkéntes hozzájárulás”.
Készpénzben továbbra is megfizethető a sekrestyében vagy a plébánián elsősorban a
szentmisék alkalmával.
Akik nem tudnák ezideig megfizetni azokat továbbra is felkeresi egyházadó-beszedőnk.
Köszönjük megértésüket!
2019. április
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Tájékoztató a befizetett személyi jövedelemadó
1+1 százalékáról való rendelkezésről
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése szerint 2020-ben is lehetőség van a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át technikai számmal rendelkező egyháznak, további 1%-át regisztrált civil szervezetnek felajánlani.
Nagyon fontos, hogy az is rendelkezzen, akinek esetleg az adókedvezmények miatt
nem volt levonható adója, mert a törvény értelmében utánuk is számítanak támogatást az
egyházak részére.
Kérjük, hogy Egyházunkat a 0011 technikai számon,
illetve egyházközségünk alapítványát:
Aszódi Szentháromság Egyházközség Alapítvány;
adószáma 19185631-1-13 támogassák.

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

17 30

Vasárnap:

8 00 és 11 00

Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában - szombaton

17 30
9 30

Domonyban - vasárnap

Szentségek kiszolgáltatása 2019. (Aszód – Domony)






Keresztelések száma:
Elsőáldozáshoz járultak:
Esküvők száma:
Betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása:
Temetések száma:
TEMPLOMUNK
Szentháromság Templom
Aszód, Szent Imre u. 17.

22
24
2
49
35

Szerkeszti a Képviselő – testület megbízásából:
Dr. Klamár Zoltán (PhD)
Számítógépes tördelés: Varga Ilona

KÁPOLNÁNK
Jézus Szent Szíve, Baross u. 2.
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Készült: Kucsák Nyomda, Vác
100 példány
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