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Karácsony, az ajándékozó szeretet ünnepe
Karácsony ünnepére, Jézus Krisztus születésnapjának megünneplésére készülünk.
Mi keresztények 2000 és néhány év óta ünnepeljük ezt a születésnapot. Miért? Azért,
mert Jézus születésével a legnagyobb ajándékot kapta az emberiség az Istentől, a teremtő és szerető mennyei Atyjától. Az ajándék a második isteni személy, a Fiú, akit az
Atya odaajándékozott, „odaadott nekünk,
hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem
örök élete legyen”. (Jn 3,16.) Magát az emberré testesült Istent kapta az ember ajándékba, mert ennyire szerette Isten ezt a világot, és benne mindenekelőtt az embert.
Az embert, aki elrontotta az Istentől kapott boldog életét, mert inkább hitt a hazug
sátánnak, mint az igaz Istennek. Az embert
bűnös tettének szomorú következményétől,
az örök kárhozattól az Isten ajándékozó sze2020. december

retete mentette meg. Jézus születésének ünnepén az ajándékot adó Istent imádjuk, aki
az ajándékozó, és Jézus Krisztust imádjuk,
aki maga az ajándék.
Jézus születése az Isten ajándékozó cselekedetének követésére késztette az embert is.
Ezért, amikor karácsonykor megünnepeljük Jézus születését, akkor ez az ünnep nem
képzelhető el ajándék adása nélkül. Talán
sokan nem is gondolnak erre, hogy ezért nevezzük az ajándékozó szeretet ünnepének
karácsonyt, mert a szeretet az adásban, a viszonzásra nem számító ajándékozásban
nyilvánul meg leghitelesebben. Ezért van
az, hogy az ajándékvásárlás és ajándék készítés lázában élünk mi, keresztények ilyenkor adventben karácsony előtt. Tele vagyunk jó szándékkal és kétségekkel: mit is
készítsünk, mit is vegyünk, aminek örülni
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fog...? Igazán drága ajándékra nincs is pénzünk. Azonban az ajándék megfelelő is legyen, kedves is legyen. Fejezze ki a szeretetünket, a figyelmességünket is, és sajnos,
arra is kell gondolni, hogy olcsó is legyen,
mert sokaknak kell ajándékozni, és „lapos”
a pénztárcánk.
Tegyük félre ezeket a gondokat, és ajándékozzunk pénzbe nem kerülő, díszcsomagolást nem igénylő, de mégis örömet szerző
ingyenes ajándékot. Ajándékozzunk soksok kedves mosolyt, sok-sok kedves szót,
sok-sok apró, de a megfelelő pillanatban
nyújtott segítséget, figyelmes gesztust.

Ajándékozzunk időt, megértést, meghallgatást, és ha kell, megbocsátást.
Karácsony az ajándékozó szeretet ünnepe. A mennyei Atya példáját követve ne
a feszültségekkel teli nyomasztó gond, hanem szívünk jósága és bősége kísérje ajándékba adott cselekedeteinket.
Ilyen ajándékozó szeretettel boldog és az
Úr kegyelmében gazdag Karácsonyt kívánok minden kedves hívőnek és olvasónak.

István atya

A MIKLÓS meghalt. Nyugodj békében!
Október 30-án reggel megrendítő villámcsapásként ért a hír, hogy: „A MIKLÓS”
meghalt.
Hiszen előző nap este a Korányi kórházból még ő mondta telefonba, igaz már elég
gyenge hangon, hogy: „már jó kezekben vagyok”.
A halálhír hallatára megdöbbenve és értetlenül, szó nélkül csak hallgattunk.
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Aztán a gyásznapok során fel-felidéződtek bennem a Miklóssal kapcsolatos élmények.
Aszódra való helyezésem előtt dr. Beer
Miklós püspök úr már beszélt nekem
Miklósról néhány szót. Felhívta a figyelmemet, hogy: „Miklós is a közelmúltban özvegyült meg, így sorsközösségben vagytok. Ő
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az aszódi római katolikus egyházközség világi elnöke. Rendkívül jó munkatársra lelsz
benne. Ő elkötelezett az egyház és az aszódi
egyházközség iránt. Hiszen az ő műszaki
irányításával és felügyeletével készült el az
új plébánia a hitéleti központtal együtt. Jó
és megbízható segítséged lesz, mindenben
számíthatsz rá.”
Aszódra érve emlékezetes a 2009. január
18-i reggel 8 órás első szentmisém a templomban, amikor Miklós bemutatott a híveknek. Akkor is és az óta gyakran eszembe jutottak a püspök úr szavai: „számíthatsz rá”.
Az elmúlt 12 év során Miklós igazolta a
püspök atya rövid jellemzését. Mert soksok a plébániával és az egyházközséggel
kapcsolatos ügyek és problémák oldódtak
meg Miklós áldozatos közreműködésével.
Az évek hosszú sora alatt nem merült fel
olyan ügy, aminek a megoldásában nem lett
volna Miklós a segítségünkre.
Mivel törzsgyökeres aszódi volt, így minden területen – legyen az a közösséggel
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vagy a településsel kapcsolatos – ő otthonos
volt, és ismeretségi körét tudta mozgósítani
a felmerülő problémák megoldásában.
Ugyanakkor férfi létére azon kevesek
közé tartozott, akik rendszeresen gyakorolják a vallásukat, és szentségekhez is rendszeresen járulnak. Ezzel hitbéli buzgóságával példát adott nem csak a templomba járó
híveknek, hanem a településen élőknek is.
Ezzel, mint egy irányt adott a városban élő
embereknek. Fény volt mindenki számára.
Mécs László soraival búcsúzom tőled
Miklós:
„Az élet örök búcsúzás,
ó bárcsak tudnánk távozáskor
Fényt hagyni, mint a Messiás!”
Istennek hála, te tudtál fényt hagyni.
Nyugodj békében!

István atya
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Tolmácsi Miklósról
A koronavírus-magányomban amikor
meghallottam, hogy a gonosz járvány elragadta a földi életet is szerető Tolmácsi Miklóst, akkor olyan érzés fogott el, hogy egy
kicsit én is meghaltam.
Régmúlt emlékek kopogtatták emlékezésem kapuját.
A Kastély iskola, ahol tanári pályámat
1955-ben kezdtem, életem legszebb évei
voltak. A kilencszáz diákot nevelő-oktatóképző, akkori nagyszerű tantestülettől,
amelynek "utolsó mohinkánja" vagyok, sokat tanultam. Emberséget, gyermekszeretetet, hivatástudatot. Az osztálytermekben
külön fiú és külön lányosztályok zsúfolódtak. A negyvenes létszámú osztályokban
órákat tartani, úgy hogy a diákok figyeljenek, nem volt könnyű feladat. Öten voltunk
férfiak a tantestületben, óráinkat - javarészt
- a fiú osztályokban töltöttük.
Itt ismertelek meg Téged is, Miklós! Eleven, mozgékony fiú voltál. Kevesen tudják,
hogy szüleid süket-némák voltak, de nagyszerű, melegszívű, jó emberek, akik öt
gyermeket neveltek és mind az öten példamutatóan megállták és megállják a helyüket
az egyre nyugtalanabb világban. Te a negyedik voltál a sorban. Pali bátyád, akivel
együtt jártunk (amíg lehetett) a Jézus Szent
Szíve Kápolnába, nem volt a tanítványom.
De két nővéred és Te igen. Amikor édesanyáddal találkoztam mindig azt mondtam,
hogy nővéreid nagyon rendesek, igyekvők
és szép kislányok. Édesanyád meleg mosollyal hálálta meg a dicséretet. Hát a Miklós? - Ő fiú, neki más tulajdonságai vannak,
de azok is jók - válaszoltam.
Azt tudtam, hogy Te a legendás és az akkori hatalom által folyamatosan üldözött,
Regőczy István (Isten Vándora) - akkoriban
éppen aszódi káplán - "sasijai" közé tartozol. István atyával megállapodtunk, hogy a
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sasik és az én osztályom labdarúgó csapata
megmérkőzik az aszódi futballpályán. A két
"csapatkapitány", István atya és én is játszottunk. A jó hangulatú, barátságos mérkőzésen nem az eredmény volt a fontos, hanem az, hogy abban a "vallásellenes" világban példát mutattunk: nem szabad ellentétet
szítani, szétválasztani a magyar ifjúságot.
Múltak az évek és ismét közvetlen kapcsolatba kerültünk a labdarúgás révén. Te a
KTSZ kapuját védted, én meg a Pedagógus
FC játékosa voltam. Azóta sincs olyan a városban, hogy Kispályás Aszódi Labdarúgó
Bajnokság.
Időközben Te a Községi (majd Városi)
Tanács egyik vezetője lettél. Megbízható,
jó vezető voltál. Én - titokban - büszke voltam Rád is meg az akkori tanácselnökre
(majd polgármesterre), hiszen mindketten a
tanítványaim voltatok.
Nagy örömet jelentett számomra, amikor
megnősültét, feleséged is a tanítványom
volt, és ebben a házasságban három nagyszerű gyermeketek született. A Ti gondos,
keresztény szellemiségű nevelésetek eredményeként okos, képzett, tisztességes felnőttek lettek, hasznos tagjai a magyar társadalomnak.
A '70-as években Szentirmai atya plébánossága idején megindult az Aszódi Katolikus Egyházközség lendületes fejlődése,
amit folytatott Mándoki György atya. A
'80-as években én is tagja lettem a Képviselő-testületnek, az üléseken mindig egymás mellett ültünk. Te is, én is figyeltünk és
sokat tanultunk az akkori vezetőktől Mészáros Pista bácsitól, Zádor Laci bácsitól,
Kovács Miklóstól, akik katolikus keresztény hitüket megtartották a nehéz évtizedek
alatt is, és hűségesen, természetesen "társadalmi munkában", minden ellenszolgáltatás
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nélkül végezték áldásos munkájukat. S elkövetkezett az idő, amikor új elnök megválasztására került sor, és Te lettél az Egyházközség világi elnöke. Az ezt követő három
évtized az aszódi katolikus közösség lelki
megerősödésének és korszakos építkezésének az időszaka volt. Ezekben az években a
váci püspökök által kinevezett aszódi plébánosok és Tolmácsi Miklós elnök vezette
Képviselő-testület nagy megértéssel együttműködve, új korszakot nyitott meg az 1873
óta működő Aszódi Római Katolikus Egyházközség életében. Ezt ismerte el Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspökünk, amikor
egyházmegyei kitüntetésben részesített.

Te aszódinak születtél és az egyházadért,
szeretett családodért, a városért, az itt élő
emberekért sok áldozatot hoztál, méltán lettél Aszód Díszpolgára.
Teljes, hasznos, sok szépséggel és jósággal teli életet éltél. Most már máshol értékelik földi munkádat, életedet. A kis aszódi
"sasi" már együtt van első lelki gondozójával, Regőczy István atyával. Járjatok közbe
a mi Urunknál, hogy szabadítsa meg a Földet e pusztító járványtól. Talán akkor majd
a felforgató békétlenség is megszelídül, és
képes lesz mindenki hálát adni a Világ Teremtőjének.
Asztalos István

Kedves Barátaink!
A pandémia első hullámának enyhülésekor, a tavaszi veszélyhelyzet végén, május
31-én közel három hónap közös imádság
után úgy váltunk el egymástól, hogy folytatjuk az imádságot, de bíztunk abban, hogy
hasonló célból nem kell újra összejönnünk.
Most azonban ismét járványügyi veszélyhelyzetben vagyunk, és ismét arra hívunk
mindenkit, hogy fejezzük ki együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedők felé, mindazok felé, akik
betegek. Imádkozzunk az elhunytainkért is,
hazánkban és határainkon túl. Mindenkit
arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünk és hitünk forrása. Aki midig többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát,
bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem
merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.
Arra hívunk mindenkit, hogy a járványveszély elvonulásáig, a déli imádság után, fohászkodjunk együtt mindennap Istenhez
Erdő Péter bíboros, prímás imádságával és
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kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.
A közös imát naponta 11 55-tőla Magyar
Kurír YouTube-csatornáján élőben közvetítjük a budapest-angyalföldi Szent Mihálytemplomból. Az imádságot a kihelyezett
Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.
Csatlakozzanak imádságunkhoz!
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Titkársága,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Magyar Kurír és Új Ember szerkesztősége,
Böjte Csaba, Csókay András és Szikora
Róbert a világesemény hírnökei,
Fodor Réka missziós orvos, az Afréka Alapítvány megálmodója.
Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején:
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben
lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát
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adunk a teremtés egész gazdagságáért és
csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát
adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért
és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább
köszönjük neked, hogy örök életre hívtál
meg minket, és Krisztus Urunk megváltó
halála és feltámadása által utat nyitottál
nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek
minket, amelyek ellen a magunk erejéből
teljesen biztos védelmet még nem találunk,
átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben
van életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány
embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak
vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intéz-

kedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,
leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök
nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak
erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő
szeretetet, hogy megadhassunk minden
lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóinknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi s hozzájáruljunk a betegség
terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket,
amit gondolattal, szóval, cselekedettel és
mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj érettünk!
Ámen.

Jónak lenni jó
Mottó: "Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni"
(Böjte Csaba)
Az alábbi igaz történet egy 1 évvel ezelőtti eseményről szól. Azóta tartogattam,
hogy majd idén karácsonykor jó lesz felidézni, mert nem először, példátlanul rendkívülinek számít egy olyan helyen, egy javítóintézetben, amiről az emberek nagy átlaga soha nem tudná elképzelni, hogy ilyen
megtörténhet.
Egyúttal azonban ez az írás az utolsók
egyike, ami személyes "javítós" élményeken alapul. 20 év után ugyanis nyugdíjba
vonultam. Hálát adok Istennek hogy sok-
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sok éven át szervezője és krónikása lehettem az Aszódi Javítóintézet lelki életének.
Az EH oldalain időről-időre beszámolhattam mindarról a jóról, nem ritkán hétköznapi csodáról, amit igenis sehol máshol
nem élhettem volna át. Egy évvel az
Aszódra kerülésem előtt, 40 évesen találkoztam Istennel egy katolikus szervezésű
cursillós tanfolyamon. A Javítóintézet nevelőjeként és lelki-hitéleti programfelelőseként ezen a helyen, a legjobb helyen kaptam
mindenféle lehetőséget a Krisztus-köve-
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tésre. Az alábbi esemény már a búcsú fázisában történt, amit a személyes szál még becsesebbé tett a számomra, az Amigos a
Gyerekekért Alapítvány megálmodója és
alapítója a bérmalányom, a fiúk pedig az én
növendékeim voltak. Őket sikerül összehoznunk Isten segítségével egy délutánra.
Különleges
látogatókat
fogadott
2019.december 18- án az Aszódi Javítóintézet Pp.csoportja.
Az "Amigos a gyerekekért" Alapítvány
képviseletében Forgács-Fábián Sára Alapító-Megálmodó és 3 " amigo" töltött egy
szép délutánt a növendékek körében.
Az úgy volt, hogy hírül vettük, hogy az
alapítvány így, karácsony közeledtével egy
"AdományoZOKNI" kampányt indított.
Mivel a csoport az elmúlt időszakban a
Hitbenjáró- program kapcsán több helyről
szép pénzadományokat kapott, most lehetőség nyílt ebből másoknak is továbbadni valamit, jótékonykodni.
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Aktualitást adott a dolognak az is, hogy a
csoport egyik növendéke éppen kórházba
került, és megtapasztalta, milyen rossz, ha
nem.látogatja meg senki...
A csoport 5 pár zoknit vásárolt tehát, és az
Amigok vállalták, hogy személyesen hozzák el, hogy megismerjék a „jófej srácokat”.
De mással is kiegészítettek a programot,
ha már itt járnak: egy kézműves- foglalkozás keretében készítsenek közösen szőrmók
manókat a kis betegeknek.
A délután minden képzeletet felülmúlóan
jól sikerült! Ki gondolta volna, hogy a javítós fiúk tudnak kézzel manót varrni?
Ők a legkevésbé 
Sőt, milyen nagyon jó érzés, hogy még
karácsony előtt sok beteg kisgyerek fog
örülni kezük munkájának!!
A zoknik is gazdára találtak.
Hogy fognak csodálkozni a többiek, ha
holnap az iskolában meglátják a jópofa
rénszarvados zoknikat a pp- sek lábán??!!
Volt éneklés, közös fotózás, tejszínhabos
kakaó és finom, foszlós kalács uzsonna
is...És volt sírás és nevetés is..
Nehéz volt abbahagyni a barátkozást és
elbúcsúzni is.
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De mindenki aki ott volt, lehetett ezen a
decemberi délutánon megérzett valamit abból a JÓBÓL, ami VAN, LÉTEZIK az emberek között, csak tudni kell "kiszeretni" a
másikból.

Köszönjük, Amigók a közös élményt, a
lehetőséget, hogy átélhettük, megtapasztalhattuk: JÓNAK LENNI JÓ.
Lakos Mária Lujza

Bérmálkozók
Varga Berta vagyok, 16 éves. Azért szeretnék bérmálkozni, mert
Isten fontos szerepet tölt be az életemben, szeretnék egyre közelebb
kerülni hozzá. Bérmálkozás után is szeretnék a közösség tagja maradni, segíteni a táborokban, ministrálni.
A választott idézetem: Róm 5, 3-6
Azért választottam ezt az idézetet, mert ez emlékeztet, hogy Isten a
legnehezebb pillanatokban is velem van. Csak türelmesnek és reménytelinek kell lennem, és az előbbin (őszintén szólva) van is mit
javítani.
Védőszentül: Billiart Szent Júliát választottam. Példa értékű számomra a türelme és tevékenysége.
A nevem Gódor Hédi. Biztos vagyok benne, hogy Isten intézi a dolgainkat, nekünk csak figyelnünk kell rá és vele maradni. A bérmálkozás még jobban megerősít abban, hogy szeretném, ha Isten végigkísérné az életemet. Szeretném, ha a környezetemben lévőknek is
példát mutathatnék. Folytatva, amit a szüleim elkezdtek, majd a saját
gyerekeimet is szeretném keresztény életre nevelni. A választott idézetem: 1 Sám 16,7b Azért ezt választottam, mert az emberek általában megítélik egymást a külső alapján. Ösztönösen bennünk van,
hogy kialakítunk egy véleményt, anélkül, hogy ismernénk a másikat. Az Úr soha senkit
nem ítél meg a külsőségek alapján. Ő csak a lelkünket nézi. Számomra példát mutat, hogy
nem szabad ítélkezni és mindenkiben a jót kell keresni. Ezt a jövőbeli hivatásom alatt is
szem előtt fogom tartani, amikor sérült emberekkel foglalkozom majd gyógypedagógusként. Szent Mónikát, az édesanyák védőszentjét választottam példaképemül.
Engem Rétfalvi Annának hívnak. Azért szeretnék Körülbelül kéthárom éve határoztam el, hogy szeretnék bérmálkozni, méghozzá
azért, mert mindig mosolyogva figyeltem a tőlem idősebbeket, akik
egy szoros kis közösséggé kovácsolódva, az előkészítőjük után
örömmel mentek haza. Ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy ebben
én is szeretnék részt venni. Mindezek mellett azért, hogy megerősítsem ezzel a szentséggel a hitemet.
8
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Az én választott idézetem a következő: Sír 4,26-34. Azért választottam ezt az idézetet, mert
számomra az őszinteség a legfontosabb erény és ez minden tiszta kapcsolat alapja. Szent
Johannát választottam példaképemül.
Anghius Bettinának hívnak. Azért szeretek templomba járni, mert jól
esik elcsendesedni és imádkozni. És főleg, mert Isten örül neki. Szeretnék bérmálkozni, mert részesülni szeretnék a Szentlélek ajándékában, hogy Krisztus élő tanúja legyek az Egyházban és a világban. Választott idézetem a következő: Mik 7,8-9.
Az én ellenségeim, belső „démonjaim” az el nem mondott érzések, a
saját és a családom problémái, a folyamatos stressz. Ezekkel küzdök
nap mint nap, de bármennyire is megviselnek, vagy gyengítenek, tudom, hogy Isten mellettem van, segít nekem és meghallgat engem. Mert én megteszem,
amit tudok, a többit pedig ráhagyom. Védőszentem Szűz Mária.
A nevem Kiss Eszter. Bérmanévnek a Ritát választottam, mert C. Szent
Rita élete nagyon inspirál arra, hogy a saját életem során, én is olyan
türelmes és önzetlen lenni, mint ő, és azokért is imádkozni, akikkel nem
felhőtlen a kapcsolatom. A bérmákozás azért fontos számomra, mert én
is szeretnék később templomi esküvőt és majd pár év múlva a gyerekeimet is hívő kereszténynek szeretném nevelni. Ahhoz, hogy ebben hűséges legyek, szükségem van a Szentlélek megerősítő kegyelmére.Idézetnek a Péld 21,21 választottam. Azért ezt választottam, mert tudok vele
azonosulni. Nem viselem el az igazságtalanságot, és én úgy gondolom, hogy aki hűséges,
mint Istenhez, mint szeretteihez, megbecsülést talál.
Kardos Réka vagyok. Választott idézetem Józsué könyvéből:
Józs 1,9. Azért választottam ezt az idézetet, mert ezt megtapasztaltam az
életemben, Isten mindig velem van, Rá mindig számíthatok.
Azért szeretnék bérmálkozni, hogy az Egyház teljes jogú tagjaként növekedhessek és erősödhessek a hitben.
Továbbra is szolgálni fogok az oltár mellett, részt veszek a nyári táborban
az ifis csapat oszlopos tagjaként. Példaképemül Sziénai Szent Katalint
választottam.
Anghius Vivien vagyok. Templomba azért szeretek járni, mert ott jobban tudok csak Istenre figyelni. Azért szeretnék bérmálkozni, hogy közelebb érezzem magam Istenhez, és hogy Krisztus élő tanúja legyek. A
választott idézetem: Zsoltárok 40,2
Azért ezt választottam, mert volt egy nagyon nehéz időszakom, ami
alatt sokat kértem az Urat, hogy segítsen átvészelni. Mára már jobb a
helyzet és tudom, hogy ezt elsősorban neki köszönhetem.
Szent Appolóniát választottam védőszentemül, aki minden körülmények között, a szenvedésben is hűséges maradt Krisztushoz.
2020. december
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A nevem Néma Erzsébet. A választott idézetem: Filippi 2,3-4.
Számomra ez az idézet kifejezi mindazt, amit a keresztény élet képvisel. A mai önző világban az odafigyelés és a törődés oly ritka és
csekély mértékben van jelen, hogy néha kész meglepetésként ér
mindenkit egy kis gondoskodás. Jézus arra ösztönözi követőit,
hogy merjük a nagyvilágba vinni a szeretetet, amit egyháza által
sugároz. Azonban óva int, hogy ezt önmutogatás, vállveregetésért
való kuncsorgás motiválja.
Azért szeretném venni a Szentlélek kegyelmi ajándékát, hogy hitemben megerősödve lehessek Isten és Jézus hírnöke a nagyvilágban mindezt tiszta szeretetből. Példaképemül Szent Lujzát választottam.
Krácsala Piroska vagyok. Választott idézetem: Zsolt 65,4 Minden
ember hibázott már élete során, amivel távolabb került Istentől. Például amikor a fáradtság győzött vasárnap, nem pedig az, hogy elmész
templomba, vagy anyukád megkér valamire, hogy segíts neki és neked
hirtelen ezer dolgod lesz. Azért választottam ezt az idézetet, mert szerintem ez jól bemutatja Isten és az emberek kapcsolatát egymással,
hogy Isten ennyire szeret minket és még az igazán nagy bűneinket is
képes megbocsájtani nekünk. Én azért szeretnék bérmálkozni, hogy
megerősítsem a hitemet és a kapcsolatomat Istennel, nem mellesleg járhassak, a bérmálkozási előkészítőre, amik mindig jó hangulatban telnek. Példaképem: Árpád-házi Szent Erzsébet.
Lipták Melindának hívnak. A PSG-ben tanulom a francia nyelv „csodáit, több-kevesebb sikerrel. A választott idézetem az ilyen fajta nehezebb
dolgok miatt vált kedvencemmé. Az ilyen „nehézségek estén” van szükség Isten segítségére, hogy növekedjen a reményem és kitartásom. És természetesen a hitben is szeretnék folyamatosan erősödni. A választott idézetemet a Zsoltárok könyvéből vettem: Zsolt 37,39. Számomra ez az idézet megmutatja azt, hogy bármilyen nehézségekbe is ütköznék, ha igazán
hiszem megkapom azt a segítséget az Úrtól, amire szükségem van. Bérmálkozás után továbbra is szándékomban áll segíteni minden ifjúsági rendezvényen, hogy a gyerekek is a közösségi alkalmak által közelebb kerüljenek Istenhez, és erősödjön az Egyházhoz való tartozásuk. Példaképem: Nagy Szent Teréz.
Karácsony Dóra vagyok. Azért szeretnék bérmálkozni, hogy a katolikus egyház tanúságtevő felnőtt tagjává váljak.
A választott idézetem: 1 Kor 13,2. Ebben a mai anyagi világban sokszor
elfelejtődik, hogy mi az igazán fontos. Hiszen az ember lehet bármilyen
gazdag, akár a szó szoros értelmében, akár tudásban, akár hitben, szeretet nélkül az élete üres marad. Így, ha elolvasom ezt az idézetet, ez emlékeztet arra, hogy milyen fontos az önzetlen szeretet embertársaink és
Isten felé egyaránt. Példaképem: Szent Izabella.
10

2020. december

Egyházközségi Híradó
Kovács Bence vagyok, Domonyban élek. Rendszeresen ministrálok. Bérmálkozni azért szeretnék, mert nem csak testileg, hanem
lelkileg is felnőtté szeretnék válni.
Védőszentemül Szent Péter apostolt választottam. azért, mert Péter
is sokszor hitetlenül viselkedett, de végül Jézus egyik legbecsületesebb hívője lett. Én is hasonlóan hűséges szeretnék lenni Jézushoz.
Tudom, hogy Isten is hűséges hozzám.
Választott idézetem is a hűséghez kapcsolódik: Iz 54,10.
Raffai Panna vagyok. A választott idézetem: Péld 12,25. Úgy
gondolom, hogy egy jó szó mindig jól jön az embereknek főleg a
mai világban. Ezért mindig próbálok figyelni a környezetemben
lévőkre, és szükség esetén bátorítom, vígasztalom őket.
Azért szeretnék bérmálkozni, mert keresztelésemkor a szüleim tettek helyettem ígéretet, amiért hálás vagyok nekik. Most már én is
felismertem, hogy kereszténynek lenni jó, de ahhoz, hogy jó keresztény legyek mindig szükségem van Isten kegyelmi ajándékaira. A bérmálásban a Szentlélek megerősítését kérem, hogy valóban legyen erőm és bátorságom a hitemet megélni. Bérmálkozás
után szeretnék továbbra is aktív tagja lenni az egyházi közösségnek. Példaképül Szent Rózát választottam.
Kovács Ákos vagyok domonyi lakos. Kiskorom óta járok templomba és pár éve elkezdtem ministrálni. Szeretek templomba járni,
mert ott tudok kikapcsolódni. Azért szeretnék bérmálkozni, hogy az
egyház felnőtt tagja legyek. Az én választott idézetem: Dán 6,17.
Azért választottam ezt az idézetet, mert úgy ahogy Dánielt az oroszlánok közé vetették én is így érzem, amikor Isten megpróbáltatások
elé tesz engem. De akkor is tudom, hogy mindig velem van. A bérmálásban Szent István királyt választottam védőszentemül.

AME
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Karitász hírei – éves összefoglaló
A Katolikus karitász aszódi csoportja a
vírus ideje alatt felfüggesztette tevékenységét, hogy ily módon akadályozza annak
terjedését. Elmaradt a havi ruhaosztás, a
közös találkozások. A nagyböjti, Húsvéti
gyűjtést is Pünkösdre halasztottuk, ami így
is eredményes volt, hiszen tizenöt család
kapott tartós élelmiszerből álló csomagot.
A nyári időszakban néhány családot
bútorral, konyhai eszközökkel, kisebb
háztartási cikkekkel segítettünk. Itt kell
köszönetet mondanunk a város Önkormányzatának a rakodásban, szállításban
nyújtott segítségért.
Az év végén újabb tizenöt rászoruló
családot tudtunk segíteni tartós élelmiszer
csomagokkal, nagyobb búzaliszt mennyi-
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séggel. A csomagokhoz egészségügyi
maszkot, kesztyűt is adományoztunk.
A segítség a gondozási központ munkatársainak közreműködésével jutott el a
rászorulókhoz, lévén hogy önkénteseink
szépkorúként mindannyian fokozottan
veszélyeztetettek.
Minden kedves adományozónak, testvérünknek köszönjük a segítséget és bízunk
abban, hogy a következő évben aktívabban
tudunk dolgozni.
Áldott, békés Karácsonyt és hitünkben
megerősödve boldog Újesztendőt kívánok
munkatársaim és a magam nevében.
Klamár Klára csoportvezető
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Liturgikus hírek
A COVID-19 terjedése és a templomok tavaszi bezárása megvárakoztatta a fiataljainkat,
akik a bérmálás szentségének a felvételére
készültek. Az idén az elsőáldozás is őszre került.
Október 4-én 15 fiatal bérmálkozott (ebből
1 fő vendég volt, mert Boldogon csak egyedül ő lehetett volna, így hozzánk került a
szentség felvételére).
Október 11-én pedig a már 4. osztályosok,
járulhattak először az Úr oltárához. Öszszesen 17 elsőáldozó volt 2020-ban.
2020-ban is meghirdették a NEK-re való további készület kapcsán Krisztus Király előestéjén tartandó szentségimádást. A vírus
helyzet miatt ez is szűk körűbb lett. November 27-én délután 16.00-17.00 óráig 15 fő
vett részt ezen a közös imaalkalmon. De többen életek a NEK által meghirdetett lehetőséggel, és a megadott időben otthon csendesedtek el, élték át az Úrral való együttlétet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adámi Zoltán
Adáminé Mihályi Erzsébet
Barna Csaba
Czok Erzsébet
Erdélyi Attila
Klamár Klára
Klamár Zoltán
Konczné Kalmár Mária
Lakos Mária Lujza
Majoros Éva
Majoros György
Sándor János
Sára László
Somogyi József
Szovics Tímea
Szűcs Tibor
Varga Zsolt
Kondella Mihály
Tóth András

A püspök atya engedélyezte az új képviselő
testület felállítását. Ezek alapján az új testület névsora a következő:

NŐVÉREM, EDIT
„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem. mind testvérem, nővérem, anyám”
(Máté, 12, 50)
Vannak emberek, akik a világ legtermészetesebb módján, udvariassági körök nélkül kerülnek be az életünkbe.
Amikor a Baross utcába költöztünk, hamar kialakult a jószomszédság.
2020. december

Ő kezdeményezett, a maga közvetlen
módján: - Én is pedagógus vagyok, tegezz
nyugodtan!
Hogy mikortól szólított " nővérem"- nek,
arra már nem emlékszem. Valószínűleg arra
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az időre tehető, amikor hitbeli dolgainkról
is el kezdtünk beszélgetni.
Sokszor elmondta, mekkora örömét leli
evangélikus létére a Katolikus Rádió hajnali miséinek, műsorainak hallgatásában!
Mindig az szólt nála!
Csodáltam sokoldalúságát, vitalitását, derűjét, bölcs humorát, de leginkább tevékeny
életformáját.
Fürge léptekkel mindig valami jó ügyben
járt- kelt...
Mindig voltak védencei, mind Isten teremtményei, legyenek kétlábúak, vagy
négylábúak, idősek, elesettek, elhagyottak,
segítségre szorulók...
Mindig meglátta bennük a szükséget
szenvedőt, és gondolkodás nélkül tette mellettük, amit tenni kellett.
A segítés másokon a lételeme volt. Az
ilyen emberre mondják: " egy intézmény".
Ha találkoztunk, sosem volt üres a keze,
többnyire mindig vitt valakinek valamit:
ennivalót, gyógyszert, vagy csak önmagát:
jó szót, meghallgatást, vigasztalást...
Ha kellett, szerzett falusi csirkét, disznótorost, könyvritkaságot, újságot, közvetített, tárolt adományokat, és sosem a kiváltságosoknak, hanem bárkinek, válogatás
nélkül...
Az ilyen emberre mondják: nagy szíve
van!
Tavaly kaptam tőle egy festménymásolatot, édesapja, Béla bácsi látképét Aszódról.
Könnyekig meghatódtam, mert sosem
mondtam neki, csak vágytam rá...
2 éve hatalmas hó hullott Aszódon. Hétvégi ügyeletes voltam az intézetben. Jött
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egy telefon, hogy egy cica órák óta nyávog
az intézet legmagasabb fenyőfáján. Kollégámmal kivittük a növendékeket, és a legügyesebb, legbátrabb, Paki nevű fiú, miután
jól összekarmolta, ölben le tudta hozni a rémült, halálosan kimerült cicát. Nagy volt az
öröm !
A fájdalomdíj a karmolásokért másnap ott
várta a bátor megmentőt az 1- es portán, mi
pedig sokáig emlegettük a jól- végződő, kóbor cica- mentőakciót.
Cicás a legutóbbi történetem is róla.
A háza előtti fa- csonkon hetek óta egy
nylonzsák volt kifeszítve. Azt hittem, a fát
védi valamitől. Mint kiderült, az àltala etetett öreg, beteg, szinte vak kandúrnak készített fedelet, hogy ne ázzon.
Évek óta, minden adventben bedobtam a
postaládájába egy Katolikus Kalendáriumot. Ezen a héten kapta volna meg a jövő
évit tőlem...
Krisztusban kedves Testvérem!
Nekünk nagyon kevés ilyen felebarátunk
volt, mint Te.
Köszönjük, hogy 20 éven át az életünk része voltál és maradsz, hiszen a házad előtt
fogunk eljárni ezután is, és várni fogjuk,
hogy kigyere a kapuhoz kiskutyáiddal, Mazsolával és Lilikével körülvéve...és mindig
nagyon fog fájni, hogy ez már nem lehet így
sosem.
De a szeretet, - hiszünk benne, - soha el
nem fogy!
Nővéred, Lujzi
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Könyörgés úrjövetkor
Noha Egyházközségi Híradónk karácsonyi számában jelenik meg az írás, mégis
Adventi a könyörgés, mert akkor íródott…
Várakozunk, aggódva, félve, de reménynyel teli szívvel, hiszen keresztényi bizalommal fordulunk Teremtőnkhöz és
Fiához: távoztassák el tőlünk a ragályt, ezt
a láthatatlan, de alattomos, sok életet
követelő vírust, ami mindannyiunk ellensége, veszélyforrása!
Távoztassák el, mert még annyi mindent
kell tennünk közösségünkért, a társadalomért, amelyben élünk, embertársainkért,
akik elesettségükben tőlünk várják a jó
cselekedetet…
Távoztassák el azoktól, akik azon munkálkodnak, hogy legyen vakcina, mellyel
sikeresen vissza lehet szorítani a pusztítást…
Távoztassák el azoktól, akik gyógyítanak,
segítenek a bajban, akik nap-nap után
helytállnak, hogy mind többen és többen
gyógyulhassanak meg…

Világosítsák meg azok elméjét, akik
tagadják a veszélyt és ily módon sodorják
bajba embertársaikat…
Fogadják be országukba mindazokat,
akiket elragadott a kór, hogy otthonra
leljenek az égi Hazában! Sajnos van a
könyörgésnek konkrét oka is, mert igazán
nagy veszteség érte közösségünket: világi
elnökünk, Tolmácsi Miklós is elköltözött az
égi Hazába… Valójában még most sem
tudom a történteket elhinni, különösen úgy,
hogy a ragály miatt nem kísérhettük utolsó
útjára!
A magam dadogása helyett, Juhász Gyula
sorait idézem:
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Isten veled Miklós!
Klamár Zoltán szerkesztő

Karácsonyi időszak tervezett miserendje*
2020. december 24.
Karácsony vigíliája
2020.december 25.
Karácsony

2020. december 26.
Karácsony 2. napja
Szent István vértanú ünnepe
2020. december 27.
Szentcsalád Vasárnap
2020. december

Kijárási tilalom esetén
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)
8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Templom
8.00 – Templom
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)

Szabad járás esetén
22.00 – Domony
24.00 – Aszód, Templom
8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)
8.00 – Templom
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)

8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Templom

8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Templom
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Egyházközségi Híradó
2020. december 31.
2021. január 1.
Szűz Mária Istenanya
2021. január 2.
Elővételi – Karácsony utáni
II.
2021. január 3.
Karácsony utáni II. vasárnap
2021. január 5.
Vízkereszt - elővételi
2021. január 6.
Vízkereszt

17.30 – Templom
Évvégi hálaadás,
Új évi elővételi
8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)

17.30 – Templom
Évvégi hálaadás,
Új évi elővételi
8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)

8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Templom
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)
17.30 – Templom
18.30 - Domony

8.00 – Templom
9.30 – Domony
11.00 – Templom
17.30 – Jézus Szíve Kápolna (Javítóintézet)
17.30 – Templom
18.30 - Domony

*: A szentmisék rendje az állam ill. az Egyházmegye által kiadásra kerülő rendelkezései
értelmében változhatnak. Kérjük figyeljék a hirdetéseket!

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS
Kérjük, hogy aki még nem rendezte ebben az évben az egyházközségi hozzájárulását (egyházadó), az ezt tegye meg az év hátralévő részében. A befizetendő összeg javasolt mértéke
változatlan (nyugdíjasok esetében: 2500.- Ft/pár/év, munkaképes korúak esetében 5000.Ft/család/év). A befizetés történhet:
 banki átutalással: a Római Katolikus Egyházközség Aszód - 1174216620101732 számú bankszámlaszámra. A megjegyzésben kérjük feltüntetni befizetői nevüket, lakcímüket és „Önkéntes hozzájárulás”.
 Készpénzben továbbra is megfizethető a sekrestyében vagy a plébánián elsősorban a szentmisék alkalmával.
 A pandémia miatt az idén személyes felkeresést nem tudunk vállalni. Köszönjük
megértésüket!

TEMPLOMUNK
Szentháromság Templom
Aszód, Szent Imre u. 17.

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

2020. december

