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„Megkapjátok a Szentlélek pecsétjét”
Ef 1,13
A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett
való tudatos döntést, elköteleződést jelent. A
bérmálásban a keresztények megkapják a
Szentlélek szavakkal ki nem fejezhető
ajándékát, amely sajátos erővel ruházza fel
őket, és szentségi jegyet vés beléjük, hogy
szorosabban kapcsolódjanak az Egyházhoz,
és elkötelezve érezzék magukat, hogy mint
Krisztus igazi tanúi, a hitet szóval és tettel
terjesszék és megvédjék.
Természetesen, akiben nincs meg a
személyes odaadás, aki elzárja lelkét a
Szentlélek elől, abban Ő nem tud működni.
S aki a bérmálás után nem törekszik a
nagykorú keresztény életre, az nem is
tapasztalhatja meg annak kegyelmi hatásait.
Kezdetben együtt szolgáltatták ki a
keresztséget és a bérmálást. Később azonban
megkezdődött a két szentség szétválása a
nyugati egyházban. Azt mondták: a kereszt2021. június
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ség az Egyházba, a krisztusi életbe való
bevezetés szentsége, amelyet csecsemők is
megkaphatnak, ha szüleik vállalják komoly
vallásos nevelésüket. A bérmálás viszont a
keresztény nagykorúság, a személyes döntés
szentsége, amelyet csak olyan korban szabad
kiszolgáltatni, amelyben valaki képes éretten
dönteni Krisztus és az Egyház mellett.
Aki megkeresztelkedett, az megkapta már a
kegyelmi élet „csíráját”, részesedett már
Jézus, a Szentháromság életében, s így
megkapta a Szentlelket is. Mi újat tud akkor
adni neki a bérmálás?
A bérmálás megerősít abban, ami a
keresztségben elkezdődött. A bérmálásban a
megkeresztelt – most már felnőttként – maga
vállalja azt, amit a keresztségben szülei
vállaltak helyette: a krisztusi életet és

küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek
új módon tölti el őt, és megerősíti, hogy képes
legyen a nagykorú keresztény életre.
Mi tehát a bérmálás? A bérmálás egyesülés
a Szentlélekkel: a keresztény nagykorúság
szentsége.
Imádkozzunk a bérmáltakért:
„A Szentlélek kenetével megerősítetted és
Fiad szentségi lakomájával tápláltad gyermekeidet, Istenünk. Kérünk, maradjon velük
áldásod ezután is, hogy minden veszélyt legyőzve szent életükkel megörvendeztessék
Egyházadat, és előmozdítsák növekedését a
világban szeretetből fakadó jócselekedeteikkel. Krisztus, a mi Urunk által.” Ámen
István atya

Bérmálkozók bemutatkozása 2021.
Adámi Péter
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adámi Péter vagyok, 16 éves, és az EGAban tanulok. Már gyermek koromtól rendszeresen ministrálok, és segítek a szüleimnek a templom körüli és táborszervezési munkálatokban.
A választott idézetem Izajás könyvéből a 41. fejezet 10. verse: „Ne félj,
mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, megsegítelek és felkarol győzedelmes jobbom.” Azért választottam ezt az idézetet, mert úgy gondolom, hogy bármilyen akadályba ütközünk az életünkben és nem tudjunk, hogy mit tegyünk, akkor tudunk
Istenre támaszkodni, és segítségével túl jutni minden nehézségen. Azért
szeretnék bérmálkozni, mert a vallásom már sok ideje az életem egy olyan fontos része, amit
szeretnék ápolni és fejleszteni, hiszen tudom, hogy később is velem lesz, és vele együtt mindenre
képes leszek. Védőszentül Szent László királyt választottam. Példa értékű számomra az igazságossága, hite és segítőkészsége. Hozzá hasonlóan én is szeretném folyamatosan szem előtt tartani, hogy a rászorulókat támogassam, a szomorkodókat megvigasztaljam, de ezt csak úgy tudom megtenni, ha élő kapcsolatban vagyok az Istennel.
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Bartók Bálintnak hívnak, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumba
járok iskolába. Az egyházi tanulmányaimat nem szeretném félbehagyni,
ezért szeretnék bérmálkozni.
Védőszentemnek I. Szent Istvánt választottam, Magyarország első keresztény királya, fővédőszentje. Életútját és erőfeszítését példaértékűnek tekintem. Én is szeretnék olyan hűségesen gondoskodni minden téren a rámbízottakról, mint ahogyan azt Szent István király is megtette.
A választott idézetem: „Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik a
másikat fölsegítheit. De jaj a magányosnak: Ha elesik, nincs senki, aki
fölsegítené!” (Préd 4,9-10) Azért választottam ezt az idézetet, mert a céljaink megvalósításában
számomra fontos a barátok támogatása.
Bartók Petrának hívnak, idén fejeztem be középiskolai tanulmányomat. Azért szeretnék bérmálkozni, mert tovább akarom folytatni hitbeli
tanulmányaimat is. Tudom, hogy a hitem megerősödéséhez szükségem
van a Szentlélek segítségére. Az élet mindig hoz új és új kihívásokat,
amiben meg tudjuk mutatni hitünket.
Védőszentemnek Szent Annát, a várandósok, édesanyák, házaspárok,
nagyszülők védőszentjét választottam. Azért őt választottam, mert én is
jó feleség és édesanya szeretnék lenni a jövőben.
A választott idézetem: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet
kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett
tökéletessé a szeretetben.” (1 Jn 4,18) Ez az idézet közel áll hozzám,
mert mindennél fontosabbnak tartom a tiszta önzetlen szeretetet. Fontos, hogy ne féljünk szeretni, az érzelmeinket ki tudjuk fejezni mások iránt. A szeretet mások javára történő önzetlen,
hűséges, jóindulatú törődés. Jézus sokszor hangsúlyozza, hogy „Ne féljetek!” A választott idézetem is ebben erősít meg. Ha bármilyen baj fenyeget is, tudom, hogy Isten mindig velem van.
Dala Gergelynek hívnak, 16 éves vagyok, Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumba járok iskolába. Védőszentül Nagy Szent Gergelyt választottam. Azért, mert egyrészt ő az én nevem védőszentje, a második
ok pedig az, hogy hatalmas dolgokat vitt véghez az egyházban, és nagyon sok embert segített. Azért is választottam őt, mert egy olyan nemes
ember, aki elnyerte Róma minden kegyét és selyemmel meg ékszerekkel
volt körbe véve, mindene megvolt palotában élt, de amint rájött, hogy
mennyire pénzéhesek valójában az emberek inkább feladott mindent, beleértve vagyonát és a palotát is, amiben nevelkedett és kolostort csináltatott belőle. Választott idézetem: „Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá,
megaláz és fölemel.” 1 Sám 2,7 Az idézetemet azért választottam, mert véleményem szerint
nagyon jól leírja azt, hogy az Úr igazságos és csak ő bírálhat el bennünket. Bérmálásom után is
szeretnék rendszeresen részt venni a hittantáborokon amikor csak tudok, illetve amíg lehetséges,
és szeretném ezzel is az Egyházat segíteni. Azért szeretnék bérmálkozni, hogy közelebb érezzem
magam az egyházhoz és az Istenhez is. Úgy gondolom, hogy a bérmálkozás azért fontos, mert
mindenkiben megerősíti a hitet.
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Géczi Boglárka vagyok 16 éves. Itt élek Aszódon, és Hatvanba a Bajza
József Gimnáziumba járok. 2 éve döntöttem úgy, hogy a bérmálkozással
az egyházi közösség teljes tagjává szeretnék válni. A bérmálkozásommal a Szentlélek segítségét szeretném kérni a nehezebb időszakokra.
Ezért választottam Szent Ritát védőszentemnek, aki a reménytelen
ügyek védőszentje, és számomra példaértékű életet élt. A mai világban
nagyon sok bizonytalanság van az emberek életében. Nem támaszkodhatunk csak a saját erőnkre. Isten viszont velünk van minden időben,
minden utunkon, és ez nekünk nagy megerősítés. Így én is elmondhatom: Soha nem vagyok egyedül. Nincs miért félnem, a Szentlélek megmutatja számomra a helyes utat. Józsue könyvéből választottam a következő idézetet: „Ne félj,
és ne aggódj, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész.” (Józs 1,9)
Jancsó Anton
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A nevem Jancsó Anton. Családommal
Aszódon lakom. A Petőfi Sándor Szakgimnáziumba járok, ahol 10. osztályos vagyok a gépészet szakon. Szabadidőmben szeretek gitározni,
motorozni és a Jaido harcművészettel foglalkozni. Bérmanévként Lőrincet választottam. Szent Lőrinc életéről nem sokat tudni, de az ismeretek
alapján nekem nagyon szimpatikus, ahogyan kiált a hite mellett. Mert
amikor a pápát elfogták, Lőrincre bízta az egyház kincseit azzal, hogy
ossza szét az egészet a szegények között. Lőrincet elfogták, és követelték tőle a kincseket. Ekkor Lőrinc elővezette a betegeket és a szegényeket, mondván, hogy ők az egyház kincsei. Ezután kegyetlenül megkínozták és kivégezték.
Legkedvesebb idézetem a Példabeszédek 28,1: „Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is;
az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.” Azért fontos számomra ez az idézet, mert megmutatja, hogy az Istenbe vetett hit erőt és bátorságot ad, míg, akik nem hisznek, egész életükben
menekülnek. A jövőben is folytatom a ministráns szolgálataimat, mellyel továbbra is szeretném
szolgálni az egyházat és az Urat.
Jancsó Joakim
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nevem Jancsó Joakim. Már több éve szolgálok itt a Jézus Szent Szíve
Kápolnában ministránsként. Hamarosan befejezem a tizedik évfolyamos
tanulmányaimat a gödöllői Török Ignác gimnáziumban. A gödöllői
egyetemi atlétikai klubban pisztolyos sportlövőként sportolok.
Bérmanevem Leó, melyet I. Leó Páparól választottam, mert ő sikeresen
megszervezte az egyházat, és fenntartotta a békét az ő idejében. Én ezt
úgy tudom megvalósítani, hogy segítek megőrizni a rendet, és ezzel segíteni tudok másokon is.
Idézetnek I. Timóteus 4:16 választottam: „Ügyelj magadra és a tanításra. Maradj meg bennük. Mert ha ezt teszed, magadat is megmented, hallgatóidat is.” Azért
választottam ezt, mert én orvosi egyetembe szeretnék járni, és ezért fontos az, hogy jól felkészült
legyek testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. A betegeknek nemcsak fizikailag tudok segíteni, de szeretném, ha a hitem segítségével lelkileg is tudnám őket támogatni.
4
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Bérmálkozás után is fogom szolgálni az egyházat, azzal, hogy minden hétvégén ministrálni fogok a szentmiséken.
Karácsony Márton
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Karácsony Márton vagyok, az evangélikus
gimnáziumba a 10. osztályba járok. Azért szeretnék bérmálkozni, hogy
felelőségteljes, felnőtt tagjává váljak az Egyháznak, és ehhez szükségem
van a Szentlélek kegyelmi adományára. A választott idézetem a Második
törvénykönyv 22, 1-2. „Ha testvéred marhája vagy juha eltéved, ne nézd
és ne menj el mellette, hanem hajtsd vissza testvéredhez. Ha testvéred
nincs közel hozzád, vagy nem ismered őt: akkor hajtsd be házadba, s legyen nálad, míg testvéred nem keresi, s vissza nem veszi.” Azért választottam ezt az idézetet mert nekem fontos a családom, a testvéreim, és szerintem, ha tudunk akkor segítsünk a másiknak.
Boldog Pier Giorgio Frassati (Torino, 1901. április 6. – Torino, 1925. július 4.) olasz katolikus
szociális aktivistát választottam védőszentnek, aki a Szent Domonkos világi rendjének tagja.
Előkelő, jómódú családból származott, kb. tízéves lehetett, amikor először találkozott az emberi
nyomorúsággal és a szegénységgel, rendszeresen adakozott nekik. Tisztelem, mert gazdagként
foglalkozott a szegényebbekkel, nem pedig lenézte őket. Valamint szeretett sportolni, de mellette Istennel is folyamatosan tartotta a kapcsolatot.
Kiss Ákos Tamás
Dícsértessék a Jézus Krisztus! Kiss Ákos Tamás vagyok, 16 éves, az
aszódi Evangélikus Petőfi gimnázium, általános iskola és kollégium tanulója. Választott idézetem: (Róm. 15,7) „Fogadjátok el tehát egymást,
ahogyan Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére!” Ez az idézet
közel áll hozzám mivel, a hétköznapokban is sűrűn találkozom ellenkező
esetekkel, mikor embertársaim testvéreiken taposva egymást nem segítve próbálnak előre haladni sűrű hétköznapjaikban majd a nap végére
nem jutottak előrébb. Én Isten segítségével próbálok felülemelkedni
ezen a gyarlóságon, amelybe néha én is bele esek. Választott bérmanevem: Tamás, védőszentem Aquinói Szent Tamás. Azért választottam
Aquinói Szent Tamást mivel számomra példaértékű a türelme, tanultsága, bölcsessége és csendessége. Azért szeretnék bérmálkozni, mivel örülnék, ha felnőtt tagjává válhatnék az Egyháznak. Tudom, hogy a Szentlélek erejére szükségünk van nap, mint nap, hogy mindvégig hűségesek legyünk a hitben.
Oláh Levente
Mivel ebben a templomban lettem megkeresztelve, ezért úgy gondoltam,
hogy itt mutatkozok be. A nevem Oláh Levente, 16 éves vagyok és Aszódon élek a családommal. Négyen vagyunk testvérek. A Hatvani Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnáziumban vagyok másodéves az informatika szakon. A bérmálkozás számomra nagyon fontos, mivel szeretnék szintet lépni a hitemben. A választott idézetem a
következő: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus
Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első
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vagyok én.” Timótheushoz írt első levél 1. fejezet 15. verse. Sokszor tévedek el vagy kérdőjelezem meg saját magam, viszont ez az idézet mindig felnyitja a szemem. A védőszentem: Szent
Francisco Marto azaz Ferenc. Szent Francisco Marto egy portugál parasztfiú volt, aki nagyon
fiatalon vált tanújává a fatimai Mária-jelenéseknek. Imáit a világ bűnöseinek megmentésére
ajánlotta fel. Influenzában halt meg 10 évesen. Ferenc pápa 2017. május 13.-án, az első fatimai
jelenés 100. évfordulóján avatta szentté Szent Jácintával együtt. Szerintem követendő példa,
hogy imádkozzunk a bűnös emberek lelki üdvéért. Legyünk alázatosak Isten és az emberek előtt.
Templomba járni számomra nem egy kötelezettség, hanem még egy jó módja a hitünk gyakorlásának a közösséggel együtt imádkozva.
Sándor Vivien vagyok, 16 éves és az aszódi Evangélikus gimnázium
10.osztályos tanulója. Választott idézetem a Zsoltárok könyvéből származik, a 23. zsoltár 1-2. verse: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett
engem.”
Ezt az idézetet azért választottam, mert az elmúlt több mit egy év új
megpróbáltatást jelentett az életemben. A járvány miatt elmaradtak
azok a személyes találkozók, akár a barátokkal vagy családtagokkal,
melyek mindig színesebbé tették a mindennapokat. Sokszor éreztem a
találkozások hiányát, de ekkor mindig megnyugvás és remény töltött el
és éreztem, hogy nem vagyok egyedül soha. Az életem részét nagyon meghatározza a könyvek
iránti szeretet és ezért is választottam védőszentemnek Alexandriai Szent Katalint, aki többek
között a fiatal diákok és könyvtárosok védőszentje is egyben. Bízom benne, hogy a jövőben
személyesen is tudom segíteni az egyházközösség munkáját, amihez kérem a Jóisten segítségét
és áldását.
Toma Milán vagyok 17 éves, az Aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumba
járok. Azért választottam Szent Kristófot védőszentnek, mert ő az utazók védőszentje, és én is szeretek utazni. Illetve, ahogyan Kristóf is a
legnagyobb Urat kívánta szolgálni, én is arra szeretnék törekedni, hogy
az ő akaratát teljesítsem, és a mindennapokban őt hordozzam a szívemben.
Választott idézetem: „Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: elég
hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze addig a napig.” (2
Tim 1,12) Az idézetem szerintem nagyon fontos üzenetet ad át. Megmutatja, hogy milyen fontos szerepe van az egyháznak a mai világban
is. Valamint arra is rávilágít, hogy nagyon fontos a hit az életben. Bátran ráhagyatkozhatunk
Istenre, hiszen ő mindig jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Bérmálkozásom után is keresztényként szeretnék élni.
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Tóth Bálint vagyok, 16 éves és az EGA-ba járok iskolába. A választott
idézetem: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én
szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) Azért
választottam ezt az idézetet, mert nagyon szép tartalom van mögötte.
Ugyanis, ha az embereket nem a gyűlölet vezérli, akkor mind egyéni és
mind közösségi szinten is sok probléma megoldódhat. Ilyen lehet például
a szeretet miatt a stresszmentes élet és nagyobb szinten a világbéke. A
választott védőszentem pedig Szent Kristóf, aki az utazók védőszentje,
és azért választottam őt, mert nagyon szeretek utazni, és mert Szent Kristóf sok olyan embernek segített, akiknek nem volt meg a lehetőségük
ahhoz, hogy magukon segítsenek; és ebben is követni szeretném. Azért szeretnék bérmálkozni,
hogy még jobb kapcsolatom lehessen Istennel, és hogy a vallás egy fontos része legyen az életemnek.

Karitász hírei
Lassan újra indul a karitász csoport
munkája, nem csak Aszódon, hanem a Váci
egyházmegyében is. Változás is történt, új
igazgatót nevezett ki a Püspök atya. Kovács
Gábor, aki be is mutatkozott a csoportvezetők továbbképzésén, június 4-én.
Szeretnénk ősztől újra kezdeni tevékeny-

ségünket, amit szeptember 4-én, egy szeretetvendégséggel nyitunk, ahol 20-25 főt látunk
vendégül. Ez az Eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódó rendezvény, amit minden
karitasz csoport ugyanegy időben tart meg.
Klamár Klára csoportvezető

Római Katolikus Internetes hittanverseny
A Pécsi Egyházmegye ősszel 4 fordulós internetes hittanversenyt hirdetett meg 5-6. osztály,
illetve 7-8. osztály számára. A meghirdetett országos versenyre közel 300 fő nevezett. Az
Evangélikus Gimnáziumba járó 5-6. osztályos tanulók közül 5 fő kitartóan dolgozott mind a 4
fordulón keresztül, melynek meg is lett a szép eredménye:
Lénárt Dorka 6.b
Bodnár Kinga 5.a
Nagy Gergő 6.a
Fekete Ádám 5.a
Tajti Péter 6.b

1. hely
12. hely
18. hely
27. hely
40. hely

100 %
97 %
95 %
92 %
87 %

Gergő és Ádám egyben egyházközségünk tagja is!
Felkészítő: Adáminé Mihályi Erzsébet
2021. június
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A JÓ GYEREK
„Jó gyerek vagy?”- Ezt a mondatot de sokszor hallottam nevelői pályafutásom alatt!
Bármennyire is furcsa, ez a kérdés mindig egy
provokáció, egy ún. " kóstolgatás" volt, amikor is az újonc növendékeket felszólították a
társai, hogy van- e olyan bátor kiállni magáért?
A kérdést sokszor követte volna verekedés,
ha a felnőttek nem lettek volna résen... Baljóslatú helyzet állt tehát e mögött a mondat mögött...
„Mondd, aztán van- e olyan gyereked, akit
sikerült megnevelnetek? Van- e valami értelme a javítós munkádnak?” Ezt a kérdést
meg nekem teszik fel sokan, és bizony, sokszor érzem, hogy provokálni akarnak vele...
Mert sokan el sem tudják képzelni, hogy
VAN értelme, eredménye.
Csak ezt nem mindig „evilági” módon lehet
értelmezni...
Következzen tehát javítós nevelői munkám
egyik siker sztorija!
A fiúnak ugyanaz a neve, mint Jézus nevelőapjának, de nevezzük Jancsinak, mert ez is
igaz Mert János a bérmaneve, Don Bosco után
ő ezt választotta, 2010- ben, amikor többekkel
együtt, az aszódi Szentháromság templomban
Miklós püspök atyánk megbérmálta őt is.
Az intézet történetében, az utóbbi 40 évben
ő volt az egyetlen, aki az Aszódi Javítóintézetben a bérmálás szentségében részesült!
Azt nem tudhatom, hogy lesz- e még ilyen,
de tudom, hogy számomra ez volt az egyik
legnagyobb dolog, hogy javítóintézeti nevelőként, a több mint 130 éves intézet hagyományai szerint, ennek a fiúnak a nevelésébe be
tudtuk illeszteni "a vallásos érzület felkeltését" is.
Az akkori Pszichopedagógiai csoportban
dolgozó 7 nevelő között hatnak volt köze a
hithez.
Hárman templomba járók voltunk, hárman
elvégeztük a cursillót, egy közülünk a Zsámbéki Katolikus Tanítóképzőben végzett, egy
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kolléganőnk az Iványi Gábor vezette Wesley
János Főiskolán folytatott tanulmányokat.
A Pp. csoport nevelési tervében szerepelt a
valláserkölcsi nevelés, mert meggyőződésünk
volt, hogy ennek itt, a legelesettebb, leginkább
védelemre szoruló növendékek között helye
van.
Szarka Attila igazgató úr nagyon örült ennek, és az intézeti hitélet éledése számtalan
módon megnyilvánulhatott.
Ennek egyik alapja az volt, hogy mivel a
csoport a Kápolna felett volt, szombat délutánonként nemcsak csendre intettük a fiúkat, hanem az érdeklődőket le is vittük a szentmisékre.
Nagy örömünkre a fiúk jól viselkedtek, figyeltek, meghatódtak, sokszor a szentmisék
után spontán nevelési órák következtek, ahol
sok mindenről tudtunk beszélgetni velük arról, ami a szentbeszédekben megérintette
őket.
Egy idő után, a legkitartóbbak ministrálni
kezdtek.
Kovács István, volt javítós dolgozó, gyereke
és pártfogó sokat tett azért, hogy a növendékek legérdeklődőbbjei oltárszolgálatot láthassanak el. Bátorította és betanította őket.
Kedélyesen, viccelődve, fáradhatatlanul
tette mindezt, értett a nyelvükön.
Ritka dolog volt, hogy valaki a növendékek
közül előéletében is vallásos nevelésben részesülhetett.
Jancsi nevelőotthonokban és nevelőszülőknél is megfordult. Eljutott az elsőáldozásáig.
Amikor bekerült hozzánk, feltűnt, hogy nemcsak tudja a Miatyánkot, tudja a szentmisét
követni is...
Amikor Oláh Dezső hitoktató a csoportban
egy alkalommal megszólította, hogy szeretnee bérmálkozni? Jancsi, aki nagy vagány volt,
rögtön igen-t mondott.
Attól fogva okosan és szépen készülni kezdett, a nevelői nagy örömére és támogatásával.
2021. június
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Lorencz Klári adott egy könyvet a Szentek
életéről, és Klári sugallatára ismerkedhetett
meg Don Boscó személyével. Együtt megnéztük a filmet is a szent életéről. Így választotta
ki a János bérmanevet.
Sosem felejtem el, hogy a bérmálási főpróbára én kísértem el a Hitéleti Központba.
Iszonyú hideg volt, de Jancsinak nem volt igazán meleg ruhája, és tény, nem is vett fel akármit.
De nagyon- nagyon fázott, és hirtelen ötlettől vezérelve elkértem a Karitász- ruharaktár
kulcsát, hátha találunk neki valamit.
És akkor csoda történt! Az egyik vállfán ott
lógott egy divatos bőrdzseki, amire Jancsi
mindig vágyott! Mintha ráöntötték volna! Találtunk szép, meleg sálat, és a bérmálásra szép
inget, nyakkendőt, öltönyt is!
A bérmáláson nagyon jól nézett ki.
De volt egy kis szépséghibája, akkor elöl éppen nem volt foga. Mégis teli szájjal nevetett
a fotókon. Sokan elkísértük, igazgató úr is ott
volt.
Mindannyian nagyon meghatódtunk, átéreztük az esemény súlyát.
Jancsi szépen helyt állt, és szemmel láthatóan tudta, mekkora dolog ez!
Hamarosan leszámolt.
Volt intézeti gyerekként hányatott sorsa lett
leszámolása után. Sok mindenbe belekeveredett, hányódott, próbált megkapaszkodni.
Dolgozott híres éttermek konyháján mosogatóként, lovardában, megfordult Németországban, húsüzemben is.
Egyszer kórházba került Budapesten. Kiderült, hogy aszódi jó ismerősöm, Zsófika az
osztályos nővér, ahol gyógykezelik. Zsófika
szerint Jancsi " jógyerek", kedves, jókat lehet
vele beszélgetni és mindig éhes.
Meglátogattam. Akkor mutatta meg, hogy
egy keresztet tetováltatott a hátára. Jancsi
mindig jelentkezett, hol gyakrabban, hol ritkábban telefonált.
Egy ideje naponta Viberen tartjuk a kapcsolatot. Most jól van. Tervei vannak.
Házasodni készül. A javítóban festőnek tanult. A szakma alapjait jól elsajátította.
2021. június

Most az építőiparban dolgozik, egy vállalkozó mellett. Burkol, padlófűtést szerel. Most
a gépi vakolással ismerkedik. Hetente küld 70
ezer forintot a kedvesének, hogy legyen miből
a közös életüket elkezdeni. A munkaadója
szállást is ad neki, kölcsönösen becsülik egymást.
A hétvégén arra jártunk, ahol most él.
Meghívott magához. A kertben húst sütött
nekünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Kaptunk tőle egy világító, glóriás angyal szobrot.
Mi egy csokit vittünk neki (a Jézus- imához
való karkötőt), egy kis Madonna képet, és
egy Lelki Tükröt...
A múltkor azt mondta, hogy gondolkodik a
gyónáson, hogy legyen miből felkészülnie.
Jancsi egy idő óta Mamának szólít.
Minden reggel fél 6- kor kel, megy dolgozni. Ilyenkor küld egy üzenetet, jó reggelt
kíván. Szeret fényképezni a mobiljával.
Tudja, hogy Szent Rita és Kis Szent Teréz a
kedvenc szentjeink, ezért sok rózsát fényképez. Sokszor fényképezi magát is munka közben. Tudja, hogy örülök neki, hogy keményen
dolgozik. Mindig megdicsérem.
Jancsi ragaszkodik hozzám.
Én tudom, hogy Isten rám bízta őt.
A bérmáláskor a krizmával Isten lemoshatatlanul lepecsétel minket, lefoglal magának
minket.
Ebben mi, bérmáltak örökre egyek vagyunk.
És a szemében mi mind " jógyerekek", az Ő
gyerekei maradunk.

Lakos M. L.
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MÁZLI VAGY GONDVISELÉS?
Pünkösdkor a Szentlélek eljöveteléről szoktunk megemlékezni. Nos, az én életemben
mostantól fogva más miatt is emlékezetes lesz
ez az ünnep: a katalizátorom elviteléről...
Történt pedig, hogy idén Pünkösd szombatján haza indultunk volna Budapestről
Aszódra, és indítást követően a rendesen
hangtalanul suhanó autóm olyan fülsiketítően
ordítva kezdett hörögni, mint tíz Kamaz-teherautó, amikor fülsiketítően ordítva hörög…
Még csak harmadik hete voltam büszke és hálás gazdája az autónak, égnek álló hajjal, remegő ujjakkal tárcsáztam az autószerelő ismerősöm számát.
Felvette a telefont, elmeséltem a helyzetet,
bejátszottam neki a rémisztő hangot, és megszületett a diagnózis: nincs katalizátor, biztos
ellopták az éjjel, miközben az utcán parkolt.
Én vagyok a legújabb áldozata ennek a mostanság rendkívül népszerű bűnözési formának. 1,8 gramm ritka nemesfémért megéri az
5 perces munka: megemelni az autót, mintha
csak kereket kellene cserélni, és alkalmas eszközzel levágni a katalizátort.
Olvastam már erről, de úgy voltam vele,
mint az egyszeri hívő a Biblia utolsó könyvével: írnak Végítéletről, de hogy ez épp velem,
épp ma fog megtörténni, azt nem tartom valószínűnek… Pedig hát…
Feljelentést tettem, fél óra múlva jött is két
járőr. Meglátták az autó mellett álló két, zilált
idegállapotú nőt, Édesanyámat és engem, és
feltették a sok pontot érő kérdést: honnan
vesszük, hogy az a baj, hogy a katalizátort ellopták? Hívjak ide egy autószerelőt, aki hitelt
érdemlően kijelenti, hogy valóban ez a gond.
Addig ők nem tudnak mit tenni. Több számot
is felhívtam, de mivel már benne jártunk a háromnapos hétvégében, nem találtam egyetlen
hadra fogható szakit sem. A járőrök elmentek.
Hát akkor hagyjuk a rendőrséget, úgysem
tudnak segíteni. Visszajöttünk a lakásba. Elkezdtem gondolkodni, mi legyen. Kellemet-
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len helyzet ez mindenhogyan, de aki mozgássérült, annak sokszorosan is az, hisz az autó
kvázi a lábaimat jelenti, a kocsi nélkül mozdulni sem tudok. Hány hétig fog ez tartani?
Hogyan jutok el a munkahelyemre? Mennyibe
fog kerülni? Honnan vegyek alkatrészt? És ha
azt beépítjük, és jövő héten jönnek megint a
jómadarak, és azt is ellopják…? Ez egy ilyen
Végtelen Történet? Megannyi bosszantóan reális kérdés…
Tagja vagyok egy zárt internetes csoportnak, ahol az olyan típusú autók tulajdonosai
vannak, mint az enyém is. Kicsit tehetetlenségemben, kicsit a többiek figyelmeztetése céljából, annyit írtam ebbe a csoportba, hogy: Kedves CARtársak, ezen az adott helyen ne
hagyjátok éjszakára az autótokat, én is lám
hogy jártam…
Fél óra múlva megjelenik egy üzenet a csoportban egy ismeretlen férfitől: beszélhetnénk? Felhívom a megadott számon, hát az illető főtörzsőrmester a szomszéd kerület rendőrkapitányságán, olvasta a beírásomat. Az elmúlt éjjel náluk garázdálkodott egy bolgár
duó, a rendszámukra körözést adtak ki, most
kapták el őket a veszprémi kollégák, 9 lopott
katalizátorral a csomagtartójukban. A bűncselekmények időpontjának és helyszínének hasonlósága miatt könnyen lehet, hogy nálam is
ők „szolgálták ki magukat”, mindenképp tegyek feljelentést, az áldozatok felderítése, beazonosítása most fontos feladat.
Elmeséltem, hogy a feljelentésem nyomán
mennyi előrehaladás történt eddig (semenynyi). Nem mondott erre semmit, csak most
már ő intézkedett, hogy jöjjön két műszaki
nyomozó, aki aláfeküdt a kocsinak, lefényképezte az alvázon tátongó folytonossági hiányt,
nyomot rögzített, jegyzőkönyvet vett fel, trélert hívott, és elszállíttatta a sérült járgányt a
rendőrség telepére további vizsgálatokra. Itt
már azt nézték, az egyik a zsákmányból az
enyém-e. Ezt még természetesen nem tudom,
de majd kiderül a nyomozás végén.
2021. június
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A dolgok szokásos menete szerint a történet
ezen pontján a sértett befárad a kapitányságra,
aláírni a jegyzőkönyvet. Már az is „jófejség”
lett volna a rendőröktől, ha tekintetbe véve,
hogy mozgássérült vagyok, engem odasegítenek autóval, aztán meg haza (késő este volt
már ekkor), de ennél még tovább mentek: elhozták a papírokat a lakásomra, itt írhattam
alá azokat. A vizsgálódás során előre vették az
én autómat, hiszen nekem ez létfontosságú,
Pünkösd hétfőre már végeztek is vele, erről a
határozatot szintén kihozták saját kezűleg
még vasárnap este. A telepről meghatalmazással egy tréler hozta el kedden a kocsit, és
vitte azzal a lendülettel a szervizbe, ahol pén-

tekre meg is csinálták. Varázslatos gyorsasággal, egy hét alatt újra ki lett a négy kerekem
(ebben a tekintetben legalábbis ;)).
Nyugodtan lehetett volna ez egy rossz élmény, egy lidércnyomás, de annyi emberséget, jószándékot, segítőkészséget tapasztaltam meg, hogy azt hiszem, nem túlzás mindezt a jót a Szentléleknek is tulajdonítani: tényleg gyors vigasztalást szerzett nekünk a bajban.
Hogy ez a szövevényes történet és a megoldás a Gondviselés műve-e vagy mázli, ezt kiki döntse el magában.
De szerintem a Mázli az a Klamárék kutyája…
Vrabéli Panni

Kereszt a Mária-út mellett
Az embert érik még meglepetések a
pandémiával átszőtt világunkban! Újabb
szakrális kisemlékkel gyarapodott az aszódi
közösség. A Csíksomlyói Máriához vezető
zarándokút Aszódot elhagyó szakaszán, a
Falujárók útja végén, ez év júniusában egy
újabb keresztet állított a közösségi akarat.
Régóta vajúdó gondolatot váltottak tettre,
méghozzá úgy, hogy az állíttatók kiléte,
szándékuk szerint homályban marad!

Dedikációja szerényen ennyi: ISTEN
/DICSŐSÉGÉRE/ 2021 Elmondhatjuk hát,
hogy ebben az esetben valóban Isten
dicsőítése volt a vezérelv. Ha arra járunk,
süvegeljük meg a megváltót, vessünk
keresztet és mondjunk el egy imát
mindenkiért, az állíttatókért is!
KZ

Temetői hírek
Május 8-án a római katolikus temetőben 7
db illegális hulladék lerakat (12 m3) felszámolásra került. A Kard utca végében lévő
nagy mennyiségű illegális hulladék felszámolása maradt még meg, ami sokkal összetettebb, mert abban nagymennyiségben van
egyéb, lakossági hulladék is.
Ezúton ismét nyomatékosan kérünk minden
temetőlátogatót, hogy csak és kizárólag a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe helyezzék el a temetői hulladékokat. A koszorúkat
2021. június

ezek mellé helyezzék. Az illegális hulladéklerakás az idei évtől bűncselekménynek minősül.
Köszönjük azoknak, akik eddig is betartották a szabályokat, bízunk benne, hogy ezentúl
még többen csatlakoznak hozzájuk. Vigyázzunk a temetőre, a temető tisztaságára, hogy
szeretteink méltó környezetben nyugodhassanak.
A.M.E.
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Hírek
A nyitások után újból volt elsőáldozási játékos felkészítő.
- Júl. 5-9. között lesz napközis hittantábor katolikus gyerekeknek. Teltházas, sajnos a nagy
érdeklődés miatt voltak, akiket el kellett utasítani.
- Júl. 12-16. Ökumenikus Hittantábor - érdeklődni Erdélyi Attilánál lehet.
Mind két tábor az aszódi Hitéleti Központban lesz.
AME
MISEREND – EGÉSZ ÉVBEN
Templomban:
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek:
Vasárnap:
Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában - Szombaton
Domonyban - Vasárnap
TEMPLOMUNK
Szentháromság Templom
Aszód, Szent Imre u. 17.
KÁPOLNÁNK
Jézus Szent Szíve, Baross u. 2.
DOMONY, filia
Jézus-szíve templom, Fő út 75.
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17.30
8.00 és 11.00
17.30
9.30
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