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2022. április – Szent György hava                                                         XXIV. évf. 78. szám  

 

 

 
 

„…szenvednie kell, de fel kell támadnia”  

(Lk 24,46) 

Szent Lukács evangélista jegyezte fel  

Jézusnak következő búcsúszavait, amit 

az Úr az apostolainak mondott a feltá-

madása utáni megjelenése alkalmával: 

 „Meg volt tehát írva, hogy a Messiás-

nak szenvednie kell, és harmadnapon 

halottaiból föl kell támadnia.”(Lk 

24,46)..  

Ezekben a járványos és háborús félel-

mekkel és bizonytalanságokkal teli na-

pokban legyenek vigasztalásunkra és 

megerősítésünkre Jézus szavai. Most 

különösen is el tudjuk képzelni, hogy 

mit élhettek át az apostolok, amikor Jé-

zust a getszemáni kertben a szemük lát-

tára elfogták. Bizonyára úgy érezték, 

hogy minden összeomlott, és minden-

nek vége. A teljes reménytelenséggel 

küszködtek, és semmit nem értettek az 

eseményekből. A hitük is veszélybe ke-

rült. „Ha ez megtörténhetett vele, akkor 

jól tettük-e, hogy hittünk benne? Való-

ban ő a Messiás, az Isten küldötte?” Bi-

zonyára ilyen vagy hasonló kérdések 

merülhettek fel bennük, és hatottak rá-

juk rettenetes nyomasztó erővel.  

A félelmeik és a bizonytalanságaik 

csak Jézus feltámadása után oldódtak 

fel. De akkor is csak nagyon lassan és 

Jézus többszöri megjelenése következ-

tében. Azonban a Feltámadottal való ta-

lálkozások olyan erőt adtak nekik, hogy 

később csodálatos erős hittel tudták el-

viselni a rájuk váró szenvedéseket is, 

sőt még a vértanúságot is.  

 

Egyházközségi Híradó 
 

Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség 

időszaki tájékoztatója 
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A mi hitünket is nagyon erősen pró-

bára teszik az egész világot sújtó prob-

lémák, mint járvány és a közeli háború. 

Bátorítson minket ezekben a nehéz 

időkben az apostolok példája. Ők is 

gyengék voltak, amikor úgy tűnt, hogy 

magukra maradtak. Azonban három 

nap múlva megerősítette őket a feltá-

madt Jézus megjelenése, aki tulajdon-

képpen akkor sem hagyta el őket, ami-

kor a keresztre feszítették és eltemették. 

Hiszen a szenvedéseit és halálát értük is 

vállalta. 

Hisszük, és higgyük mi is erősen, 

hogy Jézus minket sem hagyott el, és 

nem is fog elhagyni az előttünk álló 

küzdelmes időszakban sem. Ő velünk 

van a megpróbáltatásainkban is. Hiszen 

megígérte: „Veletek vagyok minden nap 

a világ végezetéig”(Mt 28,20). Mi pedig 

teljes bizalommal forduljunk hozzá az 

imádságainkban. Mai helyzetünkben az 

egészségügyi rendelkezések lelkiisme-

retes betartása mellett a legfontosabb az 

imádság. A betegekért, a veszélyben le-

vőkért, a hősies szolgálatot vállaló or-

vosokért és ápolókért. Valamint azo-

kért, akikre most a döntések és intézke-

dések hozatalának súlyos felelőssége 

hárul. Imádkozzunk egyénileg is és csa-

ládi vagy más közös társaságban. 

Kérjük Urunk segítségét, hogy ne ve-

szítsük el bizalmunkat és reményünket, 

hogy Isten segítségével le tudjuk győzni 

a bajt, és az apostolokkal együtt élhet-

jük át a megszabadulás és a félelmeink-

ből való feltámadás húsvéti örömét.  

Biztatlak Benneteket, hogy imádko-

zunk a plébániánk minden tagjáért és a 

városunkban lakó minden testvérün-

kért, és bizalommal kérjük a mi Urunk 

segítségét ezekben a nehéz időkben! 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok 

mindenkinek! 

Krisztus feltámadt, valóban 

feltámadt! 

 

Szeretettel István atya
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele 
 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

A nagyböjti időszak kezdetén újra tudatosítjuk magunkban, hogy Urunk feltáma-

dásának ünnepére, Húsvétra készülünk. A készület ideje pedig alkalom a bűnbá-

natra, mert a megváltás titkával való találkozás megtisztulást, megtérést kíván az 

ember részéről. Az imádság, a böjt és a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a 

legfontosabb kifejezései. Amikor észrevesszük környezetünkben a magányos, be-

teg vagy anyagi szegénységben élő embertársainkat és adománnyal, munkával, jó 

szóval igyekszünk segítségükre lenni, gondoljunk arra, hogy közösségek, családok, 

sőt egész népek is rászorulhatnak gondoskodó szeretetünkre. Ezt fejezzük ki akkor, 

amikor például a háborúk áldozatainak vagy az üldözött keresztényeknek igyek-

szünk segítséget nyújtani. 

 

Ha őszintén szembenézünk a tényekkel, látnunk kell, hogy a mi népünk körében 

is sokan rászorulnak a segítő gondoskodásra. Nemcsak leszakadó közösségeink, 

hanem a magyarság egésze is számos terhet hordoz. Idős nemzet lettünk, ezért to-

vábbra is nagy a szükség az idősek és a betegek hatékony, intézményes támogatá-

sára. Bár kedvező jelek mutatkoznak a házasság, a családalapítás és a gyermekvál-

lalás terén, hazánk lakossága még mindig fogyatkozik. Elődeink hitét, hűségét, ál-

dozatait, az általuk létrehozott alkotásokat a jövőben csak az új magyar nemzedé-

kek tudják értékelni. Ezért is fontos, hogy továbbra is óvjuk és erősítsük az Isten 

rendelése szerinti házasság és család értékeit. Nyelvünk és népünk egész kulturális 

öröksége éppúgy, mint a többi nemzeteké, a teremtett világ értékei közé tartozik és 

kedves Isten előtt. Műveljük olyan felelős szeretettel, amilyet maga a Teremtő vár 

tőlünk! Ez a szeretet kívánja meg, hogy különös gondot fordítsunk a gyermekek és 

a fiatalok keresztény szellemű oktatására és nevelésére. Ez fejeződik ki abban is, 

hogy sok szülő katolikus óvodát vagy iskolát választ gyermeke számára, az állami 

iskolákban tanulókat pedig katolikus hittanra íratja be. 
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Olyan világban élünk, amelyet megsebzett ugyan a bűn – az egyén bűne és a 

„világ bűne” –, amelyben azonban hatékonyan működik Isten embert megszentelő 

és jócselekedetekre segítő kegyelme is, ezért Istenbe vetett bizalommal vállaljuk 

az életállapotunkból és hivatásunkból fakadó küldetést. Tegyünk meg mindent csa-

ládjainkért, közösségünkért, népünkért és hazánkért. A jövőért érzett felelősséggel 

vegyünk részt a közelgő országgyűlési választáson, valamint az ezzel egy időben 

tartandó népszavazáson is. Kérjük Krisztus Urunkat, adjon bizalmat és reményt 

népünknek itt, a földi történelem során és az örökkévalóságban.  

 

A Nagyböjt során még inkább fogadjuk meg Ferenc pápa buzdítását „az imád-

ságban kifejeződő hit, az Isten Szaváról való elmélkedés, a szentmise ünneplése, a 

szentségimádás, a szentségi gyónás, a szeretet cselekedetei, a közösségi élet, a 

missziós elkötelezettség” fontosságáról. (Gaudete et exsultate, 162). Mindezeket 

figyelembe véve ajánljuk fel idei hamvazószerdai böjtölésünket, imáinkat és jócse-

lekedeteinket magyar hazánkért és népünkért is! 

 

Budapest, 2022. február 11., a Lourdes-i Szűzanya emléknapján 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 

Felolvasandó minden szentmisén 2022. február 27-én, vasárnap 
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Elhunyt Buzgán József 
 

Hejőkeresztúron született, 1948. 

február 12-én. Pappá 1971. június 20-án 

szentelték. 

1971-ben Nagykállóban; 1971-től 

1972-ig Verpeléten; 1972 és 1974 

között Újfehértón; 1974-től 1975-ig 

Nyírbátorban; 1975 és 1980 között 

pedig Eger-Belvárosban volt káplán. 

Plébánosként 1980-tól 1986-ig Tardon; 

1986 és 1987 között Feldebrőn; 1987-

től 1991-ig Mezőkeresztesen; 1991 és 

1992 között Karcagon, 1996-tól 2006-

ig Aszódon; 2006 és 2007 között Ózd-

Bolyokon; 2007-től 2008-ig 

Füzesabonyban szolgált. Közben 1992 

és 1996 között Gödöllőn, a premontrei 

rendben élt. 2008-tól 2009-ig Miskolc-

Hejőcsabán volt kisegítő lelkész, majd 

2009 és 2014 között, nyugállományba 

vonulásáig Szirmabesenyőn szolgált, 

mint plébániai kormányzó. 

2022. március 20-án a szikszói 

kórházban, szentségekkel megerősítve 

hunyt el. 

Ennyi a rövid hír, ami megdöbbenést 

váltott ki belőlem, hiszen ismertem 

Isten szolgáját, igaz mindössze négy 

éven át vehettem részt a szentmiséken, 

mert 2006-ban áthelyezését kérte. 

No de had emlékezzek meg az első 

találkozásról, a karácsonyi ünnepi 

miséről, amikor a szolgálat után kijött a 

templom elé üdvözölni a híveit. 

Mi akkor érkeztünk a városba, éppen 

csak elfoglaltuk a muzeológusnak 

fenntartott szolgálati lakást. Aztán 

megkerestük a templomot, a katolikus 

közösséget. Ő pedig kijött, köszöntött 

bennünket. 

Egy másik emlék, 2006. július 

hetedike. Egy forró nyári nap, amikor a 

városba érkező litván búcsúsokat 
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fogadtuk, akik egy rövid pihenőre álltak 

meg csupán szentföldi zarándokútjuk 

során. Buzgán atya vállára vette a 

búcsúsok keresztjét – a fotó ezt 

szolgálatát mutatja – s a templom 

fundusa határáig vitte. Requiescat in 

pace! 

k.z.

 
 

 
Húsvét, barka, bárány 

 

Közeledik a Húsvét, a keresztény 

világ legnagyobb ünnepe. Ezt az 

ünnepet megelőzi a Nagyböjt, mely 

Krisztus Urunk negyven napos pusztai 

visszavonulására emlékeztet. Ekkor 

kísértette meg a sátán. Mindannyian 

tudjuk, hogy az Atyában való hite 

felülkerekedett a sátán cselvetésén. 

Virágvasárnap, kereszthalála előtt egy 

héttel, az ünneplő, ujjongó tömeg 

kíséretében vonult be Jeruzsálembe. A 

nép, a szamárháton bevonuló Úr elé 

pálmaágakat és ruhákat terített. 

Ugyanez a tömeg a farizeusok biztatá-

sára pár nap múlva már azt kiáltja: 

„Feszítsd meg!” 

Krisztus Urunk az utolsó vacsorán 

adta nekünk azt a kegyelmet, hogy a 

szentmisében szentáldozáskor szemé-

lyesen találkozhatunk Vele. 

Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte 

és ezt mondta: „Vegyétek és egyétek, ez 

az én testem.” Majd fogta a kelyhet és 

ezt mondta: „Ez az én vérem, az új és 

örök szövetségé, mely értetek és 

sokakjért kiontatik a bűnök bocsá-

natára.” 

Szent Ferenc atyánk így ír erről a 

hívőkhöz írt levél második válto-

zatában: „És azt akarja, hogy mind-

nyájan üdvözüljünk általa, s tiszta 

szívvel vegyük Őt magunkhoz. Ám 

kevesen vannak, akik venni akarják Őt, 

és üdvözülni akarnak általa, jóllehet az 

Ő igája édes, és az Ő terhe könnyű.” 

(2LHív 14-15) 

Kereszthalálával és feltámadásával 

megnyitotta számunkra a Mennyország 

kapuját. 
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„Atyám, azt akarom, hogy akiket 

nekem adtál, ők is ott legyenek velem, 

ahol én vagyok, hogy lássák dicsősé-

gedet a Te országodban.” (Jn 14. 24; Mt 

20. 21) 

A mi éghajlati viszonyaink között 

nincs pálma, így az elsőként az 

újraéledést mutató barka vette át a 

szerepét. A megszentelt barka elége-

téséből lesz az a hamu, amivel hamva-

zószerdán kapjuk a jelet homlokunkra, 

megmutatván, hogy az Úrhoz tarto-

zunk. A bárányt már a zsidók is 

fogyasztották a kivonulás emlékének 

ünneplésére, de nekünk Jézust is jelké-

pezi, aki önmagát áldozta fel értünk. 

A tél végén, a szürke napok 

elmúltával a háziasszonyok nagytakarí-

tást csinálnak a lakásban. Takarítsuk ki 

mi is lelkünket, hogy tisztán, fehérre 

meszelt, világos lélekkel várhassuk 

megváltásunk ünnepét. 

Tegyük magunkévá Szent Ferenc 

imáját: 

„Fölséges és dicsőséges Isten. 

Ragyogd be szívem sötétségét és adj 

nekem igaz hitet, biztos reményt és 

tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet 

Uram, hogy megtegyem a te szent és 

igaz parancsodat.” 

 

Somogyi József 
 
 
 

HÁT AKKOR LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGY! 
 

Gondolatok, történetek az aszódi női ökumenéről 
 

 

Szeretem az ökumenét... 

Nem tudom, lehet- e ezt így mondani? 

Amikor 2000- ben Aszódra kerültem, 

még a katolikus egyháznak se voltam 

teljes jogú tagja, hát még mennyire nem 

volt fogalmam arról, hogy mi is az az 

"ökumené"...? 

Hogy ezzel másoknak is lehet problé-

mája, azt a következő vicces, igaz törté-

nettel szeretném illusztrálni: 

Friss javítós nevelőként továbbkép-

zésre küldtek a főnökeim egy vidéki 

társintézménybe. 

Az látogatás során büszkén mutatták 

meg nekünk a szépen felújított oktatási 

központot, az ebédlőt, és végül amire a 

leginkább büszkék voltak a vendéglá-

tók, az imatermet, ahol a növendékek-

nek lehetőségük volt hitük gyakorlá-

sára. 

Az ajtón a következő felirat volt ol-

vasható: ÖKOMENIKUS IMATE-

REM. 

A legalább 30 fős látogatói csoportból 

senkinek sem tűnt fel az elírás… 

Csak én kuncogtam magamban, és el-

játszottam a gondolattal, hogy vajon 

"környezettani" témában ugyan milyen 

imák hangozhatnának el? 

Szerencsére az ebédnél sikerült, nem 

bántóan észrevételt tennem, mindenki 
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jót nevetett, és hamar ki is javították a 

feliratot. 

Katolikussá válásommal párhuzamo-

san csodálkoztam rá új környezetem-

ben, Aszódon a jó viszonyra is, ami a 

különböző felekezetek között volt. 

Olyannyira, hogy azt hittem, ez min-

denhol így van... 

Engem, az "együttmentet" ugyanis 

nemcsak a katolikus templomban "szó-

lítottak le", hanem ökumenikus rendez-

vényeken más keresztény közösségek 

tagjai is. 

Még mielőtt bárki rosszra gondolna, 

ki kell hangsúlyoznom, hogy ezek az 

emberek elsősorban nagyon kedves 

hölgyek voltak, szavaikkal élve 

NŐTESTVÉREK és engem is így szó-

lítottak. Az se elhanyagolható tény, 

hogy ezek a nőtestvérek bizony sokszor 

lelkipásztorok feleségei voltak, amit én 

nagyon megtisztelőnek éreztem. 

Ez a természetes kommunikáció, ez a 

magától értetődő, elfogadó szeretet lett 

az alapja annak a barátnői körnek, 

amely az aszódi Ökumenikus Napközis 

Tábort kitalálta, kiimádkozta, és 15 

éven át megvalósította. 

Churchill-től származik a gondolat: 

"Abból élünk, amit kapunk, de az él-

tet, amit adunk." 

Ez a tábor szívügye lett az aszódi női 

ökumenének. Olyannyira, hogy néhány 

nappal ezelőtt pecsét és aláírások kerül-

tek egy alapító okiratra, amely az 

EGYEK LEGYENEK Ökumenikus 

Alapítvány létrejöttét szentesítette, hi-

vatalossá tette. 

Ezzel az alapítvánnyal arra nyílik le-

hetőség, hogy az aszódi keresztény nő-

testvérek programokra, projektekre pá-

lyázzanak. 

De az aszódi Ökumenikus Napközis 

Tábor jövője is biztosítottnak látszik ez-

zel a lehetőséggel, hiszen az aszódi fe-

lekezetek gyermekein és önkéntesein 

kívül olyan gyermekek és szüleik is 

megismerhetik Isten szeretetét, akiknek 

erre még talán sosem volt és lesz mód-

juk. 

Az aszódi ökumenére a legszebb 

példa a sokunk által ismert és szeretett 

Kovács- család. A baptista lelkészfele-

ség nagymama, Debóra néni éveken át 

kísérte el ministráló unokáit a javítós 

szentmisékre. A saját Hozsannájából 

énekelte velünk az énekeket, és követte 

a szentmisét. 

Az ő menye volt Kovács Enikő, az 

aszódi katolikus közösség legszebb 

hangú felolvasója. 

Enikő hosszú, súlyos betegség után, 

fiatalon költözött el az égi hazába. 

De kedves hangja, lénye, gyógyító 

személyisége örökre velünk marad. 

Hitünk szerint a baptista nagymama 

és katolikus menye már a Mennyor-

szágban együtt dicsérik az Urat, példát 

adva mindannyiunknak, hogy ez a dol-

gunk itt a Földön is. 

Az aszódi ökumené csodálatos műkö-

désére az egyik legszebb példa az idei 

Ökumenikus Női Imanap volt a szá-

momra. Az eredeti programot – hogy a 

brit nők gondjaival foglalkozzunk –, a 

szervezők módosították, tekintettel 

arra, hogy Ukrajnában kitört a háború. 
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Az Ökumenikus Napközis Táborban a 

kezdetek óta velünk önkénteskedik ba-

rátnőnk, a görögkatolikus Smorgun 

Oxana, mindenki Oxi- ja. 

Ő vállalta, hogy eljön és tanúságot 

tesz ezen az estén. Oxi ukrán népvise-

letben elmondott gondolatai, története 

mélyen megrendítettek minket. Ő egy 

közülük, egy szenvedő nép, szenvedő 

képviselője... 

Ilyen közel még egyikőnkhöz se lépett 

közel a háború rémsége... 

Oxana tanúságtétele egy imádság 

volt. Megérttette velünk, amit Pierre 

Teilhard de Chardin jezsuita írt az egyik 

könyvében: 

"Az ember törékeny, mint a nádszál. 

A globalizációval egyre sűrűsödnek az 

emberi kapcsolatok. Most már az embe-

riségnek egyesülnie kell, hacsak nem 

akarjuk elpusztítani egymást. Humani-

zálni kell a világot, s valamiképpen a 

szeretetegységre kell törekedni. De ez 

nem megy magától. 

Igen, van már egy létező Origo pont: 

a feltámadt Krisztus, aki a Szeretet. 

És ha az emberek megtérnek, és ha ez 

a szeretet kibontakozik, akkor van a vi-

lágnak jövője. Ha az emberi szívek meg 

nem térnek, akkor nincs reményünk 

arra, hogy az emberiség élni fog." 

Hiszem, remélem, hogy ebben a re-

ményben mi mindnyájan, Krisztuskö-

vetők, egyek leszünk... 

 

Lakos Mária Lujza 
 

 

 
 
 

Az aszódi Karitász csoport hírei 
 

A csoport az Egyházmegyei Karitász 

kérésére a hívek pénzadományának egy 

részét juttatta el az igazgatóságra a 

kárpátaljai menekültek megsegítésére. 

A gyűjtés másik felét pedig, a korábbi 

hagyományokat szem előtt tartva, az 

aszódi rászoruló családokhoz és idős, 

egyedülálló személyekhez juttatta el, 

hogy élelmiszer adománnyal segítse a 

húsvéti készülődést. 

Kérjük a kedves katolikus testvé-

reinket, hogy adományaikat a templo-

munkban és a kápolnánkban elhelyezett 

karitász perselyekbe dobják. 

Itt adjuk közre, hogy a covid miatt 

továbbra sem fogadunk használtruha 

adományt és nem is osztunk. 

Köszönjük a tettekkel bizonyított, 

segítő szeretetet, mert így mi is segít-

hetünk a látókörünkbe kerülő rászoru-

lókon. 

Minden kedves katolikus testvé-

rünknek áldott Húsvéti ünnepeket 

kívánok a csoport és a magam nevében! 

 

Klamár Klára 

csoportvezető 
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Emléktemető 
 

Márciusban jutott a tudomásunkra, 

hogy Domonyban az emléktemető egy 

része (2915 m2) a római katolikus 

egyház tulajdonában van. Rendbetétele 

már tavaly elkezdődött, önkéntesek és 

közmunkások közreműködésével. 

Az út mellé pályázaton nyert platán 

csemetéket ültettek. A katolikus részen 

sok elöregedett akácfa is található. 

Sikerült egy domonyi lakossal 

megegyezni a fák kivágásáról és a 

temető rendben tartásáról. Hosszútávú 

tervekben – pályázati forrásoktól 

függően – egy közösségi tér kialakítása 

is felmerült. 

S. J
. 

 

Temető 
 

Az elmúlt évben a temető területén 

felszámoltuk az illegális szemétlerakó-

kat.  Mindenkit szeretettel kérünk arra, 

hogy segítsenek a temető tisztántartásá-

ban. Tartsuk tiszteletben mások kegye-

leti helyét. A sír és annak közvetlen kör-

nyezetének tisztántartása a hozzátarto-

zóknak a feladata. Az elszáradt virágo-

kat és egyéb temetői hulladékot a meg-

felelő tárolóba kérjük elhelyezni, illetve 

a koszorúk számára is ott van a kukák 

mellett a kijelölt terület. Kérjük, hogy 

ha a sír a katolikus temetőrészben van, 

akkor a koszorúkat, szárazvirágokat a 

katolikus temető tárolóiba helyezzék el. 

A koszorúkat konténerben tudjuk el-

szállítatni, ezért türelmet kérünk, ha egy 

ideig halmozódik a számuk, mert addig 

nem rendelünk konténert, amíg az gaz-

daságosan meg nem pakolható.  

E hónap folyamán felújításra kerültek 

a felső temetői bejáratok is. 

A sírhelymegváltások 25 évre szól-

nak, akiknek lejárt a sírhelye, de to-

vábbra is rendelkezni szeretnének fe-

lette, arra kérjük, hogy jelentkezzenek 
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a plébánián az újraváltás ügyében. A 

díjszabás az előző évekhez képest nem 

változott, de tájékoztatásul közöljük a 

most érvényes díjakat: 
 

Megnevezés Egyes 

 sírhely 

Dupla 

 sírhely 

Urna 

 sírhely 

Alapdíj 45.000,- 90.000,- 30.000,- 

Önkéntes hozzájárulást fizetőknek  

kedvezményes 18.000,- 36.000,- 12.000,- 

Sírkőletétel 16.000,- 24.000,- 8.000,- 

Egyszeri temető 

karbantartási adomány 
12.000,- 

Újraváltás és rátemetés esetén is! 

 

PÉNZÜGYEK 
 

Aszódi Egyházközség 2021. évi pénzügyi eredményei 

Megnevezés  2021. évi 

BEVÉTELEK 9.249.866,- 

KIADÁSOK 7.727.233,- 

 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS 

Kérjük, hogy egyházközségi hozzájárulásukat (egyházadó) lehetőleg szeptember 

végéig szíveskedjenek befizetni. Ez történhet: 

Banki átutalással - az aszódi OTP fióknál vezetett  

Római Katolikus Egyházközség Aszód 11742166-20101732 folyószámlánkra. 

A megjegyzésben kérjük feltüntetni befizetői nevüket, lakcímüket, és azt is, hogy 

 „Önkéntes hozzájárulás”. 

Készpénzben továbbra is megfizethető a sekrestyében vagy a plébánián  

elsősorban a szentmisék alkalmával. 

 Az önkéntes hozzájárulás befizetésével mutatjuk, hogy aktív tagjai vagyunk a 

közösségnek. Részt vállalunk a szükséges kiadásokhoz. Mindenki a saját lehető-

ségeihez mérten határozhatja meg a megajánlásának mértékét (lásd. szegény 

asszony 2 fillérje). Ettől függetlenül minden évben rákérdeznek néhányan, hogy 

mégis mekkora összeget fizessenek. Már több, mint 15 éve a képviselő testület 

irányösszegként a következőket határozta meg: nyugdíjasok esetében: 2500.- 

Ft/pár/év, munkaképes korúak esetében 5000.- Ft/család/év. Ezen az összegen 

azóta sem történt változtatás. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárulásukkal 

támogatják az Egyházközséget. 
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Lelki nap Aszódon Dr. Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök 

vezetésével. 
 

A Pünkösdre való lelki felkészülésre a Hitéleti Központ nagytermében kerül 

sor 2022. június 3-án 17 órai kezdettel. 

Örömmel tudatjuk az aszódi hívekkel, hogy ez alkalommal püspök atya lesz 

a vezetőnk. 
 

 

ÜNNEPI ÉS ÉVES MISEREND 

 

NAGYHETI SZERTARTÁSREND:  

NAGYHÉTFŐ (ápr. 11.):  

16.00 – Szentgyónási lehetőség – vendég gyóntató is lesz.  

NAGYCSÜTÖRTÖK (ápr. 14.):  

17.30 – Szentmise Aszódon 

19.00 – Szentmise Domonyban 

21.00 – Szentségimádás Aszódon   

NAGYPÉNTEK (ápr. 15.):  

17.30 – Nagypénteki liturgia Aszódon 

19.00 – Nagypénteki liturgia Domonyban 

NAGYSZOMBAT: HÚSVÉT VIGÍLIÁJA (ápr. 16.) 
19.30 – Templom; utána körmenet  

Kérjük gyertyát és cseppfogót mindenki hozzon magával!  

HÚSVÉTVASÁRNAP (ápr. 17.):  

  8.00 – Templom – Szentmise 

  9.30 – DOMONY- SZENTMISE 

11.00 – Jézus Szent Szíve Kápolnában – Szentmise 

HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr. 18.):  

  8.00 – Templom – Szentmise  
 

Templomban - Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 17.30 

                        - Vasárnap 8.00 és 11.00 

Javító Intézet Jézus Szent Szíve Kápolnában 

                         - Szombaton 
      17.30 

Domonyban    - Vasárnap            9.30 
 

 

 

 

TEMPLOMUNK 

Szentháromság Templom 

Aszód, Szent Imre u. 17. 

KÁPOLNÁNK 

Jézus Szent Szíve, Baross u. 2. 

DOMONY, filia 

Jézus-szíve templom, Fő út 75. 

 Szerkeszti a Képviselő – testület 

 megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) 

 

Számítógépes tördelés: Varga Ilona 

 

Készült: Kucsák Nyomda, Vác 

120 példány 
 


