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 Hétfőtől minden reggel 6 órakor elvégezzük az örvendetes rózsafüzért,
utána hajnali mise lesz a Nagytemplomban. A szentmisék alatt gyóntatás
is lesz, az ádventi készületet használjuk fel lelkünk megtisztulására.
 Gyöngyössolymoson az ádventi időben csütörtök reggel fél 7-kor hajnali
szentmisét tartunk.
 Köszönjük a karitász perselybe adott adományaikat, az elmúlt vasárnapon.
Gyöngyösről: 196.490,- Mátrafüredről: 30.990,- Karácsondról: 22.240,Gyöngyössolymosról: 40.000,- Forint adomány gyűlt össze. Isten fizesse
meg a szegények javára adott filléreket is!
 A mai vasárnap a gyöngyösi és a mátrafüredi egyházközség képviselőtestületének tagjai a szentmise keretében leteszik az egyházközségi képviselőtestületi esküt.
 Jövő vasárnap Karácsondon Szent Miklós püspök tiszteletére búcsúi
szentmise lesz. A szentmise reggel 8 órakor kezdődik, amelyen az újonnan
megválasztott egyházközségi képviselőtestület tagjai tesznek esküt. A
szentmise után a plébánián, egy rövid köszönet-nyilvánítás lesz a leköszönő képviselőtestület tagjainak. Kérjük, jöjjenek el a szentmisére is. Ünnepi
miséző Mándy Zoltán főesperes lesz.
 Ugyancsak jövő vasárnap Gyöngyössolymoson is búcsúi szentmise lesz
Szent Miklós püspök tiszteletére. Ünnepi miséző Mándy Zoltán főesperes
lesz. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik, amelyen az újonnan megválasztott egyházközségi képviselőtestület tagjai tesznek esküt. A szentmise
után a plébánián, egy rövid köszönet-nyilvánítás lesz a leköszönő képviselőtestület tagjainak. Kérjük, jöjjenek el a szentmisére is. Az újonnan megválasztott képviselőtestület tagjait szeretettel várom az ünnep ebédre is,
ami kb. 13 órakor kezdődik.
 Ádvent hétfő estéin a Kolping Házban lelkigyakorlatot tartunk. A lelkigyakorlatok este 6 órakor kezdődnek, a következők szerint: december 1én: „Ádventi teendőink” (Juhász Ferenc plébános), december 8-án: „Mária
ádventje” (Mándy Zoltán főesperes, Hort), december 15-én: „Ádvent a
családban” (Dr. Berkes László prelátus mezőkövesdi Jézus Szíve), december 22-én: „Az idők teljessége” (Varga Pál káplán, Felsőváros).
 Akik karácsonyfát szeretnének a templomokba felajánlani, a sekrestyében,
vagy a plébánián jelezzék.
Gyöngyös Felsőváros, Mátrafüred, Karácsond és Gyöngyössolymos települések
egyházközségeinek kiadványa.
Megjelenik Gyöngyösön, a Szent Bertalan Főplébánián hetente, minden hónap
utolsó vasárnapján bővebb formátumban. (37-311-143)
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Az elmúlt időszakban sokan kérdezték mi lesz a Vasárnapi
Levéllel? Nem jelenik meg többé? Nagy kár lenne, mert
sok mindent meg lehetett tudni belőle. Különösen is fontos
a hétről-hétre megjelenő információ arról, hogy a következő napok eseményei közül mire lehet, vagy mire érdemes
odafigyelni. A szentmisék után felolvasott hirdetéseket
ugyan is vagy értik a hívek vagy nem, ha értik is, olyan
sok esemény van, hogy nehezen tudják észben tartani.
Olyanok is üzentek, akik nem tudnak minden vasárnap
részt venni a szentmisén, de akiknek mások elvitték a kis
újságot, és így ők is bekapcsolódtak az egyházközség eseményeibe. Új szerkezetet szerettünk volna adni az egyházközségi információs küldetésnek. Ezért négy szegmensét
választottuk az sajtóapostolkodásnak.
A Vasárnapi Levél ezentúl egészen szimpla formában jelenik meg, két oldalas lesz és nem négy. Az első oldalon
mindig valami aktualitást közlünk (mint ez alkalommal is),
a hátsó oldalon pedig a következő napok eseményeit, a
hirdetéseket. Minden hónap utolsó vasárnapján azonban
kibővített formában jelenik meg a kiadvány, és azt már
nem Vasárnapi Levélnek nevezzük, hanem hogy meg lehessen különböztetni egymástól: Januári Levél, Februári
Levél, … stb.
Honlapon is elérhető lesz a szükséges információ, nemcsak a gyöngyösi, hanem a mátrafüredi, a
gyöngyössolymosi és a karácsondi plébániákról is. Már
most kereshetik a www.szentbertalan.hu-n. Ugyancsak
megjelenik a plébánia megfelelő kapcsolattartással a
Facebookon is, melyet a Gyöngyösi Szent Bertalan Plébánia beütésével érhetnek el. Sajtó apostolkodásunk negyedik arculata pedig a Szent István Rádió lesz, amelynek
szerkesztőségével állandó kapcsolatunk van, és minden
olyan eseményt, rendezvényt, vagy történést, rádión keresztül is közzé teszünk, amely érdeklődésre tarthat számot. Ezzel egy időben a szerkesztőséget is kibővítettük.
Olvassák, nézzék, hallgassák szeretettel!
Juhász Ferenc plébános

