Hirdetések

Biztos, hogy Betlehemben

 Ma (vasárnap) délután 16.00 órakor a Cantus Corvinus vegyeskar
ezüstvasárnapi koncertet ad a Szent Bertalan templomban. Utána a főtéren
az ádventi koszorú harmadik gyertyáját Juhász Ferenc felsővárosi
plébános gyújtja meg.
 15-én hétfőn 6-kor a Kolping család felkérésére lelkigyakorlatos előadást
tart Dr. Berkes László mezőkövesdi Jézusszíve plébánia plébánosa
Kolping Házban.
 December 17-én a Nagytemplomban, az Erzsébet-templomban ás az
Urbán-templomban is, karácsonyfa állítás és díszítés lesz. Segítséget
elfogadunk a munkához.
 December 18-án du 16.00 órakor, Városi Karácsonyi ünnepség lesz a
Szent Bertalan templomban, utána gyertyagyújtás a Mindenki
Karácsonyfáján.
 Jövő vasárnap minden templomban (kivéve: Urbán, Erzsébet és
Mátrafüred-templomok) a szentmisék előtt- és a szentmisék alatt is,
karácsonyi gyóntatást tartunk.
 Azokhoz az idős vagy beteg hívekhez, akik szeretnék elvégezni
karácsonyi szentgyónásukat otthonaikban, szívesen elmegyünk.
Karácsondon
és
Gyöngyösön:
17-én,
szerdán
délelőtt.
Gyöngyössolymoson: 18-án csütörtök délelőtt. Az idős otthonokba
megbeszélés szerint megyünk.
 Az egyházfenntartói járulékot, ha ebben az esztendőben még nem fizették
be, kérjük, hogy – lehetőségeik szerint – a hátralevő napokban tegyék
meg. jövő esztendőre a szentmiséket, melyeket elhunyt szeretteikért
kívánnak mondatni, már most felírathatják a plébánia irodájában.
 December 24-én délután 3 órakor a Szent Erzsébet templomban
Betlehemes játékot adnak elő a Rákóczis gyerekek, utána 4 órakor
Karácsony előesti szentmise lesz. Szenteste (dec. 24): Mátrafüred este 5
óra, Karácsond és Solymos éjjel 10 óra, Bertalan templomban éjfélkor.
December 25-én: Karácsondon reggel 8 órakor kezdődik a szentmise.
December 26-án Karácsondon szintén reggel 8 órakor kezdődik.
December 27-én szombaton a Szent Erzsébetben és Karácsondon nem lesz
szentmise. A nem említett helyeken a megszokott időben lesz a szentmise.
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)

Ez idő tájt annyi mindent hallunk, látunk a karácsonyról.
Templomokban, iskolai ünnepségeken, különféle termekben
és tereken, kórházi osztályokon, idős otthonokban stb.
eljátsszák magát a születést. Nem tudom Önökben támadt-e
már valami gyanú azzal kapcsolatban, hogy valóban ilyen
meseszerűen történt-e ami történt? Vagy pedig mint korunk
zseniális és tehetséges szereplői a nagy mesélők és rendezők,
kiszínezik, a mai ember számára „fogyaszthatóvá” teszik.
Egyáltalán ébredt-e Önökben kíváncsiság, hogy tényleg mi is
történt, és hogyan is történt? Vagy csak egy nagy átverés, egy
gyönyörű szép mese az egész karácsony, ami a gyerek világát
bearanyozza, és aztán amikor felnőttek leszünk, inkább már
csak azért rendezzük meg évről-évre, hogy a gyerekeknek
örömet szerezzünk vele? Mert a gyerekek szeretnek, csillogó
szemmel nézni a világra, mi felnőttek pedig szeretjük ezeket
a csillogó gyermekszemeket. Mielőtt elbizonytalanodnának,
sietek leírni: igen, Jézus születése igaztörténet, és amit a
Szentírásban olvasunk az tényleg megtörtént. Hadd említsek
néhány forrást erről a Szentíráson kívül!
Jusztinos aki Krisztus után 100 körül született, apológiájában
megemlíti Jézus születésének barlangját: „Amikor a gyermek
Betlehemben megszületett, József egy barlangba tért be, mert
nem találtak szálláshelyet maguknak. Miközben ott
tartózkodtak Mária megszülte Krisztust, és egy Jászolba
fektette”. Origenesz (185-254) ezt írja: „Ha valaki Jézus
Betlehemben történt születéséről Mikeás jövendölésén és
Jézus tanítványainak az evangéliumokban leírt történetein
kívül még más bizonyítékra is kíváncsi, az tudja meg:
Betlehemben teljes összhang van azzal, amit az
evangéliumok mondanak. Maguk a pogányok is elmondják
mindenkinek, aki hallani akarja, hogy a mondott barlangban
született egy bizonyos Jézus, akit a keresztények tisztelnek és
imádnak”. Euszébiosz (265-339) „Betlehem lakói mind a mai
napig tanúskodnak az atyáiktól rájuk szállt hagyomány
alapján mindazoknak, akik a történtek miatt Betlehembe
jönnek. Tanúskodnak az igazság mellett, mert megmutatják a
barlangot, amelyben a szűz megszülte Gyermekét és jászolba
fektette.”
Folytatható lenne még a felsorolás …
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