Így, vagy sehogy

Hirdetések

Február
6-án média kommunikációs tanácskozás a plébánián
8-án Balázs-áldás minden szentmisén
11-én Betegek Világnapja: az öt éves beteglátogató csoport ünnepi
összejövetele a plébánián
12-én a Szent Bertalan-templom Kincstára 2015-ös év költségvetési tárgyalása
13-án betegek szentségének kiszolgáltatása az Erzsébet-templomban
14-én Kolping-bál
15-17 Farsangi Szentségimádási Napok (vendégszónok: Kálmán Peregrin
szentkúti házfőnök)
24-26-án költségvetések benyújtása az Egri Főegyházmegyéhez
28-án a jegyesoktatás kezdete

Jövő hét
Kedden, január 13-án templomainkban lebontjuk a karácsonyfákat. Ezen a
napon a Szent Erzsébet templomban délután 3 órakor Fatimai Imaórát tartunk,
utána ott szentmise lesz. A Nagytemplomban nem lesz szentmise.
Minden plébániai foglalkozás elkezdődött. A felnőtt hittan kedden, a Biblia
óra szerdán, a katekumenátus csütörtökön, az elsőáldozók hittana és a
bérmálkozóké
pénteken,
szombaton
a
ministráns
foglalkozás.
Gyöngyössolymoson és Karácsondon is.
Gyöngyös Felsőváros, Mátrafüred, Karácsond és Gyöngyössolymos települések
egyházközségeinek kiadványa.
Megjelenik Gyöngyösön, a Szent Bertalan Főplébánián hetente (37-311-143)
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság, felelőskiadó: Juhász Ferenc

VIII. évfolyam
1
1. szám

Vasárnapi Levél

Január
Házszentelések az egyháztanács tagjainál Gyöngyösön, Gyöngyössolymoson
és Mátrafüreden.
11-én a katekumenek kijelölése a Nagytemplomban
12-én Don-Kanyarban elesett hősökért megemlékezés
18-án a Szent Erzsébet Óvoda miséje
25-én Ökumenikus imaest a református templomban
27-én (kedd) egyháztanács számadás – költségvetés Gyöngyös
28-án (szerda) egyháztanács számadás – költségvetés Gyöngyössolymos
29-én (csütörtök) egyháztanács számadás – költségvetés Karácsond
30-án (péntek) egyháztanács számadás – költségvetés Mátrafüred
31-én Jótékonysági bál a Pátzay Zenedében.

2015.
Január
11.
.

Az Európai Unióról Robert Schuman, az alapítók egyike
kijelentette: vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz. Ennek
analógiájára kezdek hozzá ehhez a Vasárnapi Levélhez. Mert
mára eljutottam odáig, hogy vagy megjelenik olyan
formában, ahogy éppen lehetséges, vagy nem lesz soha
többé. Az elmúlt hónapok megnövekedett tennivalói miatt a
szerkesztőségi munka megnehezült. Az események úgy
hozták, hogy bizonyos értelemben már kevés ez a vasárnapi
levél ahhoz, hogy megrendültségről tájékoztasson. Én
azonban, a közösség plébánosa, folytonosan hallom a kérést:
miért nem jelenik meg írásban is az, amit hirdetünk vasárnap.
Sokan nem tudják hallomásból megjegyezni a hívek közül
azt, ami a közeljövőben történik, és ami nélkülük, a hívek
érdeklődése és részvétele nélkül semmit nem ér. Ezért
döntöttem úgy, hogy az eddigi évek megszokott formái
szerint jelenjen meg a hírlevél, mindaddig, amíg a tényleges
feltételek nem lesznek adottak a változtatáshoz, és akkor
bővebben is megjelentetjük.
Szeretném ez alkalommal közölni a következő hónapok
programjait, amely a Felsővárosi plébániát, valamint
Mátrafüredet, Gyöngyössolymost és Karácsondot érintik.
Először is azt, hogy ebben az esztendőben is folytatódnak a
Nagytemplomban az iskolák miséi, sőt januártól kibővül a
Szent Erzsébet Óvoda miséjével. A következők szerint tehát:
az első vasárnap a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános
Iskola miséje lesz, második vasárnap a Pátzay János
Katolikus Zeneiskola miséje, harmadik vasárnap a Szent
Erzsébet Óvoda miséje és a hónap negyedik vasárnap estéjén
pedig a Vak Bottyán Katolikus Középiskola szentmiséje lesz.
Ezeket a szentmiséket az intézmények vezetésének
közreműködésével tartjuk. A negyedik vasárnapit azért este
tartjuk, mert számítunk a kollégisták visszaérkezésére is.
Az egyházközségek képviselőtestületeinek megválasztása és
eskütétele után, a számadási és költségvetési tanácskozásokat
megtartjuk a következők szerint, január 27-én: Gyöngyös,
január 28-án: Gyöngyössolymos, január 29-én: Karácsond,
január 30-án: Mátrafüred. A tanácskozásokat az esti órákban,
előre jelezve tartjuk.
Plébános

Vendégoldal:

Megjelent az Egri Főegyházmegye sematizmusa
„Az Egri Főegyházmegye Sematizmusa 2014” című kötet a főegyházmegye
személyi és intézményi vonatkozású információit teszi közzé – tájékoztat az
egyházmegye honlapja.
Ternyák Csaba érsek főpásztori köszöntőjét és a főpapi arcképcsarnokot
követően a könyv első negyede négy tanulmányt közöl. A főegyházmegye
elmúlt tíz esztendejének eseményeiről és fejlesztéseiről Löffler Erzsébet írt;
Erdődy Gábor egri püspök egyházszervezői tevékenységéről Mihalik Béla
Vilmos; Barkóczy Ferenc Eger és az egyházmegye jelentősebb helyszínein
végzett művészetpártoló és városképet formáló intézkedéseiről és
építkezéseiről Ludányi Gabriella készített tanulmányt; az 1930-ban pápai
jóváhagyást nyert, és Oslay Oszvald ferences szerzetes tartományi
igazgatósága alatt megkezdett szegénygondozásról, az Egri Normáról pedig
Kovács Melinda. A tanulmányok után a szerkesztők közel száz oldalon
mutatják be a főegyházmegye intézményeit. A központi intézmények adatai
után, valamint a testületek és bizottságok felsorolását követően az oktatási és
nevelési intézmények adatai szerepelnek a kötetben – sokkal bővebben az
előző sematizmushoz képest. Az egyházmegye által fenntartott és a más,
katolikus egyházi fenntartók vezetése alatt álló intézmények száma közel
hatvan, amelyek hetvenhat helyszínen működnek az egyházmegye területén. A
szociális intézmények, a közgyűjtemények, a lelkigyakorlatos házak, valamint
saját kommunikációs eszközei révén az Egri Főegyházmegye – a jelen
összefoglaló kötet szerint – az állam mellett a legjelentősebb tényező a térség
oktatási, szociális és kulturális feladatainak ellátásában. A kötet második
részében a főesperességek, az esperességek és a plébániák, a hozzájuk tartozó
filiák és az ezeket ellátó lelkipásztorok bemutatása kap helyet. Az egyes
településeket informatív adatsor is ismerteti. A jól kidolgozott papi
arcképcsarnokban az egyházmegyések mellett a szerzetes papok arcképei is
láthatók. Szintén közli a kötet az egyházmegye területén működő tizenöt férfiés női szerzetesrend házainak elérhetőségét, a bennlakók neveivel együtt. A
sematizmus végén értékes adatként szerepelnek az egyházmegyei
szentségimádási napok, az egész esztendőre, illetve egy-egy plébániára
lebontva. Ternyák Csaba érsek a kötethez írt köszöntőjében megjegyzi, hogy
az előző sematizmushoz képest a változás szembeötlő, főképp a falvakból a
városokba költözők jelentősen megváltoztatták az arányokat, de ami igazán
reményt kelt, hogy hatról negyvenre emelkedett az egyházmegye
fenntartásában működő oktatási intézmények száma, és ez lehetőséget teremt
arra is, hogy számos pedagógus, gyermek és szülő jobban bekapcsolódhasson
a helyi egyházi és plébániai életbe.
Magyar Kurír

Teológia:

Valóságos Isten a valóságos Istentől
„Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól
született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény
szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4,4-5) Történelmünk
csúcspontjaként tekintünk arra az időre, amikor „Isten meglátogatta az ő
népét” (Lk 7,16). János evangéliumában olvashatjuk: „Az Ige testté lett és
közöttünk élt” (Jn 1,14). Mindennek a megértéséhez szükségszerűen
vállalkoznunk kell egy kis időutazásra, egészen az ősegyház korába, ahol
egyes kifejezések, fogalmak korántsem voltak mindig egyértelműek a
keresztény hittudósok és szentírás-magyarázók körében. Különféle
tévtanítások árnyékolták be a Jézus Krisztusról vallott apostoli hitletéteményt,
s egyben az Egyház közösségében is viszályokhoz, ellenségeskedéshez
vezettek.
Különösképpen kiemelkedik teológiai nézetek és tévtanítások köréből az
alapítójáról, Ariusról elnevezett arianizmus, mely az összes közül a legtovább
fejtette ki hatását és a legelterjedtebb volt a Római Birodalom területén.
Tanítása egy krisztológiai (a dogmatika Jézus Krisztussal foglalkozó területe)
tévedésen alapul, amely Jézus istenségét nem ismeri el. Állításuk szerint a Fiú
nem egylényegű (görögül homoousziosz) az Atyával, vagyis teremtmény és
ebből kifolyólag nem isteni személy. A tanítás elítélése Niceában (ma İznik,
Törökország), az első egyetemes zsinaton történt meg, melyet 325-ben hívtak
össze. Arius követői közül két teológus, Aetiosz és Eunomiosz, írásaikban ott
tévedtek, hogy isteni alaptulajdonságnak az eredetnélküliséget vették, s azt
csak az Atyára alkalmazták. Kizárólag az Atyáról vallották, hogy nem
teremtetett, s ezáltal nem gondolhattak másra, minthogy a Fiú és a Szentlélek
nem egyenrangúak vele. Szem elöl tévesztettek egy fontos tényezőt: az
eredetnélküliség az isteni lényegre vonatkozik, s ezt mind a három személy
egyformán birtokolja, és egy is vele! A különbség a személyek relációiban
van. Az isteni lényeget pedig, vagyis az istenség, mindhárom személyről
állítható. A három személy egy Isten. Így a megtestesült Fiú is öröktől fogva
létezik.
Isten miérettünk született meg e világra, értünk „kiüresítette önmagát, szolgai
alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez” (Fil 2,7). Az Ige testté lett, a
görög eredetit idézve hússá lett (szarx egeneto), hús-vér emberré lett értünk.
Isten közelsége és szeretete éppen a végességbe való belépése által mutatkozik
meg számunkra végtelennek.
Czapkó Mihály, káplán

