Farsangi Szentségimádási Háromnapok
menetrendje
Február 15. Farsangvasárnap

Január, február itt a nyár…
VIII. évfolyam
1
6. szám

9. óra szentmise+ prédikáció
11. óra szentmise + prédikáció
12.00 Úrangyala
14.00. Szentségkitétel oltáregyletek
15.00 Társulatok imaórája
16.00 Alsóvárosi hívek imaórája (ferences atyák)
17.00 A Rózsafüzér Társulat imaórája
18.00 óra szentmise + Prédikáció
9. óra szentmise + Prédikáció (Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola
felső tagozatának részvételével)
11. óra szentmise + Prédikáció: karitász, beteglátogatók, Lisieux-i Szent
Teréz imamisszió, Zsoltározók, Rózsafüzér társulatok részvételével
12.00 Úrangyala
14.00. Szentségkitétel
15.00 Társulatok imaórája (Rózsafüzér Társulat)
16.00 Alsóvárosi hívek imaórája (ferences atyák, szentségbetétel)
17.00 óra szentmise + Prédikáció: Ternyák Csaba érsek atyával.
(A szentmisén részt vesznek az egri egyházmegyés kispapok a
Nagyszeminárium és a Redemptoris Mater szeminárium növendékei.)

Február 17. farsangkedd
9. óra szentmise + Prédikáció Vak Bottyán János, Katolikus Középiskola
részvételével, a szentmise után: a Szent Erzsébet Óvoda Gyerekei köszöntik
az Úr Jézust.
11. óra szentmise + Prédikáció: a kerület és a volt káplán atyák, valamint a
baráti kör vendég papjaival
12.00 Úrangyala
14.00. Szentségkitétel oltáregyletek
15.00 Társulatok imaórája (Rózsafüzér Társulat)
15.30 Előadás pedagógusoknak a Pátzay Zeneiskola dísztermében
16.00 Alsóvárosi hívek imaórája (ferences atyák, szentségbetétel)
17.00 óra záró szentmise + Prédikáció (egyháztanács részvétele)
A beszédeket és a szentmisét Kálmán Peregrin ferences szerzetes tartja
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

Vasárnapi Levél

Február 16. farsanghétfő

2015.
Február
8.
.

Gyerekkoromnak ez az alig érthető mondása jut eszembe,
amikor a következő hétre készülve, naptáramba tekintek.
Olyan sok esemény részesei lehetünk ezekben a hetekben,
hogy az embernek ez a régi mondás jut eszébe, melyet a
címben említettem. Pedig gyerekként is felnőttként is milyen
messze még a nyár! Mennyire hosszúnak tűnik az addig való
idő, és még is talán éppen azért, mert sok minden adódik
addig, sok feladatnak kell megfelelnünk: el fog jönni a nyár
szinte egyik napról a másikra. Egyik eseménytől a másikig
gyorsan fut az idő. Ezen a vasárnapon a Balázs-áldás régi
szép hagyományát folytatjuk, amikor a szentmisék végén két
szál keresztbetett gyertya közé hajtjuk a fejünket, hogy a pap
elmondja azt az imát, amely a betegségtől és a bajoktól véd
mindnyájunkat. Miközben mondja az imát, nyugodtan
gondoljuk azt, hogy ebben a pillanatban most az Úr Isten
személyesen és személyre szabottan nekünk szóló segítséget
ad. A héten, február 11-én, szerdán lesz Szűz Mária lourdes-i
megjelenésének az évfordulója, és mert Lourdes-ban igen sok
csoda történt már eddig is, az egyház ezt a napot a Betegek
Világnapjává tette, és sokfelé az országban és a világon
megemlékezik a betegekről, illetőleg azokról, akik a betegek
körül szorgoskodnak. A Gyöngyös Felsővárosi plébánián
külön előadás lesz ez alkalomból, a betegséggel és a
betegekkel foglalkozók számára. A vendég előadó, katolikus
szakember, Dr. Valikovics Attila, aki a Miskolc Megyei
Kórház Neurológiai Osztályát vezeti. Előadást tart a test, a
lélek és a hit, valamint az egészség kapcsolatáról. Ezen a
napon szoktuk a betegek szentségét is kiszolgáltatni azoknak
az idős és beteg katolikusoknak, akik kérik. Most ezt 13-ára
péntekre tesszük, hiszen akkor úgy is az Erzsébet
templomban vagyunk, fatimai engesztelő imaórán. Délután 3
órától gyónási lehetőség lesz azoknak, akik a 4 órakor
kezdődő szentmisén a betegek szentségét fel kívánják venni.
Szombaton este ismét Farsangi Bál lesz a Kolping Ház
rendezésében, amelyen minden eddiginél többen szeretnének
részt venni. Másnap a farsangi háromnapos szentségimádás
kezdődik. Hétfő esti vendégünk az 5 órakor kezdődő
szentmisén maga a Főpásztor lesz. Ha így halad – valóban
igaza lesz a mondásnak: január, február itt a nyár!
Plébános

Lelkiség:

Teológia:

Mária-jelenések
A héten lesz a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe. Lourdes,
Fatimával együtt, a legismertebb, az Egyház által hivatalosan is elismert
Mária-jelenések színhelyei. Vannak más, talán kevésbé ismert, de szintén
hivatalosan elismert jelenések. Például 1531-ben, Guadalupeban (Mexikó)
jelent meg Mária 1830-ban, Párizsban a Szűzanya megbízta Labouré Szt
Katalint, hogy egy érmét készítessen, amelyet „csodás érem” néven
emlegetünk. A kérdés az, hogy miért ünnepeljük ezeket a jelenéseket? Mit
mondanak a lelki életünk számára?
A szélsőségeket könnyű felismerni. Egyrészt a túlzott szkepticizmus,
földhöz ragadottság, amely nem hajlandó semmi újat, meglepőt elfogadni a
„hagyományos” hitéleten kívül. Másrészt pedig nagyon könnyen a
jelenések, üzenetek, könnyező szobrok válnak a lelkiélet szinte egyedüli
elemévé. Szt. II. János Pál pápa a Redemptoris Mater kezdetű
enciklikájában azt írja, hogy „Mária jelen van az Egyház küldetésében, jelen
van az Egyház munkájában, amely az ő Fiának országát terjeszti a világban.
Máriának ez a jelenléte – ma ugyanúgy, mint az Egyház egész történelme
folyamán – többféle módon nyilvánul meg”. A hívők keresik a találkozást
Máriával, azokon a kegyhelyeken is, ahol üzeneteket kaptunk. A jelenésekre
úgy is tekinthetünk, mint Mária anyai szeretetének különleges jeleire. Bár
minden jelenés üzenete új, mégis mindegyik hívás a megtérésre, a Jézussal
és az egyházzal való szorosabb kapcsolatra. Ahogy Szt. Pál írja: „Mert
minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így
hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére” (2Kor 4,15).
Varga Pál, káplán
----------------

Hirdetések
 Február 11-én szerdán este 5 órakor a betegek világnapja alkalmából
fogadást tartunk, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Előadás
témája: Test és Lélek, hit és egészség. Előadó PhD. Dr. Valikovics
Attila Neurológus, osztályvezető főorvos Miskolc Megyei Kórház.
 Február 13-án pénteken a betegek kenetét kiszolgáltatjuk a Szent
Erzsébet-templomban a du. 4 órakor kezdődő szentmisén.
 Február 16-án hétfőn a farsangi háromnapos lelkigyakorlaton az esti
szentmisét Ternyák Csaba érsek úr fogja végezni Gyöngyösön a
Nagytemplomban.
 Február 21-én, szombaton, de. 10 órától szülői értekezletet tartunk a
Felsővárosi Plébánián azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke a
Rákócziban elsőáldozásra készül.

EGY Egyház (2)
Láthatjuk, érezhetjük az Egyház egységében ejtett sebeket, s most katolikus
keresztényként nem a másik félre mutatva teszem ezt a kijelentést.
Bizonyos, hogy a kialakult helyzetben a szakadás ill. a szakadások
sajnálatos és ránk nézve szégyenletes létrejötte mindkét felet terhelik.
Az Egyház egységének fennmaradását kezdetektől az egyik legfontosabb
őrizendő értékként tartották számon. Antióchiai Szent Ignác († Róma, 110115 között) híres mondása volt: „ahol a püspök, ott az egyház” (ubi
episcopus, ibi ecclesia). Ez a rövid mondata jelzi bensőséges szeretetét és
ragaszkodását lelki édesanyjához, az Egyházhoz, mely életet adott neki,
nekünk, és minden kereszténynek a történelem során. A püspökkel való
közösség tehát az egység záloga és az Egyház apostoli (egyben krisztusi)
korra visszanyúló ősiségének is mércéje. Láthatjuk tehát, hogy az egyik
jellemző elemzése nem nélkülözheti a többire való utalást sem! Az egyik
feltételezi a másikat, s ha egyet kiemelünk a sorból, már tapasztaljuk
hiányát, és más értelmet kap maga az Egyház is.
A keresztények közeledésének számtalan szép példája mutatja meg, hogy a
krisztushívők őszintén akarják az egységet. Hogy még mindig nem értünk
oda? Nem baj. Fő, hogy elindultunk és hogy az egységet kereső
szándékainkban kitartsunk. Ám mindemellett hamis és felelőtlen magatartás
lenne, ha a létező különbségek jelentőségét elbagatellizálnánk, avagy
semmisnek tekintenénk, hiszen tényleges szakadás van a keresztények
között. Szakadásnak (skizma) nevezzük az egység megbomlását, s a
Katolikus Egyházból való kiválást. Ez nem jelenti feltétlenül a hit
megváltozását. Tévtanításnak vagy eretnekségnek (haireszisz) nevezzük a
katolikus hit téves, a Szentírás és a tanítóhivatal egységes tanításának
megváltoztatását, vagyis az isteni kinyilatkoztatáson alapuló hitigazság
elferdítését. Hitehagyásnak (aposztázia) tekintjük, ha egy krisztushívő a
megismert igazságot elhagyja, s keresztényként a keresztény tanítást
elutasítja, attól elpártol. Ezek tehát más és más fokozatot jelölnek.
A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) Unitatis redintegratio kezdetű határozata
a következőket írja a nem katolikus megkeresztelt testvéreinkről. „Akik
ilyen közösségekben születnek és részesülnek Krisztus hitében, nem
vádolhatók az elkülönülés bűnével, s a katolikus Egyház testvéri tisztelettel
és szeretettel öleli át őket. […] Mindazonáltal akik a keresztségben
megigazultak a hitből, Krisztus testének lettek tagjai, jogosan ékesíti tehát
őket a keresztény név, s a katolikus Egyház gyermekei méltán ismerik el
őket testvéreiknek az Úrban.” (3).
Czapkó Mihály, káplán

