Hirdetések

Kedves Peregrin!

 Hamvazó szerdán minden felnőtt katolikus embernek szigorú böjt van.
Ami azt jelenti, hogy háromszor étkezhet, és egyszer lakhat jól, húst
pedig egyáltalán nem ehet. A nagyböjt péntekjein kötelező a hústól való
tartózkodás az egészséges embernek 14 és 60 éves kor között. Ezen a
napon és jövő vasárnap, nagyböjt első vasárnapján hamvazkodás lesz, a
szentmisében.
 Kérjük a Kedves Testvéreket, a farsangi szentségimádási napok
alkalmával minél gyakrabban vegyenek részt a szentmiséken, és
hallgassák a szentbeszédeket, melyeket Páter Kiss Szalézról tart az
előadó. Hétfőn este Ternyák érsek úr, kedden délben pedig a térség
papjai és az egykori káplánok is részt vesznek a szentmisén. Kedden az
esti szentmise után az egyháztanács tagjai és a különböző csoportok
képviselői szíveskedjenek bejönni a plébánia konferencia termébe, ahol
a farsangtól és a szónoktól Kálmán Peregrin ferences szerzetestől is
elköszönünk.
 Nagyböjt vasárnapjain az esti szentmisék előtt a Szent Bertalantemplomban fél 6-kor elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. Pénteken az
esti mise előtt szintén keresztúti ájtatosságot végeznek magukban azok a
hívek, akik el tudnak jönni.
 Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a katolikus
iskolák javára. Kérjük, legyenek nagylelkűek adakozásukban.
 Az adóbevallás időszaka következik. Akik dolgoznak, azok adójuk
1+1%-ával rendelkezhetnek szabadon. Kérjük Kedves Testvéreinket,
hogy aki megteheti, adja adója egy százalékát a Magyar Katolikus
Egyháznak (technikai szám: 0011), a másik egy százalékát pedig a
Szent Bertalan Alapítványnak (Adószám: 19134484-1-10).
 Február 21-én, szombaton a plébánia konferenciatermében szülői
értekezletet tartunk azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke a Rákóczi
Katolikus iskolába jár, és ebben az évben fog elsőáldozni.
 Február 28-án, szombaton este 7 órakor elkezdődik a jegyesoktatás a
felsővárosi plébánián. Kérjük a jegyesek részvételét, ez alkalommal,
mert ekkor osztjuk be a turnusokat, hogy melyik pár melyik csoportba
szeretne kerülni.
 A Vasárnapi Levél a Plébánia honlapján is elérhető, onnan is letölthető,
ha valakinek nem jut a templomból, akkor kérjük ilyen formán töltse le:
www.szentbertalan.hu
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

Nagy öröm, hogy elfogadtad a meghívást a Gyöngyösi Szent
Bertalan-templomban rendezett farsangi háromnapokra. Ez
valójában nemcsak a mi templomunknak, hanem a városnak
és a környéknek is egyik kiemelkedő eseménye. Az emberek
a múlt század negyvenes éveiben olyan mértékben vettek
részt ezen a három napon a templomban, hogy szinte megállt
az élet a városban. Erről Takács Nándor püspök úr még tud
mesélni, amikor kántorként itt „tengette” életét. Azt mondja,
hogy akkora tömeg volt, hogy amikor a kedd déli úrangyalát
elkezdte játszani, nem hallotta az orgona hangját a tömeg
énekétől. Olvasom, hogy az egykori plébános, Monostori
Adorján, 1942-ben írásban fordult a gyárak, és cégek
vezetőihez, hogy nézzék el dolgozóiknak, ha pár percet
késnek az ebédszünetben a munkahelyükről, mert a
Nagytemplomban vannak a déli misén, és a prédikációt
hallgatják. Ma már ennek természetesen nem sok jele látszik.
Most próbáljuk folytatva megújítani a hagyományt. Három
nap és kilenc szentmise a hozzátartozó szentbeszédekkel,
eléggé megmozgatja a híveket (meg a missiós atyát is). Az
elmúlt esztendőkben egyházi iskolák indultak a városban, és
ennek következtében közel 1400 diák van ezekben az
iskolákban. Őket bizonyos értelemben érinti az esemény,
mert néhány jelzett szentmisére elhozzuk egy-egy
csoportjukat. A középiskolások közül azokat, akiknek aznap
hittanórájuk van, és helyette ez a szentmise és prédikáció a
hittan óra. Hétfőn este, az egri egyházmegyés kispapok
lesznek itt a Nagyszemináriumból és a Redemptoris Mater
szemináriumból Ternyák Csaba érsekkel; kedden délben
pedig a térség papjai, és a pap barátaim, jönnek el, egy
koncelebrációra, és az utána való farsangi ebédre és a fánkra.
A szentmisék közben imaórák vannak, melyeket más és más
csoportok végeznek. A pedagógusoknak is tartunk egy
templomon kívüli előadást, amit szintén szeretettel kérek
tőled. A témát szabadon választhatod. Száz körül szoktak
lenni a pedagógusok. Nagyszerű szómesterek jártak előtted,
és örülünk, hogy te is vállaltad. Szántó Jóska, Juhász Imre,
Takács Nándor, Veres András, Csizmadia István, Jakab
Gábor (Kolozsvár), Barsi Balázs. Sebestyén Péter
(Marosvásárhely). Jó készületet, szeretettel várunk!
Plébános
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Valódi jelenlét

EGY Egyház (3)

A házunk legszebb díszei is beporosodnak, megfakulnak, ezért időnként le
kell őket porolni, kitisztítani, hogy az eredeti fényükben ragyogjanak. Talán
egy kicsit így vagyunk az Oltáriszentség tiszteletével is, amiről tudjuk, hogy
mennyire fontos, de időnként jó újra lángra lobbantani a lelkesedésünket.
Segítsen ebben az egyik első és talán legnagyobb eukarisztikus csoda
története. A 8. században Lancianoban, (Olaszországban) a szentmise alatt,
az átváltoztatásnál az ostya élő hússá, a bor pedig élő vérré változott át. A
vér öt szabálytalan formájú és különböző nagyságú rögben alvadt meg.
Mindez ma is látható: a Szent Testet (Húst) egy Oltáriszentség-tartóban, a
Szent Vért pedig az alatta levő kristálykehelyben őrzik. 1970-71-ben, majd
1981-ben szövettani és laboratóriumi vizsgálatokat folytattak a
legmodernebb eszközökkel a következő eredményekkel. A Hús valódi
emberi Hús, a Vér valódi emberi Vér. A Hús lényegi alkotóelemei egy
emberi szívet mutatnak, felismerhetők a szív egyes részei. A Hús és a Vér
ugyanabból az AB vércsoportból való. A Vérben a friss emberi vérre
jellemző arányban találtak proteineket. A Csodás Húst és Vért 1200 éve
templomban őrzik, ennek ellenére eredeti állapotukban maradtak fenn, ami
már önmagában véve is rendkívüli jelenség. (A Vatikáni Rádió, „A
lancianoi eucharisztikus csoda története” alapján.)
A valódi csoda természetesen Isten Fiának valóságos jelenléte, ami minden
szentmisén megtörténik, ezért a Szentségimádáskor az Ő jelenlétében
imádkozunk. Jézus valóságos jelenléte hív bennünket, hogy mi is valóban
jelen legyünk, teljes szívvel, teljes elmével és minden erőnkkel, a
szentmisén és a szentségimádáson.
Varga Pál, káplán
--------------Menekültek
Az olasz hatóságok szerdai adatai szerint 203-ra nőtt a Szicíliai-csatorna
térségében életüket vesztett menekültek száma, akik három nagy
gumicsónakkal igyekeztek átjutni Afrika partjairól Olaszországba. Egy
csónak elmerült, másik eleje leeresztett, s ez pánikot keltett, a harmadikon
volt annak a huszonkilenc bevándorlónak a holtteste is, akik megfagytak a
nyílt tengeren. Kilenc túlélőt partra szállítottak a hatóságok. Az olasz
püspöki konferencia elnöke, fölemelte szavát a drámai események után.
Mint mondta, Európa lelkiismeretét terheli a Földközi-tengeren
bekövetkezett újabb tragédia. A tragédia mindaddig meg fog ismétlődni,
amíg Európa elfordítja fejét, és nem hajlandó tudomásul venni, hogy az
észak-afrikai partokról induló illegális bevándorlók számára Olaszország,
Európa kapujának számít.
Magyar Kurír

Fontos mai fogalmaink egyike az emancipáció. A mai társadalom pluralista
felépítésű, vagyis a világnézeti semlegesség alapján a végtelenített
világnézeti sokszínűség mindegyike egyenrangúságért és egyenlőségért
küzd. Sokszor úgy érezzük, hogy bizonyos emberek, érdekcsoportok a
világnézeti kérdéseket is a „schengeni határok logikája” alapján kívánják
megoldani, mely elmossa a határokat, ám megmaradnak az ellentétek. Hogy
ez jelent-e valódi megoldást, ugyancsak a schengeni határok alapján
mondhatjuk: igen is és nem is.
Az egyházak, felekezetek, vallások kérdésében is egyre inkább ez a fogalom
kíván több teret nyerni. Sokszor még arra is képesek az emberek, hogy
(közömbösségük, ismerethiányuk avagy részleges ismereteik folytán)
egymásnak ellentmondó igazságtartalmakat is elfogadjanak, vagyis „neked
is igazad van és neki is igaza van”. Éppen ezért lehetett – legalábbis a
vallási történésekben érdeklődő nem katolikus emberek számára – megosztó
hatású a Katolikus Egyháznak a Hittani Kongregáció által 2000-ben kiadott
Dominus Iesus (Az Úr Jézus) kezdetű nyilatkozata, s mivel a dokumentum
nem elégszik meg azzal, hogy a Katolikus Egyházat az egyre terjedő vallási
spaletta csupán egyik lehetséges választásának tekintse. Lehet, hogy
kívülről az egyháztól és vallástól távol állók számára indifferens kérdés,
hogy ki, melyiket választja. De a kereső emberek és a hitüket gyakorló
katolikusok számára egyáltalán nem mindegy, hogyan határozza meg magát
Egyháza és ezáltal az egyes hívő saját katolikus önazonosságát.
A dokumentum sokak számára a párbeszéd feladását jelenti, mások számára
(még protestánsok között is) éppen a párbeszédet segíti. Hitünk és az egyház
egységének szempontjából fontos a helyes alapokon történő párbeszéd, hisz
a kompromisszumok is csak bizonyos határt érinthetnek. Ha feladjuk a
Szentírás és a szenthagyomány tanítását, akkor nemcsak az elmúlt 2000
évet, vértanúk és szentéletű emberek hitét tagadjuk meg, hanem a magát
kinyilatkoztató Isten igazmondását és tanításának bizonyosságát is. A
szeretettel teljes párbeszéd és egységkeresés nem nélkülözheti a megismert
igazsághoz való ragaszkodást.
A dokumentum elismeri Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának teljességét és
véglegességét, az embert üdvözítő tanítás misztériumának egyetlen és
egyetemes voltát, és az Egyház egyetlenségét és egységét. „Hisszük, hogy
ez az egyetlen igaz vallás a katolikus és apostoli Egyházban létezik, melyre
az Úr Jézus rábízta a feladatot, hogy terjessze el az összes ember között”
megbízva tanítványait a hit terjesztésével és a keresztelés parancsával.
Czapkó Mihály, káplán

