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 Nagyböjti gyűjtés lesz a következő vasárnaptól egy hétig, a nehéz
sorsban élők számára. Tartós élelmiszert gyűjtünk templomainkban
március 8-tól 15-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a
rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk
eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a
segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a
rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük, és legalább 1 kg
adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk
segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. Telefonos adományvonalon
is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os
telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
 Nagyböjti esték a Kolpingban Házban a szerzetesek évében, a
fogadalmakról: a tisztaságról, az engedelmességről, a szegénységről
lesznek előadások. Az előadásokat március 9-étől, minden hétfőn este 7
órakor tartják a város lelkipásztorai.
 Katolikus iskoláknak gyűjtés eredménye Gyöngyös: 121040,
Karácsond: 29660, Gyöngyössolymos:32345. Mátrafüred: 23640
 Az előre tervezhető program miatt már most jelezzük, hogy ebben az
esztendőben az elsőáldozás Gyöngyösön és Gyöngyössolymoson május
17-én lesz. Karácsondon pedig május 24-én lesz. A bérmálást május 31én tartjuk. Azoknak a gyerekeknek, akik Gyöngyösön készülnek az
elsőáldozásra és a katolikus iskolába járnak, minden pénteken du. 4
órától van hittan a felsővárosi plébánia konferenciatermében.
 Március első hetében az általános iskolákban, felmérés folyik és
tájékoztató fórumokat tartanak a szülőknek a hittan és az etika
választható tantárgyak fontosságáról. Azoknak a szülőknek, akik
gyermekeiket megkereszteltették, vagy szeretnék megkereszteltetni,
továbbá egyházi középiskolába kívánják adni, azoknak javasolt, hogy a
hittant válasszák, mert ez is esélyt jelent a felvételinél.
 Két hét múlva, március 15-én vasárnap a szentmisét a nemzetért
mutatjuk be. A szentmise után koszorúzás lesz, kérjük minél nagyobb
számban vegyenek részt a szentmise utáni megemlékező ünnepségen is.
 Elkezdődött a jegyesoktatás. Minden szombaton este 7 órakor tarjuk
azoknak, akik a Nagytemplomban, Gyöngyössolymoson, Mátrafüreden,
vagy Karácsondon szeretnének házasságot kötni.
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Amikor a címben szereplő szót beírtam az oldalra, a
komputer helyesírás figyelője azonnal aláhúzta pirossal.
Azokat a szavakat szokta aláhózni, amelyeket a gép nem tud
értelmezni. Talán nem csak a gép, de az emberek között is
többen vannak, akik nem értik mit jelent ez a szó: skrutínium.
jövő vasárnap a katekumenek számára skrutíniumot tartunk,
vagy is megvizsgáljuk a hitüket. Van-e olyan szinten a hitük,
hogy az alkalmassá tegye őket arra, hogy az egyház
közösségének teljes értékű tagjai legyenek. Ha együtt nem is,
de egyenként mindenképpen fontos, hogy aki ma felnőttként
keresztelkedik meg, vagy részesül az Eucharisztiában, vagy
bérmálás szentségében, az valóban a keresztény hit lényegét
vállalja: közösséget Istennel és közösséget az Egyházzal.
Edit Stein, a fiatal filozófusnő, zsidó létére úgy döntött, hogy
katolikus akar lenni. De ez pontosan akkor történt, amikor
tombolni kezdett a zsidóüldözés. Szülei, barátai azt mondták:
térj át, de ne most. Ne most tagadj meg minket. Azt írja:
hihetetlen sötétség zuhant rá. Érezte, hogy nem akarja
cserbenhagyni zsidó övéit. De azt is érezte, Jézus hívja, hogy
legyen keresztény. Naplójában ez áll: ekkor értettem meg,
milyen súlyos lehet a hit döntése. Esetleg minden emberi az
ellenkezőre hív; teljes sötétség borulhat rád: de érzed belül a
hívást. S válaszolnod kell. S amikor döntött, hihetetlen fény
árasztotta el.
Csütörtök esténként a felsővárosi plébánia falai között
készülnek a szentség felvételére, és egymást is erősítik a
hitben. Akkor azonban amikor a templomban a szertartás
keretében az egyház papja a hitükről kérdezi őket, felnőtt
életük legfontosabb döntése előtt állnak. Elszakadni
valamitől, és odatartozni valakihez. Ezt a döntést mindenki
meghozza élete során, aki Krisztust vállalja, mert nem lehet a
Krisztus melletti döntést kispórolni a keresztény hit
lényegéből. A skrutínium tehát a hit megvizsgálása abból a
szempontból, ahogyan az egyház kéri és elvárja: akar-e a
katekumen, tejes elköteleződéssel Istenre hagyatkozva élni.
Azért nagyböjtben van a hit megvizsgálása, mert a
szentségekben húsvét éjszakáján részesednek a jelöltek. A
nagyböjti időszak a készület ideje. Jó, ha megfontolja
mindenki, vajon az ő üdvössége ér-e annyit saját magának,
mint amennyit Krisztus adott érte: egész életét. Ez a
legnehezebben megválaszolható kérdés, mert talán úgy
vagyunk vele, mint magával a skrutínium-szóval, meg sem
értjük. Vagy talán így mondhatom: alig értjük.
Plébános

Teológia:
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Imaapostolság
A nagyböjt megélésének egyik fontos része az imádság. Természetesen az
imádságunk nagyon sokféle lehet. Az imaapostolság lehetőséget ad arra,
hogy a szívünk együtt dobogjon az Egyház szívével: együtt és egyért
imádkozunk a Pápával és sok millió testvérünkkel. A havi ima szándékok
az egyház életének egy-egy nagyon konkrét és fontos területére irányítják a
figyelmünket, ezzel is tágítva a látóhatárunkat. Még fontosabb, hogy az
imádság valódi részvétel az új evangelizációban, amelyre a pápák oly
sokszor hívnak. Maga az imaapostolság 1844-ben indult Franciaországban,
mint a missziók munkájában való részvétel egy módja. 2000-re az
imaapostolságnak több mint 40 millió (hivatalos) tagja lett. A szándékokra
való imádságnak egyik legfontosabb módja a mindennapjaink felajánlása.
Ahogy a II. Vatikáni Zsinat írja: „a Krisztusnak elkötelezett és Szentlélek
által fölkent világi hívek csodálatosan arra hívatnak és válnak képessé, hogy
a Lélek gyümölcsei egyre bőségesebben teremjenek bennük. Mert minden
cselekedetük, imádságuk, apostoli kezdeményezésük, hitvestársi és családi
életük, mindennapi munkájuk, testi-lelki pihenésük, ha a Szentlélek tölti be,
sőt az élet terhei is, ha türelmesen hordozzák azokat, Jézus Krisztus által
Istennek kedves lelki áldozattá válnak” (LG 34). A most kezdődő hónap,
márciusi imaapostolság szándékai, amelyekért imádkozzunk együtt:
Általános: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt,
az emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.
Missziós: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit a
nő ad az Egyháznak.
Varga Pál, káplán

………………
Pázmány-ritkaságok

A Szent Bertalan Kincstár könyv-gyűjteményének feldolgozása során két
különleges ritkaság került elő. Pázmány Péter prédikációinak kiadása. Az
egyházi év vasárnapjaira és főünnepeire írott beszédeket,a szakirodalom
Pázmány legnagyobb hatású művének tartja. Első kiadása 1636-ban
Pozsonyban volt. A napokban föllelt példány, ennek egy 1695-ben,
megjelent újabb kiadása. Külön értéke, hogy a gyöngyösi származású
Szécsényi György esztergomi érsek adatta ki elődje munkáját. A másik
példány vége csonka, melyet kézirattal pótolt egykori olvasója. Ha hihetünk
a címlapra írt bejegyzésnek, akkor ennek tulajdonosa Madarassy János egri
kanonok és csillagász volt. 1765-ben jegyezte be nevét a címlapra. Egy
évtizeddel később, a bécsi csillagdában volt gyakornok, majd az egri
csillagda igazgatója lett (1774–1784).

SZENT Egyház (2)
A Lumen gentium (42) alapján „a szeretet annak a szentségnek a lelke,
amelyre mindnyájan meghívást kapnak (a krisztushívők): a szeretet
irányítja, formálja és célba viszi a megszentelés minden eszközét”. De
egyben ezzel segítjük elő az Egyház szentté válását is! Az Egyház elhagyása
és egy másik egyház, ill. vallási közösség javára, nem segíti a hívek
egyébként jogos vágyát, hogy szent és méltó közösségnek lehessenek
részesei. Sajnos az Egyházban előforduló visszásságok sokakat
eltántorítanak a közösséghez való tartozástól. A kérdést viszont
mindannyiunknak fel kell tenni saját maga számára: én mennyiben
javítom/rontom az Egyház hitbeli és erkölcsi képét?
Boldog VI. Pál pápa írta 1968-ban (Sollemnis Professio fidei, 19) az
Egyházról, hogy az „szent, jóllehet tagjai között vannak bűnösök is; mert
nincs más élete, mint a kegyelemé; ha ezzel táplálkoznak, tagjai
megszentelődnek, ha eltávolodnak tőle, bűnöket és a lélek szennyét vonják
magukra, amik akadályozzák az Egyház szentségének sugárzását”.
Szükségünk van tehát az Egyházra, mely tagjain keresztül bűnös, de
Krisztus és a kegyelmek gazdag kincstárán keresztül szent. Az Egyház a szó
legszorosabb értelmében a lételemünk. Mindazok, akik ezt felismerték, a
legnehezebb korokban is ki tudtak állni az Egyház mellett és belülről
akarták megújítani. Az Egyház soha nem tűnhet el, nem halhat meg, mert a
Szentlélek élteti, újítja meg és virágoztatja fel. Az Egyházat semmilyen
botrány nem tudja végérvényesen megtörni, mert Isten kegyelme működik
benne, és Krisztus ígérete alapján (vö. Mt 16,18) erős hajlékunkká tette.
XVI. Benedek pápa fejtett ki véleményét a magukat vallásosnak tartó, de az
Egyház közösségét elutasító emberek sajátos elméletéről. Sokan azt vallják,
hogy hisznek Jézusban és sok mindennel egyetértenek, de az Egyházat
elítélik vagy legalábbis nem akarnak szoros kapcsolatot vele (Jézus igen,
Egyház nem). Az emeritus pápa felhívja a figyelmet az elmélet hibájára.
Ezek a személyek – akiknek mindemellett nem vonhatjuk kétségbe jó
szándékukat – nemcsak az Egyháztól vannak távol, hanem Krisztustól is!
(Jézus igen, Krisztus nem). Nem elég Jézus mondásait csodálni, hanem meg
is kell valósítani. Nem elég a bűnbánatról szóló mondatait helyeselni,
hanem meg kell hallani azt is, hogy a szentgyónásban ezt ugyancsak az
Egyházra bízta. Mint ahogyan az Eukarisztia, a szentmise ünneplése sem
egy opció, hanem létszükséglet. „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem
isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53).
Czapkó Mihály, káplán

