Hirdetés

Papok a szabadságharcban

 Ma nyolc éve, Dr. Ternyák Csaba érsek úr egri érsekké való
kinevezésének. Közös imádságunkban is megemlékezünk róla.
 Ma a Kárpátaljai magyarok számára perselygyűjtés van. Aki így
szeretne eljutatni hozzájuk adományt, az megteheti. Köszönjük! A tartós
élelmiszereket a karitász a város szegényei között osztja ki húsvéti
csomagokat készítve belőle.
 Holnap (hétfő) este 19.00 órakor a Kolpingban Nagyböjti Esték címmel
lelkigyakorlatos előadásokat lesz.. A szerzetesek évében az előadások a
szerzetesi fogadalmakról vannak. a második előadást A tisztaságról,
Czapkó Mihály felsővárosi káplán tartja.
 Március 19-én csütörtökön lesz Szent Józsefnek a Boldogságos Szűz
Mária jegyesének ünnepe. A reggel 7 órakor kezdődő ünnepi szentmise
után elimádkozzuk a Szent József litániát.
 Nagyböjt péntekjein a hívek magukban, vasárnaponként pedig
lelkipásztori vezetéssel keresztutat végeznek a Nagytemplomban. Két
hét múlva március 22-én feketevasárnap, a 9 órai szentmise után a
plébánia-udvaron elhelyezett stációk előtt végezzük el a keresztúti
ájtatosságot.
 Elsőáldozások időpontjai: Gyöngyös-felsőváros május 17-én, 9 óra;
Gyöngyössolymos május 17-én 10 óra; Karácsond: május 24-én
pünkösdvasárnap 8 óra: Mátrafüreden: május 25-én pünkösdhétfőn, 11
óra; Domoszló: pünkösdhétfő, 9 óra, Vécs: pünkösdhétfő, 11 óra.
 A bérmálás ebben az esztendőben május 31-én vasárnap lesz a Szent
Bertalan-templomban a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisén. A
bérmálás szentségét Ficzek László érseki irodaigazgató szolgáltatja ki.
 Karácsondon a tavaly megújult templom megáldása május 31-én lesz, a
délelőtt 11.30-kor kezdődő szentmise keretében.
 Jövő vasárnap nagyböjt 5. vasárnapja lesz, a 9 órai szentmise után
elvégezzük a stációt, a plébánia udvaron felállított stációk előtt.
 Két hét múlva, március 28-án virágvasárnap előtti szombaton, ismét
keresztutat járunk, a Sárhegyre. Aki teheti, vegyen részt ezen a
keresztúti ájtatosságon, ezen a tavaszi mozgást jelentő úton. Nem kell
végigjönni, ki meddig bírja, ott kiszállhat, vagy ott beszállhat. A
Nagytemplomból indul a menet, délután 2 órakor. Körülbelül délután 5
órára ér vissza. A katekumentáus tagjainak is szeretettel ajánljuk a
lélekemelő kirándulást.
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

Gazdag történelmi múltunk igazolja, hogy hazánkban,
amikor küzdelem folyt népünk fölemelkedéséért, a világiak
mellett mindig megtaláljuk a katolikus papokat is. Az 1848–
49-es szabadságharc a magyar néppel sorsközösséget vállaló
papság történetének is egyik legdicsőbb eseménye. Amikor
1848 tavaszán megalakult az első független magyar kormány,
gr. Batthyány Lajos miniszterelnök vezetésével, az ország
hercegprímása: a gyöngyösi származású Hám János
esztergomi érsek a Nemzeti Múzeum előtti téren tábori
szentmisét mutatott be a magyar szabadság békés úton
történő kivívásáért. A miniszterelnök 1848. április 24-én arra
kérte a katolikus papságot, hogy a népet nyugalomra és
rendre intse, nehogy kihívjuk magunk ellen a bécsi kamarilla
haragját. Ez a felhívás minden templomban elhangzott, Hám
János és a magyar püspöki kar jelentős része, lemondott a
tizedről, mert hitték, hogy erre a hazának égetően szüksége
van a forradalmi harcokban. A szabadságharc alatt a legtöbb
püspöki palota, szeminárium és kolostor, szállást adott a
beteg és sebesült katonáknak. 600-ra tehető azon papok és
kispapok száma, akik fegyvert fogtak a haza védelméért.
Néhány név a sok bátor és hős egyházi személy közül:
Czuczor Gergely bencés paptanár, költő. Csaplár Ignác
piarista 28 csatában vett részt, négyszer sebesült meg. Erdősi
Imre piarista, a branyiszkói hős. Gasparich Kilit ferences
atya. Gonzeczky János szatmári egyházmegyés paptanár. Gr.
Kreith József matiszovai görög katolikus parochus híveivel
együtt küzdött. Hoky István rozsnyói líceumi tanár. Koller
József mesztegnyői plébános, országgyűlési képviselő. Laky
Döme keszthelyi paptanár. Liebhardt Lukács egri ciszterci
paptanár növendékeihez csatlakozott. Minikus Vince és
Németh Hugolin simontornyai atya. Pados János
székesfehérvári püspöki jegyző. Réffy Endre kanizsai piarista
paptanár századosi rangig vitte. Répássy Flórián tábori
lelkész. Richter jászói prépost. Rómer Flóris közkatonaként
harcolt, főhadnaggyá nevezték ki. Rónai Jácint a komáromi
nemzetőrök papja. Schmidt Ferdinánd, Sebessy Kálmán és
Kulcsár Fábián csornai premontrei kanonokok. Simon Ferenc
budai várkáplán. Szent Gáli János a piaristák közül elsőnek
jelentkezett. Vidasits Ede a szabadságharc tábori főlelkésze.
(Az Életünk című európai magyar katolikusok lapjából)
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Áldott legyen Szt. József, a Szent Szűz jegyese!
Szent Józsefről, akinek ünnepét ezen a héten ünnepeljük, nagyon keveset
szól a Szentírás. Szt. József megjelenik, mint Szűz Mária jegyese, jelen van
Jézus születésekor és gyermekkorában. Majd a názáreti munkás évek
csendjében eltűnik az evangéliumokból. Reményik Sándor versének
szavaival, amelyet József szájával mond: „Magasságos, / De ki tudja a Te
ösvényedet? / Te vagy az atyja, - én senki vagyok, / Az Evangéliumban
hallgatok, / S hallgat rólam az Evangélium.” Szt. József a hit és a tettek
embere, aki azonnal engedelmeskedik Istennek, még akkor is, amikor Isten
teljesen szétfeszíti az elképzeléseit. Aki nem fél magához venni Máriát és
saját gyermekeként nevelni Jézust, aki felkel éjjel és útnak indul az
ismeretlenbe. Ferenc pápa is elénk állítja Szt. József példáját és most már
név szerint megemlítjük őt a mise szövegében. Szent II. János Pál pápa
külön apostoli buzdítást adott ki Szt. Józsefről (Redemptoris Custos).
Ebben írja: „Amikor tehát annak oltalmába ajánljuk magunkat, akire maga
Isten bízta rá „legdrágább és legnagyobb kincsei védelmét”, akkor egyben
azt is meg akarjuk tőle tanulni, hogyan szolgáljuk „az üdvösség tervét”.
Legyen Szent József mindannyiunk számára Krisztus üdvözítői küldetése
szolgálatában az egyedülálló tanítómester.” A Szentatya feleleveníti az
imádságot: „Távolítsd el tőlünk, ó, legszeretőbb atya, a tévelygés és
romlottság mételyét, védelmezz az égből, ó, legerősebb támaszunk a
harcban, és amint kiragadtad egykor a Kisded Jézust a legnagyobb
életveszélyből, védd meg most is Isten szent Egyházát az ellenséges
cselvetésektől és minden bajtól.”
Varga Pál, káplán

-------A gyöngyössolymosi iskola
 Az Egri Főegyházmegye vezetése felkereste a Klébersberg
Intézményfenntartó Központot (KLIK), a Gyöngyössolymosi Nagy
Gyula Általános Iskola fenntartóját azzal a szándékkal, hogy az iskola
működtetését átvehesse. A tárgyalások megkezdődtek, az ügy az
adminisztrációs folyamatban van. Március 23-án tájékoztató és
tájékozódó fórum lesz a kérdésben. A fórumon az Egri Főegyházmegye
vezetése Gyöngyössolymoson találkozik az iskola dolgozóival és a
szülőkkel.

KATOLIKUS Egyház (2)
Az Egyház katolikussága első sorban Krisztus megváltó tevékenységének
egyetemességé alapul. Jézus megszentelő, megváltó áldozatában minden
kor minden bűnét felvitte helyettünk a keresztfára. A feltámadásban viszont
nem helyettünk, hanem velünk együtt támadt fel. A megkeresztelt emberek
egysége a megváltás általános jellegéből fakad és tesz minket egyenlővé.
A katolikus Egyház egyetemessége a keresztény hivatásból is fakad, hiszen
Jézus mennybemenetele előtt kifejezetten utalt a hit továbbadására és a
megkeresztelésre (vö. Mt 28,19-20). A kettő egybe tartozik. Nem elég a
keresztség kegyelme, hanem meg is kell tanítani a hitjelölteket, avagy a
megkeresztelkedni vágyókat Jézus tanítására, mindarra, amit ő átadott az
apostoloknak. A megtanulni való dolgok mennyisége tehát nem múlhat az
én tetszésemen. Ha valóban Isten akaratát keresem, akkor kikerülhetetlen az
Egyház Krisztustól az apostolokon keresztül működő hitvalló szerepe. Csak
az egyetemes Egyház hitvallásából, hit tapasztalatából tudom Isten akaratát
s egyben saját utamat helyesen megismerni és megítélni.
Az Egyház „mely egyesült a Fővel, teljessége létezik, ami magában foglalja,
hogy az Ő szándéka szerint megkapja Tőle az üdvösség eszközeinek
teljességét: az igaz és teljes hitvallást, a teljes szentségi életet és az apostoli
jogfolytonosságban fölszentelt szolgálatot. Ebben az alapvető értelemben az
Egyház pünkösd napján katolikus volt, és az marad Krisztus
visszajövetelének napjáig.” (KEK 830).
Mint ahogyan a templom kapuján belépünk, ugyanígy találkozunk Jézussal,
aki értünk lett áldozattá, és megadta a lehetőséget, hogy elnyerjük az
üdvösséget. Az Egyház hite által, a Szentíráson keresztül, szentségei és
szentelményei által a ’hogyan’ kérdésre ad választ. Az Istent kereső ember
számára tehát óriási ajándék, hogy az egyetemesen elterjedt egyház
legkisebb szegletében, legegyszerűbb körülményei között is ugyanaz a
gazdagság árad, mivel ha egy és ugyanazon hitet vallják, akkor egységük
által ők maguk is katolikusok. Az egyes hívő, az egyházközség, az
egyházmegye. Az Egyház egysége és egyetemessége nem csupán összeadás.
„A sokféle egyházfegyelmi, szertartásbeli, teológiai és lelkiségi örökség
gazdag változatossága, mely a helyi egyházak sajátja, különösen erős
fényben mutatja meg az osztatlan Egyház katolicitását” (KEK 835).
Czapkó Mihály, káplán

