Hirdetés

A Kálvária stációi – a Stációk kálváriája

 A Kárpátaljai magyarok számára rendezett múltvasárnapi perselygyűjtés
eredménye: Gyöngyös: 223.660-, Ft, Mátrafüred: 18.340-, Ft,
Gyöngyössolymos: 44.350-, Ft., Karácsond: 28.000-, Ft. A tartós
élelmiszereket a karitász és a szervezők a települések rászorultjai között
fogják szétosztani.
 A Cantus Corvinus vegyeskar ma délután 4 órakor Nagyböjti
(Feketevasárnapi) koncertet ad a Szent Bertalan-templomban,
közreműködik a Musica Mansueta zenekar.
 Holnap (hétfő) este 19.00 órakor a Kolpingban Nagyböjti Esték címmel
lelkigyakorlatos előadás lesz. A szerzetesek évében az előadások a
szerzetesi fogadalmakról vannak. A harmadik előadást a szegénységről,
Kárpáti Kázmér Ofm. alsóvárosi plébános tartja.
 Jövő héten, március 28-án 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.
 Katekumenátusban keresztségre és bérmálkozásra készülő fiatalok
találkozása jövő héten kedden este ¾ 7-kor és kedden délután 5 órakor
lesz a plébánián.
 Azoknak, akik a húsvéti szentgyónásukat szeretnék elvégezni a Szent
Bertalan templomban a szentmisék alatt van lehetőség, nagyhétfőn,
nagy kedden és nagyszerdán reggel 7 órától 8 óráig gyóntatunk; a
ferences plébánián pedig nagykeddtől nagy szombatig egész napos
gyóntatási ügyeletet tartanak a ferences atyák.
 A Vak Bottyán Katolikus Középiskola lelki napja lesz 27-én pénteken.
A lelkinap A délelőtt 9 órai szentmisével kezdődik.
 Azoknak, akik gyermekeiket a Felsővárosi plébánián szeretnék
megkereszteltetni, nem szükséges a lakóhely szerinti plébánostól
ajánlást kérnie, viszont kölességünk a lakóhely szerinti plébánost a
keresztség tényéről értesíteni. Ha valaki nálunk szeretne elsőáldozó,
vagy bérmálkozó lenni, szükséges a lakóhelye szerinti illetékes plébános
előzetes hozzájárulása.

Középkori települések szokása volt, hogy domboldalon
megépítették Jézus keresztútjának mását, amely Pilátustól a
keresztre feszítés helyszínéig, a Golgotáig vezetett, kis
kápolnákkal jelezvén a keresztjét vivő Krisztus
szenvedésének egyes állomásait, az un. stációkat. Ennek a
hagyománynak emléke gyöngyösi Kálvária templom is, mely
1720-30 között épült, s melyhez 1794-ben VI. Pius pápa
búcsút engedélyezett. 1810-ben a Canonika Visitatio leírja,
hogy a Kálvária bejárata előtt 4 stáció állt, a külső udvarban
tíz pilléren a többi passiójelenet volt látható. Talán
szimbolikus értékű, hogy 1861-ben éppen Guba Pál
születésének évében a tanács a stáció új képeinek
megfestésével Csathó Ferenc festőt bízta meg, aki el is
végezte a munkát. (…) Guba Pál hazatérése után, 1921-től
folyamatosan részt vett a Kálvária javításában, szépítésében,
felszerelésének gyarapításában. Odavitette a Szent Bertalan
templom feleslegessé vált kegyszereit, a tűzvész után a
Nagytemplom helyreállításakor talált kovácsoltvas-keresztet,
az 1910-ben lebontott Rákóczi-ház homlokzatán állott Szűz
Mária szobrot, s 1940-ben megkapta a Szent Tamás
társulattól azt a Jézus Szíve szobrot, melyet 100 éves
fennállásuk alkalmából Török Kálmán plébános ajándékozott
nekik, s mely túlélte az 1917-es hatalmas tűzvészt. 1933-ban
hivatalosan is megbízták a Kálvária gondnokságával.
Hatalmas tenni akarását jelzi, hogy rendbe hozatta az elvadult
kertet, fákat, virágokat ültetett, a kapuhoz vezető utat
megtisztíttatta. 1935-ben kezdetét vette a Kálvária tatarozása,
mely 1937-38-ban a templom teljes külső és belső javításával
zárult. A megújított Kálvária ünnepélyes megszentelése
1938. március 2-án történt. A munkák közben Guba gyűjtést
indított, hogy a régi stációképeket az akkor egyre népszerűbb
Zsolnay majolikákra cserélje ki. Ezekben az 1938-ban
készült stációkban egészen az 1980-as évek elejéig
gyönyörködhettek az arra sétáló gyöngyösiek. Amikor a
Kálvária pusztulásnak indult Nagy Lajos apátplébános a
stációkat, behozatta a plébánia udvarára. 2014-től pedig,
megújult formában láthatók, aki teheti, ezekben a napokban
nézze meg őket az udvaron, vagy a www.szentbertalan.hu
honlapon.
Dr. Gál Edit nyomán

Gyöngyös Felsőváros, Mátrafüred, Karácsond és Gyöngyössolymos települések
egyházközségeinek kiadványa.
Megjelenik Gyöngyösön, a Szent Bertalan Főplébánián hetente (37-311-143)
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Lelkiség:

A Szentlélek erejéből

Az idei nagyböjt második főünnepe Urunk születésének hírüladása, vagy
Gyümölcsoltó Boldogasszony. Az üdvösségtörténet ezen nagyon fontos
eseményénél jelen van Szűz Mária, Gábor angyal és mintegy a háttérben
meghúzódva a Szentlélek, akire érdemes jobban odafigyelni.
Az
evangélium tanúsága szerint az angyal azt mondta Máriának: „A Szentlélek
száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával”. A hitvallásban
ugyan ezt a kijelentést találjuk, de sokkal tömörebben: „Megtestesült a
Szentlélek erejéből”. Mi ez a Szentlélek ereje? A Szentlélek egyik
szimbóluma, a szél, valóban lehet egy hűsítő simogatás, az „enyhe szellő”
(1Kir 19,12) gyengédsége, de lehet a hegyeket rázó szélvihar is. A hírekből
tudjuk, hogy egy tájfunnak, tornádónak milyen hihetetlen ereje lehet. A
Szentlélek ereje valóban ennyire hatalmas, de nem pusztító, hanem
ellenkezőleg: életet adó, megújító erő. A teremtéskor a Szentlélek ott
lebegett a vizek felett, a hírüladáskor pedig ott lebegett Szűz Mária felett.
Jézus megtestesülése valóban egy új teremtést és életet hozott. Ugyan ez a
Szentlélek és ugyan ez az erő ma is jelen van az Egyházban. Ahogyan Szűz
Mária a Szentlélek által megszülte Jézust, ugyan így a Szentlélek által ma is
születnek új keresztények az Egyházban. Van aki csecsemőként születik
kereszténnyé a keresztségben, van aki felnőttként, de ez mindig a Szentlélek
erejéből történik. A Szentléleknek ereje van megújítani nemcsak az
Egyházat, hanem az életünket is. Mondjunk mi is igent Isten akaratára Szűz
Máriával, hogy a Szentlélek ereje minket is töltsön el és újítsa meg az
életünket!
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, Dr. Ternyák Csaba érsek úr részvételével Gyöngyössolymoson
találkozik az iskola dolgozóival, a szülőkkel, valamint a település
vezetőivel.

Teológia:

APOSTOLI Egyház (1)
Fontos, hogy egy a bíróság elé került ügyet alaposan megvizsgáljanak. A
döntéshozatal folyamatában figyelembe kell venni a sajátos körülményeket,
a bizonyítékokat és bizonyító erejű tényeket. De különösen fontos a
szemtanúk meghallgatása. Ha már nem élnek, akkor az ő hiteles
naplójegyzeteik, leveleik.
Néhány levéllel mi is közelebb kerülhetünk katolikus hitünk
megerősítéséhez, hiszen több apostoltól maradt fenn egészen a mai napig a
különféle egyházközségekhez címzett levelük, így ismerjük Szent Péter,
Szent János, Szent Jakab, Szent Júdás apostol tanítását és – a különleges
módon kiválasztott – Szent Pál apostol tanítói, igehirdetői szolgálatát.
Az Egyházat Krisztus alapította, ő a szegletkő, melyen az egész épület
nyugszik, de az építkezés folytatása nem rendszertelenül folyt. A kövek
egymásra épültek, szorosan egymáshoz simulnak, közük van egymáshoz. Ki
tudja, hogy melyik követ, honnan bányászták ki, a hegy melyik részéből
esett oda, ahová esett, és hogy milyen formában töredezett le, amikor
lefejtették. De a legfontosabb kövek azok, amelyeknek közvetlen kapcsolata
van a lerakott alappal, ők az elsők, akikben láthatóvá vált az épület, és
akikre az építő mer ráépíteni, meri rábízni a jövőt. Az apostolok kapcsolata,
tapasztalata és a Szent-hagyományon keresztül megtapasztalt tanítása
számunkra mérvadó és nem nélkülözhető. Nem tolhatjuk félre, nem
csökkenthetjük a jelentőségüket. Sőt minél inkább távolodunk korban tőlük,
minél inkább elhomályosodik az ő arcuk a történelem sodrásában, annál
inkább kell ragaszkodnunk hozzájuk. Az Egyház apostolisága azt jelenti,
hogy ugyanannak az épületnek vagyunk részesei, amelyet Jézus kezdett el
építeni és az építési struktúrát, a régi, tartós köveket nem cserélhetjük ki
bizonytalanul. „Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele
legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. […] Simont, akinek a Péter
nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, […] Andrást,
Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai
Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.” (Mk 3,14.16-19)
A II. Vatikáni Zsinat Ad gentes kezdetű határozata így fogalmaz: „a tanítás,
a megszentelés és a kormányzás feladatát az Apostoloktól kezdve Krisztus
második eljöveteléig azok segítségével végzi, akik az Apostolok nyomába
lépnek lelkipásztori feladatukban: a Püspökök kollégiuma segítségével,
mely mellett ott állnak a papok Péter utódával és az Egyház legfőbb
pásztorával egységben” (5).
Czapkó Mihály, káplán

