Hirdetés

Közelebb az Úrhoz

 Április 13-án hétfőn délután 3 órakor az Erzsébet-templomban fatimai
engesztelő imaóra lesz, utána pedig szentmise ugyanott. A
Nagytemplomban nem lesz esti szentmise.
 Április 17-ém pénteken este 7 órakor a Pátzay János Katolikus
Zeneiskola Nagytermében, a kárpátaljai magyarokat segítő koncert lesz.
Fellép a Sound of Spirit és barátai könnyűzenei énekegyüttes, művészeti
vezetője: Nagy Gábor. A helyszínen gyűjtött pénz- és tartós élelmiszer
adományt a karitászon keresztül juttatják el a rászorulóknak.
 Azon elsőáldozásra készülő gyöngyösi gyerekek szüleinek, akiknek
gyermeke nem egyházi iskolába jár, és a Szent Bertalan-templomhoz
tartozik, jövő pénteken du. 5 órakor szülői értekezletet tartunk a
plébánia konferencia termében.
 A mai vasárnap az Irgalmasság vasárnapja. Teljes búcsú nyerhet az
ismert föltételek mellett (gyónás, áldozás, miatyánk, üdvözlégy,
hiszekegy, a pápa szándékára).
 A tavaly októberi Rózsafüzér Társulati Zarándoklatunkat ez évben is
megszervezzük hasonló időszakban: október 8- 9- és 10-én. A tavaly
elmaradt Szeged, Csanád, Temesvár, Máriaradna, Arad, Gyula –
útvonalon. A máriaradnai kegyhely azóta elkészült, és színpompásan
tündököl.
 Kérjük adja adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak! Technikai
szám: 0011; és a Szent Bertalan Alapítványnak: 19921835-1-10.
Köszönjük!
 A Felsővárosi Szent Bertalan Plébánia gazdasszonyt keres. Nagy
szükségünk lenne egy tiszta, pedáns, szívesen dolgozó vallásos
asszonyra, aki 50 év körüli és viszonylag független (gyermekei már
felnőttek). Főállású munkaviszonyban, napi 8 órás munkaidőben, és
egyéni, esetenként változó munkarendben. Érdeklődni telefonon lehet, a
(30) 543-84-24-es számon. A plébánia lelkipásztorai szeretnének hosszú
távú megoldást találni. Jószívű, jókedvű, egészséges lelkületű
gazdasszonyt keresünk. Sütni-főzni tudók előnyben!
 A Gyöngyössolymosi Takarékpénztár csődje miatt a Gyöngyössolymosi
Egyházközség bankszámláján szereplő összeg teljes egészében
kárrendezésre került, és az egyházközség számlát nyitott a Gyöngyösi
Takarékszövetkezetnél, ahová a kártalanítási összeget utalták.
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

Az igazat megvallva mindig is vonzódtunk a hit szelleméhez,
gyerekkorunk óta volt a lelkünkben egy szikra a nővéremmel,
és titkon arra vágytunk, hogy egyszer megtapasztalhassuk,
érezhessük magunkon. A keresztség szentségében már
részesültünk, egykori rokonunk H. Tóth Lajos plébános
keresztelt meg bennünket. Mindkettőnk életében váratott
magára a pillanat, ami meghozta számunkra a hit melletti
személyes döntést. Váratlanul kórházba kerültem és egyik
este fájdalmaim közepette úgy éreztem, mintha állna valaki
az ágyam mellett, fogná a kezemet és biztatna, hogy minden
rendben lesz! Akkor tudtam, hogy a Mindenható segített
átvészelni ezeket a napokat, én pedig megfogadtam, hogy
szeretnék hozzá közelebb kerülni. Egy régi kedves
ismerősünktől, Katalintól hallottuk, hogy indul felnőtt
Katekumenátus a Szent Bertalan Templom Plébániáján. Nem
volt kérdés, hogy csatlakozom hozzájuk és nővérem is
bizonyos belső intuíció hatására elindult velem.
A kurzust a plébános tartotta nekünk. Kéthetente találkoztunk
és kivétel nélkül minden alkalmat lelkesen vártunk, örömmel
jártunk. Felnőttként, pozitívan éltük meg, érdekes dolgokat
hallottunk és sajátítottunk el. Mentálisan sok pluszt kaptunk,
és lélekben mindig egy lépéssel közelebb kerültünk az Úrhoz.
Húsvét éjjelén abban az ajándékban részesülhettünk, hogy
egy csodálatos szentmise keretében elsőáldozók lettünk és
megbérmálkoztunk. Ezt megelőzően részt vettünk első szent
gyónásunkon, amelyet végtelen felszabadultság követett. Az
elsőáldozásunk után szintén megmagyarázhatatlan és
fantasztikus érzés kerített hatalmába, amely még napjainkban
is tart! Ebből az alkalomból utazott hozzánk a nyolcvanegy
éves nagymamánk Törökszentmiklósról, ami szintén nagy
élmény volt számunkra. Végül engedjétek meg atyák, hogy
megköszönjük nektek azt a sok izgalmas előadást, jó szót és
törődést, valamint, hogy bármikor bizalommal fordulhatunk
Hozzátok! Azt kívánjuk minden olyan embernek, fiatalnak és
idősebbeknek egyaránt, akik még nem mentek végig ezen az
úton, hogy ne féljetek felvállalni és emelt fővel elindulni,
mert az Úr végig fog kísérni titeket, és fogja a kezeteket!
Köszönettel a Bezzeg lányok.

Vasárnapi Levél
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Az irgalmasság szentéve
Most vasárnap, húsvét második vasárnapja, több mint egy évtizede egyben
az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Az idén ennek az ünnepnek az előestéjén
hirdeti ki ünnepélyesen Ferenc pápa a rendkívüli szentévet. A pápa már
márciusban bejelentette a szentévet, de a hivatalos kihirdetését a szentévről
szóló pápai bullának (fontos pápai irat) mostanra időzítette. A bulla
tartalmazza a szentév kezdetét és véget, valamint a lelkületet, szándékot és a
remélt gyümölcsöket. A kihirdetés időpontja is jelzi, hogy a szentév témája
az „irgalom” lesz. Utoljára 2000-ben, a millennium kapcsán volt szentév,
amely a gyónás és a vezeklés, az ellenségek közötti kiengesztelődés, és a
megtérés éve volt.
Mit is jelent a szent év? Egyszerűen fogalmazva egy nagy ajándék
számunkra és a kegyelem különleges ideje. A szentév eredete az
Ószövetségre nyúlik vissza, amikor is 50 évenként a földeket parlagon
kellett hagyni, az idegen kézre került földeket vissza kellett adni az eredeti
tulajdonosuknak és egyfajta szabadulást jelentett a szolgaságból. Ennek
analógiájára az egyházban a szentév a bűn rabszolgaságából való
szabadulásban, a megtérésben segít. Például a szentév ideje alatt nagyon
egyszerűen lehet teljes búcsút nyerni, vagyis a bűnért járó ideig tartó
büntetés elengedését. Ezen kívül a szentév nagyon jó alkalom a pápával
való találkozásra, a Rómába való zarándoklásra.
A szentév Isten
irgalmának egy megfogható jele, amely az Egyházon keresztül árad ki, és
hív minden embert a megtérésre. Számunkra is hívás, hogy adjunk hálát és
éljünk mindazokkal az ajándékokkal és irgalommal, amelyben részesülünk!
Varga Pál, káplán

-------Képviselőtestületi tagok találkozója Egerben
Április 25-én szombaton az Egri Bazilikában, az újonnan megválasztott
egyházközségi képviselőtestületi tagoknak találkozó lesz. A találkozóra a
gyöngyösi, gyöngyössolymosi, a karácsondi és a mátrafüredi egyházközség
képviselőtestület tagjai közös autóbusszal, együtt utaznak. Kérek minden
egyházközségi képviselőtestületi tagot, szíveskedjék szabaddá tenni erre a
napra magát, és részt venni ezen a közös nagy rendezvényen. A rendezvény
mottója: „Krisztus követségében Járunk”. A program 9.00 órától közös
imádsággal veszi kezdetét. Kérem az egyházközségi képviselőtestület világi
elnökeit, szíveskedjenek megszervezni a jelentkezést és a névsort átadni a
plébánián. Az utazáshoz az autóbuszt ingyenesen biztosítjuk.
Plébános

APOSTOLI Egyház (2)
Az apostolok feladata Jézus földi működése idején a tanúságtételre
összpontosult, bár tudjuk, hogy nem a legszorosabb tizenkét tanítványt,
hanem a hetvenkét tanítványt egy bővebb tanúságtevő útra küldte el.
Gyógyítottak, ördögöket űztek ki, és hirdették, hogy mindaz, amiről
Keresztelő János beszélt és jövendölt, Jézusban valóban megvalósult.
Jézus rajtuk keresztül akarja földi működését folytatni és a legfontosabb
feladatait állandósítani ebben a látható és egyben véges világban. Az
apostolok ezentúl már nem csupán küldöttek, hanem helyettesek, Jézus
helyében és Jézus nevében fellépő tanítványok. Jézus nevében fellépni
igazán hitelesen pedig csak úgy lehet, hogy valakinek hiteles megbízása
van, hogy valaki Isten kegyelméből az ő hatalmával felruházott személy.
Bizonyára nem lehet erre jelentkezni álláshirdetéseken. Jézus követése
megkívánja a személy elköteleződését és ezt nem jutalomért cserébe teszi
meg! Ha szükségszerűen földi jutalmakat is élvez a tanítvány, nem nőhet
nagyobbá, az Igazi Jutalom, ami Isten maga! Az Egyház apostolisága a
tanítványok apostoli mivoltát is jelenti, tudniillik, az apostolok Jézushoz
való szoros kötődését és az ebből fakadó igehirdetői lelkületet.
A tanítás és a tanúságtétel hiteles továbbadása megkívánja a hiteles(ített)
szolgák jelenlétét az egyházközösségben, akiket a Szentlélek ken fel és ő
garantál. A Szentlélek áldó kegyelme az apostoli jogfolytonosságon
keresztül is Egyházunk fontos jellemzője lett. Biztosak lehetünk, hogy az
apostolok utódaiként felszentelt püspökök Jézus hiteles tanítását adják át.
A püspökök egysége Péter székével valóban az apostolok Péterrel való
egységét jelképezik és jelentik. Utalás, de egyben egyértelmű jelentés is!
Szolgálatuk tehát az Ő küldetésének folytatása: „Aki titeket befogad, engem
fogad be” – mondja Ő maga a Tizenkettőnek (Mt 10,40) (KEK, 858).
„Az egész Egyház apostoli, amennyiben Péter és az Apostolok utódain
keresztül hit- és életközösségben marad eredetével. Az egész Egyház
apostoli, amennyiben az egész világra küldetik; az Egyház minden tagja,
különböző módokon ugyan, de részesedik ebben a küldetésben. […]
Apostolkodásnak nevezzük a titokzatos test minden tevékenységét, mely
arra irányul, hogy Krisztus országát a földön mindenütt terjessze” (KEK,
863).
Czapkó Mihály, káplán

