Hirdetés

Isteni Irgalmasság Nyáregyházán

 Gyöngyössolymoson a templom sekrestyéjében ezen túl hétköznapokon
du 3 és 5 óra között tartunk ügyeletet. Kérjük a kedves híveket és
mindazokat, akik egyházi ügyeket intéznek, ebben az időpontban
keressék Ács Imréné Pannikát. Az így megváltozott ügyelet azt is
lehetővé teszi, hogy májusban és októberben az esti ájtatosságot is el
lehet végezni a templomban. Elsődleges szempont azonban az volt,
hogy akik napközben dolgoznak, azok is tudjanak egyházi ügyeket
intézni. Köszönjük figyelmüket!
 Jövő szombaton a képviselőtestületek tagjai közös autóbusszal megyünk
az egyházmegyei találkozóra Egerbe. A busz indulása: Mátrafüredről a
központból negyed 8, Solymosról fél 8, Gyöngyösről (a Zeneiskola elől)
háromnegyed 8, Karácsond negyed 9. Visszaérkezés du. 4 óra körül.
Élelmet nem kell hozni.
 Azoknak a gyermekeknek, akiket helyhiány miatt nem vettek fel a
Rákóczi Ferenc Katolikus Iskolába és fellebbezést nyújtanak be, nem a
plébániára, hanem az iskola igazgatójához kell a fellebbezést
benyújtaniuk.
 A mátrafüredi hívek szép kezdeményezése, hogy a templom előtti
keresztet felújítják. A plébános és a hozzáértők gondossága szerint
történik a munka. Kérjük, hogy csak a plébános által jóváhagyott nyugta
ellenében adjanak anyagi támogatást a kereszt felújítására, a
rosszhiszeműség elkerülése érdekében.
 A Gyöngyösi Esperesi Kerület április 22-én szerdán tartja tavaszi
gyűlését a Felsővárosi plébánián. A kerület papjai és a hívek számára a
közös szentmise a Szent Erzsébet templomban lesz, délelőtt 9 órakor.
Kérjük a Kedves Híveket vegyenek részt nagy számban ezen a
szentmisén.
 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 Gyöngyösi Szent Bertalan-templom hangosító berendezésére a
templom bejáratánál elhelyezett csekkeken lehet adományt befizetni.
Kérjük a csekkre írják rá üzenetként: Templomhangosítás.
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 a kijelentés, miszerint Isten irgalmas, alapvető ténye a
kinyilatkoztatásnak. A Szentírásban több mint háromszáz
alkalommal fordul elő ez a kifejezés. De mi emberek nem
értékeltük ezt eléggé. Az Úr Jézus 1930 és 1938 között
Lengyelországban megjelent Szent Faustina Kowalska
nővérnek, rábízva az Isteni Irgalmasság imádságának
terjesztését. Karol Wojtyla kardinális 1968 szeptemberében a
írta alá Faustina nővér boldoggá avatásának egyházmegyei
folyamatát lezáró határozatot, és már II. János Pál pápa avatta
boldoggá 1993. áprrilis 18-án, majd szentté 2000. április 30án, Faustina nővért, akinek sírjánál ő maga is órákat töltött el
imádságban. A szent pápa 1980. szeptember 30-án tette
közzé a „DIVES IN MISERICORDIA” című enciklikáját az
Isteni Irgalmasságról. Ezzel jelezte, hogy az egyház
elsőrendű feladata az Isteni Irgalmasság hirdetése, gyakorlása
és kérése. 2000-ben pedig elrendelte, hogy a húsvét utáni első
vasárnap, legyen az Irgalmasság ünnepe. Azóta rendeznek
Irgalmasság Konferenciákat világszerte. Hazánkban 2009ben volt az első Országos Irgalmasság Konferencia
Budapesten. Az idén a hatodik alkalommal rendezték meg a
váci
egyházmegyei
Nyáregyházán.
Miért
éppen
Nyáregyházán? Ebben a kis faluban árad a kegyelem.
Létrehozták a szegény gyerekek tanodáját, melyet a „Két
Szív Római Katolikus Plébánia” állandó diakónusa Antal
András szervezett meg. Elmondása szerint kérte a helybéli
iskola igazgatóját, hogy adja oda neki délutáni tanulásra a tíz
legrosszabb „gyereket”. Ebben a munkában van két segítője,
két nyugdíjas pedagógus Kravecz Lászlóné és Farkas
Jánosné, akik ingyen foglalkoznak a gyerekekkel. Ma már
huszonöt gyermek tanul a plébánián. Ha már ott vannak a
gyerekek – gondolták, etetni is kellene őket, így jött létre a
szegények konyhája a plébánián, napjainkban hatvan embert
látnak el meleg étellel. Létrehoztak egy tangazdaságot is,
amely szépen fejlődik. A Konferencia résztvevői előtt kedves
műsorral mutatkoztak be a tanodában tanuló gyerekek,
versikékkel ismertették meg magukat, ettől a hangulat még
vidámabb lett. Akik ott jártunk és imádkoztunk, azt láttuk és
tapasztaltuk, hogy Nyáregyházán valóban az Isteni
Irgalmasság működik.
Királyné Zsuzsa

Vasárnapi Levél
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Evangélium Szt. Márk szerint
A héten lesz Szt. Márk ünnepe, akinek az evangéliumát követjük az idén.
Annak ellenére, hogy ő maga nem tartozott az apostolok közé, de Szt. Pál,
majd később Szt. Péter kísérője volt. Az Apostolok Cselekedetei is említést
tesz róla, mint János Márk. Az evangéliuma is Szt. Péter igehirdetése
alapján született. A húsvéti időben ez az ünnep különösen is jó alkalom arra,
hogy hálát adjunk a gazdagságért, amelyet a négy evangélium jelent.
Emlékszem egyszer egy (nem hívő) ismerősöm miután végigolvasta az
evangéliumokat csak annyi megjegyzést tett, hogy négyszer írják le ugyan
azt. Bár az evangéliumok az ember életét megfordító örömhírt hirdetnek, de
azért van igazság a megjegyzésben. Az evangéliumok valóban ugyan arról a
Jézusról szólnak és ugyan azt a húsvéti jó hírt közvetítik, hogy Jézus
meghalt, de feltámadt. Viszont mindegyik szent író a saját hitén,
személyiségén és stílusán keresztül hirdeti ezt. Nagyon izgalmas
összehasonlítani az evangéliumi leírásokat, mert gyakran szó szerint
egyeznek, de mégis apróbb részletekben, hangsúlyokban eltérnek. Mint
ahogy egy eseményről a résztvevők is különbözőképpen számolnak be, a
saját szavajárásuk szerint, más-más részleteket kiemelve, de mégis ugyan
azt mondják. Az egyezések-különbségek az evangéliumok élet-szerűségét
mutatják: az apostolok pünkösdtől kezdve hirdették az örömhírt és csak
később alakult ki az igehirdetés írott formája. Szt. Márk evangéliuma
például a legtömörebb az evangéliumok közül. Megkapó egyszerűsége
minket is hív, hogy tanúságot tegyünk a húsvéti örömhírről, ahogy az
apostolok is „elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot” (Mk 16,20).
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

Az Egyház mint ANYA
Anya csak egy van. Erre mondhatnánk: Egyház is csak egy van. Ezzel
kapcsolatban három vasárnapon keresztül is elmélkedhettünk. Valójában az
Egyház anya mivolta lehet az, amelyen keresztül az egységét is jobban
megérthetjük. Az Egyház egy, mert anyánkként hordoz minket, megszül az
örök életre. Az Egyház anya, mert belőle gyökerezünk és magunkat, (új)
eredetünket is általa találjuk meg. Belőle születünk újjá és valójában akkor
is anyánk marad, ha megtagadjuk. A keresztségünk lett a hozzá kapcsolódó
köldökzsinór. Felnőtt keresztényként már nem kötődünk hozzá, szabadok
vagyunk. De ha szabadságunk ahhoz vezet, hogy megtagadjuk
gyökereinket, akkor eredetünk ellen fordulunk, múltunkat, életünk forrását
tiporjuk el.
Az Egyházhoz való tartozásunkat Jézus szépen megfogalmazza a szőlőtő és
a szőlővessző kapcsolatáról szóló példabeszédében (vö. Jn 15,1-8). Ha
leválunk, nincs életünk. A Szőlőműves lemetszi azokat, akik nem hoznak
termést. Mindenkinek van lehetősége termést hozni. A lehetőség szintjén
nincs terméketlen ág. Végül látjuk, hogy mégis van.
Szent Ciprián fogalmazza meg továbbá, hogy „Nem lehet az Isten Atyja
annak, akinek nem Anyja az Egyház” (KEK, 30). Az Egyház nem hagyja
magára híveit, hanem továbbra is táplálja őket. Bár felnőnek egy bizonyos
idő után, tudnak gyümölcsöt hozni, mint a szőlővesszők, mégis igénylik az
anya szeretetét, mert rajta keresztül jön az élet.
Sokszor mondjuk, hogy az Egyháznak ebben vagy abban meg kellene
újulni. Sokat elmélkedtünk az Egyházról. Tudunk érte tenni mindannyian,
első sorban magunkon, magunkban kezdve a megújulást. Kizöldülni,
virágot hozni. Megtérésünk illatozó virága, a zöld levelünk által jelzett új
remény, új akarat az a kezdet, amellyel elindulhat a gyümölcs kifejlődése.
Mit kell lemetszeni az életemből? Hogyan teremhet jó gyümölcs? Mivel
tudom megteremteni életemben s keresztény életemen keresztül így már az
Egyházban is a bő termést? Az Egyház én is vagyok. Az Egyház viszont
nem általam lesz azzá, ami. Az Egyház nélkülem is megvan. De Isten nem
akarja, hogy nélkülem legyen. Mindenkinek helyet, termési és életben
maradási lehetőséget kínál. Éppen ezért első sorban a hála mozgassa
keresztény életemet, s ne az elvárások. (Egyház-)Anyám felé legyek első
sorban hálás, hisz oly sok időn keresztül nevelt, míg azzá válhattam, aki
vagyok. Hálánk jeléül pedig legyünk készek támogatni, építeni és
gazdagítani őt életünk gyümölcseivel.
Czapkó Mihály, káplán

