Hirdetés

„Az én szerzetesem”

 Ma van a Jó Pásztor vasárnapja. A papi és szerzetesi hivatásokért való
könyörgő nap. Gyöngyössolymoson, Mátrafüreden és az esti
Nagytemplomi szentmisén a Gyöngyösorosziban lakó Jó Pásztor
Nővérek mutatkoznak be, és elbeszélik mi a fő tevékenysége
rendjüknek, Orosziban, az országban és szerte az egész világon. A mai
vasárnap ugyanakkor a jó termésért való imádság vasárnapja is. A
szentmisék elején búzaszentelés lesz.
 Pénteken elsőpéntek lesz, és egyben május elseje, munkás szent József
ünnepe. A Nagytemplomban szentmisék alatt gyóntatunk, és a
szentgyónásukat elvégezhetik a Jézus Szíve tisztelők.
 Jövő vasárnap a szentmiséken köszöntjük az Édesanyákat és a
Boldogságos Szűz Máriát, mennyei édesanyánkat is; a Rákóczi Ferenc
Katolikus iskola diákjai a Szent Bertalan-templomban a délelőtt 9 órai
szentmisén mondják el köszöntőjüket.
 Május hónapban hétköznapokon a Nagytemplomban az esti szentmise
után elvégezzük a litániát. Vasárnaponként azonban az esti szentmise
előtt végezzük egy negyed órával.
 Május 2-án szombaton elkezdődik a jegyesoktatás 2. turnusa a
Felsővárosi Plébánia konferencia termében. Az este 7 órakor kezdődő
oktatásra jöjjenek el mindazok, akik ebben az évben szeretnének
házasságot kötni, és az első turnusban nem végezték el a jegyesoktatást.
 Május 4-én a Felsővárosi plébániához tartozó hitoktatóknak du 4 órakor
tanácskozás lesz, melyen az elsőáldozás és a bérmálkozás
megrendezését és szertartásrendjét egyeztetjük.
 Kérjük adja adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak! Technikai
szám: 0011; és a Szent Bertalan Alapítványnak: 19921835-1-10.
Köszönjük!
 A Gyöngyösi Szent Bertalan-templom hangosító berendezésére a
templom bejáratánál elhelyezett csekkeken lehet adományt befizetni.
Kérjük a csekkre írják rá üzenetként: Templomhangosítás.
 „Ez az a Nap”! – rendezvény lesz május 30-án a Budapest
Sportarénában. Istendicsőítő közösségi alkalomra hívják a plébániák
fiataljait és lelkes fiatal felnőttjeit, részletes információ, a
www.ezazanap.hu weboldalon.
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

A szerzetesek évében a Magyar Kurír katolikus hírportál
elindított egy oldalt, amire bárki írhat olyan szerzetesről, aki
az ő életében meghatározó volt. A mai vasárnapon, a papi és
szerzetesi hivatások vasárnapján, a szerzetesi hivatást
szeretnénk kiemelni azzal, hogy a környéken sokunk által
ismert Borsos József pálos szerzetesről Dobróka László írását
közöljük, a Magyar Kurírról. Borsos József nemcsak azért
kedves szerzetes számunkra, mert ezen a tájon folytatta papi
működését, hanem ezért is, mert a szerzetesek eltiltása idején
egri egyházmegyés papként, „rejtett pálosként” szolgált. Íme
tehát a februárban megjelent vallomás az ismert pálos
atyáról:
„Az én szerzetesem Borsos József atya, aki az egyetlen
magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend tagja. Miért is?
Életem egy nagyon nehéz időszakában találkoztam vele, több
mint húsz évvel ezelőtt. Nem kérdezett, nem presszionált, de
oly mély beleérzéssel és hittel mondta homíliáit, mintha csak
nekem szóltak volna. Feltöltött és segített – talán
megmentett. Lángoló, Istenbe vetett hite, Jézus Krisztus
iránti mély szeretete, a Szűzanya feltétlen tisztelete, az
emberek felé történő mindig megértő és szeretetteljes
odafordulása segített ismét rátalálni a helyes útra. Megtalálni
ismét az Urat, és ezáltal a lelki békémet is. Köszönöm! De
tudom, hogy nemcsak nekem, hanem sokaknak segített
pályájuk során, hogy újra Krisztus-követővé váljanak.
Szerzetesi életének példája nyomán sok papi és szerzetesi
hivatás indult el vagy erősödött meg. Pap, de legfőképpen
pálos szerzetes ő. Életvezetése sok embernek mutatott példát
és adott egyfajta mércét, melyet, remélem, sokan követnek.
Adjon a Jóisten sok kegyelmet, hosszú, boldog életet, erőt és
egészséget, hogy még sokáig legyen segítségünkre, és
emeritus tartományfőnökként segítse a pálosok növekedését,
erősödését.
Mert ma is igaz Pázmány Péter bíboros pálosokkal
kapcsolatos megállapítása: „Ha tudni akarod az ország soros
állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat
fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll
szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az
ország is felemelkedőben van.”
Dobróka László
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Lelkiség:

Meghívás - hivatás

Mit jelent a meghívás, a hivatás? Ez valamennyire mindig
megmagyarázhatatlan titok marad. Jeremiás prófétának azt mondta az Úr,
hogy „mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt
megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek
javára” (Jer 1,4-5). Sok szentnek az egyik vagy mindkét szülője is szent
volt. Például Szt. Ágoston püspök édesanyja Szt. Mónika volt, vagy Kis Szt.
Teréz szerzetesnő szüleit is hamarosan szentté fogják avatni. Nagyon sok
pap és szerzetes említi a családjuk, a helyi közösségük fontosságát, amikor a
hivatásukról beszélnek. A papi és szerzetesi hivatások ügye, amelyre most
vasárnap különösen is emlékezünk, valóban mindenkit érint. Nemcsak azért,
mert mindenki tud imádkozni vagy tenni a hivatásokért, hanem azért is,
mert mindannyian először is a keresztény hivatásra vagyunk meghívva,
amelyből a papi és szerzetesi hivatások is kivirágzanak. Ahogy Ferenc pápa
is írja a hivatások világnapjára írt üzenetében: „Minden keresztény hivatás
gyökerénél megtalálható a hit megtapasztalásának ez az alapvető
mozzanata: hinni azt jelenti, hogy kilépünk saját magunkból, énünk
kényelmességéből és rugalmatlanságából, hogy életünk középpontja Jézus
Krisztus legyen.” De a meghívás mindig valami nagyszerű dologra szól, ami
túlszárnyalja az elképzeléseinket, mert „elindít az öröm felé, amelyet az
Istennel és a testvérekkel való közösség jelent.” Annak ellenére, hogy még
egy éve sem vagyok pap, de ezt az örömet én is megtapasztaltam. Nemcsak
az örömnek, hanem Isten nagy tetteinek is tanúja lehettem: ahogyan a
megtérőknek új életet ad a hitben.
Varga Pál, káplán

-------Bertalan Barátai Tábor
A Gyöngyösi Felsővárosi Plébánia a hozzátartozó egyházközségek
gyermekei számára nyári oratóriumot (lelki programokkal szervezett tábort)
rendez, sok játékkal, sporttal, kirándulással és kreatív foglalkozásokkal. A
(oratórium) az általános iskolás gyermekeknek és szüleiknek segítség,
június hónapban, az iskolai év befejezése után. Tervezett programok:
tánctanulás, balett, sport- és ügyességi játékok, félnapos strand, kirándulás,
festés, előadások. Három helyszínen, összesen 200 gyermekrészvételére
számítanak. Időpontok: 2015. június 16-tól 19-ig az alsósoknak (10 éves
korig); 2015. június 22-től 26-ig a felsősöknek (11 éves kortól). Jelentkezni
a jelentkezési lapon a hitoktatónál lehet.

Teológia:

Ismered-e az Eukarisztiát? (1)
Ismered-e az Eukarisztiát? Ismered-e a szentmisét? Ezzel a kérdéssel fordul
olvasójához az egyik olasz jezsuita teológus, aki nem csupán kérdést tesz
fel, hanem a könyve címében már meg is szólítja az olvasót? Kedves
Testvérem, aki most olvasod ezen sorokat, ismered-e a szentmisét?
Maga a misztérium kikutathatatlan, kifürkészhetetlen, csupán amennyire
Isten megadja nekünk kegyelméből. A most kezdődő teológiai ismertetések
viszont arra szolgálnak, hogy a szentmisének már belénk ivódott
„gyakorlata”, a válaszok ismerete egyre inkább érthető legyen és meglássuk,
hogy milyen ősi hagyomány áll egy-egy mondat mögött. A szentmise részei
közül leginkább az eukarisztikus imádságokkal szándékozok foglalkozni,
hiszen a legfontosabb része ünneplésünknek éppen az átváltoztatás
mozzanata, s ha ez kimaradna, akkor már nem is beszélhetünk szentmiséről,
csupán igeliturgiáról!
Bár az eukarisztikus ima a pap imája, így tehát a hívek nem imádkozzák, de
lélekben odafigyeléssel az ima részesei ők is. Nem csak sajátos részei teszik
igazán papi imádsággá, hanem a papság fölszenteltsége révén a nép nevében
a népért terjeszti kéréseit a mindenható Atyaistenhez, hogy Fia áldozatára
tekintve bőségesen részesítsen kegyelmeiben minket és mindazokat az élő,
ill. elhunyt testvéreinket, akikért imádkozni szándékozunk, vagy akikért
magát a szentmise bemutatását kértük.
Számos eukarisztikus imát találhatunk a Római Misekönyv (latin eredetiből
lefordított) magyar kiadásában. Azonban nem mindegyiket imádkozzuk
hasonló gyakorisággal. Csupán a hosszúságát tekintve vannak rövidebb, ill.
hosszabb eukarisztikus imák. A rendszeres templomba járók talán a
tartalmuk alapján is már jól meg tudják különböztetni őket. De mivel nem
látnak bele a misekönyvbe, nem tudják, hogy melyiket imádkozza a pap. A
most induló liturgiai ismertetések éppen ezt szolgálnák, hogy valójában a
hitünk legfontosabb misztériumát megjelenítő imádságokat közelebbről is
megismerhessük és betekintést nyerhessünk a misekönyv e központi
jelentőségű lapjaiba.
Az eukarisztikus imát azért is fontos megismernünk a maga teljességében,
hogy az átváltoztatás – csengetéssel is jelzett – pillanatait megelőző és azt
követő imádságokat is mélyebben megértsük. Ha az imádságot nem csupán
halljuk, hanem a maga biblikus, liturgiatörténeti egységében is értjük,
sokkal mélyebben éljük meg a szentmisén való részvételünket. Szent X.
Piusz pápa hőn óhajtott vágya ekkor válhat valóra, hogy a hívek ne
hallgassák a szentmisét, hanem legyenek részei a közös ünnepnek.
Czapkó Mihály, káplán

