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 Templomainkban ma, nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Isten
áldja meg őket mindazért, amit gyermekeik iránt szeretetből tesznek, és
kapják meg bőségesen érte jutalmukat. Itt a földön gyermekük viszont
szeretetében és odaát a mennyben a Szűz Anya oltalmában éljenek.
 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 5 órakor
tanácskozás lesz, melyen az elsőáldozás és a bérmálkozás megrendezését
és szertartásrendjét egyeztetjük.
 Május 7-én csütörtökön az egri Bazilika-főszékesegyház felszentelésének
évfordulója lesz. Az egyházmegye minden templomában megemlékeznek
erről a felszentelésről a szentmise keretében.
 Jövő szombaton, május 9-én Schönberger Jenő szatmári egyházmegye
püspöke a Szatmáron működő szerzetesekkel egynapos zarándoklatot tesz
Mátraverebély Szentkútra. Visszafelé meglátogatják a Ferences templomot
és a Szent Bertalan Templom Kincstárát. A zeneiskola oldalán elhelyezett
Hám János püspök emléktáblájánál megállnak egy tiszteletadásra. Szívesen
látjuk egy rövid fogadás erejéig a püspök atyát és kíséretét, emlékezve a
tavaly nekünk nyújtott kedvességért, melyet zarándok utunkon, Szatmári
püspökségen kaptunk. Terveik szerint délután fél 4-re érkeznek.
 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.
 Két hét múlva május 17-én elsőáldozás lesz Gyöngyösön és
Gyöngyössolymoson. Gyöngyösön a 9 órai szentmisén, Solymoson pedig a
10 órai szentmisén fognak áldozni a gyerekek. Előtte szombaton próba és
gyóntatás 9 órakor Gyöngyösön, 10 órakor Gyöngyössolymoson.
 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
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Ezek a mai fiatalok mennyire másak, mint mi voltunk – szokta
megjegyezni közülünk, felnőttek közül olykor egykét kritikus.
A megjegyzés rendszerint akkor hangzik el, amikor valamit
helytelenítünk vagy elmarasztalni akarunk az ifjú korosztály
körében. Valljuk be, van ebben némi nosztalgia is az iránt az
életkor iránt, akik mi már nem leszünk, és az iránt a
szemtelenség iránt is, amit mi már nem engedhetünk meg
magunknak. Talán az egyetlen olyan alkalom és helyzet,
amikor nem mondjuk hogy mennyire más volt ez a mi
időnkben, mint manapság – az a ballagás. Mert az valahogy
időtlennek tűnik. Mint ha megállna az idő, és bár tudjuk, hogy
tavaly mások ballagtak, és jövőre is mások fognak elballagni
mint az idén, mégis mint ha minden ballagás egy végtelenített
film lenne, ami körbe körbe jár, és ismétlődik újra. Van
azonban mégis valami, a mai ballagások körében, ami más
mint évekkel ezelőtt. A templom és az iskola. Hogy immáron
nemcsak a versben került össze, egymás mellé, hanem a
valóságban is együtt van, hiszen városunk ballagó diákjai
jelentős számban az iskolai ünnepség után elindulnak a
templomba, hogy megköszönjék a mögöttük hagyott négy
vagy nyolc esztendőt.
Idős nénikről és öreg bácsikról volt szokás, leginkább falusi
környezet szerint megjegyezni, hogy ballagnak a templomba,
ballagnak a misére. És lám, nem kellett teljesen kihalnia annak
a nemzedéknek, akik számára még közismert volt a templom
és az iskola együvé tartozása, és látunk csodát: fiatalok
ballagnak nemcsak az iskolából el… hanem a templomba be
ezen ünnepen, hogy hálát adjanak. A gyöngyösi Nagytemplom
sekrestyéjében van egy falifogas, ahová a miséző atyák, és a
minisztránsok kabátjaikat akasztják, amikor felöltik a
szertertásban használt ruháikat. Erre a fogasra akasztottam
2012 május 4-én az első tarisznyát, amelyet az elballagó
diákok, nekem, az iskola plébánosának a vállamra tettek. Most
a negyedik tarisznya is ott lóg már a sekrestyében. Azt jelzi ez,
hogy a Vak Bottyán Középiskola éppen egy teljes diáksereget
eresztett ki azóta, hogy egyházi lett. A mostani ballagás
kapcsán elhangzott Ternyák érsek atya útnak indító szava is:
„Isten áldását és védő oltalmát kérem egész életetekre!”
Juhász Ferenc plébános

Lelkiség:

A Szűzanya hónapja

Május a Szűzanya hónapja, amikor is esténként elimádkozzuk a májusi, vagy
loretói litániát. Ez a litánia egy valódi kincsesláda, ahol minden egyes
megszólítás egy-egy drágakő, ami mutatja számunkra Isten gazdagságát,
amiből Szűz Mária is túláradóan részesedett. A loretói litánia egy régi
imádság, mert már az 1500-as évekből vannak feljegyzések róla. Másrészt
viszont élő imádság is, hiszen a közelmúltban is kerültek bele új
megszólítások. Például 1903-ban XIII. Leó pápa gazdagította a litániát a „Jó
tanács anyja”, 1917-ben XV. Benedek a „Béke királynője”, 1980-ban Szt. II.
János Pál az „Egyházunk anyja” és 1995-ben a „Családok királynője”
megszólításokkal. Ha belegondolunk az évszámokba, az akkori történelmi
helyzetbe, akkor nagyon is érthetővé válik, miért tették hozzá a litániához pont
ezeket a megszólításokat a pápák, mindig bízva a Szűzanya közbenjárásában.
Éppen így gondolhatunk a saját életünkre is, amikor bizonyos időszakokban –
bizonyos helyzetekben a Szűzanya különösen is, mint a „Jó tanács anyja”, a
„Betegek gyógyítója”, mint „Csodálatos anya” vagy más módon állt
mellettünk. Talán érdemes most májusban minden nap egy köszöntésről
elmélkedni, imádkozni és gondolkozni. Nemcsak a megszólítás jelentésén, a
kapcsolódó szentírási részeken, hanem azon is, hogyan tapasztaltuk meg
mindezt az életünkben, mit jelent ez számunkra. A hónap így sem elég, hogy
az összes megszólításra sor kerüljön, de bizalommal kérjük az „Isteni
kegyelem anyját”, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezek a nagyon tömör
kifejezések egyre inkább elmélyüljenek és egyre inkább a személyes
imádságunkká váljanak.
Varga Pál, káplán

Teológia:

Ismered-e az Eukarisztiát? (2)

Szeretettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy rövidesen búcsút
mondotok annak az iskolának, amelyben oly sok mindent megtanultatok. Az
egyházi iskolának a tanítás mellett az is célkitűzése, hogy jobb emberekké
nevelje diákjait. Iskolátok Istenhez és az Egyházhoz is közelebb akart vinni
benneteket. Bízom benne, hogy iskolátok mindhárom célkitűzést
megvalósította, amelynek eredményeként okosabbak lettetek, jobb emberekké
váltatok és megismertétek a kereszténységet. Isten áldását és védő karjának
oltalmát kérem egész életetekre!

A kereszténység első és második évezrede a liturgia (és ezen belül az
eukarisztikus imák) tanulmányozása terén alapjaiban különbözik. Az első
évezred egyházatyái, nagy teológusai a liturgiát a liturgikus ünneplés alapján és
abból kiindulva próbálták megérteni és értelmezni. Az imádságon keresztül
tudjuk magát az ünnepelt misztériumot megérteni. Imádkozzunk, hogy
higgyünk! Higgyünk, hogy tudjuk mit és hogyan higgyünk! Ennek legszebb
formája és alkalma a templomban összegyűlt keresztény ünneplő közösség. A
pap magyaráz, tanít, de nem ő áll a középpontban, hanem az oltár, amely s aki
az igazi tanítómester. Az oltár és az azon megjelenő misztérium hitünk
középpontja. A lex orandi (imádság törvénye) nemcsak a hittanulóknak, hanem
a papnak is kimeríthetetlen és folytonosan kutatandó forrás marad. Vagyis ha
meg akarjuk érteni az Eukarisztia titkát, figyeljük és ízlelgessük a pap
imádságát. De nem elég csupán az átváltoztatás szavaira szorítkoznunk: „ez az
én testem” vagy „ez az én vérem”. A teljes eukarisztikus imát meg kell
ismernünk, hiszen az a szívek felemelésével, a hálaadással, a Szentlélek
hívásával kezdődik. A Szentlelket kérjük, hogy adományainkat változtassa át,
hogy majd azok minket magunkat is átváltoztassanak. Szent Ambrus sosem
választja el beszédeiben az átváltoztatás szavait az azt körülölelő fontos
imádságtól, az eukarisztikus imát a maga teljességében szemléli.
A második évezred metodológiája a teológia művelésében már változást mutat,
mely látszólag nem nagy, de a hitünk megélése szempontjából már döntő lehet.
Az iskolában, egyetemeken különböző „formulákba zárt” teológiai
eszmefuttatások részekre szedték az eukarisztikus imádságot is, mintha külön
részekből állna és nem egy egységet alkotna s ezzel – csupán az érvényességre
koncentrálva – az átváltoztatás szavait hangsúlyozták ki, a többi imádság
jelentőségét pedig észrevétlenül kisebbítették. Sok teológus úgy elemezte az
eukarisztikus imádságot, mint egy órás, aki apró darabokra szedi az órát és
csak egy-egy résszel foglalkozik. Viszont minden egyes alkatrész csak a
többivel együtt alkotja az órát. Valamelyik hiánya már a teljes óra működését
akadályozza, s az óra már nem is óra. Az iskolában a tanár ül középen, ő a
tudás forrása, ő tanít, de csak szemléltetni tud. Fontos, hogy hitünket igazán
megérteni csak ott tudjuk, ahol a Szenttel találkozunk. A templom tanít minket.
Nemcsak az előttünk sok generációval élt embereket, akik nem tudtak írni,
olvasni és a templom mint a szegények Bibliájaként szolgált nekik. A templom
nem ismeretterjesztő kiadvány, hanem számunkra ma is AZ imakönyv.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek

Czapkó Mihály, káplán

-------Kedves Ballagó Diákok!

