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 Hétfőn, kedden és szerdán reggel 7 órakor keresztjáró napokat tartunk a város
templomaiban. Hétfőn a ferenceseknél (Juhász Ferenc), kedden az Urbán
templomban (Kárpáti Kázmér ofm.), szerdán az Erzsébet templomban (Varga
Pál).
 Szerdán a hónap 13-a lesz. A Szent Erzsébet templomban megtartjuk a fatimai
engesztelő imaórát délután 3 órakor, de utána szentmise nem lesz, mert reggel
a keresztjáró napok szentmiséjét ott tartjuk.
 A Terézmisszió Országos Találkozóját május 16-án, szombaton tartják, a
Budapesti Kármelhegyi Boldogasszony Plébánián. Részletes program a Szent
Bertalan Templom bejárata melletti hirdetőtáblán olvasható. A találkozóra
különjárati autóbusz indul, Gyöngyösről, a Zeneiskola előtti megállóból reggel
3/4 7-kor. A találkozóra még lehet jelentkezni Királyné Zsuzsánál a 304936405 telefonszámon.
 Jövő vasárnap elsőáldozás lesz Gyöngyösön a 9 órai szentmisén és
Gyöngyössolymoson a 10 órai szentmisén. A gyöngyösi gyerekeknek holnap
(hétfő) este 5 órakor lesz az elsőáldozás előtti vizsga és próba, majd szombaton
délelőtt 9 órakor szintén próba és gyóntatás. Kérjük a szülőket, nagyszülőket és
keresztszülőket, ők maguk is végezzék el szentgyónásukat, hogy gyermekeik
lelki ünnepében osztozhassanak. A solymosi gyerekek próbája és első
szentgyónása jövő szombaton lesz 10 órától a gyöngyössolymosi templomban.
 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. De a plébánián személyesen is adhat
adományt a célra.
 Ismételten közöljük, hogy az alsó- és felsővárosi fiatalok bérmálkozása május
31-én lesz, a Szent Bertalan templomban. A bérmálási szentmise délelőtt 9
órakor kezdődik. Ugyanaznap délelőtt fél 12-kor Karácsondon szintén
bérmálás és templommegáldás lesz. A bérmálás szentségét Ficzek László
érseki irodaigazgató úr fogja kiszolgáltatni a fiataloknak.
 A karácsondi Gönczy Pál általános iskola egyházi fenntartásba vétele az idő
rövidsége miatt ebben az esztendőben már nem lehetséges. Szeptemberben
azonban elindul az adminisztrációs folyamat, hogy jövő év tanévkezdésére az
egri főegyházmegye fenntartásába kerülhessen. Köszönjük a bizalmat és a
türelmet.
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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Május a Szűzanya hónapja. Estéről estére litániával köszöntjük
a katolikus templomokban. A "litánia" kifejezés a görög
"litaneuó" - könyörgök szóból származik. Az V. században
jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle
szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a
ma is ismert formája: az előimádkozó szándékaira a hívek
válaszolnak. A loretoi litánia a mai formájában a XVI.
században tűnik fel először, de már korábbról is ismerünk
hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert
"loretói litánia" a Loreto városának bazilikájában lévő Szent
Házból származik, ahol 1575-től (mások szerint már 1400-tól)
minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet
köszöntve. VII. Orbán pápa l691-ben kiadott dekrétumában
egyetemes használatra a "loretoi litániát" rendelte el. XII. Leó
pápa ezt l886-ban megújította. A loretói litánia bevezető része
ráirányítja figyelmet arra a tényre, hogy minden adományt
Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki
feltárta számunkra a Szentháromság titkát. Először a
Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges
Szűz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze. Utána következnek
azok a motívumok, amelyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja,
Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül
való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jó tanács,
Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja. A litánia, Máriát, mint szüzet
különböző jelzőkkel ékesíti fel, utána pedig a Szentírásban
való megjelenése alapján szólítja meg, amely az Igazság tükre
megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag, köszöntő szóval
fejeződik be. A Szűzanya közbenjáró szerepe is feltűnik, úgy,
mint a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak
vigasztalója és a Keresztények segítsége, akihez mindig
bizalommal fordulhatunk. Őt a megdicsőült világ
királynőjeként is köszöntjük. A befejező megszólítások a
hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos
motívumokat említik. A litánia az Isten Bárányához fordul, és
könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését. Máriát
köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan mennyiségben
léteznek. Ezért a litániákhoz, még sok, különböző imádságokat
szoktak hozzákapcsolni. Május a legszebb hónap és ilyenkor a
Szűzanya köszöntése ajkunkon az igazi virágillat.
Dombi Ferenc

Lelkiség:

Teológia:

„Adjuk hírül,
hogy a család az önzetlen szeretetben való találkozás kiemelkedő helyszíne!”
Most vasárnap van a tömegtájékoztatási világnap. A hétköznapi életben a
tömegtájékoztatással kapcsolatban leginkább a TV-re vagy az internetre
gondolunk. Van benne igazság, hogy ma „a médium maga az üzenet”
(McLuhan): az eszköz meghatározóbbá vált a közvetített tartalomnál. Ezért is
fontos, hogy Ferenc pápa a tömegtájékoztatási világnapra szóló idei üzenetében
a családon belüli érintkezést, találkozást, kommunikációt állítja a középpontba.
Magát a nyelvet, amelyen beszélünk, megelőzi egy kapcsolat: a nyelvet
ajándékba kapjuk szüleinktől, nem magunk alkotjuk, ezért anyanyelv. A család
ugyan így az a hely, ahol a vallásos érintkezés módjait, az imádságot a szülők
átadják a gyerekeiknek, ahogyan ők is a saját szüleiktől tanulták. A családban
tanuljuk meg átölelni és támogatni egymást, megkülönböztetni a gesztusok, a
csend jelentését. Mindez segít megérteni a kommunikáció értelmét, amely
közelség megteremtése. „A kihívás, amellyel napjainkban szembe kell
néznünk: újra meg kell tanulnunk beszélgetni egymással, nem egyszerűen
információt gyártani és fogyasztani. Ugyanis ebbe az irányba hajszolnak
bennünket a mai fontos és befolyásos tömegkommunikációs eszközök. Az
információ fontos, de nem elégséges” – írja a pápa. A család „az a hely, ahol
mindnyájan megtanuljuk, mit jelent kommunikálni a kapott és továbbadott
szeretetben. A tapasztalatink megosztása azt jelenti, hogy megértjük: életeink
szálai összefonódnak egy egységes szőttesbe, a szólamok sokfélék és
mindegyik helyettesíthetetlen”.
Varga Pál, káplán

-------Motorosok Ecséden
A Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány, a Motorosok a Motorosokért
Közhasznú Alapítvány, az Ecsédi Motoros Egyesület és a felvidéki motorosok
közös szervezésében immár kilencedik alkalommal rendezték meg május 1-jén
és 2-án a motoros búcsút az ecsédi kápolnánál Idén is számos hazai
településről, valamint Felvidékről is érkeztek zarándokok a motoros búcsúra,
melynek programját az esős időjárás miatt módosítani kellett. Május 1-jén,
pénteken a megnyitó után keresztúti ájtatosságot, litániát és körmenetet
tartottak. Az ünnepi szentmisét Soós Tamás érseki tanácsos mutatta be Hubay
József címzetes kanonokkal együtt. A szentmisét követően megáldották a
motorosokat és járműveiket. A résztvevők közül számosan éltek a véradás –
Magyar Vöröskereszt által biztosított – lehetőségével.

Ismered-e az Eukarisztiát? (3)
A püspökök az újonnan megtérteket az egyházatyák tanításaival nevelték és
vezették el a hit mélységeire. Az egyházatyáknak pedig a Bibliához való
időbeli közelsége és szeretetteljes ragaszkodása adja meg fontosságukat. Az
eukarisztikus ima kezdete, a pap és a hívek hármas párbeszédes imája, jelzi a
Szentírásból fakadó keresztény imádság lényegét is. Éppen ezzel kezdődik el
az eukarisztikus ima, avagy a kánon, és nem a Szent vagy utáni résszel.
„Az Úr legyen veletek” kezdetű ima utalás a Korintusiakhoz írt második
levélre (vö. 2Kor 13,13). Pál szívesen alkalmazott üdvözlő formuláját Szent
Ágoston is fontosnak tartja és javasolja, hogy mondjuk minél gyakrabban,
hiszen az Úr jelenléte egyrészt örömet jelent, másrészt tudjuk és érezzük, hogy
nélküle nem tehetünk semmit (vö. Jn 15,5). Mopszvesztiai Teodorosz tanítása
szerint a pap köszöntése egyben Isten áldását is jelenti, amelyet kiesd és ad a
jelenlévő ünneplő közösségre. A miséző pap megáldja a népet, amely egyben a
pap számára is kéri az Egyházat építő Szentlelket. A Szentlélek kegyelmét
kérik a hívek, hogy adjon erőt a papnak szolgálatához, segítse gyengeségeiben,
és adjon erőt szolgálatával járó nehézségeiben. Aranyszájú Szent János szerint
a köszöntés már közvetlen utal az áldozatra is, hiszen az nem az ember műve,
nem mi hozzuk létre, hanem a Szentlélek, aki mindenkire leszáll, akit az Atya
elküldött minden embernek. A Lélek, amely kiárad a hívő közösségre egyben
megerősítést is jelent, hogy nemcsak bennem működik, nem csak én érzem
segítségét, hanem a Szentlélek működése járja át az Egyház életét az
ünneplésben és a mindennapokban is.
Az „Emeljük fel szívünket” kezdetű invokáció is mutatja az ember Istenre
utaltságát, aki föltekint Teremtőjére. A zsidó misztika fontos fogalma a
„kawwanat ha-lev” (vö. Sir 3,41), amely készséget, figyelmet jelent, teljes
lényünkkel, értelmünkkel és szívünkkel Isten felé irányulunk. Jeruzsálemi
Szent Cirill szerint itt a pillanat, a cselekvés ideje, alkalmas idő (kairosz),
amikor ott kell hagyni földi gondjainkat. Halljuk meg a pap hívó szavát,
mellyel emberszerető Istenünkhöz szólít minket. Mopszvesztiai Teodorosz ia a
felkészülésre helyezi a hangsúlyt. A pap felkészít, hogy a földi liturgiában
figyelmünk az ég felé irányuljon és ünnepeljük, emlékezzünk meg Urunk
értünk elszenvedett áldozatáról. A válasz pedig kifejezi a nép szabad és szívből
jövő készségét. Szent Ágoston is arra kér minket Krisztusban hívőket, hogy
szívünk ne a földiekhez ragaszkodjon. Helyezzük reményünket az egy és örök
Istenbe és nem magunkba, imádságos válaszunk legyen igaz, határozott.
Czapkó Mihály, káplán

