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 Ma elsőáldozást tartunk Gyöngyösön és Gyöngyössolymoson. A gyöngyösi
elsőáldozók a szentmise és a fényképezkedés után a Főtérre vonulnak, ahol a
város polgármestere köszönti őket, majd a szeretetreggeli elfogyasztása után
szüleikkel hazamennek.
 Kérjük mindenütt az elsőáldozókat, hogy két hét múlva Úrnapján, június 7-én,
a szentmisére virágszirmot hinteni jöjjenek. A virágszirom hintésre már nem
kell az elsőáldozási ruhát magukra venniük.
 Május 21-én emlékezünk meg a nagy gyöngyösi tűzvészről. Templomunkban
16.30 perckor megszólnak a harangok emlékezzünk egy kis ideig a nagy
csapásra.
 Május 22-én pénteken Kiss Ernő bácsi születésének 100. évfordulóját
ünnepeljük a Mátra Művelődési Központban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor
kezdődik. Ernő bácsi a Szabó Társulatának a vezetője és örökös tagja. Nagyon
jelentős szerepet töltött be egész élete során az egyházi események
megrendezésében.
 Szeretettel hívjuk jövő héten péntekre, a Felsővárosi plébániára azokat a
testvéreinket, akik az elmúlt években elvégezték a katekumenátust, egy
„tanévzáró” piknikre. Semmit ne hozzanak, csak jöjjenek gyermekeik és
családjuk, hozzátartozóik és barátaik kíséretében, a délután 5 órakor kezdődő
rendezvényre.
 Jövő vasárnap május 24-én Pünkösd ünnepe. Karácsondon elsőáldozás lesz,
ezért a szentmise reggel 8 órakor kezdődik. Előtte szombaton az esti szentmise
után fél 7-kor gyóntatás és próba lesz az elsőáldozóknak és a hozzátartozóknak.
 Pünkösdhétfőn mindenütt a szokásos időben lesz ünnepi szentmise.
Mátrafüreden a 11 órai szentmisén elsőáldozás lesz. (Domoszlón is 11 órakor)
 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.
 Még lehet jelentkezni a Bertalan Barátai tábor második hetére június 22 és 26
közé, 11 éves kortól felfelé. Jelentkezési lap a templomok bejáratánál található.
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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A legszebb ünnepek közé tartozik az ember életében az
elsőáldozás. Talán megbocsátják nekem, ha most nem az
egyház közösségének szempontjából, hanem a családi ünnep
szempontjából tekintek az elsőáldozásra. Nagyon fontos ugyan
is, hogy magánéletünkben is igényeljük az ünnepet, ne csupán
a közösségben. A katolikus identitásunkat sokszor azzal tudjuk
megalapozni, hogy azokat az eseményeket, amelyek a vallási
élethez kötődnek, mint például a keresztség, az elsőáldozás, a
bérmálkozás, vagy az esküvő, egyben komoly családi ünneppé
is tesszük. Sokszor előfordult már az életben, hogy egy-egy
kereszteléshez kapcsolódóan meghívtak az azt követő
fogadásra is. Nagyon szép szokás, ha valakinek a keresztelését
a szülők családi ünneppé teszik. Mégpedig a nagycsalád
ünnepévé. Hála Istennek ma már nincs hazánkban
keresztényüldözés, ezért nem szégyen, sőt egyenesen
kitűntetés, ha valaki megkeresztelteti gyermekét, és a család
ünnepi asztalához a keresztelést végző lelkipásztort is
meghívják, és az pedig elfogadja az invitálást. Ugyan így az
elsőáldozás is legyen a család szép ünnepe. A gyermek, akit
megtisztelnek a szülők, nagyszülők, keresztszülők és testvérek
azzal, hogy részt vesznek az egyházi szertartáson és maguk is
szentségekhez járulnak az ünnepen, soha nem fogja elfelejteni
ezt a lelki élményt. Valószínűleg azt sem, ha az elsőáldozási
ebédre sikerül megnyerni a felkészítést végző tisztelendő
bácsit, hogy ő is legyen ott az ünnepi asztalnál. Ezek az
alkalmak nagymértékben erősítik a gyermekben és a
családtagokban a katolikus identitást. Nem csupán az szokott
történni ilyenkor, hogy a gyermek boldog és büszke, hanem
rendszerint a jelenlévők gondolataiban is megfogalmazódik:
ők is közeledhetnének valami úton-módon az egyházhoz. Itt a
tisztelendő, nosza, megkérdezi diszkréten, hogyan lehetne az ő
esetében is intézni ilyen vagy olyan ügyet. Fontos, hogy a
család komoly háttér lehet a szentségek vételénél a gyermek
számára, és kialakít benne egy egészséges, katolikus
öntudatot. Az a félelem, amely a lelkipásztorok és hitoktatók
nagy részében ott van, hogy a gyermek elvész az elsőáldozás
után, de különösen a bérmálkozás után, nagyrészt megszűnik,
ha személyessé válik a kapcsolat a gyermek a család és a
lelkipásztor között.
Juhász Ferenc plébános

Lelkiség:
A mennyország felé
Jézus mennybemenetelének ünnepe a mennyre emeli a tekintetünket.
Természetesen csak elkezdeni, de nem kimeríteni, tudjuk a mennyország
jelentését, mert: "szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt" (1Kor 2,9). De Newman bíboros
egy szentbeszédében figyelmeztet, hogy sokszor tévesen, a mennyországot
egyfajta földi paradicsomnak képzeljük el. Ahogy itt a földön mindenkinek
megvan a maga hobbija, szórakozása vagy időtöltése, a mennyországban majd
ugyan ezeket fogja folytatni, azzal a különbséggel, hogy ott majd minden
beteljesül. E szerint a hibás érvelés szerint, bárki, függetlenül az életvitelétől és
szokásaitól, ha egyszer bejutott a mennyországba, ott boldog lesz. Ily módon,
bár nem tagadjuk, de nem ismerjük fel a túlvilágra való felkészülés valódi
mértékét és jelentőségét. Itt a földön mindenki azt csinálja, ami neki tetszik, de
a mennyben azt kell tennünk, ami Istennek tetszik. Bár nem tudjuk pontosan,
de a Jelenések Könyve alapján a mennyország úgy képzelhető el, mint az Atya,
a Fiú és a Szentlélek vég és megszakítás nélküli imádása. Vagyis a
mennyország leginkább a templomra, a szentmisére hasonlít, ahol minden
Istenről szól. Ezért olyan fontos a felkészülés, hogy a földi dolgok helyett
Istenben találjuk meg a boldogságunkat. Már most a templomi szertartásokban
megtapasztalhatunk egy kicsit a mennyországból, Isten jelenlétének öröméből.
Ahogyan a katekizmus írja: „a mennyország az ember végső célja és
legmélyebb vágyainak beteljesedése, a végső és teljes boldogság állapota”,
ahová Jézus felment, hogy helyet készítsen nekünk.
Varga Pál, káplán
……………….

Reményik Sándor: Kismenyasszonyok
Kicsi lányok: kicsi menyasszonyok / Jöttek ma itt is, ott is szembe vélem,
Fátylasan, koszorúsan, nagyosan, / Tiszta fehérben.
Csupa-csupa kicsi fehér menyasszony... / Jártak az utcákon, a tereken,
Fehér volt tőlük város és világ, - / De valamennyi: vőlegénytelen.
Vagy talán mégsem... mert a vőlegény / Láthatatlanul köztük lebegett,
Mint egy májusi mély lélegzetvétel, / Mint egy pünkösd előtti lehelet.
A templom előtt áhítattal álltak, / S oly furcsa áhítattal néztem én:
Bérmáló lánykák, első áldozók, / Mennyi menyasszony, - s csak egy vőlegény.
Ezen az egyen nem lehet vitázni, / Ez az egy mindig, mindenkire vár,
A Tavasz ő, a Szentlélek maga, / Örök ifjúság, mennyből jött sugár.
Zenghet aztán Énekek éneke: / Valódi nászok bíbor kardala,
Ily üveg-hangon nem zeng semmi már, / Mint ez a májusi litánia.
És jöhet aztán a tündérkirályfi, / Akkor sem lesztek ilyen boldogok,
Fehér virágok, első áldozók, / Vőlegénytelen kis menyasszonyok.

Teológia:

Ismered-e az Eukarisztiát? (4)
„Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos.” Mopszvesztiai
Teodorosz erre az imádságra úgy tekint, mint az ember hálaadása mindazért,
amit Isten tett értünk. A pap ezen áhítatban ajánlja fel az adományokat és
feláldozza a közösség áldozatát. A pap az Egyház hangja ebben a percben, az
Egyház nevében ajánlja fel a föld és a szőlőtő termését. Ez a hármas imádság
pedig arra is szolgál, hogy az ember vagyis a keresztény közösség tudatosítsa
és szilárdítsa meg kultikus kapcsolatát teremtő és megváltó Istenével. A
Mennyei Atya hallgatja hallja az Egyház fohászkodását, és elfogadja Fia
kedves áldozatát.
Jusztinusz egy buzgó világi hívő volt. Megtért, majd védelmezte
keresztényeket. Egyik védőirata által hagyta ránk a szentmise egyben
legrégebbi leírását. Leírja az Ige liturgiáját és az Áldozat liturgiáját. Kenyeret
és bort hoznak, az elöljáró fohászkodik és hálaadást mutat be (eukarisztein –
innen jön az Eukarisztia szavunk). Majd szétosztják és a jelenlévők magukhoz
veszik. A keresztények a kezdetekben a zsidó imaformákhoz kapcsolódtak
még. Jézus imája is erre utal: „vedd a kenyeret, amely meg van áldva” ill.
„amely fölött áldás mondatott”. Ez a Talmudban a családapa imádsága volt.
Hálát adunk Istennek és áldjuk őt mindazért, amivel táplál minket embereket.
Jusztinusz arról is ír, hogy itt már nem csak kenyér és borról beszélünk, hanem
Jézus valóságos Testét és Vérét vehetjük magunkhoz.
A keresztény imádság hálaadó jellege egyben biblikus dimenziójából is fakad.
Minden eukarisztikus imában benne van a szír nyelvben is használt „jadah”
(hálaadás) szócska, amelyet a megvallásra, bevallásra is használtak (vö. Neh
9,6-37). Az emberek megvallották bűneiket és imádták az Urat. Megvallották
Őt mint üdvözítőjüket, aki hűséges Istenként irgalommal tekint a bűn által
hozzá hűtlenné vált emberre.
Az Eukarisztia megünneplése viszont nem merül ki az Úr megjelenítésében. Ő
minket is át akar változtatni Testében (és Vérében) való részesedése által az
egy testté, az Egyházban egyesülve, melyre Szent Pál hívja fel figyelmünket.
Látjuk tehát, hogy a prefáció nem egyszerű bevezető, hanem az eukarisztikus
ima szerves része, amelyet jó, ha figyelemmel követünk és a válaszokat
határozottan mondunk, imádkozunk. Legyen imádságunk meggyőző erejű és
ne halk szavú. Érezzük meg mi magunk ennek az imádságnak a mélységét és
azok is, akik talán csak ritkán jönnek el a templomba. Lássák meg, hogy
milyen szívből imádkozunk és éneklünk.
Czapkó Mihály, káplán

