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Vasárnapi Levél

 Ma pünkösd vasárnapja van, elsőáldozás Karácsondon reggel 8 órakor kezdődő
szentmisén. Pünkösdvasárnap és hétfőn szentségimádást tartanak a ferences
templomban. Minket, a Felsővárosi, a gyöngyössolymosi, a karácsondi és
mátrafüredi híveket délután 4 órára várnak szentségimádási órára mindkét
napon.
 Holnap pünkösdhétfőn tartjuk az Urbán-templom búcsúját, Szent Orbán pápa
tiszteletére. A szentmise a szokásos időpontban, reggel fél 8-kor kezdődik.
Ugyancsak holnap pünkösdhétfőn Mátrafüreden elsőáldozás lesz, a 11 órakor
kezdődő szentmisén.
 2015. május 28-án, csütörtökön 16.00 órkor „számon-tartva” – címmel a
kommunizmus alatti egyházüldözés mártír papjairól nyílik kiállítás, a Szent
Bertalan templom Északi Karzatán. A kiállítást fr. Kálmán Peregrin a
mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely igazgatója, ferences vértanúk
posztulátora nyitja meg. Beszédet mond: Tikovits Ernő a kiállítás kurátora, a
Szent István Rádió szerkesztő-riportere. Baghy Emília énekel és Fülöp Pál
orgonán játszik.
 Május 28-án csütörtökön este fél 7-kor a szentmise után megbeszélés lesz a
Mátrafüredi Szent Keresztelő Szent János búcsúval kapcsolatos tennivalókról.
Kérjük a mátrafüredi és a gyöngyös felsővárosi római katolikus egyházközségi
képviselőtestület tagjait, vegyenek részt a megbeszélésen.
 Jövő vasárnap bérmálás lesz Gyöngyösön a 9 órai szentmisén. Kérjük a
bérmálkozókat, hogy ¾ 9-re a plébániára jöjjenek. Ugyancsak Bérmálás és a
megújított templom megáldása lesz Karácsondon, a fél 12-kor kezdődő
szentmisén. Mindkét helyszínen a bérmálást Ficzek László, érseki
irodaigazgató úr végzi. A Szent Bertalan templomban a bérmálás szentségében
az Alsó- és Felsővárosi fiatalok együtt részesülnek
 A jövő héttől kezdődően a vécsi és a domoszlói plébániák ellátását visszaveszi
tőlünk, a betegségéből felgyógyult domoszlói plébános atya. Imádkozzunk
tartós egészségéért, hogy a hívek körében minél tovább buzgólkodhasson.
 Két hét múlva (június 7-én) Úrnapja lesz. Kérjük a Kedves Híveket az Úrnapi
sátrak elkészítésében az előző esztendők szerinti buzgóságot mutassák. A
szentmise reggel 9 órakor kezdődik, és utána következik a körmenet, a
szokásos útvonalon. A sátraknál az elmúlt évek hagyománya szerint a Pátzay
János Katolikus Zeneiskola tanévzáró zenéléssel vesz részt. Az elsőáldozó
gyerekeket pedig kérjük, hogy virágszirmot hintsenek az Oltáriszentség előtt.
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Az a szép a kereszténységben, hogy vannak olyan ünnepek,
amelyek a teljes vertikumon átívelnek. Ilyen ünnep a pünkösd
is. Időn, téren és személyes dimenziókon átívelő ünnep. Időn
átívelő, mert minden korban megünneplik, téren átívelő, mert
az egész világon ahol keresztény ember él, ugyan azt ünneplik
ugyanakkor, és személyes dimenziókba is behatol, hiszen oly
sokunk számára jelent életre meghatározó élményt. Nekem
Pünkösd az egyetlen olyan ünnep, amely nemcsak az első
eseményre emlékeztet, a Szentlélek eljövetelére, hanem
gyermekkoromtól a családi és a falusi közösség ünnepét is
jelentette. Hiszen falunkban, ahol gyermekkorom nagy részét
töltöttem a pünkösd, a Szentlélek eljövetele, templomunk
búcsú ünnepe. Nem vagyok képes azóta sem, egy depressziós
társaság magához térését és fellelkesedését látni ebben az
ünnepben, hanem azt, hogy örülünk, és mindenki boldog.
Anya és apa szeretik egymást, együtt megyünk a templomba
és onnan haza, majd az ünnepi ebéd után alig várom, hogy
induljunk a falusi forgatagba, ahol az árusok, a
mutatványosok, a céllövöldék és a kutyaszelelő ringlispílek
köröztek, forogtak. Akkor azt hittem, hogy ezek a Szentlélek
eljövetele miatt vannak itt, csak mostanság esik le, hogy
éppenséggel ellene voltak ott. Gyermekként azt hittem, hogy a
Szentlélek, aki a harmadik isteni személy, olyan hatalmas,
hogy eljövetelének így örül egy egész falu. Több száz és ezer
ember. Pedig egyszerűen az történt, hogy a rákosi rendszerben
rátelepítették az egyházi ünnepre ezt a fajta káprázatot, és ez
által elérték sok emberben, hogy ne az egyházi szertartást és
az ünnepet tekintse a búcsúnak, hanem azt, ami a templomon
kívül van. Hogy a felnőttek ezt tudták-e, ma már nem zavar
(peresze hogy tudták), nekem azonban a tudatomig sem jutott
el. Megvolt a rendje az ünnepnek: mosakodás, öltözködés,
irány a misére, majd onnan haza, és az együtt elfogyasztott
ebéd után már surrantunk is a délutáni bódulatba. Gyerekként
még a szülőkkel, nagyobbak lévén már a barátokkal, a
haverokkal. És bármennyire is az lehetett a szándék, hogy az
emberek ne a misére menjenek, hanem az árusok közé, a falu
társadalma kivetette magából azt, aki már délelőtt a sergőn ült,
holott a templomban lett volna a helye. Úgy tekintették, mint
azt az embert, aki munkaidőben a kocsmában ücsörög.
Juhász Ferenc plébános
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„A mi nyelvünkön hirdetik”
A Szentírás kiemeli, hogy pünkösdkor az apostolok „nyelveken kezdtek
beszélni, ahogyan a Lélek indította őket”. A csoda hatására az emberek így
kiáltottak fel: „mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik
Isten csodás tetteit”. Aki próbált már idegen nyelvet tanulni, vagy járt olyan
országban, ahol más írásjeleket használnak, az tapasztalhatta, hogy a
legegyszerűbb dolgok megértése - megértetése is mennyire nehéz lehet.
Hasonlóképpen szinte azonnal észrevenni, hogy valaki idegen nyelvként
tanulta a magyart, még ha a lényeg érthető is. Arról nem is beszélve, hogy
sokszor hiába beszéljük ugyan azt a nyelvet, ugyan abban a kultúrában,
mégsem értjük meg egymást. Természetesen próbáljuk áthidalni a nyelvi
okozta nehézségeket: ma már sokan tanulnak idegen nyelveket, az árukon
különböző nyelvenken van leírás, léteznek számítógépes fordító programok.
Mindez segít a nyelvek - kultúrák okozta akadályok legyőzésében. A valódi
beszéd - meghallgatás azonban több mint megfelelő szókincs és helyes
nyelvtan használata. Pünkösdkor a Szentlélek csodája több volt, mint hogy
szinkron tolmácsolta az apostolok szavait. A nagyobb csoda az volt, hogy a
zarándokok nemcsak az értelmükkel felfogták az apostolok szavainak pontos
jelentését, hanem mindez eljutott a szívükig: „E szavak szíven találták őket” és
megváltoztatta az életüket. Ha már pusztán megérteni valaki üzenetét nem
könnyű, akkor még nehezebb hagyni, hogy a megértett üzenet hasson ránk,
átformáljon minket. Pünkösd egyik örömhíre ez, hogy a Szentlélek képes a
szívünkhöz szólni, hogy ne csak megértsük, hanem megéljük Isten csodás
tetteit.
Varga Pál, káplán
……………….

Terézmisszió
A Teréz misszió VIII. Országos Találkozóját Budapesten a Huba utcai
Kármelita Rendházban tartották május 16-án, melyen Gyöngyösről és
környékéről 44-en vettünk részt. Különleges élményben volt részünk, ami
egyrészt a kármelita atyák kedvességének, másrészt a helynek, továbbá a
vendég atyák érdekes és szívet melengető prédikációinak volt köszönhető.
Délelőtt P. Bruno Thevenin atya tanítását hallgattuk. Minden egyes szavát le
kellene írnom, mert lényeges és fontos, hogyan lelkesíti a híveket arra, hogy
imádkozzunk a papokért. Azt mondta, hogy a papok a Jóisten miniszterei, a
gyóntatószékben feloldoznak bűneinkből és irgalmat nyerünk Istentől. Az Úr
kezdettől fogva akart minket, és végtelen az ő irgalma, csak ne szégyelljük
bevallani bűneinket, mert egyébként.
Királyné Zsuzsa

Ismered-e az Eukarisztiát? (5)
Az adott liturgikus időnek vagy ünnepnek megfelelő prefációt imádkozza a
celebráló pap, amivel felhívja a hívek figyelmét, hogy Istent miért áldjuk, miért
kell felé hálánkat kifejezni. A hálaadás hiánya egyben a szeretet hiányát is
jelenti. A zsidó nép emlékezetében a hit ébresztése és ébren tartása mindig az
Úr nagy tetteinek felidézésén keresztül történt. De mielőtt Isten értünk
bemutatott áldozatára emlékezünk, felidézzük hálaadásunk más aspektusait is:
Húsvétkor a feltámadást, szentek ünnepein pedig az előttünk élt keresztény
hívők életéért adunk hálát.
Szent Jusztinuszról már tettem említést, hogy tőle származik a keresztény
liturgia legrégebbi (165-ben lejegyzett) pontos, és részletes leírása: „A Napról
elnevezett napon mindannyian, városokban és a falvakban egyaránt,
összejövetelt tartunk. És fölolvassuk az Apostolok emlékiratait és a Próféták
írásait, amint azt az idő engedi. A felolvasó elhallgatása után az elöljáró
beszédében int és buzdít, hogy ezeket a szép dolgokat tetteinkkel utánozzuk.
[…] Közösen imádkozunk magunkért meg a többiekért, hogy miután az
igazságot megtanultuk, a helyes életre törekedjünk, tetteinkben a jót kövessük,
s azon legyünk, hogy parancsait megtartsuk, és az örök üdvösséget elnyerjük.
Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást. Ezek után a testvérek
elöljárójához kenyeret és kelyhet visznek vízzel vegyített borral, aki kezébe
veszi, dicséretet és dicsőítést mond a mindenség Atyjának a Fiú és a Szentlélek
neve által, hálát ad neki, és áldást mond hosszasan azokért, amiket nekünk
adott, hogy Ő bennünket ezekre méltatott. Imái és hálaadása befejezéseképpen
az egész nép ráfeleli az Áment. Az elöljáró hálaadása és az egész nép felelete
után az általunk diakónusoknak nevezettek minden jelenlevőnek osztanak a
hálaadás kenyeréből és a vízzel elegyített borából, visznek belőle a
távollevőknek is. (Szent Jusztinusz, Apológia 1,67.65)”
A hálaadás mellett tehát megjelenik a fohászkodó imádság is, Isten elé
helyezzük kéréseinket mind szívünkben, mind a homília utáni könyörgéseken
keresztül. Valóban, hol lehetne méltóbb helye az Istenhez való
fohászkodásnak, mint amikor legalább ketten vagy hárman együtt imádkozunk
és Jézus az oltáron megjelenő áldozatán keresztül mutatjuk be hódolatunkat az
Atyának.
De az áldozatban nemcsak azok vettek részt, akik jelen voltak, hanem azok is,
akikhez a diakónusok elvitték Krisztus Testét. A tabernákulum, vagyis a
szentségtartó jelentősége itt veszi kezdetét, hiszen a betegekhez is eljuttatták a
Szent Színek alatt Jézust. Ezt a szép gyakorlatot ma sem felejtettük el.
Czapkó Mihály, káplán

