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Vasárnapi Levél

 A mai napon Ficzek László érseki irodaigazgató, Helynök jóvoltából a
bérmálás szentségében részesült harminc fiatal, az Alsó- és Felsővárosi
plébánia hívei közül, és öt fiatal Karácsondon.
 Június hónap igen gazdag egyházi eseményekben, ezért most előre jelezzük,
hogy aki szeretne részt venni ezeken, az úgy időzíthesse egyéb tennivalóit.
 5-én pénteken délután 5 órakor a Bertalan Barátai Táborban résztvevő
gyermekek szüleinek szülői értekezlet lesz, a Szent Bertalan templomban, fél
6-kor a segítőknek lesz munkaértekezlet a plébánia konferencia termében.
 7-én Úrnapja lesz. Gyöngyösön, az úrnapi sátrak előkészítését most nem a
Rákóczi Iskola udvarán végezzük (az ott folyó munkálatok miatt), hanem a
plébánia udvarán. A sátraknál a Pátzay Zeneiskola növendékei zenélnek.
Karácsondon és Gyöngyössolymoson a szokásos módon készülünk az Úrnapi
sátrakkal. Kérjük mindenütt az elsőáldozókat, hogy a szentmisére virágszirmot
hinteni jöjjenek. A virágszirom hintésre már nem kell az elsőáldozási ruhát
magukra venniük a kislányoknak.
 12-én az Egri Bazilikában az egyházmegye összes katolikus iskoláinak a
tanévzárója lesz. Ezen a szentmisén Ternyák Csaba érsek úr kitűntet egy-egy
tanulót valamennyi katolikus iskolából. A kitűntetésre az iskola igazgatója és a
plébános javaslata alapján kerül sor.
 14-én vasárnap Jézus Szíve ünnepe lesz, a mezőkövesdi Jézus Szíve templom
búcsúját délelőtt 10 órakor tartják, melyre szeretettel várják közelről és távolról
is a híveket.
 16-án a Bertalan Barátai Tábor első turnusának a kezdete lesz, melynek
második turnusát az azt követő héten kezdjük, összesen 200 tanuló
részvételével.
 20-án papszentelés lesz az egri bazilikában, a délelőtt 10 órakor kezdődő
szentmisén.
 21-én Papik György atya aranymiséjét ünnepeljük, pappá szentelése 50.
évfordulóján. A szentmise délelőtt 9 órakor kezdődik a Szent Bertalan
templomban.
 28-án 11 órakor Mátrafüreden búcsúi szentmisét tartunk Keresztelő Szent
János tiszteletére, az elmúlt évek hagyományai szerint. A szentmise szónoka
Papik György aranymisés lelkipásztor lesz.
 Megnyílt és látogatható a „számon-tartva” kiállítás, a Szent Bertalan Templom
Északi Karzatán. Nyitva: kedd-péntek 9-15 óráig.
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

Soha többé?
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A bérmálás előtti hetekben megnövekszik az érdeklődés a
bérmálkozni kívánók körében és gyakran előfordul egy-egy
eset, amikor nehéz kifogások és magyarázatok születnek,
annak érdekében, hogy bérmálkozhasson olyas valaki, aki a
feltételeknek nem felel meg. Ilyen küzdelemről számolt be
egyik környékbeli lelkipásztor. Előbb a gyerek, aztán a szülő,
majd a nagyszülő kezdte ostromolni az atyát, hogy engedje
már mégis megbérmálkozni annak ellenére, hogy
rendszertelenül járt hittanra, szentmisére. Az atya hajthatatlan
volt, és végig azzal érvelt, hogy nem lenne igazságos a
többiekkel szemben, ha ez esetben kivételt tenne. Mindenki
érezte, hogy ez az unszolás nagyon kellemetlen, és látszott,
hogy az atyát is igen zavarja, sőt megviseli. Végül az ifjú,
azzal próbálta leszerelni a papot, hogy ha most engedi, hogy
megbérmálkozzon, ígéri, utána úgy eltűnik, hogy soha többé
nem látja. Arra már nem emlékszem, hogyan végződött a
küzdelem, mert ez a mondat, hogy úgy eltűnik, hogy soha
többé nem látja az atya – nagy derültséget keltett. És többen
bólogattunk, mert sajnos ez más esetben is elég gyakran
előfordul. Mindnyájunkban ott van egy félelem attól, hogy a
megbérmálkozó fiatal, annak ellenére, hogy ígéri jó keresztény
lesz, gyakran hátat fordít Istennek, hitnek, vallásnak. Ezért a
bérmálással kapcsolatosan arról is folyik egy vita, hogy mikor
lenne a legmegfelelőbb a bérmálás szentségének a
kiszolgáltatása. A helyén van-e egyáltalán, hiszen amikor a
szentségeket tanuljuk: keresztség, bérmálás, oltáriszentség,
bűnbánatszentsége, egyházirend, házasság és a betegek kenete
– látjuk, hogy a bérmálás, a keresztség után szerepel mindjárt.
Teológiai magyarázat szerint a keresztség szentségét a
bérmálás teljesíti be, ezért a keresztség után lenne a helye.
Mint amikor felnőtt keresztelkedik, mindjárt meg is kell
bérmálni. Vannak olyan rítusok (pl. a görög katolikusok) akik
a gyermeket keresztségkor mindjárt meg is bérmálják. A
lelkipásztori magyarázat szerint nem a szentségből kell
kiindulni, hanem annak felvevőjéből – tehát amikor személyes
alkalmasságot mutat az illető, akkor lehet megbérmálni. Ebben
a felfogásban tehát nem a keresztséget teljesíti be a bérmálás,
hanem magát az emberi személyt.
Juhász Ferenc plébános
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Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt

Ismered-e az Eukarisztiát? (6)

Dicsérjük és magasztaljuk örökké! Valóban, a Szentháromság minden imánk
kezdete és befejezése, hiszen az imádságainkat a kereszt jele, a Szentháromság
nevének segítségül hívása keretezi. A szentmisében is lépten-nyomon imádjuk
a Szentháromságot, amit érdemes például most vasárnap megfigyelni. Az
imádság és a szeretet talán az, ami leginkább segít bennünket belépni a
Szentháromság titkába. Még ha nem is értjük a teológiai magyarázatokat, de az
mindenképpen segít bennünket, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyek,
tehát szeretet kapcsolatba léphetünk velük. A Szentháromság ünnepének ez az
egyik hívása, hogy legyen közeli viszonyunk a Szentháromság mindegyik
személyével. Valószínűleg gyakran imádkozunk Jézushoz, de esetleg
kevesebbet a Szentlélekhez és az Atyához. A hívás mindenképpen Isten belső
életébe való belépés a Szentháromság személyei által. Hiszen „a keresztény
imának nincs más útja, mint Krisztus … Jézus szent embersége tehát az út,
melyen a Szentlélek megtanít minket imádkozni Istenhez, a mi Atyánkhoz”
(KEK 2664). Imádságként álljon itt egy részlet a Szentháromság vasárnapi, esti
dicséret himnuszából: Te önmagadban Teljes-Egy, / boldog magadban teljesen,
/ tündöklőn tiszta, egyszerű: / a mennyet, földet átfogod. / Atyánk: kegyelmek
kútfeje, / Fiú: fényének sugara, / s kettő közt, Lélek, szent Kapocs: / véget nem
érő Szeretet! / Fogadj örökbe minket is, / s te koronázd meg életünk, / örökre
híven hadd legyünk / fényben tündöklő templomod. / Az angyalokhoz társul
adj / az égi Házban minket is, / hogy hálás szívünk énekét / zengjük nevednek
szüntelen! Ámen
Varga Pál, káplán
-------------------------------

Mielőtt elhangzanak az utolsó vacsorán kimondott szavak a pap ajkáról, az
angyalok énekével dicsőítjük és köszöntjük a hozzánk egyre inkább közeledő
Urat. Közeledik ugyanis a pillanat, amikor a liturgiában „színe látására” jutunk.
A Szent vagy (Sanctus) szövege biblikus-zsidó gyökerekkel rendelkezik.
Amikor ezt énekeljük, akkor valójában Jézus imáihoz megyünk vissza.
Izajás próféta könyvében ezt olvashatjuk: „Abban az esztendőben, amikor
meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és
uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat
szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel
lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak: Szent, szent, szent a
Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! Még a küszöbök alapjai is
megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel” (Iz 6,1-4).
A ’Szent vagy’ imádságot napjában kétszer imádkozták el (napfelkeltekor és
naplementekor). Az angyalok – és velük együtt az emberek – Istent áldják mint
a fény, a nap, a hold és a csillagok teremtőjét. Az angyalok, a szeráfok, a
kerubok és az összes mennyei szellem szünet nélkül dicsőíti Istent, hiszen ők
az ő közelségében vannak. Egy másik zsidó ima is ezt az imádságot idézi,
amelyet napjában háromszor imádkoztak.
Az imádságunkban, melyet a számunkra láthatatlan angyalokkal együtt
végzünk, egyesül az égi és a földi ima. A földi Egyház dicsérete a mennyei
dicsőségben élők öröménekével egyesül. Amikor énekeljük, akkor is, ha
kevesen vagyunk, énekeljük úgy, mint aki erős hittel és nagy örömmel várja az
Úr érkezését!
Szent Jakab apostol ősi, jeruzsálemi liturgiájában láthatjuk a mennyei
seregeknek, szenteknek és prófétáknak hosszú felsorolását. Szép, hogy a
jeruzsálemi liturgiában a földi Isten színe látására vágyakozók és a mennyei
dicsőségben lakozók éneke egy egységben fordul a Mennyei Atyához.
Egy teológus érdekes, de mindenképpen elgondolkodtató gondolata volt, hogy
nem csupán a szentek, az angyalok és a földön élők énekére gondoljunk, mikor
Isten dicséretéről van szó, hanem még a tisztítóhelyen lévő lelkek is Istent
áldva élnek, bár még nem látják Őt teljesen színről-színre. De reményük, mely
egyben örömük, hogy számukra a mennyország egyre inkább közeledő
valóság.
A hívő keresztény tehát megérezheti és megélheti hitét az éneklő imádság által
is, amikor teremtő Istenéhez szól, őt áldja és hozzákapcsolódik a mennyei
Jeruzsálemhez. Kedves testvérek, szívvel-lélekkel zengjük Isten dicséretét!
Czapkó Mihály, káplán
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A ferencesek Assisiben ülésező nagykáptalanján, május 23-án megválasztották
a definitor generálisokat, köztük Orosz Lórántot, a Magyarok Nagyasszonya
Rendtartomány szerzetes papját – tájékoztatott a Ferences Sajtóközpont. Orosz
Lóránt 1961-ben Szentesen született, Szegeden érettségizett, 1985-ben a
Miskolci Egyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1987-ben kezdte meg a
ferences noviciátust, 1991-ben pedig örök fogadalmat. 2005-ben szentelték
papa. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 1994-ben teológiai, az ELTE-n
1995-ben szociológiai diplomát szerzett, majd Rómában a ferencesek pápai
egyetemén 2001-ben kánonjogból tudományos fokozatot ért el. 2001-től a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola professzora, 2008–2012 között
pedig rektora volt. 2012-től mostanáig a Mátraverebély–Szentkúti Nemzeti
Kegyhelyet vezető ferences közösség, tagja volt.

