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Vasárnapi Levél

 Ma Úrnapja van, a Szent Bertalan templomban, valamint Karácsondon és
Gyöngyössolymoson is tartunk körmenetet Úrnapja tiszteletére.
 A héten pénteken Jézus Szíve Szentséges ünnepe lesz, a reggeli szentmise után
elénekeljük a Jézus Szíve litániát
 A tanév végéhez közeledve szeretnénk megköszönni az egyházi iskolák
munkatársainak és tanulóinak, hogy a kijelölt vasárnapokon részt vettek a
szentmiséken, énekléssel olvasással növelték a szentmisére járókban a hitet és
a lelkesedést. A pedagógusok számára június 8-án és 15-én a plébánia udvaron
egész napos fogadást tartunk, ahol kötetlen beszélgetések során idézzük fel az
elmúlt tanévet.
 Az elmúlt héten csütörtökön (június 5-én) köszöntöttük Bogdán Imréné „Teca
nénit”, születésének 85. évfordulóján. Isten éltesse és adjon még sok erőt neki,
hogy a Társulatok ügyében tovább munkálkodhasson, és a szentmisék
rendszeres résztvevőjeként együtt fohászkodhassunk.
 Június 14-én, jövő vasárnap, délelőtt 10 órakor tartják a mezőkövesdi Jézus
Szíve templom búcsúját, melyre szeretettel várják közelről és távolról is a
híveket. A szentmise főcelebránsa Udvardi György pécsi egyházmegyés
püspök lesz.
 Június 16-án a Bertalan Barátai Tábor első turnusának a kezdete lesz, melynek
második turnusát az azt követő héten kezdjük, összesen 200 tanuló
részvételével.
 Megkötöttük a munkaszerződést a Szent Bertalan-templom hangosítását végző
mérnökkel, amelyet Ternyák érsek úr is jóváhagyott. Tóth Péter mérnök úr
készítette az Egri Bazilika hangosítását is, és ő egyben az Egri Jézus Szíve
plébánia egyháztanácsának elnöke. A szerződés szerint legkésőbb augusztus 7ére elkészül az új hangosítás. A munkálatok során előforduló
kellemetlenségekért előre is elnézést kérünk.
 Ha a templomhangosításra az adományok elégséges mennyiségben gyűlnek, a
templomban a vetítést is megkíséreljük még ebben az esztendőben fölszerelni.
 Hálásan köszönjük az elmúlt tanév hitoktatóinak a munkáját, különös
tekintettel az elsőáldozók és a bérmálkozók felkészítésére. A következő
tanévben is számítunk munkájukra.
 Gyöngyössolymoson hivatalosan is elindult a Nagy Gyula általános iskola
egyházmegyei fenntartásba vételének adminisztrációja. Ternyák érsek úr az
alapító okiratot megküldte az illetékes kormányhivatalnak.
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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Minden pedagógus hivatása mögött ott van egy másik
pedagógus, hiszen ahhoz, hogy valaki erre a nehéz és
gyönyörű pályára odaszánja magát, kell valaki, akire
rácsodálkozott, és aki nyomán elindult maga is a pedagógus
pályán. Gondoljanak saját hivatásukra, az első motoszkáló,
izgalmi állapotra, amikor úgy érezték talán megpróbálják
Önök is a lehetetlent: a tábla előtt állva megkerülni a földet,
vagy májusban az osztályterem nyitott ablaknál szolmizálni,
miközben az udvaron tornáznak a gyerekek. Mert azok is ezt
tették, akik Önöket tanították. Ezért tehát pedagógus napi
vasárnapon, azokra is, akik talán már nincsenek közöttünk, és
akiknek példája, életkedve, tanári hivatástudata – Önöket
magával sodorta. Talán az első osztályban, vagy a
harmadikban, vagy a hetedikben történt, Ön biztosan jobban
emlékszik, amikor valami megfogta abban a tanító bácsiban,
vagy tanító néniben. Mi is volt az? Ki tudja már, nem
emlékezhetünk minden részletre. De egyvalami bizonnyal ott
volt a mozdulatában, a tekintetében, a mosolyában, ahogy
megállt előttünk és fölénk hajolt, a jósága, a szeretete, a
végtelen türelme, amivel megszólalt: „próbáld újra!.. gyerünk,
rajta, menni fog!” És lépésről lépésre, mozdulatról mozdulatra,
szóról szóra Önökbe csöpögtette a tudás mellett azt a valamit,
amitől többé nem szabadulhatnak, hogy végtére is gyerekeket
szeretnének tanítani, nemcsak a sajátjukat, hanem a másokét is
– minden gyereket tanítani valamire. Legyen az első köszöntés
az övék, akik miatt ma is vannak pedagógusok. Egykori
tanárainkra is gondoljunk ma – hiszen ők voltak az igazi
pedagógusok, akik még bennünk is fel tudták kelteni a vágyat
nemcsak a tudásra, hanem arra is, hogy azt tovább adjuk.
Legyenek áldottak! Persze mondhatnák Önök közül többen is,
hogy miféle szentimentalizmus ez, egy küzdelmes életút,
esztendőről esztendőre nehezedő terhét ilyen visszatekintéssel
üdvözölni. Pedig így van ez, és azért is fontos tudatosítanunk
magunk előtt ezen a napon, pedagógusi hivatásuk eredetét,
mert azt is el kell mondani, hogy ez így van ma is. Nemcsak
egykori tanáraink példája hatott Önökre úgy, hogy maguk is
pedagógusok lettek, hanem azt is meg kell említeni ezen a
napon, hogy éppen úgy Önök is példaként hatnak azokra,
akiket tanítanak, nevelnek.
Juhász Ferenc plébános

Lelkiség:

Szív gyógyászat

A statisztikák szerint hazánkban minden második ember szív- és érrendszeri
betegségben hal meg és minden negyedik embernek pedig magas a
vérnyomása. Jól tudjuk, hogy ennek legtöbbször a rossz táplálkozás, kevés
mozgás, vagy az oda nem figyelés az oka. Arról nincs statisztika, hogy lelki
értelemben hányan szenvednek szív- és keringési betegségben. Ahogy Teréz
Anya fogalmazott sok embernek kemény a szíve és puha a lába ahhoz, hogy
másokon segítsen. A fizikai betegségekhez hasonlóan a lelki betegség is sokáig
tünetmentes: nem vesszük észre, hogy egyre keményebb, erőtlenebb a szívünk,
egyre önzőbbé válunk. Általában azt is tudjuk, hogyan kellene a lelki
életmódunkon változtatni: több ima táplálékra, lelki gyakorlatra lenne
szükségünk. A nehézségek – kifogások is hasonlók: nincs elég idő, energia,
hogy változtassunk. A gyógyulásban az e heti ünnepek segítenek bennünket.
Most vasárnap Úrnapját, Krisztus szent Testét és Vérét ünnepeljük. A
szentáldozásban Krisztus a saját vérével gyógyítja a kegyelmi
vérkeringésünket, kitágítva a bűneink miatt eltömődött artériákat, hogy a
kegyelem életünk minden részére eljusson. Pénteken pedig Jézus szentséges
Szívének ünnepe lesz. Jézus új szívet akar adni nekünk, amely nem sorvad el,
nem bénul le és az Ő Szívének a ritmusára lüktet. Kérjük mi is Krisztust,
akinek a vére által megtisztultunk, hogy alakítsa a szívünket, egész életünket az
Ő Szíve szerint, mert ez az a gyógymód, amelyet az Égi Orvos, a Mennyei
Atya rendelt számunkra.
Varga Pál, káplán
-------------------------------

Seregély István 60 éve pap
„Tekintettel arra, hogy a diktatúra idején nem voltam kedvelt személy,
tizenkilenc éves káplánság után, negyvenhárom évesen lehettem csak plébános,
majd 1987-ben szólított Szent II. János Pál pápa az apostolutódok közé az
akkor negyed Magyarország nagyságú Egri Főegyházmegye élére. Azt sem
tudtam, fiú vagyok-e vagy lány, hogy fogok megismerkedni egy ekkora
területtel?! Három éve voltam püspök, amikor megválasztottak a püspöki
konferencia elnökévé, s ezt még kétszer megismételték. Ez alatt az idő alatt sok
minden történt, például a Szentszék és a magyar állam közti diplomáciai
kapcsolat újrafelvétele. Ezt követően a pápalátogatás és az azzal kapcsolatos
tennivalók. Ezután a magyar püspöki konferencia a pápa szándékára
hozzáfogott az új egyházmegyei határok kialakításához, amire 1993
pünkösdjén került sor. Két új egyházmegye jött létre, az Egri Főegyházmegye
pedig elfogadható méretű lett.”

Teológia:

Ismered-e az Eukarisztiát? (7)
Az eukarisztikus ima első eleme volt a prefáció, amit a Szent vagy (Sanctus)
imádság követ. A harmadik fontos része pedig a Szent vagy utáni imádság
(post-Sanctus). Eukarisztikus imánként változik az ún. post-Sanctus szövege,
lehet rövidebb, avagy hosszabb bevezetése az utolsó vacsora eseményeinek és
szavainak, mely Jézus ajkáról elhangzott, lényegében mégis ugyanarra
vonatkozik: megerősíteni Isten szentségét a hívők közösségében.
Az első eukarisztikus imában (római kánon) a felajánlás szándékait látjuk és
felidézzük, hogy már most lelki közösségben vagyunk a szentekkel. A második
eukarisztikus imában röviden hivatkozunk a Szent vagy imára és újra
megvalljuk Isten szentségét. A harmadik eukarisztikus ima ezen kívül hálát ad
az Isten által megteremtett világért, mely Őt dicsőíti és ad hálát napról napra
kegyelméért, bemutatva a legszentebb áldozatot.
A post-Sanctus talán a negyedik eukarisztikus imánál a leghosszabb és egyben
a legmélyebb ima is. Ima, de egyben felidézése a világ és az emberiség
történetének, majd Isten hatalmas tetteinek, aki keresi és kutatja az Őt elhagyó
embert. Mint János evangélista, az eukarisztikus ima is visszatér a
kezdetekhez. Jézus is „visszatért”, hiszen mindenkit megváltott, nemcsak az ő
korában élőket. Az ima felidézi a teremtés csodálatosságát, majd utal a bűnre,
mely megsebezte a teremtett világot, első sorban az embert. Majd folytatja:
„Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a
halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged
keres, rád találjon”. Továbbá felidézi, hogy Isten szövetségekkel közeledett az
emberhez. De leginkább az által ért el minket, hogy a Fiúisten emberré lett, aki
valóságos Isten és valóságos ember. A Szentlélektől fogantatott és a
Boldogságos Szűz volt a valóságos édesanyja. Eljövetele pedig örömhírt
hozott. A sötétségben élőknek megosztást, ellenségként tekintettek rá, de ő
mindenkit megváltott, a keresztfa nem tett senkit zárójelbe, éppen ellenkezőleg,
a kitárt kar nyitottságot jelent. Az oltáron megjelenő Eukarisztia és Jézus
megváltó tette közötti összefüggést is szépen kifejezi a következő ima:
„feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet”.
A post-Sanctus imának tehát van egy történelmi dimenziója is. Ennek az a
célja, hogy a hívő ember felébredjen és meglássa, felidézze, mit tett érte Isten.
Így már nem csupán történet, hanem üdvösségtörténet. A történelem sok fontos
személye és eseménye közül kiemelkedik Jézus. Születésétől számítjuk az
éveket. Az ember megújítása, az új élet valóban új (lelki) időszámítást
érdemel!
Czapkó Mihály, káplán

