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Vasárnapi Levél

 Köszönetet mondunk azoknak a Kedves Híveknek, akik az elmúlt vasárnap az
úrnapi sátrakat készítették. Szebbnél-szebb színekkel és gondos díszítéssel
készültek a sátrak, amelyeket az Oltáriszentség tisztelt meg jelenlétével.
Köszönet a diákoknak a zenélésért és a virágszirmokat szóró elsőáldozó
gyermekeknek is.
 Papik György atya, jövő vasárnap tarja aranymiséjét a Szent Bertalan
templomban a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisén. Kérjük a Kedves Híveket
minél nagyobb számban vegyenek részt a szentmisén, hogy így adjunk hálát a
papság által kapott kegyelmekért, és mondjunk köszönetet Gyuri atyáért. Akik
személyesen is szeretnék köszönteni az aranymisés atyát, szentmise után a
plébánia udvarán lesz erre lehetőség, 11 óráig.
 A Bertalan Barátai Tábor, jövő heti és az azt követő heti programjához
elfogadunk adományokat. Az Ajándék Doboz Alapítvány naponta uzsonnára
almás süteményt ad minden gyereknek. Érdeklődni a káplán atyáknál lehet, és
a 30-543-84-24-es plébániai telefonszámon.
 Két hét múlva lesz Mátrafüreden a Keresztelő Szent János Kápolna búcsúja.
Szokás szerint a templomon kívül rendezzük meg a szentmisét és a szentmise
utáni programokat, amelyeket a hagyományokat illetően közös ebéd követ. A
beszélgetésre és a barátságok ápolására is lehetőséget nyújtó ünnep a délután 3
órakor a Máriácskánál elvégzett Lorettói Litániával fejeződik be. A Búcsúi
szentmise szónoka Papik György aranymisés lelkipásztor lesz.
 Mátrafüreden a Szent János Kápolna előtti kereszt súlyos és életveszélyes
állapotba került az időjárás viszontagságai miatt. A helybeli hívek és az arra
járók összefogásával biztonságos és stabil keresztet létesítünk a
megrongálódott és elmállott kőkereszt helyén, a réginek a fő darabjait beépítve
és felhasználva az újba.
 Már előre jelezzük, hogy július hónapban, az elmúlt évek szokásait követve, a
Felsővárosi Plébánia hivatal csak délelőtt lesz nyitva 9 és 12 óra között. Július
hónap hétköznapjain gyóntatás csak a reggeli szentmiséken lesz, kivéve
csütörtökön és péntekeken, akkor este is gyóntatunk. Külön jelzésre bárki
bármikor elvégezheti a szentgyónását, rendelkezésre állunk.
 Július és augusztus hónapban nem jelenik meg a Vasárnapi Levél. A nyári
szünet után augusztus 30-ára jelenik meg a következő szám. A két hónap nyári
szünet alatt a kedves Hívek a Plébánia Honlapjáról tájékozódhatnak az
aktualitásokról. www.szentbertalan.hu
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

Ballagó Ballada

2015.
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Emlékszel még? Emlékszel, hogyan fogtuk szüleink kezét?
Látod? Látod most hogyan engedjük el? Sok anyag van itt.
Valaki kőből, valaki üvegből készült. De számít ez? Az üveg
eltörik, a kő túl nehéz. De számít ez? Mert ha van, aki
megtartsa a követ és összeragassza az üveget, akkor nem nyel
el lelkünk suttogó homálya. S hogy lesz-e valaki? Kérdezz
mást, én el vagyok foglalva a múlttal. Elválunk. S talán a
legvégén, amikor a csillagok maguk közé húznak, úgy
távozunk el a földről, hogy nem láttuk egymást viszont. Hisz
az emberek kapcsolatai gyengék, végesek, olyanok, mint
hópelyhek: nem tartanak soká, de amíg élnek, nincs köztük
egyforma. Pont mint mi.
Haldokolnak a pillanatok. Utolsó közös lélegzetvételeinket
hallgatják a falak. Én még beszélek, próbálok valami
maradandót mondani, de csak egy gyermek vagyok. Csak
gyermekek vagyunk. De létezik-e egy felnőtt is a világon?
Szavak buknak ki a számból, ugranak és földet érnek,
egyesülnek a sok-sok szóval és mondattal, a csenddel, amit itt
hagyunk magunk után. Kár hogy nem vihetjük el őket
táskánkban. Így hát csak az emlékképeink maradnak. De hisz
azok is egyre halványulnak! Az idő vizes ronggyal sikálja ki
őket a fejünkből. S nincs más a helyükön, csak halovány folt
és egy lüktető suttogás: „Isten veled, eszedbe jussak.”
Számolunk. Számolunk, mint amikor éjjel az ágyban
gondolataink sötét szaténnal fojtogatnak, és mi ahhoz
fordulunk, amit még tudunk. Számolunk.
Egy, kettő… huszonnégy ember – huszonnégy felhő. Három,
négy – jó barátom hová mégy? Öt, hat – sok mindenki elhagy.
Hét, nyolc – mosolyogva figyel minket a Hold. Kilenc, tíz –
lelkünkben háborgó víz. Tizenegy, tizenkettő – arcunkra
könnyet fröcskölő sellő. Tizenhárom, tizennégy – utolsó
szavakból sosem elég. Tizenöt, tizenhat – a sok szép emlék
elaltat. Tizenhét, tizennyolc – drága csend, ehhez mit szólsz?
Tizenkilenc, húsz – ne nézz rám, csak ússz. Huszonegy,
huszonkettő – mint patakban sodródó kő. Huszonhárom,
huszonnégy – a legszebb emlékem te légy.
Kovács Virág Katalin, 8.c
(Elhangzott a Rákóczi Katolikus Általános Iskolai
ballagáson, Gyöngyösön, 2015. június 12-én.)
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Nyári szabadság

Ismered-e az Eukarisztiát? (8)

„Félre irka, sutba táska, / vidám szemünk ne is lássa, / vigyük gyorsan a
padlásra, / őszig legyen ott lakása.” (Csukás István: Tanévzáró). Vakáció,
végre vége az iskolának, itt a nyár, a szabadság ideje! Valakinek az jut eszébe a
nyári szünetről, hogy mit nem kell majd csinálni: korán kelni, iskolába járni,
rohanni, vagy mit lehet majd végre megtenni: pihenni, elutazni, kikapcsolódni.
Nagyon fontos időszak a nyári szabadság, mert egyre inkább szükségünk van a
testi-lelki feltöltődésre, megújulásra. Pontosan a kikapcsolódás, felfrissülés
miatt a szabadság nem jelentheti minden kötöttség elvetését. Ahogy egy
focimeccsen, ha mindkét csapat betartja a szabályokat, akkor ez nem elveszi,
hanem éppen hogy növeli a játék szépségét, mert a foci kerül az előtérbe és
nem a szabálytalankodások, durvaságok. Paradox módon a szabadság alatt is
szükségünk van bizonyos keretekre, korlátokra, megkötésekre. Nemcsak
általános értelemben, hanem a nyárra is igaz, hogy „minél inkább teszi a jót,
annál szabadabbá válik az ember. Igaz szabadság csak a jó és az igazságosság
szolgálatában lehetséges.” Egyszerűen fogalmazva, a lelki életünkre, az
imádságra, templomba járásra ne akasszuk ki a „nyári szünet, legközelebb
szeptemberben” táblát. Inkább a szabadság alatt keressünk lelki élményt is:
próbáljunk ki egy új imamódot, zarándokoljunk el valahova, ahová régóta
vágyunk, vagy olvassuk el a lelki könyvet, amely hosszú ideje hívogat a
polcon. Kérjük, hogy a Szabadság Lelke újítson meg bennünket ezen a nyáron!
Varga Pál, káplán
-------------------------------

Az epiklézis szó (4. elem) a görög lehívás, leesdés szót foglalja magában.
Keresztény értelemben a Szentlélek Úristen segítségül hívásáról van szó,
amikor az epiklézis szót használjuk. De tudjuk, hogy a Szentlélek nem csupán
mint látogató tér be hozzánk és aztán újra hazatér „otthonába”. Izajás próféta
könyvében olvashatjuk. „Mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér
oda vissza, hanem megitatja a földet, termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én igém is, mely
számból kijön: nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit
akarok, és véghezviszi, amiért küldtem.” (Iz 55,10-11)
A Szentlélek átalakító, formáló és újjáteremtő cselekvése megnyilvánul az
emberben, aki kinyílik Istennek és hagyja, hogy formálja őt. Jézus Krisztus
„fogantatott a Szentlélektől”. A Szentlélek szállt le rá, mikor
megkeresztelkedett. Minket is erre hív, hiszen a Szentlélek mindig valami új,
valami jövő felé mutató esemény átalakító „cselekvője”.
A szentmisében kérjük a Mennyei Atyát, hogy küldje el Szentlelkét és ezáltal
tegye lehetővé, hogy a véges és romlandó világból neki ajándékozott csekély
adományainkban jelenjék meg a mi Urunk Jézus Krisztus Teste és Vére, aki a
romlandóságból a romolhatatlanságra hívott meg minket (vö. 1Kor 15,53).
ehhez kapcsolódik az ötödik elem, melyben újra (és újra) elhangzanak Jézus
szavai, mellyel Ő maga adta értünk ezen egyszerű színekben önmagát ételül s
italul az örök életre. A szemünkkel nem, de a hit szemével látható valósággá
lesz a kenyér színe alatt Teste, a bor színe alatt. Aquinói Szent Tamás ezt
átlényegülésnek hívta (latinul transubstantiatio). Vagyis a külső jelek nem
változnak meg, de a kenyér és a bor lényege megváltozik. A kenyér megszűnik
kenyér lenni, most már Krisztus Teste. A bor pedig nem bor többé, hanem
Krisztus Vére. És nem Isten Teste, vagy Isten Vére. Figyeljünk a helyes és
pontos megfogalmazásra! Jézus Krisztus mindenkiért bemutatta áldozatát. Ne
tévesszen meg minket a „sokakért” szócska elsődleges jelentése. A szó ugyanis
az eredeti nyelvezethez igazodik. A héber rabbim, a görög polloi és a latin
multi szavak a megszámlálhatatlan tömegre, sokaságra utalnak, tehát
mindenkire. Ezt a nyelvezeti árnyalatot máshol is megtaláljuk, pl. Máté
evangélistánál: „sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak” (Mt
22,14). Szent Péter apostol is így nyilatkozott: „Valóban el kell ismernem,
hogy az Isten nem személyválogató” (ApCsel 10,34). Én sem tudnék olyan
Istenben hinni, aki nem szeret mindenkit és egyeseket kihagy a megváltásból.
Czapkó Mihály, káplán

Katolikus templom az Arab Emirátusban
Új katolikus templom épült az Egyesült Arab Emírségekben, amelyet június
12-én szentelt fel Pietro Parolin vatikáni bíboros-államtitkár. Az előző napon
tartott megnyitóünnepség kezdetén jelen volt Nahjan bin Mubarak kulturális
miniszter is, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az új templom átadása a
nemzeti vezetők „vallási toleranciájáról” tanúskodik. Parolin bíboros – a Fides
katolikus hírügynökség jelentése szerint – megjegyezte, hogy az új templom
felavatása és felszentelése egyben a helyi egyházi közösség „életerejének” a
jele. Az Egyesült Arab Emírségekben körülbelül 900 ezer katolikus él: a
közösséget legfőképp Ázsia más országaiból – a Fülöp-szigetektől kezdve
Indiáig – származó bevándorlók alkotják. Az új katolikus templomot, amely a
második az országban, Parolin bíboros szentmise keretében szentelte fel
mintegy ezer hívő jelenlétében. A templom a térségben élő több mint
hatvanezer katolikus lelkipásztori ellátását fogja szolgálni. A templomban
angol, arab, maláj és tagalog nyelven fognak szentmisét bemutatni.
Magyar Kurír

