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Vasárnapi Levél

 A Bertalan Barátai Tábor, jövő 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.
 Június 23-án kedden du. 5 órakor a Vak Bottyán Katolikus Középiskola
tanévzáró szentmiséje lesz a Nagytemplomban. Június 26-án pénteken du. 5
órától ugyancsak ballagó-tanévzáró szentmise lesz a Máltai Kereskedelmi
Szakközépiskolának a Nagytemplomban.
 Június 27-én szombaton délelőtt 10 órakor Seregély István nyugalmazott egri
érsek gyémántmiséjét tartja az egri bazilikában. Huszon öt esztendeig állt az
egri főegyházmegye élén. Várja mindazokat, akik részt tudnak venni a
szentmiséjén.
 A júliusban minden pénteken reggel 8-tól 15 óráig játszónapot rendezünk a
plébánia udvarán azoknak a gyerekeknek, akik a táborban részt vettek és még
szívesen jönnének. Jelentkezni a plébánia mobilt telefonján lehet (30-543-8424), minden héten szerda délig. A részvétel feltétele, hogy a szülő hozza el és
vigye haza a gyermeket a játszónapról.
 Jövő vasárnap 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. Az
ünneplés délután 3 órakor a Máriácskánál elvégzett Lorettói Litániával
fejeződik be. A Búcsúi szentmise szónoka Papik György aranymisés
lelkipásztor lesz. A búcsúval kapcsolatban holnap, hétfőn, az egyházközség
képviselőtestületi tagoknak munkamegbeszélés lesz. Kérjük részvételüket.
 Jövő vasárnap Ternyák Csaba érsek úr Gyöngyöspatán bérmál délelőtt 10
órakor és délután 3 órakor pedig Gyöngyöstarjánban.
 Már előre jelezzük, hogy július hónapban, az elmúlt évek szokásait követve, a
Felsővárosi Plébánia hivatal csak délelőtt lesz nyitva 9 és 12 óra között.
 Jövő vasárnap jelenik meg a Vasárnapi levél a nyári szünet előtt utoljára. a
következő szám megjelenését augusztus végére/szeptember elejére tervezzük.
 A Rákóczi Ferenc Katolikus iskola felújítása utáni pakoláshoz és takarításhoz
augusztusban a szülők és nagyszülők, valamint az egyházközség tagjai részéről
is segítséget fogunk kérni. A tervek szerint az iskola megáldása és a solymosi
iskola elindítása is szeptember történik. Mindkét eseményt Ternyák Csaba
érsek úr fogja celebrálni.
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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Anya, mikor lesz holnap? – kérdezte a kisfiú és hátranézett,
miközben ment kifelé a plébánia kapuján, mint ha még
egyszer el akart volna köszönni az itt maradt fától, a puha zöld
pázsittól, a régi kúttól, a kirakott kövezetű udvartól és azoktól
a gyerekektől, akik még egy kicsit maradnak, mert a szülők
ezután jönnek értük. Mikor lesz holnap? Ez a furcsa kérdés
nem is érthető másként, csak gyerekésszel. Az imént mondta
hangosan a tisztelendő úr, hogy most akkor mindenki menjen
szépen haza és jöjjön vissza holnap. – A gyerek szájából ez a
kérdő mondat teljesen érthető: mikor lesz holnap? Ha az éppen
mögöttük hagyott napra gondolt, ami telis tele volt játékkal,
vetélkedőkkel, futkosással és fesztelen kiabálással, valóban jó
a kérdés: mikor lesz holnap? Ugye nem kell sokat várni a
holnapra?
A tanév végén Gyöngyösön, a Szent Bertalan Plébánián két
héten keresztül gyerekek zsivaja tölti be az udvart és a teret.
Már igen hiányzott ez a lárma, hiszen ha iskola idő van, akkor
a gyerekek dolgozni jönnek a plébániára is: valami hittan óra,
vagy foglalkozás, ami hozzátartozik az iskolai feladataikhoz,
leköti őket és komoly hangon, komoly figyelmet várunk tőlük.
Most azonban kedves lármájukkal minden reggeli jövetelükkel
olyan hangulatot és színt hoznak az udvar és a Ház életébe,
ami nemcsak a lelkipásztorok, de az erre járók lelkét is
felvidámítja. Igencsak jól eső érzés a plébánosnak, hogy nem
iskolai program, nem is az iskola meghosszabbítása, hanem a
tanév végével egyfajta szülőknek szóló segítség gyanánt
rendezzük a Bertalan Barátai Tábort.
Legalább ötvenen jelentkeztek a felnőttek közül is, hogy
jönnek segíteni, ebben a programban. És ez egyben azt is
jelenti, hogy vannak olyan jótét lelkek, akik az egyház szavára
a kezüket nem csak összeteszik, hanem ki is nyújtják. Most
vagyunk a tábor felénél, holnap kezdődik a nagyobbaknak. De
már is ott van a kérdés mindenkiben, hogy vajon lesz-e jövőre
is? Mindenkinek mondjuk, hogy ez csak tőletek függ, rajtatok
múlik, hiszen mi itt vagyunk, és tesszük a dolgunkat. Jövőre
is, de az még sokára lesz, egyenlőre a nap kérdése még úgy
hangzik, hogy mikor lesz holnap?
Juhász Ferenc plébános
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Elköteleződés
A Szent István rádióban hallottam egy beszélgetést, amelyben valaki arról
beszélt, hogy nem a hivatások kríziséről beszélhetünk hanem az elköteleződés
kríziséről. Meglepő módon a beszélgetés témája nem a papság, vagy éppen a
házasság volt, hanem a katekumenátus, a keresztségre való felkészítés. Úgy
tűnik, minden téren egyre erősebben jelentkezik az elköteleződéstől való
menekülés, vagy félelem. Bizonyos értelemben maga a szó is kifejez valamit a
tartalomból: kötél, ami nem enged mozdulni. Talán ma is sok ember, fiatal
számára az elköteleződés egyfajta gúzsba-kötést jelent, amiből később nem
lehet szabadulni, még ha meg is gondolja magát az ember és miért ne gondolná
meg. De a kötelék kapcsolatot is jelent, odatartozást, ezért beszélünk a
házasságról úgy, mint szent kötelékről. A lényeghez talán sokkal közelebb áll a
kiköt szó. Amikor a hajó megérkezik a céljához, már nem kell bolyongania,
keresnie, akkor kikötik, hogy a szél és a hullámok ne tudják elsodorni. Az
elköteleződés is leginkább ezt jelenti: egy erő és bizonyos értelemben
kényszer, de ami biztonságban megtart ott, ahol szeretnék lenni. Ezért bizonyos
értelemben az elköteleződés ellentéte nem annyira a kötetlenség, hanem a
sodródás, vagy hánykolódás. Az elkötelezettség hiánya az igazi, mély emberi
kapcsolatok hiányát is jelenti. A papszentelések kapcsán adjunk mi is hálát az
elköteleződésekért az életünkben és imádkozzunk elkötelezett keresztényekért,
papokért-szerzetesekért és családokért!
Varga Pál, káplán
-------------------------------

Ferenc pápa katekézise a halálról
Ferenc pápa a napokban tartott katekézisében a halál fájdalmának hatását
vizsgálja, a családon belül. Hogyan kell a családnak fogadni és elfogadni a
halál tényét? Ha gyermek hal meg, ez a legnagyobb tragédia. A szülő számára
ez olyan, mint ha megállna az idő. A teljes kiüresedés és a mindent elvesztés
érzése. A gyermek is szenved, amikor elveszíti szüleit. Hol van az apám, hol
van az anyám? – kérdezi sírva. Nincs elegendő tapasztalata arra, ami történt. A
fizikai halálnak vannak bűntársai – mondja a pápa. A gyűlölet, az irigység, a
beképzeltség a fösvénység. A világ bűne, a halál érdekében dolgozik, a családi
érzelmek védtelen erejét töri meg a halál. Azonban a szeretet megakadályozza
a halálnak, hogy az mindent magával vigyen. A szeretet biztosít bennünket,
hogy az elhunytak Isten erős kezében vannak. A Jézusban való hitünk megvéd
bennünket a halál nihilista látásától, és a világ hamis vigasztalásaitól. A
keresztény igazságoknak nem szabad összekeveredni a babonás mítoszokkal.
Magyar Kurír

Ismered-e az Eukarisztiát? (9)
Az átváltoztatás szavait az anamnézis (6. elem) követi. A szó visszaemlékezést
vagy megemlékezést jelent. Jézus parancsa szerint végezzük ezen imánkat, aki
azt mondta: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Ennek egyik eleme,
amikor visszaemlékezünk az utolsó vacsorára, másik eleme pedig az
eukarisztikus ünneplés áldozati jellegének kidomborítása. A második
eukarisztikus imában így imádkozzuk: „Ezért Fiad halálának és
feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet
kenyerét és az üdvösség kelyhét”. A pap felajánlja tehát imádságában Jézus
áldozatát, nem csupán visszaemlékezi, hanem az eukarisztikus színek alatt
Krisztus valóságos jelenlétét ünnepeljük, Őt felajánljuk, és belőle táplálkozunk.
A benne való táplálkozás adja meg a 7. elem jelentőségét is, melyben kérjük,
hogy a Krisztus Testében és Vérében való részesedés adja meg nekünk, hogy
változtasson át és erősítsen meg minket az Atya imádásában a Szentlélek által:
„Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus
testében és vérében részesülünk”. Az előző írásomban említett átlényegülés
kifejezése (latinul transubstantiatio) Thomas Netter középkori teológus szerint
az emberekre vonatkozik, akik Benne részesednek. Az Egyház mint Krisztus
misztikus teste így válik számunkra is közelebbi és mélyebben megérthető és
megérezhető fogalommá, sőt valósággá! Ez az átváltozás nem a szentmise
időtartamára vonatkozik, nem is történik meg egy szentmise alatt. De
hozzásegít minket, hogy az eszkatológikus, vagyis az Úr második eljövetelére
várakozva már mintegy belépve isteni életébe az Egyház vérkeringésén
keresztül, közelebb hozzuk magunkhoz ama pillanatot. Az Egyház s benne a
keresztények így a „már és a még nem” kettősségében élnek. Már részünk van
Krisztus dicsőségében s erejében, de még nem részünk az Isten Országa,
melyet Isten örökrészünkül szán.
A nyolcadik elem a különféle közbenjárások helye, melyben az Egyház a
mennyei Atya elé terjeszti fohászait Jézus áldozatát bemutatva. Magáért az
Egyházért, a Krisztusban összegyűlt és benne egységben lévőkért imádkozunk:
a pápáért, a vele közösségben lévő püspökért (vagyis megyéspüspökünkért),
akivel az egyes egyházközségek és az azokat vezető áldozópapok egységben
vannak. Imádkozunk elhunyt testvéreinkért, különösen azokért, akikről külön
megemlékezünk a szentmisében, vagyis akikért szentmisét mondatunk. Majd
kérjük az Atyát, hogy nekünk is adjon részt országából, amelyben már
testvéreinket, a szenteket részesítette.
Czapkó Mihály, káplán

