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Vasárnapi Levél

Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri
Főegyházmegyében 2015. augusztus 1-i hatállyal: DARVAS
LÁSZLÓ szerencsi plébános és KACSIK ÁRPÁD mátraszentimrei
plébános tényleges nyugállományba kerülnek. SIPOS ZOLTÁN arlói
plébános nyugállományba kerül, és plébániai kormányzóként látja el
továbbra is Arló és Ózd-Hódoscsépány plébániákat. KOCSIS
SÁNDOR Ecsédről Szerencsre, FEJES JÁNOS Domoszlóról Nagykörűbe,
DR. LENGYEL GYULA Eger-Fájdalmas Anya plébániáról Erdőtelekre,
SOÓS
TAMÁS Erdőtelekről
Jászalsószentgyörgyre,
PÁSZTOR
PASCAL Jászalsószentgyörgyről Eger-Fájdalmas Anya plébániára,
BARANYÁK
BÉLA Ózd-Bolyokról
Tiszafüredre,
BERECZKEI
MIKLÓS Tiszafüredről Sárospatakra, KECSKÉS ATTILA Sárospatakról
Tolcsvára kap plébánosi áthelyezést. POLYÁK JÓZSEF Hercegkút
plébánia lelkipásztori ellátása alól felmentést kap, továbbra is ellátja
Kenézlő és Zalkod plébániákat. MÉSZÁROS FERENC plébániai
kormányzó Kenderesről Hercegkútra, KOLTAVÁRI ATTILA plébániai
kormányzó Tiszacsermelyből Kenderesre, SZŐKE GÁBOR tolcsvai
plébániai kormányzó Ózd-Bolyokra kap plébánosi kinevezést. THURZÓ
PÉTER siroki káplán a Munkácsi Egyházmegyében teljesít missziós
szolgálatot. VARGA JÓZSEF az egri Jézus Szíve plébánia káplánja
Ecsédre, DOBÁK GÁBOR szerencsi káplán Mátraszentimrére kap
plébániai kormányzói kinevezést. VARGA BERTALAN a sátoraljaújhelyi
plébánia káplánja Domoszlóra kap in spiritualibus plébániai kormányzói
kinevezést. SZABÓ ATTILA Mezőkövesd II-ről Sátoraljaújhely Ire, VADÁSZI LÁSZLÓ Mezőkövesd I-ről Sárospatakra kap kápláni
áthelyezést. VÍZI JÁNOS római tanulmányai befejezése után Mezőkövesd
II-re kap kápláni kinevezést. FÜLECZKI ISTVÁN újmisés az egri Jézus
Szíve plébániára, STRAHL PÉTER újmisés Tiszafüredre, VERSLER
SÁNDOR újmisés Mezőkövesd I-re, ZSOVA JÁNOS újmisés Szerencsre
kerül káplánnak. GALSI JÁNOS besenyszögi plébános tartós
betegszabadságot kap. Besenyszög és Tiszasüly plébániákat a jászladányi
plébánia, Tiszacsermely plébániát Sárospatak plébánia, Zemplénagárd
plébániát Pácin plébánia látja el a jövőben.
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Jézus az evangéliumban új osztályzási rendet állított fel. Azt
mondja, legyetek olyan tökéletesek, mint a ti Mennyei
Atyátok. Ekkor az ember elkezd morfondírozni, hogy az meg
már milyen? Ki lehet következtetni az előzményekből: esőt
hullat jókra és gonoszakra, fölkelti napját mindenkire. Ez
persze nagyon nehéz. Mert ha valaki nem szimpatikus, akkor
azt nehéz elfogadni. Pedig ez a tökéletesség. Az ellenséget
szeretni, pedig már egyenesen csak fiatalember képes. Mi
idősebbek, beidegződtünk arra, hogy azokat szeressük, akik
miket is szeretnek. A kereszténység előtt így volt ez, és a
kereszténységen kívül így van ma is. Azokra, akik a
közösségen kívül vannak, azokra már nem terjed ki a
szeretetünk. Jézus viszont azonos bánásmódot vár el tőlünk
mindenki iránt. Akik a közösségen kívül vannak, azok iránt is
úgy legyünk, mint azok iránt, akik hozzánk tartoznak.
Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket – mondja. Bevallom férfiasan, ez a
legnehezebb: azonos módon bánni, akik kívül vannak a
közösségen, és akik a barátaink. Napjainkban jól mutatja ezt,
ahogyan a menekültekkel bánunk.
Megfigyelem, hogy a kitett állatok és a kóbor ebek iránt
mekkora társadalmi összefogás van. Pár hónappal ezelőtt –
még itt a Mátra oldalában is – a közúton keresztülvonuló
békáknak átereszeket és közlekedő járatokat építettek. Sőt, a
természetvédők vödrökbe szedve hordták át a békákat, a másik
oldalra, hogy az autó szét ne nyomja őket. Ha autópályát
építenek, akkor ezeket az átereszeket is betervezik, ahol a
kisállatok vonulnak.
Ugyan ez az érzékenység és gondoskodás nincs bennünk azok
iránt az emberek iránt, akik vándorútra kelnek, mert otthon
nincs már nyugalmuk és békéjük. Azokat az embereket, akik
délről északra vonulnak, visszatoloncoljuk oda, ahonnan
jöttek. Mert nem a barátaink, nem a mi népünk, nem tartoznak
a mi köreinkhez. Mint ha nem lenne 2000 éve kereszténység a
világon, úgy bánunk velük. Mint ha el sem hangzott volna
soha: ti legyetek olyan tökéletesek, mint a Mennyei Atyátok,
aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, és esőt ad mind az
igazaknak, mind a bűnösöknek.
Juhász Ferenc plébános

Lelkiség:

Teológia:

Laudato si’

Ismered-e az Eukarisztiát? (10)

Ezzel a címmel jelent meg Ferenc pápa új enciklikája. A kifejezés rendhagyó
módon nem latinul van, hanem olaszul: idézet Assisi Szt. Ferenc fohászából a
Teremtmények énekében. „Laudato si’, mi’ Signore” azt jelenti, hogy „Áldott
légy, Uram!”. Az enciklika alcíme: a „közös otthon gondozása” kifejezi a
központi témát: a teremtett világ védelmét, ami a párizsi klímaváltozási
konferencia előtt nagyon is aktuális. Viszont a téma meghatározása már nem
olyan könnyű. Van aki természetvédelemről, környezetvédelemről, vagy
ökológiáról beszél. A szavak eredeti, leginkább tudományos értelme mellett,
nagyon sok más jelentést is felvettek a különböző irányzatok, mozgalmak
hatására. Természetesen a pápa nem tudományos magyarázatokat kíván adni,
hanem egy átfogó megközelítést kínál a mai problémákhoz, mint pl.: az
éghajlatváltozás és az ivóvíz hiánya. Mivel a problémák gyökerénél ott van az
emberi önzés, kapzsiság, más szóval az áteredő bűn, ezért ezekre a
problémákra nem adható egy pusztán tudományos-technikai megoldás. A pápa
egy „ökológiai megtérésre” hív, amikor az ember vállalja a közös otthonért
való felelősséget. Ez magában foglalja a nyomorúság felszámolását, a
szegényekkel való törődést, nemcsak a környezet védelmét.
„Magasságbeli Úr, aki jelen vagy a világmindenségben és a legkisebb
teremtényedben, Aki körülveszed gyengédségeddel mindazt, ami létezik, öntsd
belénk szereteted erejét, hogy gondjainkba vegyük az életet és a szépséget.”
(részlet az enciklikai imádságból a földünkért.)
Varga Pál, káplán
-------------------------------

Az eukarisztikus ima kilencedik, s egyben záró eleme, a doxológia, vagyis a
Szentháromságot dicsőítő ima: „Őáltala, Ővele és Őbenne a tiéd mindenható
Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkönörökké”. Csak ezután mondjuk az Ámen szót, és nem előtte. Előfordul, hogy a
prefációban is van „Krisztus a mi Urunk által” kifejezéssel végződő mondat, és
szinte „kívánja” az Ámen-t (néhányan olykor mondják is), de az ima egysége,
melyről ez idáig beszéltünk, éppen azt kívánja meg, hogy csak a végén zárjuk a
hívekkel együtt az egyetértő, megerősítő és egyben kérő jellegű Ámen szóval.
Ez a záró ima nem mintegy nyugodt végszó jelenik meg, hanem megőrizve
hitünk dinamikáját egyaránt visszatekint és előremutat. Visszatekint Jézus
áldozatára, melyet bemutatott az egész világért, és amely megjelent szent
oltárunkon, de előretekint az eljövendő dicsőségre, melyet a Szentháromságban
élünk meg, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében. S mi magunk is Jézus
Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban válhatunk ennek az eljövendő
országnak a társörököseivé, ahol mindörökké dicsérhetjük őt. Továbbá vissza
is térünk az imádság kezdő, Istent dicsérő szavaihoz, keretet adva
imádságunknak. Olyan keretet, mely nem bezár, hanem örökké tartó
körforgásra hív meg bennünket, visszatérve s mégis újra és újra elindulva.
Ez a dicsőítő forma is – eltekintve a Szentháromságos formulától – az
ószövetségi imádságokból eredeztethető, melyek az Isten dicsőítésével és
Ámennel zárultak. Ez mára annyira megszokottá vált és beleivódott keresztény
imáinkba, hogy a rendszeresen imádkozó ember természetesnek veszi azt.
Nagyon fontos, hogy a szentáldozáskor a pap kijelentésére („Krisztus teste”) is
csak Ámennel válaszoljunk! Mégpedig az áldozás előtt és nem utána!
Legfőképpen azért, mert ha már nyelvünkön van Krisztus teste, már alig tudjuk
kimondani az Áment, esetleg ki is eshet szánkból, ha még valamit mondunk
utána. Másrészt az áldozás után már nem beszélünk, hanem csendesen
szívünkbe fogadjuk Jézust és átéljük a minket meglátogató Krisztus szeretetét.
Az ’aman’ szó az igazságot és a stabilitást jelöli. Imádságunk zárása Ámennel
tehát azt jelenti, hogy teljes mértékkel egyet értünk azzal, amit imádkoztunk,
egyek vagyunk az imában foglaltakkal, az ima szándékaival és még inkább
egyek vagyunk Istennel, akihez remélhetőleg közelebb kerültünk az ima által.
Az Ámen tehát nem feltétlenül csak lezárást jelent, hanem sokkal inkább az
Istenhez való hozzákapcsolódásunk megerősítését. Igen, úgy legyen, váljék
valóra az imában foglalt kérés, véljék valóra Isten akarata életemben.

Hirdetés
 Július hónapban a plébánia csak délelőtt tart nyitva, 9 és 12 óra között. A
hétköznapi szentmiséken gyóntatás csak szerda estétől van a szentmisék
alatt. Kérésre bármikor gyóntatunk.
 Augusztus 15-én a Szent Urbán templom búcsúünnepe lesz, az este 6 órai
szentmisét és a körmenetet Czibere Zsolt atya tartja.
 Júliusban minden pénteken „játszónapot” tartunk a plébánián, a gyerekeknek.
Kérjük a szülőket előző szerda estig jelezzék, hogy gyermekük jönne.
 Kívánunk a kedves híveknek és olvasóknak szép nyarat és nagyszerű
találkozásokat a nyárban. Legyen gondjuk arra is, hogy egy-egy rövid időre
napközben, vagy hét közben bármikor, betérnek a legközelebbi templomba is.
Igyekezzenek a nyarat jól felhasználni, olvasmányokkal és kirándulásokkal
tegyék pihentetővé és élményszerűvé a nyarukat. És látogassanak el a Szent
Bertalan Templom Kincstárába is. Nyitva hétfő kivételével minden nap 10-től
17 óráig.

Czapkó Mihály, káplán

