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A Szentatya által a tavalyi évben meghirdetett imanaphoz
hasonlóan Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral
egyetértésben
szeptember
14-ére,
Szent
Kereszt
Felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdet „az
üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból
elvándorolni kényszerülnek”. Kérik a híveket, hogy aznap
minden szentmisében közösen imádkozzák el az alábbi – egy
iraki keresztény testvérünktől kapott – imádságot, valamint
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.
Mindenható Mennyei Atyánk!

Vasárnapi Levél

 A mai vasárnap du. 3 órakor, Fatimai engesztelő imaóra lesz az Erzsébet
templomban.
 Hétfőn, szept. 14-én, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén imanap
lesz az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni
kényszerülnek. Kérjük a kedves híveket, hogy imádkozzunk együtt a
szentmiséken, vagy családjuk körében.
 Szept. 20-án, vasárnap Gyöngyössolymoson a temetői Fájdalmas Anya
kápolna búcsúja lesz. A szentmisét délelőtt 10 órakor a temetői kápolnánál
tartjuk.
 Szintén szept. 20-án, Fájdalmas Anya búcsú lesz Egerben a Servita
templomban. Az ünnepi szentmisét 10 órakor Pápai Lajos győri püspök
celebrálja. Előtte szombaton 18 órától szentmise lesz a családokért, majd
19 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének találkozója és Osztie
Zoltán előadása lesz, melyre várják a híveket.
 Szept. 27-én, vasárnap Fájdalmas Anya búcsúja lesz az Alsóvárosi ferences
templomban.
 A Rózsafüzér Társulat Zarándoklata október 8- 9- 10-én lesz. Temesvár és
Máriaradna lesz a célirány. Jelentkezni a Rózsafüzér Társulat vezetőjénél
lehet Gyöngyösön.
 Szeptember 22-től elkezdődik a felsővárosi plébánián a Felnőtt hittan, a
Bibliaóra, és a Katekumenátus. Várjuk az érdeklődőket.
 Kérjük a szülőket, gyermekeik iskolai és plébániai hitoktatását kísérjék
figyelemmel és érdeklődéssel. Minden hónap első vasárnapján a Rákóczi
katolikus iskola, most vasárnap, a második vasárnap: a Pátzay Zeneiskola,
harmadik vasárnap: az óvodások, negyedik vasárnap este: a Vak Bottyán J.
Katolikus középiskola részvételével lesz a szentmise.
 Gyöngyössolymoson a katolikus iskola elindult. Dolgozói és tanulói
számára minden hónap negyedik vasárnapján, délelőtt 10 órakor lesz a diák
mise. Igyekezzen mindenki a neki megfelelő szentmisén részt venni.

Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát
is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a
birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban,
hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek
országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által
ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a
hivatásukban - ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad
megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a
kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe
bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés
nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig
megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az
emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent
Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a
szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Miatyánk, Üdvözlégy.
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MKPK Sajtószolgálat

Iskoláink évkezdése

Zarándoklat Szentkútra

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola
Aki Gyöngyösön átsétál a Fő téren, az láthatja a Szent Bertalan Templom
tornyait, melyek, mintha óvó tekintettel figyelnék az iskolánkban folyó
munkálatokat, az egyre szépülő épületet. Reménykedtünk benne, hogy
szeptemberben már a megújult falak között, a templom szomszédságában
kezdhetjük meg a tanévet. Sajnos, rajtunk kívülálló okok miatt nem így történt.
Természetesen az évkezdés nem maradt el, hisz a Rákóczi Katolikus Iskola
nem csupán egy épület, hanem szellemiség, hit, eszmeiség, szeretet és
nyitottság. Ez pedig ott van, ahol a pedagógus. Még egy rövid ideig a Kolping
Házban és a Károly Róbert Főiskola „B” épületében.
Köszönöm a kollégáimnak a rengeteg munkát, mely nem tudta letörölni a
mosolyt az arcukról, a szülőknek a bizalmat és kitartást, mellyel az iskolánk
felé fordulnak, gyermekeinknek, hogy nyílt szívükkel erőt adnak nekünk.
Adjunk hálát Istennek, amiért óvja iskolánkat és a Rákóczisokat, és kérjük,
hogy a templomtornyok hamarosan már a megszépült épület udvarán játszó
gyermekeket vigyázhassák.
Kurucsai József igazgató

Szept. 5-én reggel bús, borongós, esős reggelre ébredtünk, de a lelkünkben
ragyogott a nap, hiszen indulhattunk Mátraverebély-Szentkútra, ahová már
őseink is oly szívesen jártak könyörögni, hálát adni vagy éppen csak
megnyugvásra lelni. Gyöngyösről és a környező falvakból összegyűlt hívek két
nagy busszal indultunk a Plébános atya és a két káplán atya társaságában.
Szakadó esőben és hatalmas tömegben érkeztünk meg Szentkútra. Mégis
azonnal mindenki megtalálta a helyét a gyóntató folyosón, a Kegytemplomban
vagy a padokban a miséző oltár előtt. A szentmise kezdetére, 11 órára elállt az
eső, a népek megtöltötték a padokat, körben a domboldalt és énekelve vártuk a
szertartást.
A kegyhely átadásán részt vett Áder János köztársasági elnök és Soltész
Miklós államtitkár, a szentmisén koncelebrált a nuncius és több püspök.
Erdő Péter bíboros atya szentbeszédében kiemelte: a templom nem csupán az
emberi közösség találkozásának a helye, nem pusztán imaterem, amelyet
bárhol berendezhetünk, hanem valóban az Isten háza, az oltár pedig valóban az
Úr asztala és áldozatának helye, a vele való találkozás különleges lehetősége.
„Ezért vagyunk hálásak a Gondviselésnek, hogy a megújult kegyhelyen oltárt
szentelhetünk. Ezért köszönjük meg azt is, hogy Isten csodálatos
imameghallgatásokkal mutatta meg irgalmát itt, Szentkúton hosszú évszázadok
óta” – fogalmazott a bíboros úr.
Az áldoztatás alkalmával derült ki, hogy milyen sokan vagyunk a helyszínen,
hiszen kétszer annyi ostyát készítettek ki, mint ahány regisztrált jelentkező
volt, de még ez is kevésnek bizonyult.
A szentmise után Áder János köztársasági elnök úr beszéde következett. Azt
mondta: két éve abban bízva rakták le a beruházás alapkövét, hogy az építkezés
a nagy európai zarándokhelyek sorába emeli Mátraverebély-Szentkutat, és ma
már otthonos zarándokház, rendezett környezet, megújult szabadtéri
misézőhely szolgálja az idelátogatókat. Emlékeztetett arra, hogy közel két
évvel ezelőtti találkozójuk alkalmából Magyarország ajándékaként többek
között egy üveg szentkúti forrásvizet adott át a Szentatyának, és a pápát
mélyen megérintette az ajándék. Őszentsége a víz és a környezeti
fenntarthatóság jövőnket érintő kérdéseinek szentelt új pápai enciklikában úgy
beszél a vízről, mint a „méltóság forrásáról” - mondta. Hozzátette, Assisi Szent
Ferenc himnuszához csatlakozva hirdeti, hogy csak úgy tisztelhetjük a másik
embert, ha elfogadjuk a természethez tartozásunk közösségét. Szentkút
mindkettőhöz közelebb segít minket.
A szertartás végén a kihelyezett kegyszobor előtt Erdő Péter bíboros úr Szűz
Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot, és néhány üveg vízzel a
táskánkban, napsütésben jöttünk haza.
Királyné Zsuzsa

Vak Bottyán Katolikus Középiskola
Iskolánk immár az ötödik tanévét kezdte meg katolikus iskolaként. Az elmúlt
évek bebizonyították, hogy az új körülmények semmit nem vettek el a régi
Bottyánból, csak hozzátettek. A Bottyán nem kevesebb, hanem több lett az
által, hogy katolikus.
Talán a legfontosabb mutatónk, hogy bár országosan nagyon sok középiskola
küzd beiskolázási gondokkal, nálunk most is túljelentkezés volt. Ez az iskola
népszerűségét és az itt végzett munka eredményességét jelzi.
Fontos eredmény, hogy a nálunk végzettek szinte száz százalékban
továbbtanulnak, vagy sikeresen érvényesülnek a munkaerőpiacon.
Idén is építkeztünk. Nagy öröm számunkra, hogy nyáron sikerült pontot tenni
egy évtizedes, fenntartókon és igazgatókon átívelő munkára: Gyöngyös Város
Önkormányzata támogatásával sikerült kicserélni az utolsó, romos állapotban
lévő nyílászárókat is. Látványos eredményünk, hogy az iskola sportpályája új,
színes műanyag borítást kapott.
Az idei tanévkezdésre pedig kedves ajándék is jutott az iskolánknak:
Tolmayerné Borbély Zsuzsanna, a Bottyán nevelési igazgató helyettese, a Szent
Bertalan Plébánia képviselő testületének tagja, munkája elismeréseként Dr.
Ternyák Csaba érsek atyától a Szent Gellért Díj arany fokozatát vehette át
Egerben.
Benyovszky Péter igazgató

