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Vasárnapi Levél

 Most vasárnap Gyöngyössolymoson a temetői Fájdalmas Anya kápolna
búcsúja van. 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.
 Szeptember 22-től elkezdődik a felsővárosi plébánián a Felnőtt hittan
kedden, a Bibliaóra szerdán, a Katekumenátus pedig csütörtök este 18:45kor. Várjuk az érdeklődőket.
 Szept. 27-én, jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz.
 Ugyancsak szept. 27-én, vasárnap Fájdalmas Anya búcsúja lesz az
Alsóvárosi ferences templomban. A 10 órás ünnepi szentmisét Beer Miklós
püspök atya celebrálja.
 Kérjük a szülőket, hogyha gyermekük szeretne elsőáldozó, vagy
bérmálkozó lenni, jelezzék ezt a gyermekük hitoktatójának.
 Minden hónap első vasárnapján a Rákóczi katolikus iskola, 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 dolgozói és tanulói számára minden
hónap negyedik vasárnapján, délelőtt 10 órakor lesz a diák mise.
Igyekezzen mindenki a neki megfelelő szentmisén részt venni.

Plébániai estikék

2015.
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A plébánia kertjében az esti mise után teljes pompában
kinyílnak a konferencia terem előtti estike virágok.
Szeretnénk, hogy a héten induló esti programok lelki
értelemben borítanák diszbe a plébániát, hogy akik eljönnek,
azokban egyre jobban lángoljon a Szentlélek piros virága.
Felnőtt hittan
Gyermekkorban sokan jártak hittanra, sokszor csak rövid
ideig, vagy ha tovább is járt valaki, később már ritkán
foglalkozott vele. A szentmisék prédikációi nem mindig
tudnak helyet adni egy szárazabb, de mélyebb teológiai
fejtegetésnek. A felnőtt hittan célja ezért hitünk elmélyítése, a
katolikus teológia alapján, különösképpen a dogmatika, a
liturgika és az erkölcsteológia megismerése. A felnőtt hittant
Czapkó Mihály káplán atya vezeti kedd esténként 18:45-től.
Bibliaóra
A bibliaórák célja nem csupán ismeretek átadása, hanem hogy
segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Biblia olvasása részévé
váljon a lelki életünknek. A múlt évhez hasonlóan az
Ószövetséggel, a tavalyiak kérése alapján a Zsoltárok
könyvével fogunk ismerkedni. Azokat is szeretettel várjuk,
akik csak időnként tudnak eljönni. A bibliaórát szerda
esténként, 18:45-kor tartjuk a plébánia konferencia termében,
Varga Pál káplán atya vezetésével.
Katekumenátus
A katekumenátusba sok szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat
és felnőtteket, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem
voltak elsőáldozók - bérmákozók és szeretnék felvenni ezeket
a szentségeket. Természetesen azokat is szeretettel látjuk, akik
már bérmálkoztak, de szeretnének többet megtudni ezekről a
szentségekről. Ma különösen is fontos, hogy a hitünket hiteles
forrásból ismerjük meg, mert nagyon sok fél, vagy téves
információt hallani. A találkozókat kéthetente csütörtök
esténként 18:45-kor tartjuk a plébánián. A katekumenátust
Juhász Ferenc plébános atya vezeti.
Czapkó Mihály és Varga Pál káplánok

Iskoláink évkezdése (2)

„Krisztus szeretete sürget minket”

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és AMI
2015. szeptember 1-én új tanévet kezdtünk, mert eltelt a nyári szünet, de új a
tanév más szempontból is, történelmi pillanat az iskolánk életében.
Történelmi pillanat, mert az Egri Főegyházmegye lett az intézmény új
fenntartója, iskolánk jogilag új intézményként, katolikus iskolaként működhet
tovább. Egy néhány hónapon át zajló folyamat végén tanulóink, szüleik,
tanáraink 90%-os döntő többséggel nyilatkoztak a fenntartóváltás mellett.
Iskolánk történetének 216. tanéve ez a mostani, hiszen 1799-től tudjuk
biztonsággal nyomon követni az itt folyó oktatást. 1852-ben már állt egy
iskolaépület, melyet a falunak az egri érsek építtetett. Az 1852-es felmérés
szerint az iskola jellege vegyes elemi alsó iskola, ahol a vegyes jelző arra utal,
hogy a fiúk és lányok egyaránt látogathatták az intézményt. 1887-ben már két
rendes és két segédtanító működött itt. A tankötelesek száma ekkor 304, de
ebből 237 járt rendszeresen iskolába, ami a mezőgazdasági munkák miatt
változó volt. 1929 nagy mérföldkő a falu iskolájának történetében, ugyanis új,
emeletes iskola épült irodahelységgel és öt tanteremmel. Az alsós évfolyamok
oktatása még ma is itt zajlik. A ’80-as évek elejére az 50 éve épült iskola már
szűknek bizonyult, a tanítás ezért délelőtt és délután folyt, váltva az alsós és
felsős évfolyamok között. Ezért 1984-ben megépült az új, kétszintes épület 8
tanteremmel és egyéb helyiségekkel. 1993-ban megépült a régóta várt
tornaterem is.
Jelenleg 373 tanulónk, 30 tanárunk, 6 óraadónk van. Emelt szinten oktatjuk a
testnevelést, országosan egyedülálló erdei iskolai rendszerünk van, emellett
alapfokú művészeti iskola vagyunk, festészetet, grafikát tanítunk. Tanulóink
52%-a más településről jár hozzánk. Iskolánk mindig is jó hírű iskola volt, ahol
színvonalas oktatás, jó sportélet zajlott, kiemelkedő versenyeredményekkel
büszkélkedett, középiskolai felvételin szívesen fogadták tanulóit. Katolikus
iskolaként tanulóink nevelésére több időt szánva továbbra is arra törekszünk,
hogy a tőlünk továbbtanuló gyerekekből jó orvosok, kiváló mérnökök,
megbízható kőművesek, szőlőnevelők – egyszóval becsületes emberek
legyenek.
Iskolánk névadója dr. Nagy Gyula (1914-1983). 1953-tól Gyöngyössolymoson
kezdte meg segédtanítói pályáját. A tanítás mellett oktatott sportot, volt a
Madártani Intézet munkatársa, népművelő. Igazi néptanítóként élt a faluban.
1951-57 között iskolaigazgató volt, majd felkérést kapott a Mátra Múzeum
megszervezésére. Az iskolai munkát 1964-ben cserélte fel a Múzeum igazgatói
székével. Monográfiát írt a faluról: „Képek Gyöngyössolymos életéről”
címmel. Gyermekszeretete, embersége, kitartása példaként szolgál
mindannyiunk számára.
Csárdás László igazgató

Karitász csoportunk feladata a rászoruló emberek felismerése, megtalálása,
segítése. Keresünk, amint magdalai Mária a sírnál, aki először nem ismeri fel
Jézust, kertésznek véli. Töprengünk, mint az emmauszi tanítványok a
kenyértörés után, vagy ahogyan a csüggedt halászok üres hálójuk láttán. Majd
FELISMERJÜK JÉZUST a KERTÉSZBEN, a VÁNDORBAN, a HALSÜTŐ
EMBERBEN, vagyis embertársainkban.
Cselekedeteinkkel igyekszünk megmutatni, hogy Isten szeretete mindenkié, aki
nyitott a befogadásra. Éreztetjük, hogy jelen van Isten és közelebb segítjük
Isten szeretetéhez a bajban lévő embert. Alapjában minden ember „karitászos”,
aki képes úgy szeretni a körülötte élőket, hogy meglátja bennük Krisztust.
Várjuk sorainkba mindazokat, akik életükben felismerték Krisztust, akit ideje,
energiája, egészsége engedi a tevékeny szeretetre. Szükség lenne a
csoportunkba új lendületet hozó tagokra, hiszen tagságunk összetétele 9 év óta
változatlan és néha érezzük korlátainkat – létszámban, korban. Támogatókra is
szükség van mindig, mert amint napjainkban is tapasztaljuk, a rászorultság
állandóan jelen van környezetünkben.
Nekünk nem kell a határszélre menni. Elég, ha a körülöttünk élőkben
felismerjük Jézus Krisztust! Így is árad a SZERETET.
Gielné Bogdán Krisztina

„Beteg voltam, és meglátogattatok”
Életünk során szüntelenül érezzük, hogy az Úr elhalmoz kegyelmével,
szeretetével. Ezeket az ajándékokat nem csak elfogadnunk kell, hanem tovább
is adnunk. Mi, beteglátogatók már 7 éve tesszük ezt, kisebb-nagyobb sikerrel a
gyöngyösi kórházban. Aki sokat szenved, elkeseredett, tele van fájdalommal,
kiszolgáltatott, annak szüksége van a szeretetre. Nem teszünk nagy dolgokat
csak figyelünk a szavukra, elfogadjuk őket olyannak, amilyenek. Van, akinek
egy ölelés, egy simogatás vagy egy mosoly is elég a teljesen sivár kórházi
hétköznapokban. A látogatások sokszor mély nyomot hagynak bennünk és
hatására kicsit mi is másképp látjuk a világot. Lélekben erősödünk,
megtanulunk elfogadóbbnak és türelmesebbek lenni. Munkánkat a kórház
dolgozói elfogadják, segítik. Két alkalommal is elismerték a tevékenységünket,
2010-ben Wiltner-díj, ez évben pedig miniszteri dicsérő oklevélben részesült az
Önkéntes Beteglátogatók Csoportja. Nagyon szeretnénk új tagokkal
gazdagodni, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik a szabadidejükből heti
egy-két órát rá tudnának szánni erre a szép feladatra. A jelentkezőket a
Felsővárosi Plébánián várják.
Matinné Piroska

