Hirdetés

Az egyik szemünk sír…

 A mai vasárnap az Alsóvárosi Ferences templom búcsú ünnepe van.
Délelőtt 10 órai szentmisét Beer Miklós váci egyházmegyés püspök
tartja.
 Ma van Szentírás vasárnapja. A Szentírás a kereszténység legfontosabb
könyve, mindenki szerezze be és olvassa odahaza is.
 Október hónapban minden este a szentmise előtt fél órával
elimádkozzuk a rózsafüzért. Kérjük, minél többen vegyenek részt az
imádságon. A szülőket és a hitoktatókat is kérjük, ebben a hónapban
ismertessék meg a fiatalokat a rózsafüzérrel, és szerettessék meg velük a
használatát. Gyöngyössolymoson is minden este fél 5-kor rózsafüzért
imádkoznak a hívek a templomban.
 Elkezdődött a plébániai hitoktatás és a felnőttek csoportfoglalkozása is.
Esténként, a szentmise után a plébánián tartjuk a programokat. Kedden a
felnőtteknek hittant tart Czapkó Mihály atya, Szerdán bibliaórát tart
Varga Pál atya, minden második csütörtökön Katekumentáust tart
Juhász Ferenc plébános atya.
 Azoknak, akik nem egyházi iskolába járnak, és elsőáldozásra készülnek
pénteken du. 4 órakor lesz felkészítés a felsővárosi plébánián, azoknak
akik bérmálkozásra készülnek délután 3 órakor lesz felkészítés ugyan
ott.
 Megalakul a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Szent Bertalan
Plébánián. Osztie Zoltán a KÉSZ elnöke, október 20-án kedden este 6
órától szentmisét mutat be a Szent Bertalan templomban, majd utána az
érdeklődők számára előadást tart a plébánia konferencia termében. Az
előadásra várják az érdeklődőket. A megjelenés nem jelenti egyben a
KÉSZ tagságra való jelentkezést is. A KÉSZ olyan magyarországi
keresztény szervezet, amely nem politikai, alapon szerveződik és az
egyház támogatásával működik. A tagság iránti elvárás minden esetben
a keresztény világnézet, de nem előírt elvárás a vallásgyakorlást. Tervek
szerint havonta tartanak összejöveteleket, meghívott keresztény
előadókkal és közérdeklődésre számot tartó személyekkel.
 Az október 8- 9- és 10-ére meghirdetett Rózsafüzér Zarándoklatra, a
busz megtel. Köszönjük érdeklődésüket.
 Jövő Vasárnap a reggeli szentmisén Gyöngyösön a Rákóczi Katolikus
Általános Iskola diákjai és tanárai is részt vesznek.
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
www.szentbertalan.hu; www.facebook.com/szentbertalan

… A mondat másik része a Debrecen-Nyíregyházi
egyházmegye híveire és papjaira marad. Hiszen szeptember
21-én Ferenc pápa, Palánki Ferencet egri egyházmegye
segédpüspökét, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye
megyés püspökévé nevezte ki. A négy esztendő alatt, amit az
egri főegyházmegyében töltött, mindenki megkedvelte a
fiatal püspököt. Ahol csak megfordult, kedves mosolyával,
derűs tekintetével és tiszta világos fogalmaival, jó
prédikációival, mindenkiben hagyott egy mély nyomot.
Nagyszerű humorával pedig derűt keltett amerre járt. Nem
sokkal Egerbe kerülése után a Miskolc-Mindszenti plébánia
plébánosa lett, és ezzel a miskolci katolikusok jelentős és
megnyugtató tekintélyt tudhattak a város élén. Köztudott,
hogy Miskolc az egyházmegye legnépesebb városa, és több
felekezet osztozik a lelkipásztori feladatokon. Jó volt tudni,
hogy a görög katolikusok mellett a római katolikusoknak is
püspökük van a városban. Ferenc püspök nem csak rajongó
foci drukker, hanem maga is rendszeresen futballozott, még
amikor hozzánk került, akkor is volt hetente egy esti
teremfoci meccse, amelyben olyan „klasszikusok” is
szerepeltek, mint Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi püspök.
Tehát a foci iránti érdeklődése átszőtte a lelkipásztori
szerepléseit is. Humora és focista adottsága egyik bérmáláson
pompás pillanatokat szerzett a közelében álló papok számára.
Történt, hogy jöttek sorban a fiatalok a bérmálás
szentségéhez, és kérdezte tőlük, ahogyan a bérmálásban a
püspök kérdezi: - kit választottál védőszentednek? És a
kislány mondta, hogy Piroskát. Majd egy kihagyással a
következő
kislány
megint
Piroskát
választotta
védőszentjének, és az őt követő is! Ezután pedig teljesen
egyedi módon egymás után két olyan bérmálkozó jött, akik
Szent Annát választották védőszentjüknek. Amikor a három
Piroska elhangzása után a következő két fiatal azt mondta,
hogy Szent Annát választották védőszentjüknek, Palánki
püspök, csendben és mosolyogva megjegyezte: három-kettő!
Sajnáljuk, hogy elmegy az egyházmegyénkből, ugyanakkor
örülünk is neki, hogy annak az egyházmegyének, amelyet
1991-ben nagyrészt az Egri Főegyházmegyéből hoztak létre,
ő lesz a püspöke.
Juhász Ferenc plébános
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Lelkiség:

„Vizsgáljátok az Írásokat

hiszen azt gondoljátok, hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok
tesznek tanúságot rólam” (Jn 5,39) mondja Jézus a farizeusoknak. A
„vizsgáljátok” jelenthet kijelentő módot, de jelenthet egyben felszólítást is.
Szentírás vasárnapja, amelyet most vasárnap ünneplünk, hív bennünket
mindkettőre. Egyrészt, hogy figyelmesen hallgassuk a Szentírást a misében,
másrészt pedig magunk is vizsgáljuk, fürkésszük és forgassuk a Szentírást.
A kettő erősíti egymást: mert minél inkább megérint bennünket egy-egy
mondat a szentmisén, annál inkább tudunk ezekkel a részekkel tovább
imádkozni otthon, és minél többet imádkozunk otthon a Szentírással, annál
inkább ráhangolódik a fülünk a mise olvasmányokra, hogy ezek egészen
személyesen nekünk szólnak. A vizsgálat ugyanis elsősorban nem
tudományos elemzést jelent: részekre szedni, elemezni, tárgyilagossá tenni.
Természetesen segít, ha ismerjük a Szentírást körülvevő kort, kultúrát és
körülményeket. De a legfontosabb, hogy a Szentlélek segítségét kérve
olvassuk a Szentírást, hogy az Írások fényében vizsgáljuk meg az életünket.
Hiszen ki tudná hitelesebben magyarázni a halott betűt, mint az életet adó
Lélek, aki ihlette és az Egyház által őrzi is Isten szavát. „A Lélek mindent
kikutat, még az Isten mélységeit is.” (1Kor 2,10) A szentmisén a Szentírás
már többé nem pusztán szöveg, hanem élő szó, valaki beszél hozzánk,
akivel így találkozunk. Ha vizsgáljuk az Írásokat, akkor, ahogyan Jézus
ígérte, az Írások által Vele találkozhatunk, az élő és örök Igével.
Varga Pál, káplán

--------

Ma van Szentírás Vasárnapja
A Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán született meg az új ünnep, a
szentírásvasárnap, amelynek megtartását a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia az elsők között rendelte el. Kezdetben nagyböjt egyik
vasárnapján ünnepelték, később azonban áthelyezték szeptember utolsó
vasárnapjára, tekintettel arra, hogy szeptember 30-án ünnepli az Egyház a
nagy bibliafordító, Szent Jeromos ünnepét. Ezen a napon a katolikus
közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Szentírást, és hálát
adnak Istennek azért, hogy a Bibliát a kezükbe kapták, mert ebből
megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi
értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész
folyamán, és bizonyosságot arról, hogy az ember boldog öröklétre kapott
meghívást.

Teológia:

Eszkatológia (01)
Az eljövendő kérdése mindig foglalkoztatta az embert. Amikor az Egyház
ezzel foglalkozik, akkor a válasz helyes megközelítésére törekszik Jézus
tanítása alapján. Nem azt kérdezi, hogy mi fog velem pontosan történni,
mint ahogyan az ember a jósokat kérdezi. Némelyek a televízión keresztül
pénzenergiát kérnek tőlük. Az áramlás valóban létrejön, csak nem a
telefonáló irányába. A csap nem a megtévesztett telefonáló felé van
megnyitva, hanem a jós felé, akinek a zsebébe vándorol a pénzünk…
Az ember számára a válasz valójában már megadatott! Az üdvösség útján
kell járnunk, keresni Istent és az igazságot, mely elvezet minket az örök
életre. De a kárhozat rettenetes lehetősége sincs kizárva. Mindenki efelé
halad, s ha nincs életében világító fény, akkor nem tudja, hogy pontosan
melyik úton halad. Sokszor úgy érzi, hogy a jó úton jár, pedig csak egy
párhuzamos úton halad, mely még nem vált teljesen ketté. Nem látható
világosan, hogy már rég rálépett a rossz útra. Ezt a nagyobb budapesti
sugárutak vagy az autópályák csomópontjaihoz tudnám hasonlítani.
Az eszkatológia, vagyis a végső időkről való egyházi tanítás a Szentírás és a
Szenthagyomány által éppen ezt célozza meg. Azt hogy mi van előttünk,
tudjuk. A fontosabb az, hogy milyen módon készülünk, és hogy idejében
megtaláljuk a megfelelő kijáratot, leágazást, kereszteződést. Viszont
egymásnak ellentmondó táblák nehézsége mutatja nekünk az utat.
Anton Ziegenaus német teológus az eszkatológia jelentőségét nem látja
elszigetelt kérdésnek, hiszen állítása szerint „minden egyes teológiai
tárgyterület eszkatológiai relevanciával bír”. A teremtéstan, az emberről
szóló keresztény tanítás, a szentségek, melyek az eljövendő valóságra
utalnak mind az egész Egyház mind az egyén számára. Jézus a jövőre úgy
irányítja a figyelmet, hogy nem részleteket, időpontokat árul el, hanem
felkelti az emberekben a készület fontosságát a végső találkozásra. De mi
már most is vele találkozhatunk! Ezért hisszük, hogy nem az óra és a hely a
lényeg, hogy mikor érkezik el a mi időnk, hanem hogy már most Istenben
élünk.
A halál szomorú és sokszor meg nem érthető és el nem fogadható tény
minden ember életében. A nem hívők szakadékként tekintenek rá, míg mi
hídként, mely átvezet Istenhez. A most kezdődő eszkatológiai fejtegetések a
hídhoz közeli területre vezetnek majd minket és tisztes távolságból
„szemlélhetjük az eljövendőt”, hogy jó helyre érkezzünk és átmehessünk a
megfelelő hídon Atyánk házába, ahol Jézus helyet készít nekünk.
Czapkó Mihály, káplán

