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Hirdetés
 A mai vasárnapon a perselyadományokat a missziók javára fordítjuk.
 Október 19-én délután 4 órától a Beteglátogatók Csoportjának
összejövetele lesz a felsővárosi plébánián. A beteglátogató csoportba
jelentkezőket szívesen fogadunk, heti kórház látogatási feladatokra.
 Október 20-án kedden az esti szentmise főcelebránsa Pásztor Paskál
atya az egri servita templom plébánosa lesz, a szentbeszédet Dr. Osztie
Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke
tartja. A szentmise után „Az idők jelei” címmel előadást tart Osztie
Zoltán a felsővárosi plébánia konferencia termében, ahol megalakul a
KÉSZ helyi csoportja is. Minden érdeklődő testvérünket szeretettel
várunk. Az előadáson való megjelenés nem jelenti automatikusan a
KÉSZ tagságot.
 Október 22-én csütörtökön a katekumenátus tagjainak összejövetele lesz
a Felsővárosi plébánián. A katekumenátusra jelentkezhetnek mind azok
a felnőtt fiatalok, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem voltak
elsőáldozók, vagy bérmálkozók.
 Október 23-án a nemzeti ünnepünkön a szentmisét a hazáért 9 órakor
mutatjuk be a Szent Bertalan templomban. Utána koszorúzás lesz az 56os emlékműnél.
 Jövő vasárnap, október 25-én áttérünk a téli időszámításra. Ez azt
jelenti, hogy szombatról vasárnapra virradóan az órát egy órával
visszaállítjuk, 3 óráról 2 órára. Magyarul az éjszaka egy órával hosszabb
lesz.
 Két hét múlva, november 1-jén, Mindenszentek-vasárnapján a temetői
szertartások és a szentmisék az alábbi időpontokban lesznek: Urbán
templom: fél 8, Karácsondi templom: 8 óra, Gyöngyösi Nagytemplom:
9 óra, Gyöngyössolymos: 10 óra, Mátrafüred: 11 óra, utána
keresztmegáldás a mátrafüredi temetőben, Erzsébet-templom: 12 óra.
Temetői szertartás: Karácsond és Gyöngyössolymos délután 3 órakor a
temetőben, Gyöngyös-Felsővárosi temető Fájdalmas Anya kápolna: du.
4 órakor, Szent Bertalan-templom: este 6 órakor. Az altemplomok
szombaton és vasárnap egésznap látogathatók reggel 9 órától délután 4
óráig. Az altemplomokban gyertyát nem szabad égetni ez alkalommal
sem. Gyónással és áldozással teljes búcsú nyerhető elhunytjaink
számára.
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
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Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Nem azért írom le, hogy a rózsafüzér társulat zarándoklata
milyen jó volt, hogy akik nem voltak azok keseregjenek,
hanem azért, mert arra jártunk, amerről a történelem során
már érkeztek mohamedánok hazánkba. Azok a sebek azóta
már begyógyultak, évszázadok múltával is van élet a
pusztítás után. Arra jártunk és hitünkben megerősödtünk. Az
ország déli határainál ugyan is a török időkben – csak így
nevezzük a XV. századi inváziót –, a szultán vezetésével
mohamedán hadak lepték el hazánk területét és Európának
ezt a részét. A Máriaradna, Temesvár, Eszék tengelyt átlépő
török meg sem állt Budáig. És ha nincsenek a ferences atyák,
talán meg sem marad a kereszténység hazánkban. Mindenütt,
ahol a török időkben valamiféle kereszténységről egyáltalán
szó eshetett, ott találjuk a ferenceseket, akik lelkipásztori
diplomáciájukkal, békeszeretetükkel és egyszerűségükkel
megbírtak a mohamedán hódító erőkkel. Ha kellett
megajándékozták a szultánt egy kehellyel, ha kellett
elismerték Mohamedet is prófétának, ha kellett butának
tetették magukat, vagy egy-egy társuk feláldozta magát és
elment egészen Isztanbulig. Európa határainál a ferences
kolostorok erősebbnek bizonyultak, mint a várak és a
bástyák. Ma annyiban változott a helyzet, hogy Európa már
nem ismeri azt az erőt, amely a hitben rejlik és nem él azzal a
lehetőséggel, amelyet a keresztény értékek jelentenek. Pedig
a kegyelem sok embert képes ma is megmenteni a
kishitűségtől, a félelemtől és a jövőkép nélküliségtől. A
zarándokút befejeztével sokaknak lett az a meggyőződése,
hogy a hit erős bástya és szükségünk van ma is a hit erejére.
Ma ismét szüksége van hazánknak, hogy a kereszténység
védelme alá behúzódhassanak azok, akik valami miatt félnek.
Olyan ez, mint az eresz, ami alá behúzódunk a szakadó
esőben. Az esőt elállítani nem tudjuk, de az eresz bizonyos
védelmet nyújt mégis csak. A ránk következő héten, kedden
este a Szent Bertalan plébánián megalakul a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége. Ma is szükség van ugyan is olyan
erőre, amely nem a gazdaságban, nem a politikában, nem a
médiumokban, hanem a Kereszténységben keres menedéket.
Ehhez szeretném, ha csatlakoznának október 20-án, az esti
szentmise után.
Juhász Ferenc plébános

Lelkiség:

„Mit mond a Lélek az egyházaknak?”

Bizonyos értelemben a válasz keresése erre a kérdésre a küldetése a mostani
szinódusnak. Először is, mi ez a szinódus? Miben különbözik a zsinattól,
amit oly sokszor emlegetünk? Mindkettőt a pápa hívja össze és vezeti,
valamint alapvetően püspökök a tagjai, akik a pápával egységben
tanácskoznak az egyházat érintő fontos kérdésekben. Az egyetemes zsinatra
a világ összes püspöke hivatalos és a zsinat döntéseket is hozhat. Ilyen volt
a II. Vatikáni Zsinat, amelynek hatása kézzelfogható pl.: a szentmisében. A
szinódus viszont alapvetően egy tanácsadó szerv, amely segít a pápának és a
püspökök egy szűkebb köre hivatalos. Magyarországról például három
püspök atya van jelen a szinóduson: Erdő Péter bíboros, Veres András
szombathelyi püspök és Kocsis Fülöp érsek-metropolita. Maga a szinódus is
a II. Vatikáni Zsinat hatására jött létre. Nagy előnye, hogy a kisebb létszám
miatt rendszeresen és viszonylag rövid időközönként tud egy-egy aktuális
kérdést megvitatni, de a világegyház tapasztalata alapján. A zsinat és a
szinódus egyszerre egyházjogilag pontosan meghatározott intézmény és az
egyházat vezető Szentlélek megnyilvánulása. A kettő nemhogy kizárja,
hanem erősíti egymást, mert az egyház egyszerre emberi intézmény és
Krisztus titokzatos teste. Az eddigi zsinatok és szinódusok is, a szerepüknek
megfelelően, de megújulást hoztak. Ezért fontos imádkoznunk a mostani
szinódusért, hogy mindenki, püspökök és világiak, a maguk szolgálata
szerint meghallják, hogy mit mond ma a Lélek nekünk a családról.
Varga Pál, káplán

------------Szír katolikus pap szabadulása

Az el-Karjateinben található Mar-Elian kolostor elöljáróját május 21-én
hurcolták el fegyveres terroristák egy másik fiatalemberrel együtt.
Elmondta, hogy elrablói az Iszlám Állam el-Karjateinben működő
csoportjának tagjai voltak. Négy napon át a hegyekben maradtak, bezárva a
kolostor kocsijába, amelyben elhurcolták őket. Aztán Rakkába vitték őket,
ott három hónapot töltöttek egy börtönben a város közelében. Augusztus 11én végül Palmürába vitték a rabokat, ahol akkor már kétszázötven, elKarjateinből elhurcolt keresztény raboskodott. Murad atya a szabadulásáról
elmondta, hogy egy muzulmán barátja segítségével motorral szökött meg,
álruhában. Jelenleg egy ortodox pap barátjával, valamint beduin és
muzulmán barátaival együtt azon munkálkodnak, hogy kiszabadítsák azt a
kétszáz, el-Karjateinből származó keresztényt, akik még mindig a börtönben
vannak. Október 12-én, hétfőn negyven rabnak sikerült megszöknie.

Teológia:

Eszkatológia (03)
Az eszkatológia alapvetően nem a kereszténységből kiindult fogalom. Az
Ószövetség is tartalmaz eszkatológiai kijelentéseket. Először a közeli jövőre
vonatkozó eseményekről beszélhetünk, amelyeket a próféták írásaiban
olvashatunk. A zsidó elképzelés szerint a halál nem jelent és nem jelentett
teljes megsemmisülést. Az alvilágban (seol) való jelenlétben a halottak
árnyakhoz hasonlítanak, a porba süllyedtek és nincsenek már jelen a földi
világ eseményein. A seol Jahvétól való távolságot jelent, de nem arra
vonatkozik, hogy az Isten uralmán kívüli állapot lenne. A zsidók nem az
ember lelkének továbbéléséről beszéltek, hanem az egész ember erőtlen
árnyáról. A III. századtól azonban megváltozik, módosul ez a hit, mely nem
csupán a halál utáni létre vonatkozik, hanem az istenkép tisztulására is, mint
a 26. zsoltárban: „nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod,
hogy szented meglássa a sírt”. A legrégebbi hitvallás valószínűleg Izajás
könyvéből származik: „Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli
a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész
földön” (25,8). Majd a következő fejezetben „Életre kelnek majd a
halottaid, és holttestük feltámad” (26,19).
Az eszkatológia kérdése a protestánsokkal való párbeszédben sincs minden
tekintetben egységben, mivel ők az ún. deuterokanonikus könyveket nem
tartják sugalmazott írásoknak. Itt azokról a könyvekről van szó, melyek első
sorban a diaszpórában (Alexandria) lévő görög nyelvű zsidóság között
terjedtek el és nyertek általános elfogadást. Valójában ezek a könyvek
tartalmazzák a legtöbb eszkatológiai kijelentést! Az ószövetségi
deuterokanonikus könyvek a következők: Judit könyve, Báruk könyve,
Bölcsesség könyve, Dániel könyvének görög kiegészítései, Eszter könyve,
Makkabeusok 1. és 2. könyve, Sirák fiának könyve, Tóbiás könyve.
A Makkabeusok 2. könyvében olvashatjuk, hogy a vértanúk nem vesznek
el, mivel Isten újjáteremti az ember testét is. A feltámadás nem csupán lelki
újjáéledést jelent. A könyv továbbá (el)ismeri a halottakért végzett imádság
és engesztelő áldozat fontosságát és értelmét is.
A Bölcsesség könyvében is megbomlik a régi „tettek-sors” összefüggés. Az
igaz embert is üldözi az istentelen, a korai halál vagy gyermektelenség
pedig nem jelenti Isten csapását. A vallás kifejeződésében a seol a büntetés
helyévé lesz, míg a jók elnyerik jutalmukat a végítéletkor. A könyv (és a
kor) lelkülete már egy előbbre mutató cél jelében látja az ember életét.
Czapkó Mihály, káplán

