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Vasárnapi Levél

Hirdetés
 Köszönjük a múltvasárnapi adományaikat amelyet a missziók javára
gyűjtöttünk. Gyöngyös-Felsővároson: 103.600,- Mátrafüreden: 27.870,Karácsondon: 12.870,- Ft. perselyadomány gyűlt össze. Köszönjük,
Isten fizesse meg!
 November hónapban, a Gyöngyösi Nagytemplomban is megtartjuk a
sok helyen szokásban levő, összes elhunytakért mondott közös
szentmiséket. Aki elhunyt hozzátartozójáért szeretne közös szentmisét
mondatni a Nagytemplomban, az a következő vasárnapok egyikén
vigyen el egy borítékot, és egy kitöltendő ívet, majd a papírlapra írja fel
elhunyt szerettei nevét, hozza vissza és a szentmisére szánt tetszőleges
összeggel együtt, dobja be a kihelyezett dobozba, vagy hagyja a
sekrestyében. Az így felírtakért november hónapban minden hétköznap
reggel a szentmiséhez csatolt szándékkal imádkozunk.
 Ma délután 4 órakor a Felsővárosi temetőben halottak esti szentmisét
tartunk. A szentmise után sírszentelést végzünk azoknál a síroknál,
amelyeket előre bejelentenek a plébánián.
 Jövő szombaton november 7-én este 7 órakor, Erkel Ferenc
születésnapján, a Bánk bán előadás interpretációját hallhatjuk a Szent
Bertalan Templomban. Miller Lajos ötlete alapján, Medveczky Ádám
Kossuth díja karmester, Blaskó Péter, Molnár András, Bódi Mariann és
más jeles opera- és színházi személyiségek előadásában tekinthető meg
a bemutatás.
 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával a
Karácsondi egyházközség tulajdonába került egy új, kilenc személyes
Renault mikrobusz. A mikrobuszt az egyházközség hívei és a
lelkipásztorok a november 8-i szentmise kezdetén, fél 4-kor áldják meg
és veszik használatba.
 A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége havonta tartja rendezvényét a
Felsővárosi Plébánia Konferenciatermében.
 November 5-én este a szentmise után Katekumenátust tartunk a
plébánián. Azoknak a fiataloknak és felnőtteknek, akik valamelyik
szentség felvételéről lemaradtak.
 Pénteken a hittanórákat a plébánia konferencia termében megtartjuk: a
bérmálkozásra készülőknek du. 3 órakor, az elsőáldozásra készülőknek
du. 4 órakor.
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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Véget ért a Család Szinódus
Erdő Péter nyilatkozata a püspöki szinódusról: A szinódus
rendtartása szerint a záróokmány akkor számít elfogadottnak,
ha kétharmados többséget kapott. Pontonként szavaztunk,
kilencvennégy pontról, mindegyikről külön. Mind a
kilencvennégy pont megkapta a kétharmados többséget, ez
nagy szó, és azt hiszem, gondviselésszerű. Természetesen
ebben sok munka van, különösen a kényesebb kérdéseknél,
amelyek körül több volt a vita. Az újraházasodottak
témájában nem szól a dokumentum arról, hogy
újraházasodott elváltak áldozhatnak-e. Arról van szó, hogyan
lehet őket minél jobban integrálni az egyházi közösségbe,
tehát hogy ne érezzék magukat kiközösítve, hogy
gyakorlatilag is részt vegyenek a közösség életében és
feladataiban. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan
egyházjogi tilalmak, amelyek bizonyos funkciókat nem
tesznek lehetővé számukra, például a keresztszülőséget.
Ennek kapcsán a dokumentum nem úgy fogalmaz, hogy
holnaptól megszűnik, hanem azt hangsúlyozza, hogy
komolyan mérlegelni kell, melyek azok a tilalmak, amelyeket
– minden botrány elkerülésével – immár el lehetne hagyni,
éppen a jobb integrálás érdekében. … Ezek alapján azonban
nem lehet olyan megoldásra jutni, amely ellentmond a
házasság felbonthatatlanságának… Tehát nem arról van szó,
hogy csupán szubjektív véleményének vagy érzéseinek
alapján. Ilyen összefüggésben nagyon is érthető az, hogy a
jelenlévők kétharmada elfogadta ezt a szöveget – mert ez egy
rendkívül kiegyensúlyozott és a valódi igazságra törekvő
szöveg. Tehát amint a pápa mondta is a szinódus előtt: nem
valamiféle kompromisszumról vagy alkuról van szó, hogy
ennek is, annak is igaza legyen; hanem az egyetlen igazságot
keressük a kérdésben, ami egy mély és radikális lelki
valóság. Úgy gondolom, hogy a szinódus nagy bizalommal
fordult a pápához, amikor letettük az asztalára a
megszavazott szöveget. A szavazáskor egyébként ő maga is
jelen volt. Ennek legutolsó pontjában azt írjuk: azzal a
bizalommal helyezzük Péter utódának kezébe ezt az
okmányt, hogy ennek segítségével a világon sok családban
megerősödik a reménység és az öröm, és hogy a
lelkipásztoroknak, a pasztorális kisegítőknek új ösztönzést, új
iránymutatást ad az evangelizáció művében.
Magyar Kurír

Lelkiség:

Hírességek

Los Angelesben, pontosabban Hollywoodban van egy sétány, amit a
Hírességek utcájának neveznek (Walk of Fame). A járdán kiemelkedő
színészek, komikusok vagy rendezők egy-egy csillagot kaptak, de csak
azok, akik valóban sztárok voltak. Mindenszentekkor viszont az egyház
„hírességeinek” ünneplése sokkal teljesebb. Nem csupán a közismert és
közkedvelt szenteket ünnepeljük, akiknek a szobra majdnem minden
templomban megtalálható, mint pl.: a Szűzanyáét, Szt. Józsefét, vagy Szt.
Antalét. Nem csak azokra a szentekre emlékezünk, akiktől a
keresztnevünket kaptuk. Hanem azokat is, akikről soha nem hallottunk,
talán egész életük is feledésbe merült, mégis életüket adták Krisztusért,
hősiesen gyakorolták az erényeket vagy egész egyszerűen a
mennyországban vannak. A mennyei hírnév teljesen független a földi
hírnévtől. C.S. Lewis is, amikor A nagy válás című könyvében jelképesen
leírja a mennyországot, az egyik legnagyobb szent egy teljesen hétköznapi
és teljesen ismeretlen hölgy: szabad fordításban „Marika néni, aki a Kossuth
utcában lakott”. Mindenszentek ünnepének egyik szépsége, hogy a
láthatótól a láthatatlanra irányítja a figyelmünket és felfedezhetjük, hogy
mennyi szent ember élt a családjainkban, ismerőseink körében. A hívás
mindnyájunk számára az, hogy szentek legyünk: boldog és kiteljesedett
emberek, amire példát adnak a nagy szentek. Adja Isten, hogy egyszer az
egyházközségből is legyenek hívek, akiket hivatalosan is szentként tisztel
majd az egyház! De a legfontosabb nem az elismerés, vagy a híresség,
hanem a szentek társaságába jutni, köztük járni-kelni mindörökké.
Varga Pál, káplán

------------Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Október 20-án az esti szentmise után megalakulta a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége a Felsővárosi plébánián. A megalakulást az
Osztie Zoltán országos elnök személyesen vezette. A 34 taggal induló
gyöngyösi csoport titkos szavazás útján megválasztotta a tisztség viselőit.
Az elnök: Dr. Ráthyné Toldi Adrien, a titkár: Pántya Róbert, a pénztáros:
Tolmáyerné Borbély Zsuzsanna, a küldött: Lehotai Kata lett.
Rendezvényeiket havonta a Felsővárosi plébánia konferenciatermében
tartják. A következő országos esemény az „Idők Jelei” című könyv
bemutatása volt, tegnap október 30-án Budapesten, az Olasz Intézetben. A
rendezvényen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, Gyulai Endre püspök,
valamint Osztie Zoltán, Náray-Szabó Gábor, Tőkéczki László, Martonyi
János és Balog Zoltán miniszter.

Teológia:

A búcsú
A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó
büntetések elengedése Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek
kincstárából. A súlyos bűnök elzárnak bennünket az üdvösségtől, de
ugyanakkor a szentgyónásban ettől az örök büntetéstől megmenekülünk.
Megmarad viszont a bűn második következménye, hogy lelkünkön
keletkezik egy seb, ami megzavarja a teljes szeretetkapcsolatunkat Istennel
és keresztény testvéreinkkel és ezt hívjuk ideigtartó büntetésnek. A tisztulás
bűneink bocsánata után azért szükséges, hogy ezt a zavart feloldhassuk, és
az üdvösségben megtapasztalható teljes boldogság útjába semmi ne álljon.
Ahogyan testi sebeink gyógyításához is szükségünk van másokra, úgy ezen
lelki tisztulásunkhoz is kapunk segítséget, hiszen akik meg vagyunk
keresztelve, mindnyájan testvérek vagyunk, s mint egy jó családban,
segítségére lehetünk és vagyunk egymásnak. Ez a Szentek Közössége: 1. az
összes keresztény (zarándok egyház); 2. a tisztítótűzben szenvedő testvérek
(szenvedő egyház); 3. az üdvözült testvérek (dicsőséges egyház).
A búcsú elnyerésével tulajdonképpen ezen segítség válik egészen konkréttá
és valósággá, melyet – az egyházi engedélyektől függően – lehet alkalmazni
élőkre avagy holtakra. Ezért a tisztítótűzben lévő elhunyt testvérek számára
segítséget nyújthatunk megszerezve számukra a búcsúkat, hogy bűneikért
járó ideigtartó büntetéseiktől minél hamarabb megszabadulva (megtisztulva)
elfogadhassák Isten szeretetét és beléphessenek a mennyországba.
A búcsú elnyerésének vannak állandó és változó feltételei. Állandó
feltételek: Kegyelmi állapot, vagyis megtisztulás a szentgyónás által és az
arra való törekvés, hogy minden kisebb, rossz szokásunktól, kisebb
(bocsánatos) bűnöktől is szabaddá váljunk. Szentmisén való részvétel,
szentáldozás és a Szentatya szándékára való ima (Miatyánk és Üdvözlégy).
A teljes búcsú elnyerésének ismertebb lehetőségei: 1) templombúcsún való
részvétel; 2) újmisén vagy egyéb jubileumi misén való részvétel; 3) félórás
szentségimádás; 4) Szentírással való félórás elmélkedés; 5) a keresztút
elvégzése; 6) a rózsafüzér elimádkozása templomi vagy családi
közösségben; 7) 3 teljes napig tartó lelkigyakorlaton vagy triduumon való
részvétel; 8) Mindenszentek főünnepén és az azt követő 7 napon; 9) a pápa
Urbi et Orbi áldása; 10) az életveszélyben lévő hívőt a pápa engedélyével
minden pap teljes búcsúban részesíthet. Ezeken felül még számos lehetőség
van, amiket A búcsúk kézikönyve című könyvben találhatunk meg.
Czapkó Mihály, káplán

