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Vasárnapi Levél

 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.
 Jövő héten pénteken november 13-án a Szent Erzsébet templomban Fatimai
engesztelő imaóra lesz, utána szentmise.
 Szeptember elsejével az egyházmegyében 45 oktatási intézmény működik.
Az összes tanuló létszáma: 20829 fő. Pedagógusok száma: 1759 fő,
nevelést segítő munkatársak száma: 120 fő.
 Változások az Egri Főegyházmegyében: A Szentatya Palánki Ferenc
püspök urat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé
nevezte ki. Palánki püspök úr volt az Egri Főegyházmegye általános
helynök. A főpásztor helyébe Ficzek László érseki irodaigazgató urat
nevezte ki általános helynöknek, plébánosi megbízatása érintetlenül
hagyásával. Továbbra ellátja az irodaigazgatói feladatokat és az Érseki
Vagyonkezelő Központ igazgatói tisztét. Egyidejűleg felmentette
főegyházmegyei vagyonkezelői megbízatása alól, és Hamar Dénes
főkönyvelő urat eddigi beosztása megtartásával kinevezte főegyházmegyei
vagyonkezelőnek.
 November 21-én a Szent Erzsébet Vendégei rendezésében a Felsővárosi
Plébánia Karitász Csoportja és a Humán Kistérségi Szolgáltató
igazgatósága 100 szegény embert juttat el két autóbusszal MátraverebélySzentkútra. A zarándokút költségeit adományokból, és e célra történt
nagylelkű felajánlásokból fedezzük.
 A Szent Erzsébet-templom búcsúját november 22-én tartjuk, a 12 órai
szentmise keretében. A szentmisét Varga József ecsédi plébános fogja
bemutatni. A Szentmise keretében kiosztjuk az úgynevezett Szent Erzsébet
kenyeret.
 Köszönjük a vasárnapi hirdetés nyomán a rászoruló családnak adott
bútorokat. Egyenlőre nem kérünk számukra több adományt.

Megszabadulás a Gonosztól
Magyarországon is vannak szép számmal, akik
boszorkányoknak vagy mágusoknak nevezik magukat.
Néhány kattintással az interneten könnyedén találhatunk
olyan boszorkányszövetséget, amely például szerelmi
kötéssel foglalkozik úgymond „a mágia tiszta erejével”, vagy
éppen rontáslevétellel, amihez a „mágia sötétebb erejét” hívja
segítségül. Az okkultizmus szó az elrejtettségre utal, titkos
tudáson, képességen alapuló mágikus gyakorlat, rituális
gesztus, ide tartozik a fekete- és fehér mágia is. Az okkult
kifejezést először 1545-ben használták. Katona István,
nyugalmazott katolikus pap úgy látja, hogy 1990 óta
folyamatosan jöttek be Magyarországra a nyugati okkult
csoportok, könyvek. Az okkultizmus nem istenközpontú,
hanem démonközpontú. Minél jobban belevonja magát valaki
az okkult tevékenységbe és hívja magához a gonosz lelket,
annál nagyobb az esély, hogy megszállottság alakuljon ki
nála. Az egyház az okkultizmus ellen a „tiszta tanítással” és a
hívekkel való beszélgetésekkel tud küzdeni. E tárgyban
Budapesten október 29-én szakmai napot szerveztek
papoknak. Az ördögűzésről azt gondolhatnánk, hogy csak a
képzelet szüleménye és nincs olyan, hogy valakit megszáll a
sátán. A katolikus egyház azonban 1999-ben kiadott egy
ördögűzésről szóló, szertartáskönyvet. Az ördögűzők
társaságának világszerte harminc országban mintegy 250
katolikus pap a tagja. A társaság tagjai arra hivatottak, hogy
megszabadítsák a híveket az őket kínzó démonoktól. A rossz
és a gonosz elleni küzdelem egyre sürgetőbbé válik, mert
gombamód szaporodnak az olyan üzenetek a média minden
ágazatában, amelyek – főleg az új nemzedékekben – felkeltik
az érdeklődést az okkultizmus, a sátánizmus iránt, sőt azok
gyakorlására buzdítják őket. Minden egyházmegye püspöke
hivatalból eljárhat, mint ördögűző. Továbbá szükséges
minden egyházmegyében még egy olyan pap, aki a konkrét
gyakorlat szintjén, a püspök megbízásából elláthatja a
feladatot. Teológus, pszichiáter és segítők vannak a pap
mellett az ördögűzésen. Minden katolikus hitben keresztelt
ember, élete során egyszer biztosan átesett ördögűzésen.
Ugyanis a keresztelési szertartásnak is része az ördögűzés.
Magyar Kurír

Lelkiség:

Szent Márton ünnepére

A héten lesz Szent Márton püspök emléknapja, amelyhez sokféle népszokás is
fűződik, mint például a libasült és az újbor. Az idei év lelkiekben is „újbort”
hoz, mert elkezdődik a Szent Márton év, amely születésének 1700 éves
évfordulójáig fog tartani. Mit jelent ez a szent év? Miért fontos a számunkra? A
szent év a kegyelem különös időszaka, amely segít a hitünk egyik kincsét
konkrétabban és mélyebben megélni. A nagytakarítást is könnyebb elkezdeni,
ha egy sarokra, vagy szobára koncentrálunk, mintha egyszerre mindent rendbe
akarnánk tenni. Hasonlóképpen a lelki életünk megújításánál is irányt mutat a
hamarosan kezdődő irgalmasság éve, és az irgalmas élet konkrét példája: Szent
Márton. Ő különösen is kedves számunkra magyaroknak, hiszen a mai
Szombathelyen született és imái mintegy előkészítették és segítik a
magyarországi egyházat. Ezért Sztent Márton ünnepén és az egész évben
buzgón kérjük az ő közbenjárását: „Ebben a jubileumi esztendőben, mint
szülőföldjének gyermekei, még inkább igyekszünk követni őt az irgalmasság
útján. Az embertársainkat felemelő szeretet által bizonyságot akarunk adni a
szeretet minden bajt legyőző és a világot újjáalkotó erejéről. Szent Márton, légy
közbenjárónk az Atyánál, hogy hitünkben megerősödve építsük a szeretet
civilizációját. Miként te is, mi se adjuk fel soha a reményt, hogy Jézus
megváltásának erejében képesek vagyunk legyőzni a bennünk és a világban
lévő bűnt. Végül követni akarunk téged abban is, hogy a Szentlélek erejében
bízva rendíthetetlenül hisszük a szeretet végső győzelmében. Ámen.” (Forrás:
http://szentmarton.martinus.hu .)
Varga Pál, káplán
-----------------------------

Az irgalmasság éve
Ferenc pápa Misericordiae vultus kezdetű bullával meghirdette az Irgalmasság
Szent Évét, amelyet Rómában 2015. december 8-án nyit meg. A Szentév 2016.
november
20-án,
Krisztus
Király
vasárnapjával
fejeződik
be.
Egyházmegyénkben is sor kerül az Irgalmasság Évének megnyitására az egri
Bazilikában 2015. december 13-án, a 10 órai szentmise keretében, zárása pedig
2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén az egri Bazilikában 10 órakor
bemutatandó szentmise alkalmával lesz. Az egyházmegyei Szentévi Kapu az
egri Bazilikában a főbejárattól az Érsekség irányába eső bejárati kapu lesz,
amelyen való áthaladás a Szentévben a zarándokok számára biztosítani fogja a
teljes búcsú elnyerését. Az Irgalmasság Évének egyházmegyei zarándoklataira
az egri Bazilikában május 7-én, szombaton, a Bazilika felszentelésének
ünnepén, Sárospatakon pedig május 16-án, Pünkösd hétfőn kerül sor.

Teológia:

Eszkatológia (04)
A keresztény ember tehát eszkatológikus beállítottságú, határozott és világos
célja van, melyet Jézus Krisztus feltámadása jelölt ki. Mindamellett, hogy egyegy ember hogyan gondolja vagy képzeli el „távoli” jövőjét, mi tudjuk, hová
tartunk, nem pedig saját elképzelésünket abszolutizáljuk. Ma sok ember él úgy,
hogy elképzel és kigondol valamit, s az az ő világa, az az ő jövője. Mintha
párhuzamosan létező világok és istenek lennének. Mintha a valóság léte és
alakulása tőlem függene, és nem pedig én vagyok része egy tőlem független
valóságnak. Valójában ehhez sem jogunk, sem eszközünk nincs.
Isten az egyedüli, akitől függünk, akár (el)ismerjük őt, akár nem. Jövőnket mi
csak részben alakítjuk. A legfontosabbat Jézus Krisztus megtette értünk. Ő
életét adta a bűnösökért. Ha Isten Fiát adta értünk, hogyne ajándékozna nekünk
vele együtt mindent – kérdezi Szent Pál apostol (Róm 8,32). Jézus feltámadása
nélkül mi csak egy rendkívüli ember és egy békességre, szeretetre épülő
tanrendszer követői lennénk. Mi azonban a feltámadt Krisztus tanítványai
vagyunk. Erről kicsit az erkölcstan és a hittan közötti különbség jut eszembe.
Az egyiknél értékeket adnak át, de az érték alapját, eredetét nem mondják el,
kihagyják, nem is keresik. A másik viszont a teljes igazságra épül, sőt a
Személyt ismerem meg, Istent magát.
Jézus feltámadását az ókorban is a testi feltámadással együtt értették. Szent Pált
nem gúnyolták volna ki a görögök, ha csak a szellemi továbbélésről beszélt
volna az őt hallgató embersokaságnak. Az apostolok tanúsága viszont emberi
tapasztalatokra, tényleges találkozásokra és az előre megmondott ígéretek
megvalósulására vonatkoznak! A tanítványok pontosan nem megmagyarázható
okból kifolyólag nem ismerik fel azonnal Mesterüket. De Jézus feltámadt teste
mégis azonos a sírba tett testtel, hiszen feltámadáskor is magán viseli a szöget
helyét, de teste megdicsőült formában támad fel.
Jézus élete a „mi világunkban” a mi szempontunkból válik értelmezhetővé,
hiszen értünk született meg a Szent Szűztől. Ő értünk élt és cselekedett.
Áldozata is értünk volt. Akkor feltámadása sem lehet elszigetelt esemény, mely
csak őt érinti! Nem lehet azt mondani, hogy Jézus megtette dolgát, most
visszament Atyja dicsőségébe és mi meg folytassuk egyedül szenvedéseinket.
Jézus feltámadása után már semmi sem ugyanolyan. Ezért testvéreim „ha csak
ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra
méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak
közül.” (1Kor 15,19-20)
Czapkó Mihály, káplán

