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Vasárnapi Levél

Hirdetés
 Hétfőtől fél 7-kor elkezdjük a hajnali szentmiséket a Nagytemplomban.
Előtte 6 órától az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk.. Az eddigiekhez
képest változni fog a misézés rendje. Ádvent négy hetén a felsővároshoz
tartozó négy atya fog misézni heti váltásban a hajnali szentmiséken. Ez
azért jelentős, mert így egy-egy sorozatbeszédet lehet mondani egy
papnak. Egymásra építve mondhatja el napi 5-6 percre elosztva azt, amit
az ádventi készületben lelkünk üdvösségére tenni javasol egy egész hétre
elosztva. Az első héten Juhász Ferenc, a második héten Czapkó Mihály, a
harmadik héten Varga Pál fog misézni, a negyedik hét három napján pedig
Papik György. Az első három héten a gyóntatás is hasonlóképpen lesz.
Első héten gyóntat: Czapkó Mihály, második héten Juhász Ferenc,
harmadik héten Papik György és a negyedik héten Varga Pál. Az esti
szentmiséken váltakozva külön beosztás szerint miséznek.
 A hajnali misék után a ministráns gyerekek ádventi reggelit kapnak a
felsővárosi plébánián. Ádvent heteiben, a plébániai esti hittan órák (felnőtt
hittan, és a biblia óra) elmarad azért, hogy a hajnali szentmisére jöjjön
mindenki.
 Kérjük
azokat
a
lakosokat
(Gyöngyösön,
Mátrafüreden,
Gyöngyössolymoson és Karácsondon), akiknek a kertjében, vagy portáján
kivágni való karácsonyfa van, szíveskedjék felajánlani a templomok
karácsonyi díszítésére. A felajánlást minden helyszínen a sekrestyésnél
(harangozó) kell megtenni., névvel, pontos címmel és telefonszámmal. Ezt
azért kérjük, hogy számolni tudjunk azzal, hogy mennyi fát kell még e
fölött vásárolnunk. Ha nagyobb fát ajánlanak fel, azt szakszerűen ki is
vágjuk. Előtte azonban meg kell tekinteni, a hozzáférés lehetőségét. A
Karácsonyfák kivágása és a templomokban szállítása december 15-én,
kedden lesz. A Karácsonyfa állítása pedig december 17-én. Az állításhoz
az egyházközségekből kérünk férfiakat, de segíteni fognak a Vak Bottyán
János Katolikus Középiskola diákjai is. Közösségi szolgálat keretében.
 A jövő héten elsőpéntek, a hajnali szentmise alatt gyóntatás lesz a szokásos
rend szerint.
 Jövő vasárnap Szent Miklós püspök ünnepe lesz Karácsondon és
Gyöngyössolymoson. A búcsúi szentmise Karácsondon 8 órakor,
Solymoson 11 órakor lesz a szentmise. A vendégmiséző Varga Bertalan
atya, Domoszlói plébános lesz.

2015.
november
29.

Ilyenkor ádventben
Ilyenkor sajnálom, hogy már nem tanítok kicsiknek hittant.
És irigylem azokat, akik hitoktatnak, meg azokat, akik
kisgyermekieknek vagy kisunokáiknak magyarázzák el, mi
az hogy ádvent, mit ünnepelünk karácsonykor? Emlékszem
talán hét évvel ezelőtt lehetett: elsőáldozásra készülő
gyerekekkel tanultuk az ádventet. Nagyon nehezen állt rá a
szájuk a szóra. Á d v e n t – mondtuk együtt, és elnyújtva; és
aztán betűztük. Ez egy latin szó – mondtam, és eljövetelt
jelent. Kinek az eljövetelét? – kérdezték a gyerekek. Jézus
Krisztus eljövetelét. Aztán tovább kérdeztek, hogy ki az a
Jézus Krisztus? És innentől kezdve szinte szavanként újra és
újra ismételgetve tanultuk: az Ádvent latin szó, eljövetelt
jelent. Jézus Krisztus eljövetelét. Mintha idegen nyelvet
tanulnánk. Lépésről lépésre. Igen, azt hiszem, ma már úgy
kell a hitet is tanítani, a vallásról is úgy beszélni – mint egy
tárgyról, hiszen alig van hitismeret a köztudatban. Néha-néha
azonban a szívünkhöz is szól a tanítás. Mint például
ádventben. Ezért nem mindegy, hogy miként töltjük el az
ádventi időt. A nyirkos, kissé hűvös decemberi idő
beköszöntével a legtöbben összébb húzzák magukon a
kabátot, hunyorognak kissé, és elindulnak valamilyen
irányba. Az utcákon, ha még nappal van jól látható, hogy
mások is töprengve meg-megállnak a kirakat előtt, és egy
belső képhez próbálnak illeszteni konkrét tárgyakat, amelyek
a kirakatokban függnek. A belső kép, akit magukkal
hordoznak, egy kedves barát, vagy szerelemes, egy feleség,
vagy férj, gyermek, család, vagy nagymama. Mindenkit fel
kell idézni külön-külön, végig kell futtatni gondolatban azt a
mozdulatot, a tekintetet, amikor megkapja, és kibontja az
ajándékot. Igazán örül-e neki? Nos, ezzel a pillanattal
küzdünk, ezért a mosolyért hozunk áldozatot is. Van azonban
valaki más is ebben a körben. Maga az Istengyermek, akinek
az érkezését várjuk, és akinek a születése megmozdította ezt
a tehetetlen világot. Vajon az ő alakját felidézzük-e, egy-egy
kirakat előtt állva? Iskolai ünnepségeken, kórházi osztályon,
idős otthonokban, és egyéb helyütt, amikor eljátsszuk a
Betlehemet, vajon tényleg Őt idézzük fel? Látjuk-e a mosolyt
és az örömet az arcán?
Juhász Ferenc

Lelkiség:

Instant karácsony?

November végén az üzletek kirakatai, az utcák díszítése hirtelen karácsonyivá
lesz. Felkerülnek a lámpák, megjelennek a dekorált karácsonyfák és elkezd
szólni a karácsonyi zene. Egymást érik a karácsonyi rendezvények: beköszönt
az év legpörgősebb időszaka. Mindez természetesen nagyon szép és fontos, de
paradox módon nem kiterjeszti, hanem megnehezíti a valódi ünneplést. Mert
észrevétlenül eltűnik a várakozás, a felkészülés, az advent időszaka. Várakozás
nélkül pedig az ünnep váratlanul – holnap már karácsony van? –, pontosabban
nyomtalanul múlik el. Viszont várakozni nem könnyű: sem a sorban, sem a
buszmegállóban, sem egy leletre. Pedig a várakozásnak is van egy lelkisége:
„Szemem eped ígéreted után; mikor vigasztalsz meg?” (Zsoltár 119,82). Lehet,
hogy 80 %-ban előre meg tudjuk mondani, hogy mi fog történni velünk
decemberben, de talán a maradék 20 % az, ami kizökkenthet és mélyebbre tud
vinni. „Nyitottan várakozni egy hihetetlenül radikális életfelfogás.
Hasonlóképpen bízni abban, hogy valami olyan fog történni velünk, ami
messze meghaladja az elképzeléseinket. Az is, hogy feladjuk a jövőnk
meghatározását és hagyjuk, hogy Isten határozza meg az életünket, bízva
abban, hogy Isten az Ő szeretete szerint formál bennünket és nem a félelmeink
szerint.” (Henri Nouwen). A várakozás nagyon is aktív dolog, mert a jelen
pillanatban és a valóságban kell tudnunk megmaradni és felfedezni, hogy
valami fontos dolog hiányzik az életünkből. Karácsony természetesen el fog
jönni. De ahhoz, hogy valódi Úrjövetünk legyen, nem elég csupán a minket
körülvevő kavalkádhoz szentelt vizet adni.
Varga Pál, káplán
-----------------------------

Irgalmasság Szentéve kezdődik december 8-án
A párizsi tragikus események után még nagyobb szükségünk van az
irgalmasság szentévére, mivel minden erőszakcselekmény az irgalmasság
hiányát bizonyítja. Ez az a misztérium, amely elnémít minket az erőszak láttán.
Én személy szerint nem tudom fölfogni, hogyan képes egy ember, egy emberi
lény ilyesmit tenni más ártatlan emberekkel. Nem akarok senkit elítélni, de
számomra lehetetlen elképzelni – pusztán elképzelni is –, hogyan képes egy
szív eljutni oda, hogy ilyen dolgokat tegyen… Milyen gondolatok és milyen
lélek hatott erre a szívre?” – fogalmazott egy interjúban Tagle bíboros a
Nemzetközi Karitász elnöke, majd így folytatta: Egy szó jut ilyenkor eszembe:
irgalom. Van-e irgalom ezekben a szívekben? A szentév válasz, világos válasz
az irgalmatlan erőszakra mindenhol.

Teológia:

Eszkatológia (07)
Az emberek olyanok, mint akiknek egy hosszú és nehéz erőpróbát kell
elkezdeniük és nem tudják, hogy mikor lesz vége. Viszont minden szükséges
segítséget, ellenszert, harci eszközt, élelmet stb. megkapnak, amire szükségük
van. Annyit azonban megígérnek neki, hogyha ezeket betartják, akkor biztosan
elérik a célt! De az embernek elég volt egy-két bizonytalan hang, amely azt
mondta, hogy ezek nem is használnak semmit. Bizonyítani nem tudjuk emberi
tudománnyal. De a hazug indokot sem bizonyította be soha senki! És itt jön be
a legfontosabb fogalom: a bizalom Istenben. Ennek híján igen gyengék
vagyunk és hatalmas veszélyeknek tesszük ki magunkat nap mint nap. Sokan
nem használják a „nagy kalandhoz” kapott létfontosságú eszközöket, de
időközben elfelejtették, hogy ettől függetlenül a játék még megy tovább! Az
örökké elkárhozó lelkek önmagukat zárták ki Isten szeretetének országából.
Sok helyen beszélünk erről, de a veszélyt sokan nem veszik komolyan. Sokan
miért várják meg, amíg katasztrófa történik?
Gyakran kérdezik, hogy létezik-e a pokol? Igen. Sajnos igen. A pokol viszont
nem a tisztulás állapota, mint ahogyan a tisztítóhely. Megtisztulni csak az tud,
aki akar és önmagát átadja Isten megszentelő tettének. A mennyben lévő
lelkekről, vagyis a szentekről már az Egyház gyakran mondta ki a
bizonyosságot. Azt azonban még senkiről nem mondta ki, hogy a pokolban
lenne. Úgy gondolom, Isten nem akar nekünk ilyen jeleket küldeni. Van belőle
elég az életünkben, nem is kezdek felsorolásba. De Jézus egyértelműen beszél
arról, hogy akik jót tettek, feltámadnak az életre, akik gonoszat tettek,
feltámadnak a kárhozatra (vö. Jn 5,29). A dúsgazdag és a szegény Lázárról
szóló történetben is egyértelműen utal már meglévő figyelmeztetésekre és
jelekre. Nem lehet tehát arról beszélni, hogy „ne szólt volna nekünk senki”.
Jézus viszont lesújtó választ ad a pokol kínjai közt vergődő léleknek, aki félti
még a földön élő testvéreit: „ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a
halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.” (Lk 16,31).
Aquinói Szent Tamásnak érdekes állítása van a kárhozatról. Nem mondja
öröknek. De nem azért, mert egyszer vége lenne, hanem azért mert egyedül
Isten örök, azaz kezdet és vég nélküli. Jézus szavai szerint az üdvözültek benne
fognak lakni (vö. Jn 14,23). A kárhozat időtlensége inkább deformált idő, de
határozottan létező valóság. A kárhozatban Isten nincs jelen. (Még kimondani
is furcsa a mindenhol jelenlévő és mindenen uralkodó Istenről ezt a
gondolatot!) A pokol nem a menny „csökkentett módban indított” változata.
Czapkó Mihály, káplán

- December 13. (vasárnap) - Egymillió csillag a szegényekért – jótékonysági
gyűjtés a Barátok templomának bejáratánál.
- 15.00 - Fatimai engesztelő imaóra a Szt. Erzsébet templomban,
- 16.00 - Cantus Corvinus vegyeskar ezüstvasárnapi hangversenye a Szt.
Bertalan templomban.
- 17.00 - 3. gyertyagyújtás az adventi koszorún a Come Prima Énekegyüttes
közreműködésével, imát mond Fatalin Helga evangelikus lelkész a Fő téren.
- December 14. (hétfő) 19.00 - Adventi esték a Kolping Házban (Juhász
Ferenc plébános: Rólam neked, tőlem önnek, beszélgetés a hatvan éves
plébánossal.).
- December 17. (csütörtök) 14.00 - Idősek, magányosok, egyedül élők
karácsonya (gyóntatás, szentmise, karácsonyi műsor, agapé) a Barátok
templomában.
- December 18. (péntek) 16.00 - Városi Karácsony a Szt. Bertalan
templomban az Arany János Általános Iskola diákjainak közreműködésével,
utána gyertyagyújtás a Mindenki Karácsonyfájánál.
- December 19. (szombat) 17.00 - Karácsonyi orgona hangverseny a
Református templomban, orgonál: Németh Zsuzsanna.
- December 20. (vasárnap) 17.00 - 4. gyertyagyújtás az adventi koszorún a
Károly Róbert Főiskola KÁ-RÓ Színköre közreműködésével, imát mond
Kenyeressy Károly református lelkész a Fő téren.
- December 20. (vasárnap) 19.00 - A Cantare Városi Vegyeskar karácsonyi
hangversenye a Barátok templomában.
- December 21. (hétfő) 19.00 - Adventi esték a Kolping Házban (Czapkó
Mihály atya – Szabadíts meg a gonosztól).
- December 23. (szerda) 19.00 - A szállást keres a Szent Családot végző
csoportok közös imádsága a Barátok templomában.
- December 24. (csütörtök) 15.00 - Betlehemes játék a Szt. Erzsébet
templomban ezzel egy időben a Barátok templomában is illetve,
- 15.00 - Karácsony-est a Református templomban,
- 23.00 - Olvasmányos imaóra (matutinum), a kis Jézus jászolba helyezése
(martirologium) a Barátok templomában.
- 24.00 éjféli misék
- December 25. (péntek) – Karácsony
- December 26. (szombat) - Karácsony másnapja – Szent István diakónus,
vértanú ünnepe,
- December 27. (vasárnap) - Szent Család vasárnapja,
18.00 - Borszentelés a mise végén a Barátok templomában,
- December 28. (hétfő) - Aprószentek ünnepe - 18.00 imádság a meg nem
született magzatokért a Barátok templomában.

Énekek és olvasmányok advent első vasárnapján
Kezdőének:

Harmatozzatok, Égi magasok!
Téged vár epedve A halandók lelke
Jöjj el, édes Üdvözítőnk! (2 versz.)

Olvasmány (Jer 33,14-16) Íme, jönnek napok, - mondja az Úr -, amikor
teljesítem a jó igét, amelyet Izrael házának és Júda házának megígértem:
Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki
jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul
Júda, és biztonságban él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: „Az Úr a mi
igazságunk!”.
Zsoltárválasz: Hozzád emelem a lelkem * én Uram, Istenem.
Szentlecke (1Tessz 3,12 - 4,2) Testvéreim! Gyarapítson és gazdagítson titeket
az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk
titeket. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben
állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön,
összes szentjének kíséretében. Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek,
Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet
élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen
utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.
Evangélium (Lk 21,25-28.34-36) Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ
végéről: ,,Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor
majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és
dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék
szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd
nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le
mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok
szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és
megállhassatok az Emberfia színe előtt.''

Felajánlásra: Ím az áldozat, melyet bemutat
Szolgád Fölségednek: jöjj el és szenteld meg,
Ó, segíts meg, Üdvözítőnk!
Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat
Bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben.
Ó, segíts meg, Üdvözítőnk!
Áldozásra:

Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.
Ó mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!
Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója.
Ó mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!
Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága,
Emberi nemzetnek fő boldogsága,
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!
Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,
Megtérő bűnösnek tiszta fürdője.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!
Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!
Éhező lelkünknek édes mannája.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Kivonulásra: Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.
Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
kinek tiszta, szűz méhébe,
Alászállt az örök Ige.

KÉSZ
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
gyöngyösi csoport
„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert
különben magatokat csaljátok meg.” (Jak 1,22)

Bemutatkozás: A helyi csoport 2015. október 20-án alakult meg a Felsővárosi
Plébánia Konferencia termében, 34 fő taggal. Székhelyünk ugyanott van,
összejöveteleink helyszíne szintén. Fő tevékenységeinket az Alapszabályban
meghatározott célnak megfelelően végezzük: legfőképp, a keresztény kultúra és
értékrend ismertetése és terjesztése. Programjainkat levélben illetve e-mailen
keresztül hirdetjük. Minden hónap ötödik vasárnapján a délelőtti szentmisén a
KÉSZ gyöngyösi csoportjának tagjai szolgálnak a Szt. Bertalan templomban.

Keresztény Ádventi Programok
- November 29. (vasárnap) 17.00 - 1. gyertyagyújtás az adventi koszorún,
közreműködik a Szt. Bertalan- templom Zsoltározó Kórusa, imát mond Juhász
Ferenc kanonok-plébános a Fő téren.
- November 30. (hétfő) 19.00 - Adventi esték a Kolping Házban (P. Kárpáti
Kázmér OFM- Irgalmasság éve).
- December 06. (vasárnap) 17.00 - 2. gyertyagyújtás az adventi koszorún a Come
Prima Énekegyüttes közreműködésével, imát mond Révész Jonatán baptista lelkész
a Fő téren.
- December 07. (hétfő) - Kolping ereklye Gyöngyösön, 19.00 - Adventi esték a
Kolping Házban (P. Kárpáti Kázmér OFM- Szállást keres a Szent Család).
- December 08. (kedd) - Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szentmisék a Szt.
Bertalan templomban: 6:30 és 18:00; a Barátok templomában: 7.00, 10.30 és
18.00.
- December 09. (szerda) 20.00 - Kiáltás – Imádság Magyarország lelki
megújulásáért a Barátok templomában.
- December 10. (csütörtök) 18.45 - KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)
gyöngyösi csoportjának adventi rendezvénye: Autista fiatalok adventi műsora,
utána kötetlen beszélgetés az ASK (Autista Segítő Központ) lakóival és szüleivel,
helyszín: Szt. Bertalan u. 3./plébánia/ Konferenciaterem.
- December 11-től 20-ig hétköznapokon 14.30-16.30 - Szállást keres a Szent
Család ima kilenced a Barátok templomában, Szent Ferenc teremben.

