Hirdetés

Örök-be-fogadás

 December 24-én, délután 3 órakor a Szent Erzsébet templomban
Betlehemes játékot adnak elő a Rákóczis gyerekek, Utána ott 4 órakor
előesti szentmise lesz az időseknek. Mátrafüreden 17.00 órakor lesz
karácsony esti szentmise. Gyöngyössolymoson, Karácsondon, Markazon
éjjel 10 órakor lesz a karácsonyi éjszakai szentmise. Éjfélkor a Szent
Bertalan templomban ünnepi szentmise lesz. A karácsony éjféli- és
elsőnapi szentmiséken a kispapnevelés céljára perselyezünk
templomainkban.
 December 25-én Karácsony első napján: 7.30-kor az Urbán templomban,
8.00
órakor
Karácsondon
(időpontváltozás!),
9.00-kor
a
Nagytemplomban és Markazon, 10.00-kor Gyöngyössolymoson, 10.30kor Ludason, 11.00-kor Mátrafüreden, 11.30-kor Halmajon, 12.00-kor a
Szent Erzsébet-templomban, 18.00-kor a Nagytemplomban.
 December 26-án: 7.30-kor az Urbán templomban, 8.00 órakor
Karácsondon (időpontváltozás!), 9.00-kor a Nagytemplomban és
Markazon, 10.00-kor Gyöngyössolymoson, 10.30-kor Ugrán, 11.00-kor
Mátrafüreden, 12.00-kor a Szent Erzsébet-templomban, 18.00-kor a
Nagytemplomban.
 December 27. Szentcsalád vasárnap: 7.30-kor az Urbán templomban,
8.00
órakor
Karácsondon
(időpontváltozás!),
9.00-kor
a
Nagytemplomban és Markazon, 10.00-kor Gyöngyössolymoson, 10.30kor Ludason, 11.00-kor Mátrafüreden, 11.30-kor Halmajon, 12.00-kor a
Szent Erzsébet-templomban, 18.00-kor a Nagytemplomban.
 December 31. Szilveszter: reggel (és délelőtt) nincs szentmise. 16.00-kor
a Szent Erzsébet-templomban, 16.30-kor: Markaz, Ludas, Mátrafüred,
18.00-kor: Karácsond, Gyöngyössolymos, Nagytemplom.
 Január 1-je, Új év: 7.30-kor az Urbán templomban, 8.00 órakor
Karácsondon (időpontváltozás!), 9.00-kor a Nagytemplomban és
Markazon, 10.00-kor Gyöngyössolymoson, 10.30-kor Ludason, 11.00kor Mátrafüreden, 11.30-kor Halmajon, 12.00-kor a Szent Erzsébettemplomban, 18.00-kor a Nagytemplomban.
 Január 3-a karácsony második vasárnapja: 7.30-kor az Urbán
templomban, 9.00-kor a Nagytemplomban és Markazon, 10.00-kor
Gyöngyössolymoson, 10.30-kor Ludason, 11.00-kor Mátrafüreden,
11.30-kor Ugrán, 12.00-kor a Szent Erzsébet-templomban, 15.30-kor
Karácsondon, 18.00-kor a Nagytemplomban.
 Akik szeretnék lakásukat, vagy házukat januárban megszenteltetni,
kérjük, hogy pontos névvel, címmel, telefonszámmal jelezzék a Szent
Bertalan Plébánián.

Karácsonyi ajándékozásra nemcsak az egyes személyek és a
rokonok képesek, hanem ahogyan e napokban tapasztaljuk, a
magyar kormány is. E szerint három gyerekre tíz millió forint
támogatást ad, és még plusz tízmillió kedvező hitelt, ha a
család úgy dönt, hogy lakásépítésbe kezd. És mind ezt tíz
éven belül kell teljesíteni. Mi történhetett? Megnyíltak a
bankok széfjei, vagy valami más lehet a háttérben? Netán
karácsonyi ajándékcsomag, amit a Jézuska hoz, és aztán majd
elenyészik a dolog? Azt hiszem, ettől sokkal mélyebben kell
keresni az okokat. Véleményem szerint valaki átgondolta,
hogy lassan mi is elfogyó és megöregedő nemzet leszünk.
Nálunk is csakhamar be fog köszönteni az a fajta nehézség,
amellyel Németország régóta küzd: nincs szaporulat és nincs,
aki a termelésben átvegye a nyugdíjba vonulók helyét. Ezért
meghívják távolabbról, a nem európai kultúrában
nevelkedett, sőt a szegénység és háború pusztítása elől
menekülő tömegeket. Induljanak el, tegyenek meg hosszú,
veszélyes utakat és telepedjenek le náluk! Ezzel megoldódhat
a népesség csökkenés, és a hiányzó munkaerő pótlása. Azt
gondolom, hogy attól a tíz millió forinttól, amit ezen túl
három gyermek felnevelése esetén adományoz a kormány, és
attól a kedvező, másik tízmilliós kölcsöntől, amellyel
építkezhetnek a fiatalok, sokkal többe kerül egy migráns
ember idejövetele, letelepítése és integrálódása tíz év alatt.
Most ha jól számolok, talán éppen ez a szándék lehet a
nagylelkűség mögött. Ennek révén buzdítani a fiatalokat,
szüljenek gyermekeket és ne emigráljanak. Hogy a
rendelkezés éppen karácsony közelében történik, ez nagyon
szép gesztus, hiszen éppen egy migráns újszülött sorsa fölött
álmélkodunk, akinek se hajléka, se befogadó környezete.
Egyetlen hiteles hely van, ahova ő megérkezett az édes anyja
méhe, aki őt megfoganta a Szentlélek által. Gyönyörű
gondolat Ferenc pápától, és kezdettől való igazság, hogy az
egyház legyen örök befogadó, és ha másként nem megy:
legyen örökbe fogadó. Karácsony éjszakáján örökre
befogadjuk a Gyermeket. És hogy ne legyen hajléktalan
menekült, adjuk neki szívünk lakását, és fogadjuk őt
szeretettel. Mert minden hiányt pótol, ha Istent befogadjuk
ezekben a napokban.
Juhász Ferenc
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Karácsony

gyertyagyújtás óta ünnepi hangulat fészkelte be magát a II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Általános Iskolába. Angyalkázás, Mikulás-napi ajándékozás,
vidám játékok az osztályokban. Ilyen események teszik könnyebbé
hétköznapjainkat. Számunkra, katolikus iskolások számára a várakozás még
boldogabb, még örömtelibb élmény, melyet a december 11-én megtartott
lelki nap tett igazán teljessé.
Az első két órában a Szentírásból olvastuk el Jézus születéséhez kapcsolódó
részt, amelyről meghitt, családias hangulatban beszélgettünk. Rájöttünk,
hogy az a történet, amit már oly sokszor hallottunk, milyen sok új
mondanivalót, új tartalmat hordoz a keresztény ember számára.
Elmélyítettük magunkban, hogy mik is azok az irgalmassági cselekedetek,
hogy tulajdonképpen már mindannyian voltunk irgalmasok másokkal, csak
talán nem is tűnt fel eddig annyira. 11 órakor a Páter Rock zenekar ritmusos
nótáira tapsolhattunk. Furcsa volt, ugyanakkor nagyon tetszett, hogy az
atyák gitároztak, doboltak benne és közben Istenről, a hitről szóló dalokat
énekeltek. Ezzel a délelőttel még tovább erősíthettük Istennel való
kapcsolatunkat, s valahogy az enapi esténk is mintha meghittebbre
sikeredett volna. Talán kicsit lelkesebben terítettük meg édesanyánk
kérésére az asztalt, szebben sikerült eltakarítani az íróasztalon hánykolódó
csoki darabokat, s most az egyszer még a számítógépes játék elől sem toltuk
arrébb kotnyeles öcsikénket. Szüleink azt mondták erre, hogy lelkileg
erősebbek lettünk. Lehet. Pár nap és mindannyiunk ajtaján bezörget
karácsony. A mi szívünk ajtaja nyitva áll a kis Jézuska zörgetésére.
Engedjük ŐT belépni rajta!
Matalik Móric (6. c)

Talán írtam már a Vasárnapi levélben arról a különleges festményről, amit
egy holland művész készített. A kép címe: Karácsony. Első ránézésre a
képen semmi sem köthető karácsonyhoz. Egy vásári forgatagot ábrázol,
bevásárló és pénzt költő, szinte arctalan tömeget. Mondhatnánk a képre,
hogy a mai plázák, bevásárlóközpontok aranyvasárnapi forgatagát ábrázolja
a karácsonyi dekoráció és reklámok nélkül. Nagyon figyelmesen kell a
képet megnéznünk, hogy megtaláljuk a sarokban az ágrólszakadt,
toprongyos Szent Családot, amint egy sovány szamáron Betlehem felé tart.
Senki sem foglalkozik Velük, nem ér rá senki ilyesmire, hisz karácsony
van…
Nem tudom, hogy frappánsabban és pontosabban lehetne –e korrajzot adni a
mai emberről. Nekem olyan érzésem van, hogy a modern technika nem tette
könnyebbé az életünket, csak gyorsabbá. Sajnos sokkal gyorsabbá…
Rohanunk (nem önszántunkból, hanem mert erre kényszerít minket minden,
mert rohannunk kell…) és valahol elmarad mögöttünk a Lelkünk, a
Családunk, a Barátaink. És elmarad mögöttünk, vagy elmegy mellettünk a
Szent Család is.
Tiszta szívemből kívánom minden kedves olvasónak, hogy legkésőbb a
Szentestén, a karácsonyfa előtt meg tudjon állni. Szusszanjon egy nagyot,
teremtsen egy kis csöndet magában és maga körül, és csak utána mondja:
Szeretlek Benneteket! Áldott Ünnepet Mindenkinek!
Benyovszky Péter

……………………..
Hajnali ministránsok
A hajnali szentmiséken a Nagytemplomban, újra és újra megjelennek a
ministránsok. Kisfiúk és kislányok jönnek el, hogy az oltár mellett állva
kifejezzék szeretetüket Jézus Krisztus iránt, akinek születését várjuk. Nem
hallgathatunk arról sem, hogy van két tanár a Rákóczi katolikus iskolában,
akiknek odaadó szervezése eredményeként, a gyerekek ott vannak a hajnali
szentmisén. A szentmise után van még egy pár perc, amíg begyömöszölnek
néhány vajas kenyeret, vagy szendvicset, egy-két bögre teát a plébánián, és
már is indulnak, hogy amikor megkezdődik a tanítás ott lehessenek az
osztályteremben. Örülnünk kell, hogy ilyen is van templomaink imádkozó
közösségében.
………………………….

Boldog, Békés Karácsonyt kívánnak a szerkesztők!

……………………………………………

A karácsony sokszínűsége
Ahogy ugyan azt a karácsonyfát sokféleképpen lehet feldíszíteni, úgy a
karácsony ünnepe is sokféle arculatot ölthet. A háború idején a béke, a
szegénységben az egyszerűség, az elnyomás idején a remény kerül előtérbe.
Az idei karácsony pedig az Irgalmasság Arcát ölti. A karácsony mindig
ugyan az és mindig más, mert a világ is és mi is változunk. Jézus születése
legyen számunkra egy régi és új ünnep!
Varga Pál, káplán
…………………………………..
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

