2016 év első felének programjai

Február: 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, ünnepi miserendet
tartunk a Szent Bertalan-templomban. Délelőtt 9 órakor gyertyaszentelés.
Február 7-, 8-, 9-én (vasárnap, hétfő, kedd) Farsangi szentségimádási napok
lesznek, melynek vendég szónoka: Msgr. Wonerth László kanonok, TemesvárFreidorfi plébános. Február 9-én az esti szentmisén a betegek szentségének
kiszolgáltatása lesz a Szent Bertalan templomban. Február 10-én
Hamvazószerda, a nagyböjti idő kezdete. Február 23-án KÉSZ-est a plébánia
konferenciatermében.
Március: 5-én a jegyes oktatás kezdete a Felsővárosi plébánián. Március 15-én
a Szabadságharc emlékére és tiszteletére, szentmise lesz a hazáért, a
Nagytemplomban, délelőtt 9 órakor. Március 19-én Virágvasárnap előtti
szombaton Keresztút-járás lesz a Sár-hegyre. A menet délután 2 órakor indul a
Nagytemplomtól. Március 24-, 25- és 26: Nagycsütörtök, Nagypéntek és
Nagyszombat – Húsvéti Szent Háromnap. A nagyszombati feltámadási
szertartás este 8 órakor kezdődik.
Április hónapban a Katekumenek Rómába utaznak. Április 30-án a Vak
Bottyán János Katolikus Középiskola ballagási szentmiséje. Az egyházi
iskolába járók keresztelésre, elsőáldozásra és a bérmálásra való
felkészülésének intenzív hónapja, szülői értekezletekkel és próbákkal.
Május 7-én egyházmegyei zarándoklat az Irgalmasság Szent Éve kapcsán az
Egri Bazilikában. 15-én Pünkösd vasárnapja, Május 22-én, elsőáldozás
Gyöngyösön és Gyöngyössolymoson. Május 29-án Úrnapja körmenettel.
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

IX. évfolyam
1. szám

Az elvándorlók és menekültek világnapján, amelyet idén
január 17-én ünneplünk, a Szentatya hagyományosan üzenetet
intéz a katolikus hívekhez. Ferenc pápa „A migránsok és
menekültek kihívása. Az irgalmasság evangéliumának
válasza.” címmel közzétette gondolatait. Részlet az üzenetből
a MKPK honlapján megjelent fordításból:

Vasárnapi Levél

Január: házszentelések az egyházközségek képviselőtestületi tagjainál
folyamatosan és azoknál, akik ezt külön is kérik. Képviselőtestületi ülések
(számadás és költségvetési tárgyalások): 19-én kedden 17.00 órakor
Karácsondon; 21-én csütörtökön 19.00 órakor Solymoson; 29-én pénteken
18.30-kor Gyöngyösön. 23-án szombaton du. 4 órakor Ökumenikus Ima-est
lesz a Baptista az Evangélikus, a Ferences és a Református közösségek vezetői
és hívei részvételével a Szent Bertalan-templomban. Igét hirdet Fatalin Helga
evangélikus lelkipásztor Az ökumenikus imaest végén vendéglátás lesz a
Főplébánia konferenciatermében.

Ferenc pápa üzenetet tett közzé a
vándorlók és menekültek világnapjára

2016.
január
17.

Kedves Testvérek!
Az irgalmasság rendkívüli jubileumát (szentévét) kihirdető
bullában arra emlékeztettem, hogy „vannak pillanatok, amikor
még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az
irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk
is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk”
(Misericordiae vultus, 3). Az Isten szeretete valóban el akar
érni mindenkit és mindannyiunkat, mindazokat, akik
elfogadják az Atya ölelését és maguk is az Atya ölelésre kitárt
és keblére szorító karjaivá válnak, hogy atyai ölelésében
mindenki szeretve érezze magát, akárcsak egy gyermek, és az
egyetlen emberi családban is mindenki megtalálja otthonát.
Isten atyai gondoskodása ugyanis kihat mindenkire, akárcsak
a pásztor gondoskodása az egész nyájra, és különösen
érzékenynek bizonyul minden megsebzett, elfáradt és beteg
bárány szükséglete iránt. Jézus Krisztus úgy beszél nekünk az
Atyáról, hogy megérteti velünk: az Atya mindig lehajol a testi
és lelki nyomortól megsebzett emberhez, és minél rosszabb
helyzete, annál inkább kinyilvánítja neki az isteni irgalmasság
hatékony erejét.
…
Az előző megfontolások alapján arra az elhatározásra
jutottam, hogy 2016-ban ezt a témát választom a migránsok és
menekültek világnapjára: „A migránsok és menekültek
kihívása. Az irgalmasság evangéliumának válasza”.
…
A teljes üzenet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
honlapján olvasható: http://uj.katolikus.hu

Lelkiség:

Teológia:

Az irgalmasság logója

Hiszekegy a szentmisében

A Wikipédia szerint a logó egy cég, szolgáltatás vagy
áru „azonosítására szolgáló egyedi, jól felismerhető
jel”. A tavaly elkezdődött irgalmasság szentévének is
van egy logója. Nem egy marketing-fogásról van szó,
hanem valóban van az irgalmasságnak egy egyedi
jele, képmása: a megtestesül Logosz. A logó
központi alakja Jézus, aki mint Jó Pásztor vállára
veszi az eltévedt embert. Olyannyira közel öleli
Jézus magához az emberiséget, hogy az egyik
szemük egybeolvad. „Ezzel a „közös szemmel”
együtt látnak: Krisztus Ádám szemével lát, Ádám
pedig Krisztus szemével. Így minden ember
felfedezheti Krisztusban, az új Ádámban a saját emberségét és a jövőt, mely
reá vár, Krisztus tekintetében szemlélve az Atya szeretetét.”
A felirat, amely a szentév alapgondolata: „Irgalmasok, mint az atya” Lukács
evangéliumából való: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas”
(Lk 6,36). Ez az evangéliumi idézet az ellenségszeretetről szóló rész végén
található, annak mintegy összegzése. Jézus kezén és lábán látható sebek is
ebből a megváltó szeretetből fakadnak. Segítsen ez a logó egyre mélyebbre
hatolni az Atya irgalmasságának titkába, amelynek Jézus lett az egyedi és
felismerhető megjelenítése.
Varga Pál, káplán
-----------------------------

A Hiszekegy szentmisében való jelenléte a VI. századra vezethető vissza,
egészen pontosan az óspanyol és gallikán liturgiák leírásaiban találkozunk
jelenlétével. A ma szokásban lévő helye az első ezredfordulóra tehető.
A Hiszekegy alapvetően nem liturgikus és miseimádság, hanem a zsinatokon
megerősített és addig is vallott hittitkok leírása. Megtaláljuk még a keresztelés
ősi szertartásaiban, ahol kérdés és felelet formájában vagy egybefüggő szöveg
formájában zajlott a szentség kiszolgáltatása. A Toledói Zsinat (589) vezette be
a szentmisébe az ariánus tévtanítás ellensúlyozására. Nagy Károly frank
uralkodót is a tévtanítások ösztönözték arra, hogy rendeletén keresztül a
(gallikán) szentmisében a Hiszekegy is megjelenjen. II. Henrik német-római
császár VIII. Benedek pápának írt levelében meglepődöttségének ad hangot,
hogy Rómában miért nem imádkozzák a szentmisében a Hiszekegyet. A pápa
válaszában leírja, hogy mivel nem léptek fel tévtanítók, nem foglalkoztak a
kérdéssel, de ezután Rómában ő is bevezette. Így a római liturgiában nem
szilárdult meg annyira, hogy minden szentmisén imádkozzák, hanem csupán a
vasárnapokra és főünnepekre írták elő, amely előírás egyben kihangsúlyozza az
adott főünnep rangját is. A keleti egyházak liturgiáinak ezzel szemben szerves
részét képezi a hitvallás elimádkozása, s nyugaton is felvetődött a kérdés, hogy
ebben igazodjunk-e keleti keresztény testvéreink gyakorlatához?
Mivel nyugaton soha nem érezték a Hiszekegy állandó elimádkozásának
szükségességét, inkább csak a főbb szentségek kiszolgáltatására szorítkozott.
Ebből is legfontosabb a keresztség. A gyermekkeresztségnél viszont a szülők
és keresztszülők vallják meg a hitüket. A gyermek először önmaga és
ünnepélyes formában csak a bérmálkozáskor teszi le a hitvallást, habár az
Eukarisztia vételéhez már hamarabb engedélyt kaphat (elsőáldozás). Ez tehát
arra is adhat okot, hogy valamikor a beavató szentségek felvételi sorrendjén
változtatásokat hozhatnak.
A kereszténység első idejében azért sem volt fontos a Hiszekegy mindennapi
liturgikus keretek közötti elimádkozása, mivel a szentmisére azok jártak, akik
meg voltak keresztelve és egyúttal hitüket gyakorló keresztények voltak. A
szentmisében előforduló gyakori „ámen” elegendő erősségű (egyszavas)
hitvalló imádság. Legfontosabb helye a szentáldozás, ahol a „Krisztus teste”
rövid mondatra minden esetben ámennel kell válaszolni! Ez kifejezi hitemet a
kenyér színe alatt jelenlévő Jézusban valamint az Egyházhoz való szoros
tartozásomat is.
Czapkó Mihály, káplán

Megnyílt az Egri Érseki Palota Kulturális és
Turisztikai Látogatóközpont
A projekt során az Érseki Palota középső szárnyát újították fel. A műemlék
épület turisztikai funkciót is kapott, s számos kiegészítő szolgáltatás helyszíne
lett. A látogató bepillanthat a püspöki élet mindennapjaiba, a könyvtárba,
ruhatárba, dolgozószobába és kincstárba, történeti enteriőrök segítségével.
Különlegesség a teljes egészében feltárt madaras szoba, mely főpapi
pihenőhelyül szolgált korábban. Az épületben állandó kiállítás mutatja be a
magyar szenteket és legendáikat, valamint a "vanitas" (hiábavalóság, hiúság)
művészettörténeti ábrázolásait. Az egyházmegye és a magyar egyház történetét
bemutató összeállítás mellett az egri főpásztorok arcképcsarnoka is itt látható.
A tapintható tárlat korszerű múzeumpedagógiai eszközként kínál élményt a
vendégeknek.
(Egri Főegyházmegye honlapja)

