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 Ma farsangi szentségimádási napok kezdődnek. 9 órakor 11 órakor és este
6 órakor (hétfőn és kedden este 5 órakor lesznek a szentmisék). Vasárnap a
Nagytemplomi déli szentmise kivételével, balázsolás lesz a szentmisék
után. Este a katolikus iskolák pedagógusainak részvételével és a Cantus
Corvinus ének kíséretével lesz a szentmise..
 Hétfőn este 5 órakor a szeminárium kispapjai asszisztálnak, kedden délben
vendég atyák koncelebrálnak.
 Szerdán hamvazó szerda, szigorú böjti nap. Felnőttek csak háromszor
étkezhetnek, egyszer lehet jóllakni, és húst egyáltalán nem szabad enni. A
szerdai szentmiséken hamvazkodás lesz.
 Február 11-én, csütörtökön Gyöngyössolymoson az esti szentmise
keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Előtte gyónási lehetőség lesz.
 Február 13-án szombaton 3 órától fatimai engesztelő imaóra lesz. Alatta
gyóntatás, hogy aki a szentmisén szeretné felvenni a betegek kenetét, az
megtehesse. A Szent Erzsébet templomban du 4 órától a betegek kenetének
felvétele lesz a szentmisén. Kérjük, az idősebbeket hozzák el a szentmisére,
hogy a betegek kenetétét felvehessék. A templom fűtve lesz.
 A farsangi időszak elmúltával a nagyböjti időt kezdünk. Ez idő alatt a
pénteki napokon nem ehetünk húst, hogy a böjtöt megtartsuk. Kerüljük a
hangos mulatozást, így emlékezünk Krisztus kínszenvedésére és halálára.
 Gyöngyössolymoson a templomi harangok villamos szerkezetét teljes
egészében felújítottuk az elmúlt héten. A felújítás költségei több mint
600 000 Forintot tettek ki, melyet szeretnék részben adományokból,
részben önkormányzati támogatásként harmadrészt pedig az egyházközség
pénztárából fizetni.
 Karácsondon a harangozói állás szünetel. Keresünk a településen olyan
megbízható személyt, aki a harangozást (mobil telefonos vezérléssel) és
hetente két szentmisére való előkészítéssel elvállalja. Ezért havonta
negyven ezer forint juttatást (nettó) tudunk biztosítani.
 Február 22-én hétfőn, a Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola egyházi
fenntartásba adásáról pedagógus- és szülői fórumot rendeznek. A fórumon
az egyházmegyei katolikus iskolai főhatóság (EKIF) vezetése is részt vesz.
A fórumon a pedagógusok és a szülők véleményét hallgatják meg az átadás
lehetőségeiről. Ennek fényében kezd tárgyalást az egyházmegye vezetése a
Kléberszberg Intézményfenntartó Központtal
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

Aquinói Szent Tamás a rosszkedv ellen
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Aquinói Szent Tamás „Summa Theologiae” című munkájában
meglepően gyakorlatias gyógymódokat javasol rosszkedvünk
ellen.
1. Az első javaslata, hogy ajándékozzuk meg magunkat
valami jóval, valami olyannal, amit szeretünk. Mintha a híres
teológus előre látta volna napjaink bölcsességét a csokoládé
antidepresszáns hatásáról. Mindez kicsit materialisztikusan
hangzik, de senki sem tagadhatja, hogy egy nehéz nap is jól
végződhet egy pohár sörrel. Az evangéliumok alapján sem
nagyon lehet támadni a javaslatot, mert Jézus nem egy
ünnepen, lakomán vesz részt. A zsoltárok (104.) pedig arról is
szót ejtenek, hogy a bor megvidámítja a szívet – ugyanakkor a
Szentírás egyértelműen elítéli a részegeskedést.
2. A második javallat: sírj. Szent Tamás azt mondja: „Ami
fájdalmas, az még jobban fáj, ha bezárjuk magunkba, mert a
lélek még inkább átadja magát neki. Míg ha engedjük
kiszökni, a lélek törekvése szétszóródik, mint a külső
dolgokon szokása, így a belső szomorúság csökken” (ST q. 38
a.2.). A szomorúságunk csak növekszik, ha nem tudunk
szabad folyást engedni neki. A lélek a sírással tud elengedni
egy bánatot, amely különben megbénítaná. Jézus maga is sírt.
3. Harmadik tanács: oszd meg a bánatodat egy baráttal.
4. A negyedik gyógymód az igazság szemlélése. A fulgor
veritatis, ahogy Szent Ágoston írja, az igazság
nagyszerűségének szemlélése a természetben vagy egy
műalkotásban, zenében hathatós balzsam lehet a szomorúság
ellen. Egy híres irodalomkritikusnak pár nappal egy kedves
barátja halála után egy konferencián kellett előadnia. Azzal
kezdte: „Annyira vigasztaló számomra, hogy szép dolgokról
beszélhetek olyanoknak, akiket érdekel…”
5. Az ötödik javallat is olyan, amire nem számít az ember egy
középkori gondolkodótól. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a
fürdő és az alvás kiváló gyógymód a rosszkedv ellen.
Valójában kifejezetten keresztény hozzáállás az, hogy egy
lelki baj ellen időnként testi gyógymódhoz kell folyamodni.
Mióta Isten emberré lett, és magára öltötte az emberi testet,
az anyag
és szellem közötti
szakadás begyógyult
világunkban (…).
Forrás: Magyar Kurír
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Belépni a nagyböjt kapuján

Kyrie eleison

Amikor belépünk a templom kapuján, csak pár métert teszünk meg, mégis
érezzük a változást. Az utca zajából átlépünk a csendbe, a vakító napsütésből a
félhomályba. Ha pedig az Irgalmasság kapuján lépünk át, például az Egri
Bazilikában, akkor a lelkünkben is változás történik: teljes búcsút nyerhetünk.
Az átmenet nemcsak térben történhet meg, hanem időben is.
Hamvazószerdával mintegy átlépünk a nagyböjt kapuján és elkezdjük ezt a
bűnbánati időszakot. Mi a különbség egyik nap vagy a másik között? Úgy
tűnik nem sok, mégis nagy szükségünk van ezekre a kapukra, amelyek
elválasztanak tért és időt, hogy valami újat tudjunk kezdeni. Az idei nagyböjt is
egészen biztosan más lesz, mint az eddigiek, hiszen már beléptünk az
Irgalmasság évébe. Az idei év hívása, hogy a bűnbánatban egyre jobban
felismerjük az Atya irgalmasságát és az imádság, böjt és alamizsnálkodás
hagyományos gyakorlatát az irgalmasság testi – lelki cselekedetein keresztül is
megéljük. A kettő egymást erősíti: minél inkább felismerjük az Atya
irgalmasságát, annál inkább cselekvésre indít bennünket és minél inkább
megéljük az irgalmasságot, annál inkább értékeljük az Atya irgalmasságát
irántunk.
Kérjük ezt a kegyelmet, hogy bátran és reménnyel telve lépjünk be a nagyböjt
kapuján, és hogy ez a szent időszak az irgalom megtapasztalása legyen
számunkra és a körülöttünk élők számára.
Varga Pál, káplán

A szentmise bűnbánati részéhez tartozik az Uram irgalmazz (görög nyelven:
Kyrie eleison) imádság. Váltakozva imádkozzuk, egyszer avagy kétszer
megismételve minden imafelhívást, de énekes mise keretében mindenki énekli
a kántor vagy annak hiányában a pap vezetésével. Az imádság még a latin
misében is görögül hangzik el, mely a kereszténység ősi mivoltának a jele.
Ahogyan az Újszövetség görög nyelven íródott, úgy a hellén kultúra
liturgiában betöltött fontos szerepe is kitűnik. A római szertartásban való korai
szilárd jelenléte egy 529-ben kiadott misekönyvből igazolható.
Ebben a hármas imádságban közvetlenül Krisztust szólítjuk meg, akinek
nevében a közösség összegyűlt. A liturgiában lévő felkiáltó imádság nemcsak
az irgalomért való könyörgést jelenti, hanem egy ókori szokáshoz hasonlít,
amikor is egy uralkodó alattvalói többszöri felkiáltással hódoltak uralkodójuk
előtt, elismerve a vele való jogi és politikai kapcsolatot. Máshogy fogalmazva:
a felszólítás által az ember kizár minden más uralkodót és hűséget fogad saját
királyának. Ugyanígy a keresztények is, akik Kyrie imádságuk által
megvallják, hogy csak az egyedüli és igaz Istent imádják. Az ősegyház viharos
éveiben a keresztények sorra megtagadták, hogy a császárnak mint istennek
mutassanak be áldozatokat.
Pap: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes
szívűeket: Uram, irgalmazz! – Hívők: Uram, irgalmazz!
Pap: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus,
kegyelmezz! – Hívők: Krisztus, kegyelmezz!
Pap: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk:
Uram, irgalmazz! – Hívők: Uram, irgalmazz!
A Kyrie kibővített formája is rámutat, hogy az imádság inkább Jézus Krisztus
művére, üdvözítő cselekedeteire mutat rá, ami természetesen mind kegyelem,
mind irgalom, de a szó aktív értelmében. Nemcsak megbocsátásról van szó,
hanem tettekről. S amikor a közösség hívja Urát, akkor megjelenik közöttük,
ahogyan János is emlékeztet rá: „van szólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az
Igaz” (1Jn 2,1). Itt Isten tettei kerülnek előtérbe és nem az emberé. Első
hallásra tehát az ember nem így gondol az imádságra. Természeten nem
zárható ki az irgalom kiesdésének szempontja sem, de az eredete és az itt leírt
hosszabb – mai misekönyvünkben is benne lévő – formája az eredeti
szempontot tárja fel, mely szerint a Kyrie nem első sorban bűnbánati imádság,
hanem hitvallás.
Czapkó Mihály, káplán

……………..….….

Eucharisztikus Kongresszus lesz Budapesten
2016. január 24. és 31. között tartották a Fülöp-szigeteki Cebuban az 51.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyen 200 bíboros és püspök,
valamint a világ 72 országából érkezett 12.000 küldött vett részt. A 10 fős
magyar küldöttséget Erdő Péter bíboros, prímás, érsek vezette.
Ferenc pápa üzenetében bejelentette az 52., 2020-ban esedékes Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus helyszínét: Budapest láthatja majd vendégül a
kivételes eseményt s az arra érkező látogatókat.
Történeti érdekesség, hogy az 1938-as budapesti kongresszust ugyancsak a
Fülöp-szigeteken, akkor Manilában jelentették be - ez a város adott otthont az
1937-es kongresszusnak.
Forrás: MKPK Titkársága

