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Vasárnapi Levél

 Február 25-én, csütörtök este 18:45-kor Juhász Ferenc plébános tart
előadást „Igazságosság, irgalmasság, megbocsájtás”-címmel a plébánia
konferenciatermében. Az estét a gyöngyösi KÉSZ csoport szervezi.
 Február 28-án, a vasárnap esti Vak Bottyán-os szentmisén Taizé-i fiatalok
lesznek a vendégeink, akik missziós munkára érkeztek Gyöngyösorosziba.
 Nagyböjt vasárnapjain az esti szentmisék előtt, a Szent Bertalantemplomban fél 6-kor elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. Pénteken az esti
mise előtt szintén keresztúti ájtatosságot végeznek magukban azok a hívek,
akik el tudnak jönni.
 Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a katolikus iskolák
javára. Kérjük, legyenek nagylelkűek adakozásukban.
 Az adóbevallás időszaka következik. Akik dolgoznak, azok adójuk
1+1%-ával rendelkezhetnek szabadon. Kérjük Kedves Testvéreinket, hogy
aki megteheti, adja adója egy százalékát a Magyar Katolikus Egyháznak
(technikai szám: 0011), a másik egy százalékát pedig a Szent Bertalan
Alapítványnak (Adószám: 19134484-1-10).
 Március 5-én, szombaton este 7 órakor elkezdődik a jegyesoktatás a
felsővárosi plébánián. Kérjük a jegyesek részvételét, ez alkalommal, mert
ekkor osztjuk be a turnusokat, hogy melyik pár melyik csoportba szeretne
kerülni.
 A gyöngyössolymosi templom padfűtésénél villanyszerelési korrekciót
kellett végrehajtani. Talán sikerül különösebb anyagi ráfordítás nélkül is
eredményesebben fűteni a padokat, mint eddig.
 Karácsondon a templomi világító testek közül néhányat kicserélünk, mert
sem a fény ereje, sem a tartóssága nem volt arányban a fogyasztásával.
 Mátrafüredi kiskápolna felújítása ügyében az Egri Érsekséghez fordultunk
segítségért, lévén a tavalyi évben a pályázatunk nem nyert az MVH-nál.
Szeretnénk a megszépült környezethez igazítva megszépíteni a
kistemplomot is. A külső felújítás költsége, mint egy 17 millió forintot tesz
ki. Ha az érsekségen a Gazdasági Bizottság pozitíven dönt a támogatásról,
akkor mintegy 4-5 millió forintot kell közadakozásból és önkormányzati
segítséggel összegyűjtenünk.
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Ezekben a hetekben minden cég, hivatal, hatóság mérleget
von és költségvetést készít. Latolgat, számítgat, tervez. Mi
kell egy jó költségvetéshez? Nem nálam van a bölcsek köve,
sem a világbank széfjének a kulcsa, de azt tudom, hogy egy
esztendő csak akkor lehet pozitív, ha több benne a derű, a
humor, a jókedv, mint a szomorúság, a rossztréfa és a
depresszió. Ha több a születés, mint a halál; a keresztelés,
mint a temetés; az esküvő, mint a válás. Ha több a bevétel,
mint a kiadás, elmondhatjuk, hogy pozitív lesz a mérleg, a
2016 mérlege is. Csakhogy amióta világ a világ, számomra
nem volt még olyan esztendő, ami az előző év mutatóinál ne
lett volna rosszabb, vagy gyöngébb. Egy olyan világban
élünk, ahol folyamatosan azzal szembesülünk, hogy ma
kevesebb jut, mint tegnap, és amivel tegnap gazdálkodtunk az
már nem elég. Eddig elég depressziós tehát a mérleg.
Itt azonban fordítani kell a szón, és arról beszélni, hogy ez a
világ amióta létezik, egyre csak azt észleljük, hogy megszűnő
félben van. Pedig amióta a világ meg van váltva, azóta a
lehetősége is adott, hogy jobban éljünk, mint tegnap. Szembe
megy minden törvénynek az a tény, hogy bármilyen is legyen
a tél, esős az időjárás, talajvizek és tavak törjenek föl a
vetések között – még is tavaszodik. Egyszer csak hangosabb
lesz a madarak rikácsolása, futkosni kezdenek a macskák a
téren, kutyák szaladnak jobb kedvvel a gazdik után (és nem
fordítva), aztán pedig zöldülni kezd minden, ami eddig komor
szürke volt. Előbújik mindenkiből a gyermek, és egy kevéske
napfény is elég, hogy mosolyogni tudjunk. Visszamosolyogni
a napra is egymásra is. Vajon az ez évi költségvetésbe
belevesszük-e a házunk udvarán sarjadó füvet, az erkélyre
már nagyon kívánkozó pálmát, az évek óta odakészített
asztalt, a tornác vasára kiterített szőnyeget, a friss illatot a
levegőben, a lassan csepegve rügyező vesszőket, és azt a
mohó vágyat, ami hajt-hajt bennünket kifelé a házból, ki a
szobából az udvarra, a térre ki, hogy újra lássuk egymást.
Megnézzük őszülő fürtjeinket és csontosodó, vagy
zsírpárnázott kezeinket egymásnak nyújtva, mosolyogjunk és
hunyorítsunk, amikor szemből süt a nap. Ezeket vajon
beleszámítjuk-e a bevételi és kiadási tételeink közé? Ha igen,
akkor az eredmény pozitív.
Juhász Ferenc plébános
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Isa, por ës homou vogymuk

Szentmiseáldozat (1)

A Halotti beszéd ezen részét idézi fel a nagyböjt elején a hamvazkodás. A
szertartás során elhangzik: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá
leszel!”, miközben a pap megjelöl bennünket a hamuval. De a por és hamu
mellett ott van az „isa”. Természetesen a nyelvészek az „isa”-t úgy írják át,
hogy „íme”. Mégis a kifejezés segít elgondolkodni: valóban csak por és hamu
vagyunk? Van-e valami más is a múlandóság mellett?
A hamu a Szentírásban gyakran a gyász kifejezése. A temetési szertartásban is
elhangzik: „porból lettél és visszatérsz a porba”. A fájdalom lehet szeretteink
elvesztése miatt, vagy Isten közelségének elvesztése miatt. Ezért is a hamu
lehet a bűnbánat jele, valami új kezdete. „Mert ha Tíruszban és Szidónban
mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és
szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot” (Mt 11,21), mondja Jézus a
városoknak, amelyek nem tértek meg. A múlandóság nem a végső szó, hanem
ahogy temetéskor az ima folytatódik: „de Isten feltámaszt téged”. Por és hamu
mivoltunk önmagában éppúgy indíthat a még sekélyesebb, pillanatnak való
élésre, mint életünk mélyebb átgondolására. Ezért hív a hamvazkodás másik
formulája, hogy „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! A
többlet pontosan ez: elhinni a jó hírt, hogy van feltámadás, meghívásunk van
egy új életre a bűnösségünk, gyengeségünk ellenére is. Lássuk testvéreim,
hogy mik vagyunk és mi is a lehetőség, amire az Úr hív bennünket a
nagyböjtben!
Varga Pál, káplán

A szentmise áldozati jellege nem egy jelentéktelen részlete hitünknek. Korai
írásokban is megtalálható a szentmiseáldozat kifejezése. Nem újdonságról van
tehát szó, nem későbbi kitalációról. S éppen a visszaemlékezés helyez be
minket a Szent három nap eseményeibe. Nem lehet különválasztani a
Nagycsütörtököt, a Nagypénteket és a feltámadás eseményeit.
Az áldozatban benne foglaltatik a lemondás és a felajánló mozzanat az
Istennek, melybe belefoglalom kéréseimet, és reményteljes imádságomat,
melyre Isten válaszol. A misében mi kenyeret és bort ajánlunk fel, melyet Isten
átváltoztatva Jézus testét és vérét adja nekünk. Ez így viszont még nem ad
teljes képet. Hiszen a kenyér és bor színe alatt megjelenített Jézus Krisztus nem
csupán az emberek táplálására „érkezik” közénk, nem egy oda-vissza történő
cselekmény „eredménye”.
Jézus Krisztus emberekért elszenvedett keresztáldozata egyszer és mindenkorra
érvényes és értékes áldozat. Ezt soha nem vonta kétségbe az Egyház tanítása és
ragaszkodott is hozzá. Ezért a szentmise nem az ő áldozatának újbóli
bemutatása, hiszen ha ez lenne, akkor az azt sugallná, hogy nem volt elég, s
újból meg kell tennie, habár már a mennyországban van. Éppen mivel a
mennyországban van, az örökkévalóság időn kívüli világában, a szentmisében
megjelenik. Az Egyház nem tesz mást, mint engedelmeskedik Jézus
parancsának, és megtesszük az ő emlékezetére. De a szentmise nem egy a
halála napján megszervezett halotti tor, melyben rá emlékezünk. Nem azt
akarta, hogy halála után ő ne merüljön feledésbe és a közösség összegyűlve
legyen életerős. Hanem ő maga kézzelfogható valóságban velünk marad ilyen
módon is a világ végezetéig. Az időkülönbség az utolsó vacsora és az egyes
vasárnapi szentmisék között ezért nem változik. Mi nem visszamegyünk
időben, hanem belépünk az örök időbe. A szentmise nem Jézus áldozatának a
megsokszorozása, hanem Jézus áldozatával megegyezik! Nagyon fontos, hogy
ezt megjegyezzük és figyeljünk a pontos megfogalmazásra katolikus
keresztény hitünkkel kapcsolatban.
Az áldozatban való részesedés minket is bekapcsolt Jézus szeretettel vállalt
kínhalálába és feltámadásába, mely minket is átalakulásra sarkall, hogy élő
áldozattá váljunk, ahogyan az eucharisztikus imádság is hirdeti.
Jézusnak a szentmisében valóságosan megjelenő áldozata ezért jelentett
mindig reményt a keresztényeknek, melyet felajánlottak s felajánlanak élőkért
és holtakért. Fontos lenne, hogy ez a nagy erőforrás ne vesszen ki életünkből.

……………..….….

Befejeződött Ferenc pápa mexikói útja
A Szentatya köszönetet mondott az Úrnak a lehetőségért, hogy a mindig
meglepetéseket okozó Mexikóba látogathatott. Elmondta, úgy érezte, hogy
befogadásra talált – a mexikóiak megnyitották előtte életük és nemzetük
kapuit.
A búcsúzáskor Ferenc pápa Octavio Paz mexikói író Testvériség című versét
idézte, amely bemutatja Isten rejtélyes, de valóságos jelenlétét minden
emberben, különösen is a legszegényebb és leginkább rászoruló emberekben,
majd úgy fogalmazott, az éjszaka hosszúnak és nagyon sötétnek tűnhet, de
ezekben a napokban megtapasztalhatta, hogy a mexikói népben sok olyan fény
van, amely reményt nyújt.
Forrás: Magyar Kurír

Czapkó Mihály, káplán

