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Vasárnapi Levél

 Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a Boldogságos Szűz Máriát,
mennyei édesanyánkat is. A Rákóczi Katolikus Iskola diákjai a Szent
Bertalan templomban a délelőtt 9 órai szentmisén mondják el
köszöntőjüket. Május hónapban hétköznapokon az esti szentmise után,
vasárnaponként az esti szentmise előtt elvégezzük a litániát.
 Keresztjáró napok lesznek jövő héten a reggel 7 órai szentmisén: Hétfő a
Ferencesek templomában (misézik Juhász Ferenc), Kedd az Urbán
templomban (misézik Kárpáti Kázmér ofm.), Szerda az Erzsébet
templomban (misézik Varga Pál).
 Május 6-án, pénteken este fél 7-kor az összes bérmálkozó szüleinek, köztük
a gyöngyössolymosiaknak is, szülői értekezlet lesz Gyöngyösön a plébánia
konferencia termében.
 Május 7-én szombaton, az Egri Bazilika felszentelésének évfordulóján az
Irgalmasság Szent Éve alkalmából Egyházmegyei zarándoklat lesz. A
zarándoklatra plébániánként 10 fő jelentkezhet.
 Ezen a nyáron is megtartjuk a Bertalan Barátai Tábort. Szeretettel várjuk a
tanítás befejezése utáni héten (június20-24, hétfőtől – péntekig) az
általános iskolás gyerekeket az első három osztályig, majd a következő
héten (június 27- júl. 1-ig, hétfő-péntek) az általános iskola negyediktől a
nyolcadik osztályig. A segítőknek, akik részt vesznek a tábor
szervezésében május 5-én, csütörtökön du. 6 órakor megbeszélést tartunk a
plébánia konferencia termében.
 Május 21-én a Nagy Gyöngyösi Tűzvész 99. évfordulóján este 7 órakor
megszólalnak a Nagytemplom Harangjai. Az 5 perces harangszó alatt
mindenkit kérünk, mondjon egy csendes fohászt azért, hogy a 100 éves
megemlékezésre a teljesen felújított Nagytemplom fogadhassa a híveket és
a Gyöngyösre látogató polgárokat.
 Három hét múlva május 22-én elsőáldozást tartunk Gyöngyösön és
Gyöngyössolymoson. Előtte pénteken és szombaton a gyermekek és
hozzátartozóik gyóntatása lesz.
 Május 27-én pénteken este ¾ 7-kor a Cantus Corvinus vegyeskar Barokk
Hangversenyt ad, a Gyöngyösi Nagytemplomban, a gyöngyösi tűzvész 99.
évfordulóján jótékony célból, hogy a Nagytemplom tornyai a 100 éves
évfordulóra felépüljenek.
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Április 8-án a Szentszék Sajtótermében bemutatták Ferenc
pápa Amoris laetitia (A szeretet öröme) kezdetű apostoli
buzdítását.
Ferenc pápa kezdeményezésére a 2015-ös családszinódus
folyamattá vált: az egész világegyházra kiterjedő
„állapotfelmérés”, a 2014-es rendkívüli, majd a tavalyi rendes
püspöki szinódus hatalmas fába vágta a fejszéjét. A cél az
volt, hogy – az új evangelizáció kontextusában – újra
felmutassuk a híveknek és az egész világnak a család
evangéliumát. Lehet, hogy a média és a közvélemény végig
másra figyelt, azonban a Rómába a helyi egyházaktól
beérkezett állásfoglalások, az ülésteremben elhangzott
felszólalások mindannyiszor megerősítették: nem átírni kell
az Istentől kapott örömhírt, annak belső igazságát, hanem
folyton megújuló módon azt kell keresni, hogy ez a jó üzenet
hogyan érkezett el napjaink emberéhez, életének megannyi
kulturális, társadalmi, természeti és emberi meghatározottsága
közepette.
Mindkét
szinódus
záróüzenete
ezért
a
tanítás
evangéliumiságát, örömhír-jellegét igyekezett hangsúlyozni.
Amikor 2015 őszén a „közös úton levés” (amire a szünhodosz, azaz ’együttesen megtett út’ kifejezés utal) egy
nagyon fontos szakasza lezárult, maradtak még nyitott
kérdések. A kijelölt módszertannak megfelelően sor került a
körbetekintésre, a házasság és család helyzetének elemzésére,
a nehézségek és kihívások számbavételére (1. fázis), az isteni
üzenet megerősítésére és a felmerült problémák, kérdések
evangélium fényébe való helyezésére (2. fázis), s
megkezdődött – de messze nem ért véget – a lelkipásztori
szolgálat távlatainak keresése (3. fázis). …
A cím szintén beszédes. Egyrészt megerősíti a szinódusok
kívánalmát: evangéliumi, örömhírszerű kulcsban kell beszélni
a házasságról és a családról. Ugyanakkor van a
szókapcsolatnak egy mélyebb, rejtett üzenete is. … XVI.
Benedek pápa ezt írta: „A szeretet öröme [amoris laetitia], a
szenvedés és fájdalom drámájára adott válasz, a kapott
bántásokkal szembeni megbocsátás hatalma és az élet
győzelme a halál üressége felett ...”
Forrás: Magyar Kurír

Lelkiség:

Teológia:

„Ne féljetek!”

Az evangélium és a bűnök bocsánata

A húsvéti időben az evangéliumban gyakran halljuk a felszólítást: Ne féljetek!
Ezt mondja az angyal az üres sírnál levő asszonyoknak, de különösen sokszor
mondja Jézus a tanítványoknak: Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek! Jézus
bátorítására ma éppúgy szükségünk van, mint 2000 évvel ezelőtt. Nem
véletlen, hogy Szt. II. János Pál pápa is ezzel a kifejezéssel kezdte a pápaságát
és gyakran buzdított így bennünket. Valóban, ahogy hallgatjuk a híreket, egyre
több dologtól félünk, egyre növekednek az aggodalmaink. A legtöbb és
legnagyobb félelmeink talán pont azok a dolgok miatt vannak, amelyek felett
nagyon kevés hatalmunk van: balesetek, betegségek, baj szeretteinkkel. Ebben
segít a hosszú húsvéti időszak, hogy átitatódjunk a feltámadás reményével.
Megváltásunk kezdetekor Zakariás imádkozott, hogy „hogy félelem nélkül és
megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk” (Lk 1,74). A
húsvéttal ez teljesült be és hamarosan, Pünkösdkor, a Szentlélekben való
megújulást fogjuk ünnepelni. Ahogy Szt. Pál írja: „Nem a szolgaság lelkét
kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság
Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!” (Róm 8,15). Éljünk mi is
félelem nélkül az Atya gondviselésében!
Varga Pál, káplán

„Per evangelica dicta deleantur nostra delicta.” A szépen rímelő latin nyelvű
mondat nem egy ókori bölcs mondást takar, hanem a következőt jelenti: az
evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
Ezt a mondatot a szentmisében az evangéliumot felolvasó szolgálattevő
mondja miután csókkal illette Isten Igéjét, az evangéliumon keresztül hozzánk
érkező Jézus Krisztust. A római rítus mindig a rövidségéről volt híres, mely
rövidség nem azt jelenti, hogy sietni akarunk. A misében – kategóriáját
tekintve – nem is létezik rövid mise vagy hosszú mise. A rövidség a többi
rítushoz képest értendő, valamint arra, hogy mennyire lényegre törő és milyen
gazdagság foglaltatik a rövidségben is!
A római rítusban helyet kapott latin mondatocska tehát nem csak egy találó
kifejezés akar lenni, hanem komoly teológiai jelentést hordoz. A mondat két
dolgot világít meg: evangélium (Jézus szavainak) hirdetése, mely magában
hordozza a következőt, a bűneink bocsánatát. Hiszen ez az örömhír alapja.
Viszont még ennél is tovább kell mennünk. Ez a mondat nem csupán egy távoli
utalást jelent az evangéliumban fel-felbukkanó történetekre, melyek a bűnök
bocsánatáról szólnak. Itt a felolvasott evangélium megtisztító erejéről is
szólnunk kell! De vajon a szentgyónással egyenértékű kijelentésről van szó?
Vagy csupán a szentmise elején lévő bűnbánati részhez kapcsolódik? Mivel a
mondat sokkal régebbi, mint a halálos és a bocsánatos bűnök
megkülönböztetésének pontos meghatározása (a Trienti Zsinat által), ezért nem
adható egyértelmű válasz. A legrégebbi ehhez hasonló imát 1030-ból
ismerünk.
Az Ige hallgatása viszont többféle lehet. Jézus mondja, hogy más csupán
hallgatni az ő tanítását, és más az, hogyha az ember meg is teszi azt. Engedi,
hogy szívét és életét teljesen átjárja, megváltoztassa. Itt kezdődik, ill.
kezdődhet el az a folyamat, mely megtisztítja az embert.
A hosszú időn keresztül kialakult hagyományban úgy formálódott ez a mondat,
hogy ez a pap személyes imádsága, melyet csak ő mond, ahogyan az
evangéliumot sem magának olvassa, de lényegét tekintve ez sem csak rá
vonatkozik. A hittel való hallgatás és a bennünk létrejövő elköteleződés
Krisztus mellett tehát valóban megszentelő erejű. Ne hagyjuk tehát, hogy egyik
fülünkön be, másikon pedig kimenjen, hanem zárjuk szívünkbe, hogy aztán azt
megérlelve másokban is termést hozzon élő és örömteli hitünk.

……………..….….

Pápai üzenet a tömegtájékoztatás 50. világnapjára
Magyarországon idén május 1-jén ünnepeljük a tömegtájékoztatás világnapját,
ezen a napon a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a hívekhez. Részlet az
üzenetből:
„A kommunikáció, annak helyszínei és eszközei kiszélesítették számos ember
látóhatárát. Ez Isten ajándéka és ugyanakkor nagy felelősség. Szeretném a
kommunikációnak ezt a hatalmát úgy meghatározni, mint személyes
“közelség”. A kommunikáció és az irgalmasság közötti találkozás olyan
mértékben lesz termékeny, amennyire képes ilyen személyes közelséget
teremteni, amely a másikkal törődik, vigasztalja, gyógyítja, kíséri és vele örül.
A megosztott, darabjaira esett, ellentétekre épített világban az irgalmassággal
történő kommunikáció azt jelenti, hogy hozzájárulunk a jó, szabad, szolidáris
közelséghez Isten gyermekei, az emberségben testvérek között.”
(A teljes üzenet az uj.katolikus.hu -n olvasható.)
Forrás: MKPK

Czapkó Mihály, káplán

