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Vasárnapi Levél

 A mai vasárnap perselyadományait „Péter-fillérek” címmel elküldjük
Rómába, ahol a Ferenc pápa belátása szerint a legnagyobb szükségben
levőkre fordítja. Ma mindenütt a világon ezért gyűjtenek.
 Az elmúlt két hétben a Felsővárosi plébánia szervezésében Bertalan Barátai
Tábort tartottunk. Nagyon köszönjük a segítőknek és az adományozóknak.
Mintegy 40 személy segítette a 220 gyerekkel megrendezett tábort.
Különös köszönet illeti a káplán atyákat és a két szervező pedagógust. Az
Ajándék Doboz Alapítvány minden nap 250 szelet almás pitét sütött és
adott a gyerekeknek. Köszönjük mindenkinek!
 Az elmúlt vasárnap Mátrafüreden a Szent János Kápolna búcsúját tartottuk.
Szintén köszönetet mondunk a szervezőknek, akik legfőképpen a
Mátrafüredi egyházközség képviselőtagjai közül valók.
 Czapkó Mihály atyát a főpásztor római tanulmányok folytatására Rómába
küldte. Helyére Strahl Péter káplán úr érkezik Tiszafüredről. Mihály atya
elköszönése július 17-én lesz. Gyöngyössolymoson a 10 órai szentmisén,
Karácsondon a 15.30-kor kezdődő szentmisén és Gyöngyösön az este 6
órai szentmisén.
 Kárpáti Kázmér alsóvárosi plébánost szintén elhelyezte a rendi elöljárója.
A 12 évi gyöngyösi működése során mindenkiben nagy tiszteletet
ébresztett, készséges és kedves személye. Augusztus 7-én a Szent Bertalan
templomban a délelőtt 9 órai szentmisén elköszön a felsővárosi hívektől.
 Csőke György markazi plébános tavalyi autóbalesete miatt műtéten esett át,
ezért a következő hetekben Gyöngyösről végezzük a vasárnapi
szentmiséket Markazon, Halmajugrán és Ludason.
 Július hónapban a Felsővárosi plébánia hivatal csak délelőtt tart nyitva, 9 és
12 óra között. Júliusban a hétköznapi szentmiséken gyóntatás csak szerda,
csütörtök és péntek este lesz. Kérésre azonban bármikor gyóntatunk.
Vasárnap minden szentmisén lesz gyóntatás.
 A nyár folyamán augusztus 15-én, a Szent Urbán templom búcsúját tartjuk
az esti szentmisén. 20-án Szent István Király ünnepén Ünnepi szentmisét
mutatunk be minden településen. A Szent Bertalan-templom búcsúja
augusztus 28-án vasárnap lesz a délelőtt 9 órai szentmisén. Karácsondon a
katolikus iskola tanévnyitója szeptember 1-jén du. fél 3-kor lesz, melyen
Ternyák Csaba érsek úr is jelen lesz.
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
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Két évvel ezelőtt hazafelé tartottam Rómából, amikor a
főpásztor felhívott. Mondta, hogy Czibere Zsolt után, aki
kiváló kápláni szolgálatot teljesített két évig Gyöngyösön,
most engem szeretne ide káplánnak kinevezni. Nagy
megbecsülésként éltem meg, hogy érsek atya személyesen
hívott fel, másrészt úgy éreztem, hogy jó helyre fogok kerülni,
hiszen Zsolt atyától csak jót hallottam Gyöngyösről. És ezt
most nem a politikai korrektség jegyében írom.
Köszönetet mondok az itt töltött rövid, de élményekben
gazdag időszakért. Úgy éreztem, hogy az itt élő papok
nemcsak a helyezés folytán összekerült emberek, hanem
valódi közösségként élnek, amely nyitott arra, hogy más is
bekapcsolódjon és az ember hamar otthon érezheti magát
benne. Egy szép, nagy múltú közösségbe érkeztem, és
remélem, hogy a családok és az iskolák meg tudják mutatni,
hogy ennek a közösségnek jövője is van. Jövője akkor lesz, ha
sokan sokat teszünk érte, ha magunkénak érezzük a
problémáit is, amelyeket meg kell oldani. Úgy láttam, hogy az
iskolák léte nagy áldás az egyházközség részére, de számomra
is az volt, amikor a sok fiatal felé lehetett az evangélium
örömhírét átadni és remélem, hogy ennek a kis magvetésnek
lesznek majd hajtásai is. A keresztelések végzése és az
esküvőkre való felkészítés, az esketés engem is gazdagított. A
pap viszont nemcsak fiatalok, hanem idősebbek között is
mozog, amely egy másik, komolyabb tapasztalat.
Köszönet a beteglátogatásokért is, az elsőpéntekesekért és
még a temetésekért is, bármennyire furcsán hangzik. Ha
valahol a feltámadás örömhíre igazán fontos, akkor az éppen a
temetés. Ha ott elér az örömhír, óriási öröm. De ha ott süket
fülekre és szívekre találok, az az egyik legnagyobb fájdalom.
Köszönet az imacsoportért, a kis és felnőtt hittanosokért, a
ministránsokért, a táborokért, zarándoklatokért és főként a
személyes jó kapcsolatokért, különösen akikkel közelebbi
kapcsolatba is kerülhettem. A papi életrajzom első bejegyzése
a „Róma, tanulmányi szabadság” volt, melyet a „GyöngyösFelső” követett. Most újra a „Róma, tanulmányi szabadság”
következik. Így Gyöngyöst nálam Róma keretbe foglalja, mint
a Túró Rudit a csokoládé. De hát mégiscsak a túró a
finomabb.
Czapkó Mihály, káplán

Lelkiség:

Vakáció

Ezt a szót valószínűleg minden iskolás gyerek tudja betűzni, még visszafelé is!
Ennek ellenére a kifejezés már ránézésre is latin eredetűnek tűnik. Valóban a
vakáció szó a latin vacare igéből származik, amely azt jelenti, hogy hiányzik,
üres, nem elfoglalt. A vákuum szó, amely légüres teret, ürességet jelent, is
ebből az igéből származik. A vakáció szó tehát az iskola hiányát jelenti, bár a
gyerekek nem szokták ezt az ürességet annyira tragikusan megélni.
Szükségünk van az ürességre, hogy azután be tudjuk tölteni: a szünetre, hogy
tudjunk tanulni, a szabadságra, hogy tudjunk dolgozni, a megszokottságból
való kiszakadásra, hogy vissza tudjunk térni a megszokottságba. A lelki életben
is időnként szükségünk van arra, hogy újra helyet készítsünk, lomtalanítsunk a
lelkünkben. Ahogy Jézus is „kiüresítette magát”, „megalázta magát” és „ezért
Isten felmagasztalta” (Fil 2,7-9). Krisztust követve, nekünk is szükségünk van
arra, hogy megszabaduljunk mindazoktól a dolgoktól, amelyek kiszorítják
Jézust. A nyári szabadság célja ilyen értelemben nem a semmittevés, hanem
pontosan nagyon is tenni azért, hogy újra felfedezzük az Úr jelenlétét a
családjainkban, a kapcsolatainkban, a természetben. Kisöpörni a megszokást,
fásultságot és az elidegenedést. „Kiszellőztetni a fejünket”, hogy a Szentlélek
fuvallata tudja betölteni. Jó vakációt!
Varga Pál, káplán
……………..….….

Bertalan Barátai Tábor 2016
Az idén is megrendeztük a Bertalan Barátai Tábort, amelyben két turnusban
több mint 200 gyerek vett részt. A tavalyi tábor sikerét mutatja, hogy mind a
két hétre túljelentkezés volt, ezért sajnos nem tudtunk mindenkit fogadni, aki
szeretett volna jönni táborozni. Az első hét a lelki programjának a rózsafüzér és
a Mária kegyhelyek voltak a középpontban, míg a második héten az
irgalmasság cselekedeteivel foglalkoztunk.
Nagy öröm látni, hogy nemcsak a gyerekek, hanem sok önkéntes segítő már
előre jelezte, hogy jövőre újra szeretne jönni és majd a tábor idejére fogja
kivenni a szabadságát. Ezúton is nagyon köszönjük a segítők áldozatos
munkáját, mert nélkülük nem tudnánk megvalósítani a tábort! Kérjük a kedves
hívek további imáit és támogatását is, hogy ez a tábor állandó részévé váljon a
plébánia nyári programjának.
Varga Pál, káplán

Teológia:

Tevékeny részvétel

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus dokumentumában (Sacrosanctum Concilium)
nagy hangsúlyt fektet a hívek szentmisében való tevékeny részvételére. A
zsinat kifejezése nem azt akarja kifejezni, hogy forradalmian új feladatköröket
találnak ki a híveknek, hogy senki se unatkozzon, hiszen ez lehetetlen lenne.
Annyi misét sem lehetne tartani, hogy mindenki éppen valamit tudjon tenni a
szentmisén. Egyébként is a szentmisén alapvetően nem kell tenni semmit, még
ott is Isten tesz miértünk. A szentmiséért viszont már tehetünk sokmindent. A
tevést itt az imádság valamilyen formájaként kell érteni, amely így már helyes.
Első sorban lelki készület. De a sekrestyés is imádkozik, azzal, hogy szépen
előkészít mindent és készen áll, hogy a szentmise alatt is ott legyen, ha
szükséges. A virág szépsége és illata is az ima és áldozat külső kifejeződése.
A zsinat azt szerette volna, hogyha a liturgia érthetősége és a nemzeti nyelven
való ünneplése újra a szertartás részeseivé teszi az abban részt vevő híveket,
nem pedig csak hallgatói annak. „Misét hallgattam” – mondják idősebb
testvéreink. Kevesen tudtak ugyanis úgy latinul, hogy mindent megértsenek.
Amikor az előbb különvettem a liturgia érthetőségét és a nemzeti nyelv
kérdését, akkor ennek az volt az indoka, hogy attól még nem érti valaki a
szentmisét, hogy magyarul van. És értheti valaki a szentmisét akkor is, ha
latinul folyik a szertartás. A kettő együtt viszont még gyümölcsözőbbé teszi a
hívek szentmisén való részvételét.
A hívekre tartozó imák, válaszok a közös imához tartoznak, nagyon fontos
elemek. A pap részére fenntartott imákat pedig természetszerűleg csak a pap
imádkozhatja. Például az eucharisztikus ima, az átváltoztatás szavai és a többi,
melyet a pap imádkozik, mint a közösség elöljárója. Így ezek nem az ő
magánájtatosságának részei, de a hívek mégsem imádkozhatják azokat. Ennek
az az oka, hogy a pap a szentmisében Krisztus nevében és önmagában
Krisztust megjelenítve mondja el az imákat. Ebben tehát a teológiai szempont a
döntő.
Egyik márciusi cikkemben írtam az egyedül misézésről, ahol a leírtak alapján
éppen a liturgia sajátosságához tartozik az is, hogy a pap egyedül alapvetően
nem misézik, mert a liturgia közösségi esemény. A híveknek tevékeny
részvétele közül tehát inkább az imádságos részvételük fejezi ki azt, amire a
zsinat gondolt. Imádkozzunk tehát úgy, mintha ünnepelnénk. Imádkozzunk
úgy, hogy a mi imánk valódi ünnep lehessen magunk és mások számára is.
Czapkó Mihály, káplán

