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Vasárnapi Levél

 Augusztus 1-je hétfőtől visszaáll a plébánia hivatal nyitvatartási ideje a
szokásos rendre: hétköznap de. 9-től 12-ig és du. 3-tól 5-ig.
 Jövő héten elsőpéntek lesz. Szokásos időpontban a szentmisék alatt
gyóntatunk. Czapkó Mihály káplán atya helyét a gyóntatószékben Strahl
Péter atya veszi át.
 Szombaton Urunk Színeváltozásának ünnepe lesz. Az ünnepi szentmisét
reggel 7 órakor tartjuk.
 Jövő vasárnap (aug. 7-én) a Szent Bertalan-templomban a délelőtt 9 órai
szentmisén elköszön a felsővárosi hívektől P. Kárpáti Kázmér ferences
plébános.
 Augusztus 15-én este 6 órakor az Urbán templom búcsúja lesz. A
szentmise végén körmenetet tartunk.
 Augusztus 20-án délelőtt 9 órakor ünnepi szentmise lesz a nemzetért, utána
10 órakor a templom előtti téren Szent István-napi ünnepi műsor és
kenyérszentelés.
 Augusztus 28-án tartjuk a Szent Bertalan templom búcsúját. Berszán Lajos
kanonok, magyar örökségdíjas iskolaalapító lelkipásztor, a Gyimesfelsőloki
Szent Erzsébet Gimnázium alapítója és építője, aranymisét mutat be
Gyöngyösön a Nagytemplom búcsúünnepén, délelőtt 9 órakor. A szentmise
után körmenet lesz.
 Marton Miklós igazgató úr eddig a Rákóczi Katolikus iskolában hitoktatott,
most igazgató lesz Karácsondon. Az ő helyére is hitoktatót keresünk a
Rákócziba és Csontosné Jóbi Rita helyére is Gyöngyössolymosra.
 A Gyöngyösi Rózsafüzér Társulat zarándokutat szervez októberben. Az
útvonal: Zirc, Pannonhalma, Győr, Pozsony, Szenc, Nagyszombat, Nyitra
(Besztercebánya?), Zólyom, Gyöngyös. A zarándokút október 6- 7- és 8-án
lesz (csütörtök, péntek, szombat). Két éjszakai szállással (Győr, Szenc).
Előre látható költsége maximum 100 Euro+10.000 forint. Jelentkezni
augusztus 20-a után lehet.
 Szeptember 2-3-án (péntek-szombat) Wonerth László atya és a temesvári
hívek zarándoklatot terveznek a Szentkúthoz. Pénteken délután érkeznek
Gyöngyösre és itt alszanak, másnap indulnak tovább. Keresünk olyan
személyeket, akik a zarándokúton levőket egy éjszakára szállásra
befogadják. Tavaly ismerkedtünk meg velük Temesváron.
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

Hittel és örömmel jövök hozzátok
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Hittel, mert hiszem, hogy mindig oda szól a küldésem, ahol a
legtöbbet tudunk egymásnak használni az Isten és egymás felé
vezető úton. Örömmel, mert azt várom a gyöngyösi
szolgálatomtól, hogy olyan gyakorlati és lelki tapasztalatokkal
gyarapodok, amelyeket papi szolgálatomban tudok majd
hasznosítani. Azt gondolom, hogy ehhez minden körülmény
adott: tradicionális katolikus közösség, tapasztalt, bölcs papok
és persze sok-sok munka, mert úgy látom, hogy mindnyájunk
életében nagy veszély a tétlen, kényelemkereső élet. Az élet
és a szeretet is akkor tud kitárulkozni a maga szépségében és
teljességében, ha másokat szolgálunk képességeinkkel.
Mit is mondjak magamról? Elég régen, 1960. január elsején
egy rázós busznak köszönhetem, hogy nem Budapesten,
hanem Sárbogárdon láttam meg a napvilágot. Hálát adok a
Jóistennek, hogy három generációs családban nőhettem fel,
együtt a szüleimmel és nagyszüleimmel. Különösen a
nagyapámmal volt meghitt a kapcsolatom. Azért a
gyermekkorom nem volt teljesen felhőtlen, mert az első 8
osztályt bentlakásos iskolákban töltöttem és csak szombatvasárnap lehettem a családommal. Az első 4 osztályt
Dobogókőn jártam, ahol sokat kirándultunk, jártunk
szarvasbőgést
hallgatni
és
szedtünk
makkot
az
erdőgazdaságnak. Innen ered a természet- és munka
szeretetem. Középiskoláimat a budapesti II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium matematika tagozatán végeztem. Mindig jó
kedélyű, életszerető fiú voltam. Szerettem a sportokat,
egyesületi szinten ifiként fociztam, majd kenuztam is.
Manapság is nagyon jól érzem magam a víz mellet, na és
benne is. Mindig vonzódtam a művészetekhez, ezért
választottam a fényképész szakmát. A privatizációk után
menedzserként, üzletvezetőként, majd vállalkozóként
kerestem a kenyeremet. Jól kerestem, de a lelkemben
megszakadt valami, már nem tudtam és nem is akartam úgy
élni, mint addig. Ekkor kaptam az Istentől a meghívásomat és
boldog vagyok, hogy hátat mertem fordítani mindennek,
válaszoltam a hívásra és jelentkeztem az egri szemináriumba.
Tavaly szentelt pappá Ternyák Csaba érsek úr. A többit majd
személyesen, hittel és örömmel.
Strahl Péter, káplán atya
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Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó

Hűség a Szentlélekben

A héten kezdődött és a vasárnapi, pápai misével
fejeződik be az idei krakkói Ifjúsági Világtalálkozó.
Az találkozó mottója az Irgalmasság Évéhez
kapcsolódva: „Boldogok az irgalmasok, mert ők
irgalmat nyernek” (Mt 5,7). Szó szerint a világ minden
részéből érkeztek zarándokok a találkozóra. Az Egri
Egyházmegye szervezésében mintegy 200 zarándok
vett részt, akiket többek között Misi atya is elkísért. Az első Ifjúsági
Világtalálkozó 1984-ben, Rómában volt. Szent II. János Pál pápa látva a
fiatalok lelkesedését, rendszeressé tette ezeket az összejöveteleket. Az utóbbi
időben váltakoznak az európai és a tengeren túli helyszínek. Az Ifjúsági
Világtalálkozó „korhatáros”: elsősorban a fiataloknak szól, de a záró misére
már mindenkit várnak. A találkozó valóban a Szentlélek ajándéka a mai kor
egyházának. Egyrészt a fiatalok találkozni tudnak egymással és a pápával. Az
egyháznak egy olyan dinamikus, fiatalos arcát tapasztalhatják meg, amely bár
mindig jelen van, de nem ennyire kézzelfoghatóan. Másrészt a résztvevők a
felkészüléskor, a zarándoklat során és magán a találkozón tanúságot tesznek a
hitükről, a pápa iránti szeretetükről. A tapasztalatok szerint a fogadó város
lakóit is megérinti a találkozó. Az útlezárások, a tömeg és egyéb
kényelmetlenségek ellenére is nagy szeretettel fogadják a zarándokokat, ami
szintén a Szentlélek csodája. Ha fizikailag nem is lehetünk jelen, de lélekben
imádkozzunk egy a pápával, a fiatal zarándokokkal megtapasztalva az egyház
fiatalságát, életerejét!
Varga Pál, káplán

Ezen az oldalon Czapkó Mihály káplán atya tanítását olvashattuk két esztendőn
keresztül, amikor a Vasárnapi Levél megjelent. Most tanulmányai folytatására
Rómába kerül (vissza), mi pedig folytatjuk tovább a munkát, az új káplán
atyával. És ez így megy évről-évre, évtizedről-évtizedre. Sokszor felmerül a
hívekben, hogy miért kell elmennie egy lelkipásztornak, amikor úgy
megszeretik. Tudom, hogy a gyerek és az ifjúság érzi vesztesnek önmagát
leginkább. Mi felnőttek, már hozzáigazítottuk érzésvilágunkat a tényhez, hogy
egyszer csak vége lesz.
Más és másként folytatja. Misi atya helyett Péter atya lesz az új káplán.
Biztosan ő is fogja tapasztalni nem is olyan sokára, hogy mennyire szeretik a
hívek a lelkipásztorokat. Azt is fogja tapasztalni, hogy az egyik lelkipásztor
iránti szeretet, egyáltalán nem jelent a másik iránt kevesebb szeretetet és
törődést. Mindenki pontosan megkapja a hívektől és a hívek közül is mindenki
pontosan megkapja a lelkipásztoroktól azt a szeretetet és gondoskodást, amire
szükségük van kölcsönösen.
A felnőtté válásunk útja ez. Így vállnak a fiatal lelkipásztorokból felnőtt,
tapasztalt és hűséges papok – és így vállnak egy-egy település lakóiból felnőtt,
tapasztalt és hűséges tagjai az Egyház közösségének. Istenhez az Atyához és
Jézus Krisztushoz, a Szentlélekben való hűséggel.
A tapasztalat szerint egy-egy lelkipásztori személycserénél az is történni
szokott, hogy az új pap a maga új varázsával és személyiségével más és más
rétegeket szólít meg a társadalomból. És így az is elmondható, hogy új és új
tagokkal gyarapszik a közösség, hiszen akinek egyik-vagy másik lelkipásztori
stílus, vagy megnyilvánulás esetleg nem volt olyan szimpatikus – az egy
következő papi személyben megtalálhatja azt, aki személyiségére könnyebben
hat. Így épül évszázadok óta az Egyház, az Isten népe így gyarapszik új
tagokkal. A tapasztalat azt is mutatja, amikor a káplán atyák 2-3 évente, a
plébánosok 10-15 évente cserélődnek, ez azt is jelenti, hogy egyszer csak
mindenkinek eljön az, aki miatt szívesen jár a szentmisére, és jól érzi magát a
közösségben. Másoknak pedig ez szomorúsággal is jár. Még is jobb, ha azért
szomorkodnak az emberek, mert elhelyezték a lelkipásztort, mint ha ezért
szomorkodnának, hogy nem helyezték el.
Végezetül egy kis humort is engedjenek meg nekem: az egyik plébános látva a
hívek szomorkodását, búcsúzásképpen így vigasztalta őket: - Ne búsuljanak,
mert utánam egy sokkal jobb pap jön. Mire János bácsi megszólalt: - Az elődje
is pont ezt mondta!
Juhász Ferenc plébános

Az Ifjúsági Világtalálkozó imádsága
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki Fiadban, Jézus Krisztusban feltártad
szeretetedet,
és a vigasztaló Szentlélekben ránk árasztottad,
Rád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát.
Különösképpen rád bízzuk a fiatalokat minden nyelvből, népből és nemzetből:
vezesd és oltalmazd őket a mai világ kusza ösvényein,
és add meg nekik a kegyelmet, hogy
a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó tapasztalata
bőséges gyümölcsöt teremjen nekik. …
(A teljes imádság a krakko2016.hu –n található.)

