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Vasárnapi Levél

 A Teréz Misszió IX. országos találkozója 2016. szeptember 24-én lesz
Szolnokon, a Belvárosi Nagytemplomban, melyen részt vesz a
betegségéből felépült P. Bruno Thévenin atya. A találkozóra Gyöngyösről
különjárat indul a Zeneiskola előtti buszmegállóból, reggel fél 7-kor.
Jelentkezni Királyné Zsuzsánál lehet, vagy a Nagytemplom sekrestyéjében
lehet feliratkozni.
 Azoknak a gyerekeknek, akik nem egyházi iskolába járnak a szentségi
felkészítés első alkalma szept. 23-án, pénteken lesz. Az elsőáldozók hittana
pénteken 4 órakor, a bérmálkozók hittana pedig pénteken 3 órakor lesz a
Felsővárosi plébánia konferenciatermében. Ez azoknak szól elsősorban,
akik iskolájukban nem az etika oktatást, hanem a hittant választották, a
második hittanórát a Felsővárosi plébánián tartjuk. Az egyházi iskolákba
járók a hitoktatójuknál jelentkezhetnek a szentségekre.
 Szeptember 20-i héten elkezdődik a Felsővárosi plébánián a Felnőtt Hittan,
a Bibliaóra és az ifi hittan. Kedden, szept. 20-án, 18:45-kor a Felnőtt
Hittan, szerdán, szept. 21-én, 18:45-kor a Bibliaóra, pénteken, szept. 23-án,
19:30-kor pedig ifi hittan lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
 A héten szombaton, szeptember 24-én Szt. Gellért püspök és vértanú
ünnepe lesz, aki a katolikus iskolák védőszentje. Imádkozzunk, kérjük az ő
közbenjárását különösen is a plébániához tartozó iskolákért! Jövő vasárnap,
szeptember 25-én, pedig a Szentírás vasárnapja lesz.
 Októberben a Felsővárosi Plébánia Rózsafüzér Társulati Zarándoklata lesz
6- 7- 8-án. Zirc, Győr, Pozsony, Szenc, Nagyszombat, Nyitra, Zólyom,
Fülek – útvonalon. Mindenkit szeretettel várunk, azokat is, akik nem
társulati tagok, de már csak néhány hely maradt! Jelentkezni a Rózsafüzér
Társulat vezetőjénél lehet Gyöngyösön.

Karácsondon is megszólalt a csengő
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„Az Úr mindig a kicsiny, egyszerű dolgokat választja ahhoz,
hogy nagy műveket vigyen véghez.” Mintha Ferenc pápa
ezeket a szavakat éppen a mi kis közösségünknek, a
karácsondi általános iskolának üzente volna.
Szeptember elsejétől a mi iskolánk is a katolikus iskolák
egyre növekvő táborát gyarapítja. Új nevünk Gönczy Pál
Katolikus Általános Iskola. A történelem folyamán a
magyarság állandóan megtapasztalta, hogy a kicsinyeket, a kis
közösségeket hogyan segíti és tartja össze a hit, éltető erőt
adva nekik. Hiszem, hogy a karácsondi általános iskola is
ilyen megtartó, közösséget formáló erő lesz a falu életében, ha
a hit erejében működik.
A falu közepén elhelyezkedő iskola épületében nyolc
évfolyamon, tizenkét osztályban folyik a tanítás. Közel
kétszáz kisdiák kezdte meg ezt a tanévet.
Az augusztus 31-én tartott ünnepélyes tanévnyitónkra
ellátogatott Dr. Ternyák Csaba érsek úr. Látogatását nagy
izgalommal várták kicsik és nagyok egyaránt. Beszédében az
iskola és a templom kapcsolatának fontosságát hangsúlyozta.
Szavai nyitott fülekre és szívekre találtak. Az ünnepség végén
hetven év után először hangzott fel az iskola épületében a
katolikus köszöntés: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” és
valamennyi diák zengte a választ: „Mindörökké! Ámen.”
Az iskolához szorosan kapcsolódik a templom, melyet Szent
Miklós püspökről neveztek el. A templom elhelyezkedését
sokan furcsának tartják, hiszen két domb között, egy kisebb
mélyedésben épült fel, meglehetősen mocsaras területen. Egy
rövid történet magyarázza elhelyezkedésének indokát. A régi
és kicsi templomot a lakosok le akarták bontani, az újat pedig
200 méterrel odébb, a dombtetőre szerették volna felépíteni.
Az építkezéshez megvásárolt anyagokat oda is hordták. De az
egyik este hatalmas vihar tört ki és a fentebbi dombokról
lezúduló árvíz a mai helyére sodorta a felhalmozott
anyagokat. „Ez már az Isten ujja! – mondogatták az emberek.
– Építsük hát a régi szent helyre.” Így épült templomunk –
Isten rendelése szerint – a mai helyére.
Reméljük nekünk is - őseinkhez hasonlóan- sikerül
megértenünk Isten üzenetét, és az Ő tervei szerint végezhetjük
munkánkat az elkövetkező tanévek során.
Marton Miklós igazgató

Ó, Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám!
A Boldogságos Szűz, - akit a magyar nyelv nem egyszerűen szentnek, hanem
Szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, fölötte áll az egész
teremtett világnak. Hiszen Isten arra választotta Őt, hogy az Isten anyja legyen!
Szűz Mária volt: „Egy, ki előtt nem járt és nem jön utána hasonló, Egy, aki
Krisztusnak tetszett: példátlan asszony!”
A Szűzanya és Szent Fia kapcsolata mindvégig különös volt, egyek voltak az
örömben, egyek voltak a szenvedésben, a fájdalomban és egyek a
megváltásban. E titokzatos egységről imádkozunk a Szentolvasó titkaiban. A
Szűzanya azoknak, akik legkedvesebb imádságát, a rózsafűzért imádkozzák,
különleges védelmet és a legnagyobb kegyelmeket ígéri. A sátánnak nincs
hatalma ott, ahol a Rózsafüzért imádkozzák!
Mi mindannyian a Szűzanyát tekintjük égi Édesanyánknak. Kérlek tehát, vedd
a kezedbe a Rózsafüzért, és imádkozzuk rózsafüzér-láncban még többen ezt a
hatalmas erővel bíró imádságot! Azt mondja ugyanis a Szűzanya: Az a lélek,
amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni!
Kalauzné Marika
……………..….….

A Szent Kereszt Társulat
A gyöngyösi Szent Kereszt Társulat több száz éves múltra tekint vissza. Tagjai
a hívek azon csoportjából valók, akik támogatják az egyházközséget társulati
formában: a tagság feltétele a keresztény életvitel. Feladata az egyházi ünnepek
színvonalának emelése, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása. Élén a
fődékány áll, ő fogja össze a társulati tagokat, szervezi a teendőket, mint
például az egyházi szertartásokon való részvétel és közreműködés felszentelt
szalaggal és fáklyákkal. A fődékány őrzi és gondozza a társulati főkönyvet,
melyben minden tagnak szerepel a neve. A legutolsó főkönyvben, mely
megmaradt az évek viharai során, az első bejegyzés 1879-ben történt. Ebben
jegyzik az Örökös Tagok neveit is. A fődékányt helyettesítheti az aldékány. A
Szent Kereszt Oltárt mindig egy kijelölt tag gondozza, nagyobb ünnepeken a
tagok közösen díszítik. A társulat tagjai megemlékeznek az év során két
ünnepről: május 3-án a Szent Kereszt megtalálásáról és szeptember 14-én a
Szent Kereszt felmagasztalásáról. Legyünk folytatói ennek a szép keresztény
hagyománynak minél többen Isten dicsőségére!
Királyné Zsuzsa

Plébániai programok
Felnőtt hittan
Szeptember 20-tól újra indul a felnőtt hittan a Gyöngyös-Felsővárosi plébánia
konferencia termében. Célja hitünk elmélyítése, a katolikus teológia alapján,
különösképpen a dogmatika, a liturgika és az erkölcsteológia megismerésén
keresztül. Természetesen mód van arra is, hogy teológiánk tükrében az aktuális
kérdésekre is választ keressünk. Szeretném, ha jó hangulatban, tudásban és
szeretetben gyarapodva tudnánk eltölteni kedd esténként a 18:45-kor kezdődő
órácskát. Szeretettel várok rá minden érdeklődőt, ha vannak, hozzátok el
kérdéseiteket is. Imával és szeretettel: Strahl Péter káplán, a felnőtt hittan
vezetője.
Bibliaóra
„Ha nem ismerjük a Bibliát, nem ismerjük Jézus Krisztust.” mondja Szt.
Jeromos. A bibliaórák célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Biblia
olvasása részévé váljon a lelki életünknek. A múlt évekhez hasonlóan az
Ószövetséggel, az idén a prófétákkal fogunk ismerkedni. Annak ellenére, hogy
a Bibliaórák kapcsolódnak egymáshoz, szeretettel várjuk azokat is, akik csak
időnként tudnak eljönni. A bibliaórát szerda esténként, 18:45-kor tartjuk a
plébánia konferencia termében, Varga Pál káplán atyával.
Katekumenátus
A katekumenátusba sok szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat és felnőtteket,
akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók bérmákozók és szeretnék felvenni ezeket a szentségeket. Természetesen azokat
is szeretettel látjuk, akik már bérmálkoztak, de szeretnének többet megtudni
ezekről a szentségekről. Ma különösen is fontos, hogy a hitünket hiteles
forrásból ismerjük meg, mert nagyon sok fél, vagy téves információt hallani. A
találkozókat kéthetente csütörtök esténként 18:45-kor tartjuk a plébánián. A
katekumenátust Juhász Ferenc plébános atya vezeti.
Ifi hittan
Középiskolás fiatalok számára, különösen azoknak, akik nálunk bérmálkoztak,
péntek esténként 19:30-tól ifi hittant tartunk. Lehetőség van a hitről való
beszélgetésre a káplán atyákkal és a kötetlen együttlétre.

