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Vasárnapi Levél

 November 20-a vasárnap, 11:45-től a Szent Erzsébet Óvoda és a Szent
Erzsébet-templom közös ünnepe. A szentmise után a Karitász ünnepi
kenyérosztása lesz. 18:00-kor a Szent Bertalan-templomban az esti
szentmisén a Zsoltározó Kórus 10 éves évfordulóját ünnepli.
 November 21-e hétfő, a Szent Bertalan-templomban a reggeli szentmisén a
Felsővárosi Karitász megalakulásának 10. éves évfordulóján hálaadás és
köszönet lesz.
 November 26-a szombat 10:00 órától, Szent Erzsébet szegényei
vendégség- és vendéglátás a Felsővárosi Plébánián
 November 28-a, hétfő. Reggel 6:00 óra Rózsafüzér imádság, 6:30 roráte
szentmise a Szent Bertalan-templomban (Ádventben Gyöngyösön minden
nap, Karácsondon minden szerdán reggel és Gyöngyössolymoson minden
csütörtökön reggel a katolikus iskolások részvételével). 10:00 óra a
Kolping Katolikus Iskola ádventi szentmiséje a Szent Erzsébettemplomban. 18:00 óra, Ádventi esték a Kolping Házban (Posztós Erik
OFM)
 December 4-e, Szent Miklós búcsúi szentmise, de. 8:00 órakor
Karácsondon, de. 11:00 órakor Gyöngyössolymoson. Ünnepi miséző és
szónok mindkét helyen: Balog Gyula kanonok, Miskolc-Újdiósgyőri
plébános.
 December 5-e, hétfő, 18:00 óra, Ádventi esték a Kolping Házban (Varga
Pál).
 December 9-, 10-, 11-e, 17:00 órától (péntek, szombat, vasárnap: de. 10:00
óra!) – ádventi lelkigyakorlat és gyóntatás Gyöngyössolymoson. Miséző és
szónok Soós Tamás Jászalsószentgyörgyi plébános.
 December 9-én, pénteken 19.00 órakor Ukrán vegyeskar karácsonyi
koncertje a Szent Bertalan-templomban.
 December 12-e, hétfő, 18:00 óra, Ádventi esték a Kolping Házban (Strahl
Péter)
 December 14-e, de. 9:00 órától a Karácsonyfa állítás a felsővároshoz
tartozó templomokban.
 December 16-án pénteken 16:30-kor Városi Karácsonyi Ünnepség a Szent
Bertalan-templomban, utána gyertyagyújtás a város karácsonyfáján.
 December 18-án, vasárnap, du 16:00 Sound of Spirit énekkar karácsonyi
jótékonysági koncertje a Szent Bertalan-templomban.
 December 19-én, hétfőn, 18:00 óra, Ádventi esték a Kolping Házban
(Posztós Erik OFM)
 December 22-e csütörtök, 9:00-12:00 óra: szentmisék az idősotthonokban.
 December 24-e Karácsony vigíliája. 15.00 órakor gyermekek betlehemes
játéka a Szent Erzsébet-templomban.
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Ezekben a napokban gyakran elhangzik egy szám a
Felsővárosi plébánián, és ez a szám a tízes. Tíz éve hogy
megalakult a Karitász csoport, tíz éve, hogy megalakult a
Zsoltározó Kórus. Aztán majd jönnek sorba mind. A
Rózsafüzér Társulat, a Beteglátogató Csoport, a Szent Teréz
imamissziós csoport, a katekumentáus csoport, a katolikus
iskolák, immáron a Karácsondival bezárólag.
Nagyon nagy kegyelem az Úristentől, hogy ennek a sok száz
éves katolikus múlttal rendelkező térségnek, napjainkban is
ennyi ajándékot ad. Már éppen úgy voltunk, mint a régi idők
lámpái, amelyek pislákolni kezdtek, mert hogy kifogyófélben
a petróleum, és a lámpabél már éppen csak elérte az alját,
amikor megjött az utánpótlás. Vagy, hogy maibb hasonlattal
éljek, kifogyófélben az üzemanyag, amikor egyszer csak
felbukkan egy benzinkút menetközben, és teletöltve
nyugodtan kocsizunk tovább.
Ennek az esztendőnek is lassan az utolsó szakaszába érünk,
sőt az egyházi év már be is fejeződik rögvest. Gondolhatnánk,
hogy talán nem volt most ez az esztendő a látványos
gyarapodás éve, de ez csak első pillantásra van így. Ha jobban
megvizsgáljuk, akkor azzal találkozunk, amivel eddig is, hogy
nem nélkülözzük a csodát. Karácsondon egy új katolikus
iskolát, Gyöngyösön a felújított Rákóczit, Solymoson a
szintén megszépült iskolaépületet, és a már egy tanévet maga
mögött hagyott kiváló tantestületet, Mátrafüreden a nagy
merészséggel elkezdett templom felújítást, hogy 250 éves
korára megszépüljön! Gyönyörű valóságok ezek, az Úristen
kertjében munkálkodó lelkek nyomán. És mondhatna-e mást,
a lelkipásztor, mint hogy köszönet Uram mindezért, és
leginkább a lelkekért, akik lassan-lassan újra feléd fordítják
arcukat. Megtelik a szemük ragyogással, az arcuk derűvel és
szájuk kacagással.
A minap a barátok templomától ballagtam egyedül haza. A
posta előtti tér őszi levelei hullottak. Az elmúlásra gondoltam.
Egyszerre egy csomó gyerek, akik felmásztak a játszótér
faszerkezetére, mint ha csak meg akartak volna lepni: torkuk
szakadtából kiabálták kórusban felém: DICSÉRTESSÉK A
JÉZUS KRISZTUS! És még egyik sem volt tíz éves.
Juhász Ferenc

Lelkiség:

Adventi fények
Nemrég álltunk át a téli időszámításra, láttuk a szuper-holdat: ahogy az égitest
a szokásosnál nagyobb és fényesebb volt és a tereken világítanak a karácsonyi
díszítések. Érezzük a sötétség, a hideg közeledtét, nemcsak szemünkkel, hanem
szinte a csontjainkban. Vágyakozunk a fényre, a család melegére. Sokféle fény
vonz és csábit bennünket az adventben, De a rorate misék, a bűnbánati
alkalmak, a gyertya-gyújtások a koszorún, ezeknek az érzéseknek és
vágyaknak adnak keretet és irányt. Jézus eljövetelével megszületik a Fény,
amely beragyogja az egész életünket és meghívást kapunk a Családba, az
Egyházba. Jézus ígérete, hogy eljön és velünk lesz, nem csal meg, míg más
ígéretek gyakran beteljesületlenek maradnak. A házastársnak mégiscsak
dolgoznia kell karácsonykor, az unokák pont ekkor lesznek betegek és nem
tudnak eljönni, nem sikerül mindenkinek karácsonyi üdvözletet küldeni. Az
adventi koszorú gyertyái, az ő fényük, nem csapnak be: biztosan célba visznek.
Ha Advent során végigjárjuk az üdvösségtörténet útját a prófétákkal,
pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel akkor biztosan elérkezünk Jézushoz
karácsonykor.
Varga Pál, káplán
-----------------------------Karácsony ünnepi szentmisék
December 24-e, Karácsony vigíliája. 16.00 óra: a Szent Erzsébet-templomban
idősek karácsonyi szentmiséje. 17:00 óra: Mátrafüred; 22:00 óra:
Gyöngyössolymos és Karácsond; 24:00 óra: Szent Bertalan-templom Éjféli
szentmise.
December 25-e Karácsony ünnepe: 7:30 óra: Urbán; 8:00 óra: Karácsond; 9:00
óra: Szent Bertalan; 10:00 óra: Gyöngyössolymos; 11:00 óra: Mátrafüred;
12:00 óra: Szent Erzsébet; 18:00 óra: Szent Bertalan.
December 26-a, Szent István vértanú ünnepe (karácsony másodnapja): 7:30
óra: Urbán; 8:00 óra: Karácsond; 9:00 óra: Szent Bertalan; 10:00 óra:
Gyöngyössolymos; 11:00 óra: Mátrafüred; 12:00 óra: Szent Erzsébet; 18:00
óra: Szent Bertalan.
December 31-e Szilveszter. Év végi hálaadó szentmisék: 15:30 óra:
Mátrafüred; 16:00 óra: Szent Erzsébet; 16:30 óra: Gyöngyössolymos; 17:00
óra: Karácsond; 18:00 óra: Szent Bertalan.
-----------------------------------

Karácsonyfákat köszönettel fogadunk a templomok díszítéséhez!
Megjelenik Gyöngyösön, a Szent Bertalan Főplébánián (37-311-143)
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság, felelőskiadó: Juhász Ferenc
www.szentbertalan.hu
www.facebook.com/szentbertalan

Teológia:

Előkészületünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra
A Gyöngyösi esperesi kerület őszi korónájára november 15-én a ferences
testvéreknél került sor. Témája, Ternyák Csaba érsek úr kérésére, a „Plébániai
előkészületek a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus kogresszusra.” Találkozónkat 9.00 órakor Szentmisével
nyitottuk meg, aminek főcelebránsa főesperesünk Mándy Zoltán atya volt. Ezt
közös imádság, majd szentírási részlet felolvasása a Zsidókhoz írt levélből (12,
18-24) követte. Majd a megadott témával kapcsolatban előadásom következett,
melyben, Juhász Ferenc plébánosunk kérésére, kiemelt hangsúlyt kapott
iskoláink bevonása az előkészületekbe. Érdemes feleleveníteni a témához
kapcsolódó teológiai és történeti hátteret. Így szól az oltáriszentség hittani
meghatározása:„Az Oltáriszentség az Úr Krisztus testének és vérének
szentsége, melyek a kenyér és bor színei alatt valósággal jelen vannak a hívek
lelki táplálására és az újszövetség áldozatául.” Az Eucharisztia görög eredetű
szó (az eu - jó és a kharisz - kegyelem, kegyelmi adomány szavakból),
jelentése: hálaadás.
A liturgiában az Oltáriszentség ünnepe az Úrnapja. Ennek története: Az
Eucharisztia külön tiszteletének nagy lökést adtak Lüttichi Boldog Julianna
látomásai 1209-ben (amelyben arról történik megnyilatkozás, hogy az Egyház
liturgiájában hiányzik még egy ünnep, az Oltáriszentség ünnepe). Az egyház is
elismerte a látomás lényegét és a lüttichi fődiakónusból pápává lett IV. Orbán
1264-ben bevezette az Úrnapja ünnepét, és Aquinói Szent Tamással megíratta
az új ünnep liturgikus szövegeit.
Az Eucharisztikus kongresszusok kialakulása: Az első Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust 1874-ben a tours-i Emilia Tamisier
kezdeményezte, aki eucharisztikus zarándoklatot vezetett Avignonba, majd
1881-ben Lille-ben megszervezte az első Eucharisztikus kongresszust, melynek
célja az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítése volt és az ma
is. A 20. század történelméhez kapcsolódóan kiemelt jelentőségű a 34.
Eucharisztikus Világkongresszus, amelyre 1938-ban, Budapesten került sor. A
legutóbbi Eucharisztikus Világkongresszuson, a Fülöp-szigeteki Cebu-ban dőlt
el, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020-ban Budapesten
kerül megrendezésre. Az előadást követően megegyeztünk abban, hogy közös
pasztorációs feladatunk a szentgyónások és szentáldozások mennyiségének és
minőségének emelése. Esperesi találkozónk közös, jó hangulatú ebéddel ért
véget.
Strahl Péter káplán

