Farsangi Szentségimádási Háromnapok menetrendje

Lukács László
X. évfolyam

Február 27. farsanghétfő
9. óra szentmise + Prédikáció: A Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola
felső tagozata részvételével
11. óra szentmise + Prédikáció: karitász, beteglátogatók, Lisieux-i Szent
Teréz imamisszió, Zsoltározók, Rózsafüzér társulatok, Kolping részvétele.
12.00 Úrangyala
14.00 Szentségkitétel (plébános)
15.00 Társulatok imaórája (Rózsafüzér Társulat)
16.00 Alsóvárosi hívek imaórája (ferences atyák)
17.00 óra szentmise + Prédikáció: a Szeminárium egri egyházmegyés
kispapjai és a Redemptoris Mater Szeminárium részvételével.
Február 28. farsangkedd
9. óra szentmise + Prédikáció: Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium
hittanosainak részvételével, a szentmise után a Szent Erzsébet Óvoda
Gyerekei köszöntik az Úr Jézust.
11. óra szentmise + Prédikáció: a kerület, a volt gyöngyösi káplán atyák, és a
baráti kör papjaival koncelebrálás
12.00 Úrangyala
14.00. Szentségkitétel oltáregyletek
15.00 Társulatok imaórája (Rózsafüzér Társulat)
15.30 előadás pedagógusoknak a Kolping Ház dísztermében
16.00 Alsóvárosi hívek imaórája (ferences atyák)
17.00 óra szentmise + Prédikáció: egyházközségi képviselőtestületek
A beszédeket és a szentmisét Dr. Lukács László piarista szerzetes, teológus,
főszerkesztő tartja.

1. szám

Vasárnapi Levél

Február 26. farsangvasárnap
9. óra szentmise + Prédikáció
11. óra szentmise + Prédikáció
12.00 Úrangyala
14.00 Szentségkitétel oltáregyletek
15.00 Társulatok imaórája
16.00 Alsóvárosi hívek imaórája (ferences atyák)
17.00 A Rózsafüzér Társulat imaórája
17.00 Ki értelmiségi az egyházban? Előadás ( a KÉSZ és vendégei számára)
18.00 óra szentmise + Prédikáció (Minden tanár+Cantus Corvinus
énekkar)

2017.
február
26.

„…Akkoriban én voltam a püspöki kar tömegkommunikációs
irodájának vezetője. Ilyenformán azok az ügyek, amelyek a
magyar egyházat foglalkoztatták, nálunk is megjelentek.
Kétfajta minőségben is közvetlen közelről vehettem részt a
pápalátogatás eseményein. Azt is láthattam, hogy
Magyarország nem volt felkészülve az ő fogadására. Óriási
készültség vette körül az állambiztonsági szervek részéről.
Nem tudtak vele mit kezdeni. 1991-et írtunk, tehát az
állambiztonságiak is nagyrészt a régi garnitúrához tartoztak,
honnan kerítettek volna mást? A pápa Lengyelországból jött,
ahol tomboló tömeg vette körül, itt pedig senkit sem akartak a
közelébe engedni. Esztergomból hajóval hozták le
Budapestre. A biztonsági intézkedéseket követve a Dunán
végig könnyűbúvárok bújtak meg a folyóban, a part közelébe
se engedtek senkit. Három egyforma hajót indítottak, ahogy
azt a biztonsági előírások megkívánták. Én arra kerültem,
amelyiken a pápa volt. Hátul ültem. Elöl az első osztályon a
pápa a kíséretével jött négy-öt bíborossal, püspökkel. Kada
Lajos érsek, aki a pápa beszédeit felolvasta, hátra jött értem,
hogy menjek előre a pápához. A bíborosok ettek-ittak,
élvezték a magyar kosztot, a pápa egyedül ült az első dupla
ülésen, elmélyülten imádkozva, előtte az asztalon egy fél
pohárka bor. A másik oldalon az első ülésen nem ült senki.
Kada Lajos előre tuszkolt: ne félj tőle, ülj oda. Ott éreztem
meg, milyen a pápa magánya. A főpapok kedélyesen
beszélgettek, ő pedig imádkozott, időnként felnézett, és várta,
hogy embereket lásson, akiket köszönthet. Olyan fájdalom ült
az arcán, hogy nem lát egy lelket sem. Ezen a hajóúton
szerettem meg igazán. (…) A másik emlékezetes esemény az
augusztus 20-i Szent István-napi záró mise előtt történt a
Hősök terén. Előző nap hajtották végre a puccsot Gorbacsov
ellen. Ott álltunk, hogy most akkor mi lesz, mert valamit erre
reagálni kell. A különböző országokban még nem szólalt meg
senki, hogy akkor most melléállnak a nagyhatalmak és
védelmére kelnek vagy nem. Emlékszem, hogy a mise előtt
összeültek néhányan egy pár mondatot megfogalmazni,
úgyhogy mire a pápa a mise végére ért, akkor felolvashatta ezt
a szöveget. Ennek világvisszhangja lett, hogy a pápa elsőként
állt ki Gorbacsov mellett…”
(részlet a Lukács Lászlóval készült interjúkötetből)

Hirdetések

 A mai gyűjtést a katolikus iskolák javára küldjük. Gyöngyösön, a farsangi
szentségimádás miatt a jövő héten tartjuk ezt a gyűjtést.
 Kérjük a Kedves Testvéreket, a farsangi szentségimádási napok alkalmával
minél gyakrabban vegyenek részt a szentmiséken, és hallgassák a
szentbeszédeket.
 Szerdán hamvazó szerda lesz. Ezen a napon minden felnőtt katolikus
embernek szigorú böjt van, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezhet, és
egyszer lakhat jól, húst pedig egyáltalán nem ehet. A nagyböjt péntekjein
kötelező a hústól való tartózkodás az egészséges embernek 14 és 60 éves
kor között. Ezen a napon és jövő vasárnap, nagyböjt első vasárnapján,
hamvazkodás lesz a szentmisében.
 A farsangi időszak elmúltával a nagyböjti időt kezdjük. Ez idő alatt a
pénteki napokon nem ehetünk húst, hogy a böjtöt megtartsuk. Kerüljük a
hangos mulatozást, így emlékezünk Krisztus kínszenvedésére és halálára.
 Nagyböjt vasárnapjain az esti szentmisék előtt, a Szent Bertalantemplomban fél 6-kor elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. Pénteken
délután 3 órakor a Szent Bertalan-templomban a Rákóczi iskola diákjai és a
hívek közös keresztúti ájtatosságot végeznek.
 Március 4-én, szombaton este 7 órakor elkezdődik a jegyesoktatás a
felsővárosi plébánián. Kérjük a jegyesek részvételét ez alkalommal, mert
ekkor osztjuk be a turnusokat, hogy melyik pár melyik csoportba szeretne
kerülni.
 Az adóbevallás időszaka következik. Akik dolgoznak, azok adójuk
1+1%-ával rendelkezhetnek szabadon. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy
aki megteheti, adja adója egy százalékát a Magyar Katolikus Egyháznak
(technikai szám: 0011), a másik egy százalékát pedig a Szent Bertalan
Alapítványnak (Adószám: 19134484-1-10).
 Az elsőáldozások és bérmálkozások időpontjai:
május. 14.: 9 óra: elsőáldozás a Szt. Bertalan-templomban,
10 óra elsőáldozás Solymoson és 15:30 bérmálkozás Karácsondon.
május 21.: 9 óra bérmálkozás a Szt. Bertalan-templomban,
11:30 bérmálkozás Solymoson
május 28.: 8 óra elsőáldozás Karácsondon
Gyöngyös Felsőváros, Mátrafüred, Karácsond és Gyöngyössolymos települések
egyházközségeinek kiadványa.
Megjelenik Gyöngyösön, a Szent Bertalan Főplébánián (37-311-143)
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság, felelőskiadó: Juhász Ferenc
www.szentbertalan.hu
www.facebook.com/szentbertalan

Teológia:

Boldogságunk keresése
Farsangkor keressük a földi boldogságot az ételben, italban, mulatságban. Isten
másmilyen boldogságot, de örökérvényűt, mutatat nekünk a zsoltárokban.
Szívleljük meg tanácsait és vidámítsuk fel szívünket ígéretein!
Boldog, aki gondol a szűkölködőre és a szegényre, az Úr megmenti majd a
csapás napján. Megőrzi őt az Úr és életben tartja, boldoggá teszi itt a földön, s
nem adja ellensége hatalmába. Betegágyához segítséget hoz az Úr, fekvőhelyét
kényelmesre cseréli. (Zsolt 41,2-4)
Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a
bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten
törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz
partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem
hervadnak. Siker koronázza minden tettét. (Zsolt 1,1-3)
(Alleluja!) Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében.
Törzse hatalmas lesz a földön, áldás van jóknak az igazak nemzedékén. Házát
bőség és gazdagság tölti el, igazsága megmarad örökre. A jóknak világít, mint
fény a sötétben, kegyes, igazságos és irgalmas. Jó annak, aki gyakorolja az
irgalmat, aki szívesen ad kölcsön, és tetteit az igazsághoz szabja. Nem
tántorodik meg soha, az igaz örökre emlékezetben marad. Rossz hírtől nem kell
félnie, bátorsága szilárd, mert az Úrban remél. Szíve nyugodt, nem ismer
félelmet; ellenségei szégyenben maradnak. Osztogat a szegénynek és adakozik,
igazsága megmarad örökre, ereje dicsőségesen fölemelkedik. (Zsolt 112,1-9)
Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd
nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől! Hagyd el a rosszat és
válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában! Az Úr szeme az igazakra
tekint, füle meghallja kiáltásukat. De a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli
emléküket a földön. Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette
őket minden bajtól. A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelkűt
meggyógyítja. Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből
kiszabadítja. Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét.
(Zsolt 34,13-21)
Legyünk mi is boldogok! AMEN
Strahl Péter káplán

