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 Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán a Szent Bertalan templomban
reggel 7 órától 8 óráig gyóntatás van.
 Nagykedden du. 17.00 órától a Plaza moziban a „Némaság” című film
zártkörű vetítése lesz, felnőtt katolikus híveknek. A sekrestyében lehet a
filmre jelentkezni.
 Nagypénteken szigorú böjti nap van, háromszor ehetünk, és csak egyszer
lehet jóllakni. Húst egyáltalán nem szabad ennünk.
 Húsvét vasárnap az ünnepi szentmise után az egyházközségi
képviselőtestület tagjait szeretettel várjuk a plébániára, egy rövid
köszöntésre mindenütt.
 Húsvét hetében, a Nagytemplomban a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás,
ha valaki gyónni szeretne, kérjük a miséző papnak jelezze, és a szentmise
után van lehetőség a szentgyónás elvégzésére.
 Mindenkinek köszönjük, aki a templomok takarításában és díszítésében
részt vett az elmúlt napokban, hogy húsvétra előkészíthessük a templomot,
azoknak is, akik a szentsír virágjairól gondoskodtak.
 A Szt. Erzsébet Katolikus Óvodába a beíratás április 25-26-ig, 8-17 óra.
Nagyheti és húsvéti szertartások időpontjai
 Urbán templom: húsvétvasárnap, húsvéthétfő – 7 óra 30 perc.
 Erzsébet templom: húsvétvasárnap, húsvéthétfő – 12.00 óra.
 Karácsond: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat – 18.00 óra;
húsvétvasárnap, húsvéthétfő – 08.00 óra.
 Gyöngyössolymos: nagycsütörtök – 17.00 óra; nagypéntek – 15.00 óra;
nagyszombat – 20.00 óra; húsvétvasárnap, húsvéthétfő – 10.00 óra
 Mátrafüred: nagycsütörtök – 15.30 óra; nagypéntek – 17.00 óra;
nagyszombat – 17.00 óra; húsvétvasárnap, húsvéthétfő – 11.00 óra
 Bertalan templom: nagycsütörtök – 18.00 óra; nagypéntek – 15.00 óra;
nagyszombat – 20.00 óra; húsvétvasárnap, húsvéthétfő – 09.00 és 18.00 ó.
Elsőáldozások, bérmálások, templommegáldás
 Május 14-én elsőáldozás: Bertalanban: 9.00 órakor, Solymos: 10.00 órakor.
 Május 14-én bérmálás: Karácsondon: 15:30 (Ficzek László helynök úr)
 Május 21-én bérmálás: Bertalanban: 9.00 órakor; Solymoson 11.30 órakor
(mindkét helyen Dr. Dolhai Lajos helynök úr)
 Május 28-án elsőáldozás: Karácsondon, 8.00 órakor.
 Június 25-én de. 10 órakor, Mátrafüreden templom búcsú és a felújított
templom megáldása, melyet Dr. Ternyák Csaba érsek úr végez.
Gyöngyös Felsőváros, Mátrafüred, Karácsond és Gyöngyössolymos települések
egyházközségeinek kiadványa.
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság.
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Nagyon szeretjük a tavaszt. Minden ekkor történik, ami az
életről szól. A rügyfakadás, a zsenge bimbózás, a fák
lombosodása. A virágok színekben pompáznak, a mező, a
rétek finom zöldje puha pázsittá lesznek, millió kis bogarak,
rovarok, repdeső lények lepik el az élő környezetet, tavaszi
szél borzolja a tavak és folyók tükreit. Itt, a Kárpátmedencében ahol élünk a természet arányosan osztja négyfelé
az esztendőt, és bár a gyakran emlegetett klímaváltozás még
nem tette tönkre teljesen a négy évszakunkat, ízelítőt azért
néha kapunk az átmenet nélküli hőmérséklet-változásból.
Mégis, szerencsés népnek tudhatjuk magunkat, akik itt élünk.
Kanadából írja öreg barátom a minap, hogy mínusz húsz fok
van és szálingózik a hó. Dermesztő lehet az élet áprilisban is
vacogva. Bármennyire kívánatos földrész Kanada – ez itt az
én hazám! Szeretem itt a telet, a nyarat, az őszt, a tavaszt. És
nem tudom megmondani melyiket inkább. A telet még szebbé
teszi a karácsonyi szeretet, akkor is ha fehér, akkor is ha nem.
A nyarat széppé teszi a vakáció, a jóleső pihenés, a
találkozások és a hűs templomok. Az ősz pazar színei mellé a
felemelő búcsúk, zarándoklatok, a szép Mária-ünnepek és az
iskolák újra gyerekhanggal nyüzsgő udvara társul. Végére
hagytam a tavaszt. Hiszen éppen most kezdődik el, amikor
ezeket a napokat töltjük. A tavasz, azon túl, amit előbb már
leírtam a természetről – a kereszténységről szól nekem.
Azokról a pótolhatatlan napokról, amelyek mindegyike a
keresztény kultúrának és ünnepkörnek köszönhető. Európa
azért ilyen, mert van böjt és virágvasárnap, van nagyhete és
van húsvétja, Krisztus feltámadásának ünnepével. Van
Pünkösd, a Szentlélek kiáradásával, van Úrnapja –
gyönyörűen felépített virág-sátrakkal. Vannak elsőáldozók és
konfirmandusok, vannak bérmálkozásra készülő ifjak és
megszólított bérmaszülők, virágok, színek és illatok. Sokan
nem értjük, mi ebben a rossz? Európa miért akart hangsúlyos
módon hátat fordítani ennek a szépségnek, a keresztény
hátterű gyönyörű áramlásnak? És miért megfelelőbb bármely
nézet, kultúra, életforma, ha az nem keresztény? Ezek nagy
kérdések. De mielőtt eltűnődünk ezen, köszöntsük a tavaszt –
keresztény hittel, reménnyel és szeretettel.
Juhász Ferenc plébános

Lelkiség:

Teológia:

Nyisd meg szívünket!
Ferenc pápa a nagyböjti üzenetében a koldus Lázár és a gazdag ember
példabeszédére hivatkozva ezt írja: „Ilyen módon előttünk áll a gazdag ember
igazi problémája: rossz sorsának eredete abban áll, hogy nem hallgatja meg
Isten igéjét; ezért nem szereti már Istent és ezért veti meg felebarátját. Isten
Igéje élő erő, amely képes kiváltani a megtérést az ember szívében és a
személyt ismét Isten felé fordítani.” Húsvétkor, a feltámadt Krisztus nemcsak a
sír bejárata elől, hanem szívünk ajtaja elől is el szeretné hengeríteni a követ,
hogy meghalljuk a szavát. A feltámadási elbeszélésekben többször olvassuk,
hogy Jézus magyarázza, megnyitja az Írásokat a tanítványoknak. Nem szavakat
világít meg, vagy hasonlatokat fejt ki, hanem az Ő szenvedését és feltámadását
állítja eléjük, mint a mélyebb értelmét és beteljesedését az egész Szentírásnak.
A Szentírás pedig segít, hogy saját életünk eseményeinek beteljesülését is
meglássuk a húsvétban. Ezért a húsvét minden évben ugyan az, és mégis új,
ahogy az életünk hív, hogy egyre mélyebben nyissuk meg a szívünket a
feltámadt Krisztusnak.
Varga Pál, káplán
……………..….….

Ferenc pápa: A kereszt nem egy csapatjelvény,
hanem Isten jele, aki szeretetből bűnné lett
Ne csak hovatartozásunk jeleként hordjuk a keresztet, mint egy jelvényt,
hanem úgy tekintsünk rá, mint az Isten jelére, aki bűnné lett, hogy üdvözítsen
minket – emelte ki homíliájában a pápa. De mit jelent számunkra a kereszt?
Igen, persze, a kereszt a keresztények jele, a keresztények szimbóluma. Mi
pedig keresztet vetünk, de nem mindig jól, olykor csak úgy hevenyészve…
Mert nem hiszünk úgy ebben a keresztben. Máskor meg egyeseknek a kereszt
egy hovatartozási jelvény: „Igen, én azért hordom a keresztet, hogy lássák,
keresztény vagyok.” Ez rendben van, de ne úgy hordjuk, mintha csak egy
csapatjelvényről lenne szó, hanem annak emlékére, aki bűnné lett –
figyelmeztetett Ferenc pápa.
Forrás: Magyar Kurír
……………..….….

Kegyelmekben gazdag, Húsvéti Ünnepeket kívánunk
minden kedves testvérünknek!

Böjtöljünk! De hogyan?
Mielőtt megkeressük a hogyanra a választ érdemes tisztázni miért is böjtölünk.
A Szeretetért szeretetből. A Szeretetért, vagyis Istenért.(1Jn 4,8b) Azért a
szeretetért, amiben növekedni akarunk önmagunk és mások javára. Az emberi
élet nem kizárólag önmagára irányul. Sőt! Mielőtt nekifogunk a böjthöz
először jó, ha tisztázzuk viszonyainkat, kapcsolatinkat. A kapcsolatomat
önmagammal, családtagjaimmal, közvetlen és tágabb környezetemmel
valamint Istennel. Ezek mind szorosan összetartoznak, egymásra épülnek és
egymásra támaszkodnak. Ha bármelyikben sikerül előrelépni az kihat a többire
is. A kapcsolataimat pedig elsősorban a bűnök mérgezik meg. Aztán
vizsgáljam meg körülményeimet, nézzem meg szükségleteimet. Ezek mind
képezhetik imádságaim tárgyát a böjtölésem konkrét célját. Ugyanakkor
mindig tartsuk szemünk előtt, hogy böjtünk, imádságaink végső és igazi célja
az Isten befogadása, mert amilyen mértékben tudom befogadni Isten, vagyis
eltávolodnom a bűntől, olyan mértékben fogok növekedni a szeretetben. Ez
persze nem jelenti azt, hogy többé nem lesznek konfliktusaim, nem érnek
igazságtalanságok, de jelenti azt, hogy ezeket másképpen, önmagamon
felülemelkedve, tudom majd fogadni és kezelni. A sikeres böjthöz szükség van
helyes önismeretre, nehogy buzgalomból nagyobb kárt okozzak magamnak.
Ezért jó, ha felmérem egészségi állapotomat, képességeimet is. Aki beteg,
gyenge vagy nehéz munkát végez az válasszon inkább a böjt más formáiból.
Régebben a böjt elsősorban az étel és ital megvonását, mérséklését jelentette.
Ma sokkal tágabb értelmét használjuk a böjtnek. Minden olyan tettet, ami
lemondással jár és a szeretetben való növekedésért ajánljuk fel, nevezhető
böjtnek. Például lemondást a tévézésről, felesleges számítógépezésről is lehet a
böjtünk része. Ahhoz, hogy helyesen tudjunk böjtölni világos és egyértelmű
útmutatást kapunk a Szentírásból. Megtudhatjuk, hogy mit tegyünk és mit kell
elkerülnünk: „Szolgáltassatok igazságot mindannyian, gyakoroljátok az
irgalmasságot és tanúsítsatok részvétet testvéreitek iránt.”(Zak 7,9) Vagy: „Ha
eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha
odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog
a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga az Úr
vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat,
olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad
el soha.” (Iz 58,9-11) Elsősorban pedig: (1Pét 4,8): „Mindenekelőtt szeressétek
egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát.” És akkor
Jézussal mi is feltámadunk. Amen
Strahl Péter káplán

