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V: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!
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EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 2, 1-12)
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták:
„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és
megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a
Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Juda földje, bizony nem vagy a
legkisebb Juda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” Erre Heródes titokban
magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe:
„Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak
előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem
állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket
anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és
mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
•
•
•

Elmélkedéshez
Hiszek-e a csillagjóslásban? Aki hisz benne, az pogány módon istenekként bálványozza a csillagokat. Ezeken a bölcseken azonban
Isten megkönyörült, és megmutatta nekik az igazságot. Vajon miért?
Mi az értelme, isteni üzenete annak, hogy Júda nemzetségei közül éppen a fizikailag legkisebben születik meg a „fejedelem, aki
pásztora lesz Izraelnek?”
Mi az, amihez én ragaszkodom úgy, mintha ura lennék az életemnek? Nekem mivel kell hódolnom az újszülött Király előtt? Mik az
ajándékaim?
HIRDETÉSEK

MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek.
TOVÁBBI LITURGIÁK
Szerda
3. (v)
5. (k)
7. (cs)
10. (v)

11.30
19.00
19.00
11.30

20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK
† és élő családtagok
Jó Pásztor közösség
élő Boglárka
† Mária

+ A héten
Kereszteltük: Horváth Sarolta Magdolnát és Horváth
József Raffaelt.
Temettük: Hamvas Bélánét.
+ Minden kedves Testvérünknek boldog újévet kívánunk!
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán
meglátogathassuk őket.
+ Plébániánk következő szentségimádása január 9-én
(szombaton) 13.00 órakor kezdődik.
+ Akik az idei évben templomunkban, vagy a ferences
templomban
szeretnének
házasságot
kötni
kérjük
jelentkezzenek a plébániai irodán.
+ 2010-től a stóladíjak megváltoztak, részletek a hirdetőtáblán.
B.U.É.K. – Bízd Újra Életedet Krisztusra!
Minden kedves olvasójának áldott, boldog újévet kíván:
a Belvárosi Harangszó szerkesztősége

Hálaadás
Az elmúlt évre valódi hálával gondolok vissza. Isten után hálás
vagyok mindenekelőtt elődeimnek, különösen közvetlen elődömnek, Michels Antal atyának, akitől jól működő, szép plébániaközösséget örököltem. Hálás vagyok azoknak a testvéreknek
is, akik továbbvitték a plébániát, szolgálták az itt működő életet.
Valaki a szívveréshez hasonlította a liturgia ritmusát. Ha egy
plébánia pusztán csak együtt él az egyházzal, a liturgiában
alázatosan szolgálja az Urat, akkor már beteljesítette küldetése
lényegét. A liturgikus év legkiemelkedőbb pontja a Nagyhét
volt, az első, amelyet saját felelősséggel szerveztem.
Maradandó, mély élményt jelentett.
A hívek életében kiemelkedően fontosak az első találkozások
Krisztussal: a keresztelés, az első áldozás, a bérmálás, sajátos
formájú találkozás Krisztussal a házasságkötés is, de titokzatos
módon a halál és a temetés is. Ezekről számokban: 2009-ben 72
keresztelés történt, a megelőző évben 77. 29 első áldozónk volt,
2008-ban 53. 27 bérmálkozónk volt a ferences templom nélkül,
2007-ben 22. 18 pár kötött nálunk, ill. a ferences templomban
házasságot, 2008-ban 23. 79 személyt temettünk el, 2008-ban 82-t.
Sajnos néhány negatív tendenciát kell kiemelnem. Az ország
általános népességfogyását és elvallástalanodását tükrözi, hogy a
temetések száma valamennyivel meghaladja a keresztelésekét,
ill. hogy a nagyobb elkötelezettséget kifejező szentségek
fölvételét jóval kevesebben vállalják, mint a keresztelést. Az
évek közötti csökkenésben nyilván szerepet játszik a
plébánosváltás is, személyesen köszönjük viszont mindazok
hűségét, akik elviseltek bennünket.
A szentmiselátogatók számának alakulására talán a
mozgóperselybevételekből következtethetünk, egészen pontosan
a pénznemek darabszámából, ami persze a gyermekekre nézve
nem túl hiteles mérési elv, de eredendően közgázos végzettségű
plébánosként nincs jobb mérési ötletem. Leginkább azt
mondhatjuk, hogy az évek közötti eltérés statisztikai hibahatáron

2

Belvárosi Harangszó

belül van, az elmúlt két évben folyamatosan 250-300 hívő fordul
meg nálunk vasárnaponként.
A gyónás szentségének a helyzetét elődömhöz hasonlóan gyönge
pontnak élem meg. Ismételten hangsúlyozom mindenekelőtt,
hogy a gyóntató megválasztásában mindenki teljesen szabad, aki
a barátokhoz jár, vagy bárki máshoz, az nyugodtan vegye úgy,
hogy a buzdításom nem vonatkozik rá. Tény azonban, hogy
plébániánkon nagyon kevés szentgyónás történik. A városi
plébánostestvérekkel beszélgetve hasonló kép bontakozik ki.
Egy felnőtt keresztény esetében, aki hétről hétre áldozik, legalább
évi három-négy szentgyónás ajánlható, és számomra úgy tűnik,
hogy ettől a kedves testvérek nagyobb része messze elmarad.
A plébánia közösségi életében jelentős eseményt jelentett a
búcsú, a hittantábor, a káplán úr által megszervezett
élelmiszerosztások, ill. év végéhez közelítve a triduum.
Liturgikus életünkhöz tartozó, sikeresnek tűnő kezdeményezés a
gyermekmise, és többé-kevésbé sikerült megszervezni a havi a
szentségimádásokat is minden hónap második szombatján. Kedves
liturgikus közösség a szerda esti szentségimádó csoport, amely a
hűséges régiek mellett új tagoknak is örvend, ezúton is biztatok
mindenkit a csatlakozásra. Ugyancsak csatlakozásra biztatok a
Rózsafüzér társulathoz, átütő sikerről azért túlzás lenne beszélni,
de egy bokrunk stabilan van, és imádkozza a Szentolvasót. Fontos,
hogy hétköznapokon a fél 8-as szentmise előtt a zsolozsmát, utána
a Szentolvasót mindig imádkozza néhány testvérünk, ebben az
esetben persze inkább csak azokat tudom csatlakozásra biztatni,
akiknek ez a munkaidejével nem ütközik.
Plébániánkon számos kisebb közösség éli életét, ezek közül
különös szeretettel tekintek azokra, amelyek a szentmiséken, ill.
a különféle liturgikus alkalmakon szolgálatot vállalnak, és ilyen
módon láthatóvá, másokat meghívóvá válnak.
Legfontosabb a Jó Pásztor közösség jelenléte, ők élővé teszik a
Jó Pásztor kápolnát, ami plébániánkhoz tartozik, havonta
szolgálnak a szentmiséken, és hetente, keddenként tartanak a
plébánián, ill. a kápolnában közösségi alkalmat.
Az előző tanévben fogadtuk be a cserkészeket, ők is egyre jobban
látható, eleven közösséget képeznek. Örömmel voltam lent a
táborukban, hétről hétre látom az őrseiket, és ők is elvállalták az
idei tanévtől havi egy szentmisén a liturgikus szolgálatot.
Szent szolgálatot végeznek a beteglátogatók, akik idén is
hűségesen, és a papsággal szorosan együttműködve járták a
kórházat, és akik minden hónap második vasárnapján az esti
misén közösségileg is jelen vannak.
Káplán úrnak és nekem igen kedves a plébániánkon alapított
Kavics Hit és Fény közösség, velük a hónapok utolsó
vasárnapjain tartunk közösségi alkalmat.
A Karitászunknak is igen sok feladata van, hiszen a társadalmigazdasági válság viszonyai között egyre több a szegény ember.
Köszönjük mindazok adományát, akik lehetővé tették, hogy
önerőből is osszunk élelmiszert, segítsük szegény gyerekek
tanulását és ruházkodását. Köszönjük a karitász munkatársak
szívós és önzetlen munkáját is.
A Kulcsosok családközössége idén ünnepelte huszadik
évfordulóját, a Hálaadást követő szilveszteri buli megszervezése
jórészt nekik köszönhető.
Hittancsoportok elsősorban az iskolákban vannak, plébániánkon
főleg szentségi felkészítés történik. Hálásan köszönjük minden
hitoktatónk munkáját.
Említést érdemelnek felnőtt hittancsoportjaink, a keddi csoporthoz még lehet csatlakozni akár olyan személyeknek, akik maguk
szeretnének megkeresztelkedni, első áldozók, vagy bérmálkozók
lenni, akár olyanoknak, akik egyszerűen csak mélyülni szeretnének hittani ismereteikben és egyháztapasztalatukban.
Egyfajta közösségi alkalom is, felnőtt hittan is az a televíziós
Bibliakör, amelyet az Esztergomi televízió segítségével
szerveztünk. Műsorunk, amely a Biblia igazsága címet viseli, a
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

televízió negyedik legnézettebb műsora. Hálásan köszönöm
mindazok áldozatát, akik részt vesznek a stábban, tényleg
elkötelezettséget igényel, de talán szép élmény is. Még néhány
résztvevő sokat színesítene az adásokon. Érdekességképp
említem meg, hogy pillanatnyilag csak férfiak vannak a stábban,
így hölgyekre külön szeretettel számítanánk. Jelenleg péntek
délután fél négykor kezdődnek mind az előkészítő
megbeszélések, mind a fölvételek a Szent Adalbert Központban.
A jövő évre vonatkozóan jeleznék néhány szempontot.
A liturgia rendjét illetően néhányan szóvá tették, hogy milyen
kényelmetlen, hogy nálunk a könyörgések és a Dicsőség során
állunk. Ezt már az elődeim bevezették, de én is egyetértek ezzel
a gyakorlattal: egyrészt Nyugat-Európában mindenütt így van,
másrészt jól is van így, tulajdonképpen tiszteletlenség Istenhez
ülve könyörögni.
Kérem viszont mindazokat, akiknek bármilyen egészségügyi problémájuk miatt terhet jelent állni, hogy üljenek le bátran. Ugyanez
vonatkozik a térdelésekre is: ezek az előírások testileg egészséges
embereknek szólnak, akiknek viszont bármilyen problémájuk van,
azok keresztény szabadsággal maradjanak bátran ülve. Az ilyen
értelemben „renitenskedő” testvéreket azok nézzék ki a templomból, akik maguknak szeretnének valamilyen cifra lábfájást.
Sajnos folyamatos problémát jelentenek a késések. Nem állíthatom, hogy mi, a plébánia papsága bezzeg soha sehonnan nem
késtünk el, ezért nem akarok felülről mennydörögni, inkább csak
halkan jeleznék ezzel kapcsolatban egy liturgikus megfontolást.
A liturgia logikája szerint az készült föl a szentáldozásra, aki
hallotta Isten evangéliumban megszólaló igéjét. Aki evangélium
elejére nem ért ide, azt arra kell kérnem, hogy azon a misén tartózkodjon a szentáldozástól, és inkább szentségimádásban,
imádságban forduljon a szentségben eljövő Krisztushoz.
Az elsőáldozáshoz még nem járult kisgyerekek ügyében a
főpásztor szándékainak igazán megfelelő gyakorlatot az jelenti,
hogy a kis kereszteket az áldoztatás után adjuk az addigra
összegyűlő kicsiknek. Gyermekmisén már kezdettől fogva
eszerint adtuk ezt az áldást, de Karácsonytól fogva a
nagymiséken is ezt vezettük be.
Jegyeskurzus: március 2-től kezdve tartjuk négy egymást követő
hétfőn azokat az alkalmakat, amelyeken házaspárok beszélnek
az életükről. Nem csak jegyesek, hanem egyrészt hosszabb ideje
együtt járó fiatal párok, másrészt fiatal házaspárok jelentkezését
is szívesen vesszük, hiszen a szexualitás, a gyermeknevelés, a
konfliktuskezelés, ill. a hit közös megélésének a témái sokak
számára érdekesek lehetnek. Azokat az alkalmakat, amelyeken
velem lehet megbeszélni a liturgia, ill. a Szentírás tanítását,
külön-külön egyeztetem az egyes jegyespárokkal.
Első áldozás: Idén várhatóan május 16-án 10-kor lesz, Urunk
Mennybemenetelének ünnepén. Te Deum: Idén várhatóan június
13-án 10-kor lesz. Ennek a napnak az estéjén tartjuk a
decemberről elhalasztott köszönő vacsorát is. Templombúcsúnk
Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcsolódóan, az ahhoz
legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz.
Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is
Mártélyon, ahogy tavaly. Kérem, gondoljanak erre, amikor
gyermekeik nyarát betáblázzák. Jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg
befizetése mellett már mostantól fogadunk.
Harmai Gábor
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