Harangszó
XV. évf. 2. szám

Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele
URUNK M EGK ERESZTELK EDÉSE
V: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 3, 13-17)

Olv.: Iz 42, 1-4; 6-7

2011. január 9.
Sztl.: ApCsel 10, 34-38

Abban az időben:
Jézus elment Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene
megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami
igazságos.” Erre János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme,
hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”
Elmélkedéshez
• Miért igazságos az, hogy Jézus megy Jánoshoz?
• Isten Lelke galamb módjára száll le. Miért pont galamb? Mit mond ez a szimbólum Isten Lelkéről?
• Azonos-e a „szeretet fiam”-kijelentés azzal, hogy „kedvem telik benne”, vagy ez két különböző kinyilatkoztatás?
Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről.
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is.
BELVÁROSI MISEREND
Hétfő-Péntek: 19 óra
Szombat:
19 óra (előesti)
Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI MISEREND
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros)
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)
HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK
9. (v)
10. (h)
13. (cs)
14. (p)

19.00
19.00
19.00
11.00

betegekért
† József
élő édesapa
† László

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten kereszteltük: Ködmön Mónikát, Szabó Ilona
Júliannát és Augusztin Saroltát.
+ Egy éve januárban temettük: Majtényi Mária Magdolnát,
Pálos Antalt, Faragó Boglárkát, Lengyel Erzsébetet,
Kuczman Istvánt, Fazekas Gyulánét, Lencsés Bélánét,
Lovas Józsefnét, Németh Józsefnét és Nagyszöllősi Ottót.
HIRDETÉSEK
+ Az Ökumenikus imahét az idei esztendőben január 16 és 23
között tart, részletek a Harangszóban és a hirdetőtáblán.
Az imahéten hétfőtől-péntekig az esti szentmisék elmaradnak.
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán
meglátogathassuk őket.
+ Akik az idei évben szeretnének házasságot kötni, kérjük,
jelentkezzenek a plébániai irodán.

Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya januári általános imaszándéka:
Hogy a teremtett világ gazdag kincseit, mint az Istentől az
embereknek szánt drága adományokat, megőrizzük, értékeljük,
és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk.
Missziós imaszándéka:
Hogy a keresztények, tanúsítva az egész emberi nem számára
Isten egyetemes atyaságát, tudjanak eljutni a teljes egységre.
Imádságot kérünk:
- istentagadókért
- születendő gyermekért
- lelki békességért
Ökumenikus imahét
Január 16. vasárnap 17.00 óra: Kertvárosi templom
Igét hirdet: Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész
Január 17. hétfő 18.00 óra: Görög katolikus templom
Igét hirdet: Pokriva László plébános
Január 18. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom
Igét hirdet: Dr. Harmai Gábor plébános
Január 19. szerda 18.00 óra: Bazilika
Igét hirdet: a különböző felekezetek elöljárói
Január 20. csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom
Igét hirdet: Dr. Cselényi István görög katolikus paróchus
Január 21. péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom
Igét hirdet: Ágostonné Apáti Gabriella református lelkész
Január 22. szombat 18.00 óra: Református templom
Igét hirdet: Lak Gábor káplán
Január 23. vasárnap 18.00: Vízivárosi templom
Igét hirdet: Révfalviné Budai Julianna református lelkész
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Harangszó

ÚJÉV Munkácson
Idő? Milyen nehezen megragadható. Ha nem kérdeznek, tudom
mi az, de ha megkérdeznek, hogy mi is, rögtön zavarba jövök.
Tudományos kategória, az örökké mozgó, változó anyagi
jelenségek időbeli egymásutániságának jelölésére használjuk.
Milyen volt az óév? A 2010 év befejezése számadásra szólít,
melyben volt jó és rossz is.
Jó volt, hogy az egyházi rend került középpontba, és
imádkoztunk papjainkért. De fájdalmas volt megélni, hogy
mennyi támadásnak voltak kitéve a papok, és szomorúság az,
hogy néhol beigazolódott, hogy nem becsülve az emberek
bizalmát, rossz útra tértek. Jó volt, hogy az év során annyi
minden megújult (pl. ráti templom, huszti temetőkápolna,
munkácsi katolikus líceum fiúkollégiuma stb.). Jó volt, hogy a
munkácsi egyházközségben missziós hetet tartottunk.
De rossz volt, hogy annyi katasztrófa érte a világot. Földrengések,
szökőár, árvizek, és legutóbb ez a vörösiszap-áradat. Hihetetlen
módon próbára tett mindannyiunkat a mostani időjárás, ami sok
esetben a környezetszennyezésnek köszönhető.
Milyen lesz az újév? Mit fog hozni? Mit várhatok tőle?
Azt szokták mondani, hogy ki amennyit tesz bele, olyan lesz az,
amit kap. Tőlünk is, tőlem is függ, hogy milyen lesz.
Az emberi léttapasztalathoz tartozik, hogy az ember önmagát a
jelenben látja, a múltra emlékezik és fölkészülhet a jövőre. A
múlt már nem áll birtokunkban, a jövő még nem, de a jelenben
lehet cselekedni.
Isten teremtett mindent, az időt is. Rá nem vonatkoznak az idő
törvényei, időkategóriákkal nem lehet meghatározni, „mert ezer
év előtted annyi, mint a tegnapi nap, ami elmúlt, vagy mint az
éjjeli őrállás” (Zsolt 90,4). Az embert figyelmeztetik létének
mulandóságára: „minden ember mint a virág kinyílik, majd
elhervad” (Jób 14,2). A zsoltáros imádságban panaszkodik élete
esendősége miatt: „gondokban múlik életem, éveim sóhajokkal
vannak tele” (Zsolt 31,11). Az embernek azonban azt is meg kell
tanulnia, hogy nagyon eltérő jellegű idők vannak, s minden idő
hordoz bizonyos lehetőségeket. „Mindennek megvan az órája és
minden szándéknak a maga ideje” (Préd 3,1).
Jézus időben testesült meg és időben fog eljönni.
Ennek az évnek különlegessége, hogy a Magyar Katolikus
Püspöki kar a Családok Évét indítja. Lehet a jövőre felkészülni?
Az Ó- és Újszövetségben végighúzódik az Úr napjának, a megváltás
napjának, de az ítélet napjának is a reménye. A Szentírás
értelmezésében az idő célirányos és Isten uralmának kezdete felé
halad. Jézus ezzel a bejelentéssel kezdi tanítását: „Betelt az idő” (Mk
1,15), „bárcsak te is fölismernéd, legalább ezen a napon azt, ami
békességedre volna” (Lk 19,42). Szent Pál rámutat arra, hogy
vannak üdvösséges idők: „most van az alkalmas idő” (2Kor 6,2) és
„itt az óra, hogy felébredjünk az álomból” (Róm 13,11).
„Minden csepp idő értékes nekem” – mondja Szent Ágoston
(Vall. XI. 2,2). A lelki életben nem az a fontos, hogy az időt
órával mérjük, hanem hogy ajándékként fogadjuk és használjuk
fel. („Elérkezik az óra és most van” Jn 4,23). Aki ajándékul
kapta az időt, az szabadságra hivatott és megvalósíthatja
személyes képességeit. Az idő ajándéka a másokkal való
találkozásra és a szeretetre képesít. A mi reményünk, hogy időnk
az örök Isten kezébe torkollik.
A jövőre a jelennel lehet készülni, amikor mások számára „itt”
tudok lenni. Mit is kívánhatnék?
B ízd
Ú jra
É leted
K risztusra!
Adja a Jóisten, hogy az új év valóban a kegyelmek ideje legyen.
Adja az Isten, hogy minőségi idő legyen, hogyha majd eljön a
végső számadás ideje, azt mondja nekünk, hogy menj be Urad
örömébe. Szeretettel:
Michels Antal
munkács-várpalánkai plébános

Vízkereszt ünnepe
Január hatodika a karácsonyi ünnepkör második főünnepe:
Vízkereszt. Népi elnevezése a „Három királyok napja”. Az
őskeresztények ekkor ünnepelték Jézus születését, illetve
későbbi megkeresztelkedését. Ugyancsak e napon emlékeznek a
kánai menyegzőre is, ahol a vizet Jézus borrá váltóztatta.
A Keleti Egyház nagy pompával szervezi ezt az ünnepet. Úgy
gondolkodnak, hogy ha egy király érkezik, nagy hódolattal és
pompával kell fogadni, hiszen ajándékot hoz. Így a kis Jézust is,
aki kegyelmet hoz a világnak. Ezért kap díszes, dús aranyozást
minden görögkeleti templom, ami a mai napig is látható. Ezt az
ünnepséget Epiphanianak, Megjelenésnek nevezik.
Ezen az ünnepen a betlehemi Kisded születéséről olvasnak
evangéliumi részleteket, erről prédikálnak, valamint a napkeleti
bölcsekről, akik felkeresték Jézust, és a magukkal vitt
ajándékokkal hódoltak előtte.
Amikor a római Egyház a IV. században átvette ezt az ünnepet a
Keleti Egyháztól, december 25-re tették a karácsonyt az „Örök
Király” születésének ünnepét. A napkeleti bölcseket, akiket a
IX. századtól illették a Gáspár, Menyhért és Boldizsár névvel,
továbbra is január 6-án ünnepelték. Az általuk vitt ajándékok
jelképezték a királyi hatalmat (arany), a főpapi méltóságot
(tömjén) és Krisztus szenvedését (mirha).
A vízkereszt ünnepéhez különféle liturgikus események
kapcsolódnak: ilyenkor van a vízszentelés. Ebből szokás volt
egy kicsit a lakásba is haza vinni. Ugyancsak ilyenkor szokták
kérni a lakás megszentelését is. Ennek során a pap megszenteli
és megáldja a lakást, majd felírja fel az ajtó fölé a három király
nevének jelét, valamint az évszámot. Pl:
20 + G + M + B + 11
Szokás volt, hogy a gyerekek egy csillaggal jártak házról házra,
és kérdezősködtek: „hol találjuk a betlehemi Kisdedet?”
E naptól kezdődik a farsang, így a mulatozás ideje is, mely aztán
Hamvazószerdáig tart. A tavasz közeledését vigassággal,
mulatozással fogadják. (lásd: mohácsi busójárás) Holop Géza
Gondolatok a Családok Évéről 1. rész
„… felnőttek és gyarapodtak, végül termést hoztak…” (Mk 4,8)
(A XVII. Családkongresszus mottója)
Itt van előttem egy kis virágcserép. Szépen kizöldült benne a
Luca napon elvetett búza. A magot Máriabesnyőn kaptuk
novemberben, a XVII. Családkongresszuson. Jó földbe került,
öntöztük, időben kicsírázott és kivirult. Tudja a dolgát!
Bíró püspök úr szavait juttatta eszembe ez a kis növény: „Adjon
a konferencia nektek lendületet, adjátok tovább, amit kaptatok!”
Nekünk ez a dolgunk. Hát ezért fogtam most tollat.
Miért van szükség arra, hogy egy évig a magyar Egyházban
központban legyen a családok ügye? Miért kell védnökökhöz
fordulnunk, miért kell kérnünk szent elődeinket (Szt. Istvánt,
Boldog Gizellát, Szt. Imrét) hogy segítsenek imádkozni? Mert
nagy veszély fenyegeti családjainkat. Nagyobb, mint bármikor
korábban.
Lehet-e a jog eszközeivel megóvni a társadalom (és az egyház) e
legkisebb, de legfontosabb sejtjeit? A jó törvény sokat tehet, de
nem elég. Az emberi törvény megváltoztatható. Márpedig a
szentégi házasság és a család Isten örök tervéből fakad.
folytatjuk…

Dobay Péterné
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