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ÉVK Ö ZI 6 . VASÁRNAP
V: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
Sztl.: 1 Kor 2, 6-10
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 17-37)
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé
tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem
minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon
kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te
istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami
panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd
áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek,
és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már
vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a
kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy
egész tested a kárhozatra jusson.
És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve
hűtlenség esetét – okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom
nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az
a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti
beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.
Elmélkedéshez
• Mi a farizeusok és írástudók igazsága? Hogyan múlhatja fölül az enyém az övéket?
• Szoktuk mondani, hogy nem ismerünk olyan keresztényeket, akik kivájt szemmel járnának. De akkor mi a jelentősége ennek a
szövegnek? Mit mond nekünk, ki nem vájt szemű, de azért időről időre szexuálisan is megkísértett személyeknek?
• Szövegértelmezési kérdés: mit jelent az eskü tiltása? Az eddigi szövegek tendenciája az, hogy egy régi törvénnyel kapcsolatban még
a megsértésére irányuló vágyat is bűnnek mondja Krisztus, vagyis szigorít. Akkor itt mi az eskü egyszerű tiltásának az értelme?
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.
Olv.: Sir 15, 15-20

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
14. (h)
19.00 Élő Katalin és Bálint gyermekek
20. (v)
10.00 † Péter
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten temettük: Sebák Ferencet.

HIRDETÉSEK
+ Baba-Mama klub lesz hétfőn 10 órától a Plébánián.
+ Imaórát tartanak február 15-én, kedden 18 órakor a Kerek
templomban. Mostani témánk az öröm, a keresztény derű.
+ Új hittancsoportot indít káplán atya pénteken 14.45-től
elsőáldozás utáni korosztály számára.
+ Bibliakört tartok a Jelenések könyvéről pénteken az esti
szentmise után.
+ Plébániai gyermek- és kamaszfarsangot tartunk március 6-án,
vasárnap 15 órától.
+ Családtábor Pusztamaróton, kérjük, az előzetes jelentkezési
lapot szíveskedjenek figyelmesen átnézni, és kitöltve
visszahozni!
Baba-Mama klub
Kedves kisgyermekes édesanyák!
A baba-mama klub a Belvárosi Plébánia tanácstermében tartja
összejöveteleit, kéthetenként hétfőn, 10 órától.
Következő alkalom: 2011. február 14. hétfő 10 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Magyar Katolikus Egyház 0011

Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
18600227-2-11
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A Család éve 2. rész
Az elmúlt heti beszámolómat a család témájával folytatva
kiemelem: család évének a célja, hogy tanúságot tegyünk hitünkről
és felkeltsük az emberek szívében a szeretet és felelősség érzését a
társadalom legfontosabb intézménye a család iránt. Létkérdés,
hogy a családok találják meg egymással a kapcsolatot –
egymásnak támogatói, segítői legyenek. Fontos segíteni azokat is,
akiknek megtört a családi életük, – azokat, akik magányosak,
betegek, idősek, nehézségeik miatt rászorulók.
A Családban a Szentháromság titka jelenik meg. – A család
küldetése, hogy őrizze és kinyilvánítsa, közölje a szeretetet,
amely tükröződése annak a szeretetnek, amellyel az Isten az
emberi nemet, az Úr Krisztus, az Ő menyasszonyát az egyházat
szereti – fogalmazza meg II. János Pál pápánk.
A család válságban van – mondjuk. Van, aki már a család
haláláról beszél. Nem a család intézménye van válságban,
hanem az ember. A család felbonthatatlan szövetségét igazából
csak Jézus Krisztus és az ima tudja összetartani, azonfelül a
családoknak is közösségi kapcsolatra van szükségük, ahol
tanúságtevő megerősítésben részesülnek. – Ahová a Jóistent
beengedik, ott javul a házasság, hiszen a világgal, a fogyasztói
társadalommal szembe menni csak Jézussal lehet.
A család nagy problémája a kommunikáció, a lelki dolgainkról
való beszélgetés. Azért is fontos ez Rahner szerint, mert ma új
világba lép a kereszténység. Kisebbségi létbe kerülünk, ezért
döntő a családtagok és a családok családközösségekben történő
együttműködése. A kereszténység egy kreatív kisebbség közös
élménye kell hogy legyen – erős, élő, személyes kapcsolattal és
missziós szemlélettel, közös imába kapaszkodással. Ez a jövőnk,
ha akarunk keresztény jövőt. Bele kell tanulnunk, hogy
fenntartás nélkül odaajándékozzuk magunkat egymásnak.
A család élő sejt, élő egyház megújuló energiákkal. Tény, hogy a
család változik, ezért új módon közelítsünk a családhoz. Szüntelenül
tanúságot kell tenni hitünkről, kiváltképpen gyermekeink előtt.
Felelősséget kell felkelteni családunk, minden család iránt. A
népességfogyás is aggasztó – ez jövőnk fogyását jelenti. –
Mindenki érzi szükségét, történjen már valami. Nagy kincsünk a
Család! Ott tapasztaljuk meg, mit jelent szeretve lenni, egész
életünket meghatározza. Ott tanultunk meg szeretni, adni és
kapni. Közösségi lény vagyunk, család a legfontosabb közegünk.
A Családot a Szentháromság közössége mintázza. Befogadó és
visszafogadó. Önmagunkból kilépünk és szeretetünk a
családtagjainkra irányul. A szerető szülők mutatják a szerető
közelséget. A szeretet megnyilvánulásait nem spórolhatjuk meg.
– Saját életállapotunkban kell szentté válnunk. A Szentlélek adja
a család szeretetét, hit él mögötte.
A Család a jövőnk alapja. Családon belül tanulják meg gyerekeink
a hit nyelvét. Családon belül az Édesanya határozza meg a család
lelkületét. – A gyermek vállalása a Reménység hitvallása. – A
fiatal házasok a családközösségben találnak védelmet, segítséget.
A plébánia a családok, a családközösségek gyakorló helye, ahol
mindenki megjelenhet és élvezheti a közösség megtartó erejét.
Ugyanúgy a plébánián lehetnek az öregek, magányosak, özvegyek,
rászorulók otthonos pihenő és erőgyűjtő helyei, ahol
együttjárásukban Isten felé – megteremtik a jézusi szeretet jegyeit.
A mustármag reménye éltesse családjainkat. Nem kell, hogy
mindenáron nagy számokban gondolkodjunk, kezdeményezzünk.
Ha néhány testvérünk imádságos szándékkal összefog – már
kicsírázik a mustármag és a növekedést már Istenünkre bízzuk.
Aktualitásként hívom fel kedves Testvéreim figyelmét a
Plébános úr által szervezett család-tábor lehetőségére, amely
kellemes és kiváló alkalom a testvéri, családi kapcsolatok
elmélyítése,
amely
a
jövendő
keresztény
életünk
mustármagvetését jelenti. Szeretettel invitálunk.
Jövő héten a házasságra felkészülés témájában kívánok tolmácsa
lenni testvéreimnek. Köszönöm a figyelmet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sági József

Farsang
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jótékonysági bált rendez
az esztergomi Vaszary Kolos Kórház gyermek sürgősségi
betegellátásának segítésére 2011. február 26-án, szombaton 19
órai kezdettel a Prímás Pincében (Esztergom, Szent István tér 4.)
Részletesebb információ a hirdetőtáblán olvasható.
Plébániai gyermek- és kamaszfarsangot tartunk március 6-án,
vasárnap 15 órától.
Meghívó
A Balassa Bálint Társaság 2011. febr. 14-én, hétfőn 14,30
órakor Esztergom, Vörösmarty u. 9. sz. alatt évi közgyűlést és
Bálint-napi megemlékezést tart.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Társkeresők Hétvégéje
Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban 2011.
április 8-10 között a TK Munkacsoport szervezésében. A
szervezők minden 25-50 év közötti egyházilag szabadállapotú
hívőt várnak. Jelentkezési lap letölthető: www.rktkoldal.fw.hu
Jelentkezési határidő: 2011. február 15.
Ifjúsági Találkozó
Ifjúsági találkozót tartanak 2011. március 5-én, szombaton a
Kerektemplomban. A találkozóra 16-36 év közötti családalapítás
előtt álló fiatalokat várnak a szervezők.
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya februári általános imaszándéka:
Hogy a családot a maga egyediségében tisztelje mindenki, és
ismerjék fel, hogy az egész társadalom számára pótolhatatlan érték.
Missziós imaszándéka:
Hogy a missziós területeken, ahol a betegségek elleni küzdelem
a legsürgetőbb, a keresztény közösségek tanúságot tegyenek a
szenvedőknek Krisztus jelenlétéről.
Imádságot kérünk:
- csüggedtséggel küzdő testvérünkért
- Hogy legyen meg az Úr akarata
- betegeinkért
VÉRADÁSOK
Véradásra jelentkezés ideje
Helye
02.15. 14:00 – 17:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
02.22. 14:00 – 17:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza
magával. Segítségét előre is köszönjük!
Missziós Találkozó
2011. március 19-én szombaton a Szent István Bazilika emeleti
termében kerül megrendezésre a következő Missziós találkozó.
Részletek a plébánián.
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele
megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós – Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.
Tel. : (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
e-mail: harangszo@egomnet. hu

