
 

   

HHaarraannggsszzóó
  

XVI. évf. 03. szám Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele 2012. január 22. 

Olv.: Jón 3, 1-5. 10 Évközi 3. vasárnap Sztl.: 1 Kor 7, 29-31 

Zsoltár válasza: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem! 
 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (1, 14-20) 

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek 
meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, 
éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön 
otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a 
hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. 
Ezek az evangélium igéi. 
 

Elmélkedéshez: 
• Mit jelent számomra Isten országa, és a megtérés? 
• Hogyan képzelem el a jelenetet, amikor Simon és testvére föláll és követi Jézust? Mit hagytak el? Miért? 
• Miért fontosak a Szentíró számára a nevek, akiket fölsorol ebben a rövid evangéliumban? (Keresztelő János, Simon, András, Jakab, 

János, Zebedeus) 
 
 

Plébániai program-rovat: Jegyesoktatás a plébánián 
 

Kedves testvéreknek szeretnénk hirdetni azt, hogy tavasz 
közeledtével – szokásainkhoz híven – meghirdetjük a házasságra 
felkészítő jegyesoktatást. Évek óta avval a felkéréssel veszek részt 
a felkészítésben, hogy – a papi felkészítést kiegészítően – a 
családosok oldaláról segítsem a programot. Így minden évben 
sokat gondolkozom azon, hogy a meglévő témák, előadók 
megfelelőek-e az adott jelentkezőknek? Nézzük meg mit ír erről a 
Magyar Katolikus Lexikon: „jegyesoktatás: 
a házasság lelkipásztori előkészítése. - Tágabb értelemben 
mindazok feladata, akik rendezik, szabályozzák, szervezik a 
felkészítésnek és a házastársak, ill. a családok segítésének 
munkáját. Szoros értelemben a helyi ordinárius, az oktatást végző 
plébános, lelkipásztor és egyházi közösségek, főként a plébánosok 
feladata. - A jegyesoktatás szakaszai. 1. A távlati előkészítés. A 
szentbeszédek, a gyermekeknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek 
szóló hitoktatás; a tömegtájékoztatási eszközök használata során a 
hívők oktatást kapnak a keresztény házasság jelentéséről, a 
keresztény házastársak és szülők feladatairól (1063.k. 1). Ebbe a 
szakaszba (és nem a következőbe!) tartoznak az ún. 
jegyeskurzusok is, amelyeket mindenki számára tartanak, aki fiatal 
és érdeklődik, tehát nem csupán azok részére, akik már konkrétan 
jelentkeztek a házasságkötésre. - 2. A közvetlen felkészítés formája 
a személyes jegyesoktatás, melynek során a jegyesek alkalmassá 
válnak új állapotuk szentségére és kötelességeire.” 
Miből áll a plébániai felkészítő? A jelentkező párokkal a plébános 
atya foglalkozik – szentségi részhez kapcsolódó témákban – a 
kurzus felében (3-4 alkalom), s a többi időben pedig (3-4 
alkalom) a plébániai közösségből szervezett házaspárok, előadók 
tartják az alkalmakat. A témák átölelik a házasságnak azokat a 
területeit, amikről talán nem mindenki gondolkozik el a jegyesség 
időszakában. A tavalyi évben többek között a következő témákról 
beszéltek az előadóink: 1. Önismeret (férfi és nő szerepek, 
önmagam ismerete, kommunikáció, családi viszonyok és emberi 
játszmák,…) 2. Gyermekvállalás, sexualitás (gyermekvállalás 
kérdései és a belső családi élethelyzetek, örömök és felelősség) 3. 
Szürke hétköznapok (házasság a hétköznapokban, konfliktusok és 
konfliktusok feloldási lehetőségei, formái) 
Az idei évben is elindul a felkészítés – várhatóan február második 
felében – így kérjük, hogy aki érintett, vagy aki tud olyan párról, 
akik tervezik/vagy életállapotuknak megfelelő volna már a 
házasságkötést, azoknak a figyelmét hívjuk fel a felkészítő 

indulására. Azok is jöhetnek a kik nem az idén kívánnak 
házasságot kötni, illetve azok is akik más templomban szeretnék 
az esküvőt. Az ő számukra a felkészítés elvégzéséről igazolást 
állítunk ki. Jelentkezni már lehet a plébánián.   Tóth László 
 

 

Ismét szegényebbek lettünk: a Gondviselés magához szólította 
Büttner Gyulánét, Hédikét,aki hosszú éveken át tagja volt a 
belvárosi templom énekkarának. Nagyon szép, kultúrált hangja 
meghatározója volt a kórus alt szólamának. A Balassa Bálint ált. 
iskolában énektanárként tevékenykedett, s mint ilyen nagy szerepe 
volt annak idején az iskolák közötti dalosversenyek 
lebonyolításában. Úgy tűnik, génjeiben volt az ének szeretete: 
édesapja is énektanár volt, sőt leánya is énektanárként dolgozik 
jelenleg Budapesten, akit már a TV képernyőjén is láttunk. A 
Gondviselés akaratában megnyugodva fájlaljuk távozását. Adjon 
neki a Mindenható örök nyugodalmat. Holop Géza 
 

 

Történeti háttér-rovat:  Házszentelés kialakulása 
A minap kaptam egy elektronikus levelet, amiben sok ismert 
egyházi és népszokásról. A levél írója azt kérdezte, hogy tudtátok-
e? Én többre is nemmel válaszoltam. Több információ közül 
örömmel vettem, házszentelés kialakulásának, megismerésnek 
lehetőségét, ami éppen az aktuális időszakunkhoz kapcsolódik. 
Arra gondoltam, hogy ha az én számomra is új és érdekes 
ismereteket ad ez a levélrész, akkor ezt a kedves olvasóink is 
örömmel veszik. Így egy kivonati összegzést készítettem a történeti 
háttérből: A házszentelés a szentelmények egyik legismertebbike. 
Akárcsak a többi áldás, olyan érzékelhető jele a kegyelemnek, 
amelyet az egyház hivatalosan szabályozott és jóváhagyott, de 
aktuális eredete az egyház oldó és kötő hatalmában van, nem 
magának Jézusnak alapító tettében – ebben különbözik a 
szentségektől. Először a keleti egyházban alakult ki a házszentelés 
szokása. Aranyszájú Szent János (†407) arról számol be, hogy a 
vízszentelés után „ezen az ünnepen, éjfélhez közeledvén, 
mindenki vizet merített és hazavitte, hogy otthonában őrizze egész 
éven át”. 
(folytatás a 2. oldalon 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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(folytatás az 1. oldalról) 
Emögött az a keleten elterjedt gondolat rejtőzik, mely szerint 
Jézus keresztsége által megszentelte a vizet, amikor a Jordánban 
alámerült. A néphit különös erőt tulajdonított a „királyok áldott 
vizének”. Görögországban falvakon a mise után a pópák ma is 
sorra látogatják a házakat, városon az asszonyok viszik haza és 
hintik meg vele a házat, majd minden családtag iszik egy kortyot a 
tiszta vízből. A folyók, patakok, tavak vizét is megáldják a keleti 
egyház papjai. Nyugaton a vízkereszthez kapcsolódó 
szentelmények a 15. század táján keletkeztek. Nagy hatást 
tulajdonítottak nekik: a nyavalyától a fogfájásig minden 
betegségre jók voltak, utazáskor megóvtak az eltévedéstől és a 
rablóktól, szúrás, ütés és méreg, sőt házösszeomlás ellen is 
hathatós védelemnek tekintették őket. A karácsony és vízkereszt 
közötti éjszakákon különösen sokat tömjéneztek a gonosz 
szellemek elűzésére. A germán népek különösen igényelték, hogy 
a megtestesül Isten, Jézus Krisztus érzékelhető módon jelen 
legyen mindennapjaikban is, ezzel magyarázható ez a ma talán 
kissé babonásnak tűnő hit. A fennmaradt adatok szerint, először 
német nyelvterületen szenteltek vizet a 11–12. században, és 
ugyancsak itt alakult ki a házszentelés szokása is a 16. században, 
jellegzetes formában: kezdetben a házban minden egyes tárgyat 
külön megáldottak. Hagyományosan kizárólag vízkereszt napján 
végezték, a víz, az arany, tömjén és mirha, valamint a felirathoz 
szükséges kréta megáldásával együtt. Ilyenkor a házakat meg is 
tömjénezték. A szentelt krétával az ajtófélfára fölírták a ma is 
megszokott feliratot (20+G+M+B+12).  
A fölirat eredeti értelme vitatott: egyik értelmezés szerint ezek a 
betűk a háromkirályok nevét fedik, másik szerint egy áldás 
szavainak kezdőbetűi: Christus mansionem benedicat (Krisztus 
áldja meg a hajlékot).  
Természetesen mindkét gondolat megfelel az áldó szándéknak, 
megfér egymás mellett, kérdés legföljebb annyi, hogy melyik az 
ősibb. 
Az Esztergomi Szertartáskönyv (1858) szerint évente többször is 
lehetett házat szentelni (megáldani), különféle körülményeknek 
megfelelően. Régi szokás az újonnan épült házakat, különösen a 
testületi célokra szolgáló épületeket megáldani, fölavatni (nem 
fölszentelni: a dedicatio vagy consecratio csak templomnak jár ki, 
és csak püspök vagy jogszerűen megbízott pap végezheti). 
Régebben szokás volt megáldani a házakat a vízszentelési 
napokon, vagyis nagyszombaton, pünkösd vigíliáján és vízkereszt 
ünnepén vagy ennek nyolcada alatt. A legismertebb házszentelés 
azonban a vízkereszti volt és maradt. II. József császár betiltotta 
ugyan ezt a szokást, az áldást kiirtani azonban nem tudta az isteni 
segítséget és védelmet igénylő vallásos nép tudatából. A 
házszentelés nem egyszerű népszokás, ahogyan azt sokan 
gondolják, hanem keresztény hitünkről való tanúságtétel. Áldás 
forrása, hétköznapjaink, állandó életterünk megszentelése, 
amennyiben tudatosan éljük meg. 
 Remélem, hogy akik kérték, illetve akik még nem kérték a házuk, 
lakásuk szentelését, azok tudatosabban fogják fogadni a plébános 
atyát, a szentelések alkalmával a családoknál. T.L. 
 

 

(Előre hirdetjük) Lelki gyakorlat a plébániánkon: 
Isten szeretete - belső gyógyító szolgálat 

Ez a hétvége alkalom arra, hogy megtapasztaljuk Isten 
szeretetének sokszínűségét, és gyógyuljanak azok a sebeink, 
melyek Istennel való kapcsolatunkat rontják, hogy 
növekedhessünk a szeretetben.  
Főbb témák: 
- hogyan szeret Isten 
- Istennel való kapcsolatunk lépcsői 
Vezeti: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. 
Időpont: 2012. február 24-26. (Péntek 18.00-tól vasárnap 15.00-
ig.) Helyszín: Belvárosi Plébánia tanácsterme, Esztergom, IV. 
Béla király u. 3. Hozzájárulás: 4500 Ft, mely tartalmazza a 
péntek-szombati vacsorát, a szombat-vasárnapi ebédet, és a 
kurzusfüzetet. Aki anyagi gondok miatt nem tud teljes 
hozzájárulást fizetni, kérjük, jelezze a jelentkezési lapon, 

segítünk, ahogy tudunk. A kurzus bejárós, szállásról és reggeliről 
mindenki maga gondoskodik. 
Jelentkezési cím, információ: 
Lesták Zoltán 
2500 Esztergom Széchenyi tér 26. I/11. 
Info: tel: 0620/8232385. 
E-mail: zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu 
 
Jelentkezés: 2012. február 17-ig. 
 

 

A hét szentjei, ünnepei: 
Kedden: Szalézi Szent Ferenc;  
Szerdán: Szent Pál apostol megtérésének ünnepe; 
Csütörtökön: Szent Timóteus és Szent Titusz 
Szombaton: Aquinói Szent Tamás 
 

 

Imaszándékok: 
-házasságra készülőkért  
-családok egységéért 
-hitehagyottak visszatéréséért 
-mindazok megismerjék Jézust, akik még nem ismerik 
-házasság szentségének a jelenlétéért a családokban 
 

 

HIRDETÉSEK  

+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik 
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot 
egyeztetni. 

+ Házasságra készülők számára jegyeskurzust indítunk február 
második felében. A felkészítéseket részben házaspárok, részben 
a plébános atya fogja tartani. Hívjuk fel az érintett pároknak a 
figyelmét, valamint azoknak is szóljunk akik számára –
életállapotuknál fogva – hasznos volna a házasság szentsége. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások 
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le, az 
angyalt és Máriát, ahogy az evangéliumban hallottátok. 

 
  

 

+ A héten: 
kereszteltük: Pálfi Horváth Andrást . 
temettük: Szívós Istvánnét, Rékási Istvánt és Büttner Gyulánét. 

 

 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: 19 óra; Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Vasárnap: ½ 9 óra 
 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti) 
 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 
 

 

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele 

megjelenik hetenként 
Alapító: Dr. Beer Miklós 

Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport 
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3. 
Tel./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852 

Web: www.belvarosiesztergom.hu;  e-mail: harangszo@egomnet.hu 


