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Évközi 4. vasárnap

2011. január 29.
Sztl.: 1 Kor 7, 32-35

Zsoltár válasza: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 21-28)
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így
kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus
ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment
belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan
lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Elmélkedéshez:
• Hogyan nyilvánul meg a hatalom vagy a hatalom-nélküliség egy tanításban? Én kinek és miért hiszek?
• Miért tesz tanúságot a tisztátalan lélek arról, hogy Jézus az Isten Szentje? Jézus miért hallgattatja el?
• Jézus tanítása ma már elég régi: 2000 éves. Meg lehet-e benne ma találni azt a frissességet, amiről az evangélium beszámol?
Jegyes kurzus:

A plébánosi felkészítés

Sokan szokták kérdezni, hogy egy nőtlenségben élő ember mit
mondhat házasságra készülő fiataloknak. A kérdésen
természetesen komolyan el kellett gondolkodnom, amikor papként
az első jegyeseimmel kezdtem foglalkozni. Kiindulópontként egy
szociológiai problémafölvetést választottam. A szociológia
megkülönbözteti egy jelenség leíró és normatív megközelítését. A
házasságról leíró megközelítésben valóban csak házaspárok
beszélhetnek hitelesen: ők tudják „leírni”, elmondani, ők maguk
hogyan élnek, hogyan boldogítja őket a kapcsolatuk, hogyan
birkóznak meg a nehézségekkel, és milyen szerepe van
mindebben a gyermekeknek. Ez minden házasságra készülő
jegyes számára tanulságos, ezért köszönöm a Tóth László által
fölkért házaspárok rendszeres tanúságtételét. Papként, az egyház
képviselőjeként arról tudok beszélni, hogy Isten és az Egyház
szerint milyennek kell lennie a „normális” házasságnak, és hogyan
válik az keresztények esetében szentséggé, Jézus Krisztusról szóló
tanúságtétellé. A házasság általam választott „normatív”
bemutatása azt jelenti, hogy a jegyesekkel alaposan
végigelmélkedjük egyrészt a házasságkötési szertartásszöveget,
másrészt pedig néhány olyan szentírási helyet, amelyek világos
tanítást adnak a házasságról. Négy alkalommal ülünk össze max.
2-3 jegyespárral, és végigbeszéljük ezeket a témákat. Általában jó
hangulatú beszélgetések szoktak lenni, hiszen igazán szép a
szerelem, és szép az is, amit Isten ill. az egyház a szerelmesekről
föltételez. Adja Isten, hogy e föltételezések valósággá váljanak az
idei jegyespárok életében!
Harmai Gábor plébános atya
Meghívót kaptunk: (1.) „Terjed a dal, teljesedik” Versek és
énekek a finnugor népköltészetből. Durzák Anna tanárnő és
Miklós Józsefné énektanár irodalmi estje. 2012. február 1-én,
18.00 órakor a Laskai Osvát Antikváriumban (Esztergom, IV.
Béla király u.6.)
(2.) A Laskai Osvát Antikvárium és a Nősuli szeretettel meghívja
Önt és kedves családját 2012. február 4-én (szombaton) 16.00
órakor Esztergom, IV. Béla kir. u. 6. alatti üzletébe, Viz Péter a
CSI (Krisztusi Szolidaritás) magyarországi képviselője
Keresztényüldözés a Mai világban című előadására.
Imakérés:
- idős testvéreinkért a plébánia közösségében
- házasságra készülőkért
- hálaadásként a szerencsés iskolai félévi zárásokért
- Isten szeretetének belső megtapasztalásáért

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Tanúságtétel:

Isten szeretete

Az elmúlt hétvégén Győr-Ménfőcsanakon jártam férjemmel,
Lacival. Lelkigyakorlatra mentünk. Isten szeretete – belső
gyógyító szolgálat: olyan lelkigyakorlat volt ez, amely kicsit új
fényben világította meg Istennel való kapcsolatomat. Szeretettel
ajánlom minden kedves testvérem figyelmébe ezt a „kurzust”, hisz
az Istenkapcsolatban mindig van fejlődni, gyógyulni való. Hogy
mit is éltünk meg ebben a lelkigyakorlatban, megosztottuk
egymással. Íme egy részlet:
Györgyi: Miért döntöttél úgy, hogy eljössz velem az Isten
szeretete belső gyógyító szolgálatra?
Laci: Amikor elmondtad, hogy lesz ez a lelkigyakorlat, és
szeretnél menni, éreztem egy belső indíttatást, hogy nekem is ott a
helyem. Ahogy közeledet az időpont, egyre jobban erősödött
bennem a kíváncsiság, hogy mit mond ez a lelkigyakorlat Isten
szeretetéről.
Laci: És te miért is akartál elmenni, mi indított, hogy egy ilyen
lelkigyakorlaton részt vegyél?
Györgyi: Tudod, már jó ideje elég nagy lelki szárazságot élek
meg, és néha nem könnyű megélni, hogy távol érzem magam
Istentől. Ezért nagyon megörültem, hogy lesz egy ilyen hétvége,
és nagyon hamar jelentkeztem is, mert nagyon vágytam arra, hogy
halljak Isten szeretetéről, és még inkább arra, hogy meg is
tapasztaljam azt.
Laci: És hogyan élted meg a lelkigyakorlatot, mennyire töltötte be
ezt a vágyadat?
Györgyi: Azt nem mondhatom, hogy olyan új dolgot hallottam
Istenről, és az Ő szeretetéről, amit még soha. De azt igen, hogy
megerősödött bennem, hogy ha nem is mindig érzem Isten
szeretetét, ha nem is történik minden úgy, ahogy szeretném, az
nem azt jelenti, hogy Isten messze van, hanem azt, hogy Ő sokkal
jobban tudja, mi válik javamra. Az is fontos volt, hogy újra
tudatosítottam, hogy van lehetőség a változásra, van lehetőség
arra, hogy egyre közelebb kerüljek Istenhez, hogy mélyüljön a
kapcsolatunk, sőt, hogy gyógyuljon a kapcsolatunk, hogy
gyógyuljanak azok a lelki sebek, amelyek hamis istenképekből
fakadtak. És olyan jó, hogy Istennek nem kell megfelelni, Ő így,
ilyen állapotomban is szeret, szabad nekem olyannak lenni,
amilyen vagyok… Remélem te sem bántad meg, hogy eljöttél?
Laci: Nem, dehogy! Három dolog miatt is: az egyik az, hogy
sikerült magamban felfedezni, hogy én miképpen vagyok képes
szeretni Istent, és hogyan tudom felfedezni, hogy melyik az Ő
„szeretetnyelve”. Bár azt tudom, hogy Isten minden
„szeretetnyelvet” ért… A második dolog, amiért örülök, hogy
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elmenetem, hogy megtaláltam magamat az Isten felé vezető úton,
hogy hol vagyok most, milyen viszonyban vagyok Istenemmel. Ez
azért volt fontos számomra, mert megértettem azt, hogy azokat a
bűneimet, amelyeket rendszeresen visszaviszek a gyóntatószékbe,
azokat hogyan tudnám elhagyni, hogy ne folyton ezek gátoljanak
Isten felé vezető utamon. A harmadik dolog az, hogy az
előzőekből fakadóan megtaláltam az irányt, ami jelen
élethelyzetemben sokkal inkább Isten felé visz; és azt is
megértettem, hogy ha a mostani istenkapcsolatom nem is
tökéletes, nem bűn hogy így van, lépésről-lépésre haladhatok felé.
Györgyi: Örülök, hogy úgy döntöttél, eljössz velem, és már
nagyon várom a következő lelkigyakorlatot, ahol együtt élhetjük
meg hitünket!
Maczej Györgyi
(Előre hirdetjük) Lelki gyakorlat a plébániánkon:
Isten szeretete - belső gyógyító szolgálat
Időpont: 2012. február 24-26. (Péntek 18.00-tól vasárnap 15.00ig.) Helyszín: Belvárosi Plébánia tanácsterme, Esztergom, IV.
Béla király u. 3. 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: Bosco Szent János;
Csütörtökön: URUNK BEMUTATÁSA (ünnep), megszentelt élet
napja is egyben
Péntek: Szent Balázs püspök és vértanú (balázsáldás)
Januári imaszándékok:
Erdő Péter bíboros imaszándéka: Hogy a Szent Család
közbenjárására szeretetben és békességben éljenek családjaink és
egész népünk.
A pápa általános imaszándéka: Hogy a természeti katasztrófák
áldozatai megkapják azt a lelki és anyagi erősítést, amelyre
szükségük van életük újraépítéséhez.
Missziós imaszándék: Hogy a keresztények elköteleződése a
béke javára alkalom legyen arra, hogy minden jóakaratú ember
előtt tanúsítsák Krisztus nevét.
Háttér–rovat:(1.)Megszentelt élet napja (Február 2. csütörtök)
A megszentelt élet napjának célja:
A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban
annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben
dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy
ajándékáért. Ez az életforma ugyanis számtalan karizmával és az
Isten országa ügyének teljesen átadott életek gyümölcseivel
gazdagítja és táplálja a keresztény közösséget. Soha nem szabad
elfelejtenünk, hogy a megszentelt élet, mielőtt az ember
elköteleződése
lenne,
felülről
származó,
az
Atya
kezdeményezéséből jövő ajándék, az Atyától, aki „különleges
szeretettel és egy sajátos küldetésre való tekintettel vonzza
magához teremtményét". A megszentelt élet napjának célja
másodsorban annak elősegítése, hogy Isten egész népe jobban
ismerje és becsülje a megszentelt életet. Ennek az életformának,
melyet Jézus választott és különösképpen a megszentelt
személyek jelenítenek meg, nagy jelentősége van az egyház
számára, amely arra kapott meghívást, hogy minden tagjában
ugyanezt az egészen Istenre irányult életet élje, követvén Krisztust
a Szentlélek világosságában és erejében. A sajátosan megszentelt
élet a maga sokszínű kifejeződésében ily módon minden hívő
keresztségi
megszenteltségének
szolgálatában
áll.
Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a
megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és
ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt
végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék
életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait,
és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött
helyettesíthetetlen küldetésük tudata. (Részletek: II. János Pál pápa
üzenete a megszentelt élet napjára; 1997. január 6.)

Háttér-rovat: (2.)

Balázs áldás

Eredete Szent Balázs püspök -hagyomány szerint örmény volt, a
kisázsiai Szebaszté püspöke- nevéhez fűződik. A legenda szerint

ugyanis Balázs püspök megmentett egy fiút, akinek egy halszálka
megakadt a torkán. A fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki.
Szent Balázs egyike a tizennégy segítő szentnek, és a torokfájás
mellett sok testi nyavalya gyógyítója is. Tisztelete a XIV. századi
pestisjárvány óta ismert, és tegyük hozzá nem véletlenül, mert a
fekete halál kezdeti tüneteiben torokfájással, majd fulladási rohamokkal jelentkeztek. Legendáinak minden mozzanata – de kultusza és a nevéhez fűződő szokások is – a téli ünnepkörrel kapcsolatos ősi hiedelmeket tükröznek. Szent Balázs elsősorban a torok, a
kikiáltók, énekesek védőszentje (keleten a VI., nyugaton a IX.
századtól). Erre utal a halszálkától megmentett gyermek legendája. A gyermekhalandóság okai közt régen az élenjáró torokgyík
(diftéria) ellen a katolikus és görög vallású anyák Szent Balázshoz
fordultak. Balázs-napkor a templomba vitték a gyermeket, akinek
a torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és
összekötött gyertyát tartott, miközben a balázsáldás szavait mormolta. Ez volt a balázsolás. Ezért szokták a szent püspököt keresztbe tett gyertyákkal is ábrázolni. A legenda azonban halszálkát
említ, nem betegséget, és ez arra utal, hogy Balázs már a nagyböjt
szentje, a hal ugyanis böjti étel. Való igaz, hogy a böjt kezdőnapjának, hamvazószerdának legkorábbi időpontja Balázs napjára
következik. A katolikus szertartás szerint ezen a napon, a mise
után a templomban a pap régebben két keresztbe fordított égő
gyertyát (ma már Y alakban összekötött gyertyát) tart a hívek torkához, és arra kéri Istent és Szent Balázst, hogy óvja meg az áldást kérőt a torokbajoktól, s minden más bajtól. Összefoglalta: T.L.
Hirdetések
+ 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.
Jelentkezni a plébános atyánál vagy a Belvárosi Plébánián lehet.
+ Hirdetjük, hogy február 2-án a szokásos engesztelő imaóra a
Bakócz-kápolnában elmarad,
mivel időpontja a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
alkalmából tartandó
főpapi szentmisével ütközik.
+ 2012. február 4-én, szombaton, 18 órától, a Kórház Kápolnában
Taize-i imaóra lesz.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
+ Január 30-án, hétfőn, de. 10-kor lesz a következő baba-mama
klub a plébánia tanácstermében. Téma: kedvenc receptek. Ha van
finom, egyszerű, gyors vagy bármilyen szempontból praktikus, jól
bevált recepted, hozd el a klubba, osszuk meg egymással! Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust amikor
tanít, ahogy az evangéliumban hallottátok.
+ A héten temettük: Nagyszöllősi Ottóné;

+ A héten kereszteltük: Nemecz Norbert Zoltán
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)

Mári 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

