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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe

2012. július 1.
Sztl.: 2Tim 4,6-8.17-18

Zsoltár válasza: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 16,13-19)
Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ők ezt felelték:
„Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.” Erre megkérdezte őket: „És ti
kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus azt felelte neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás
fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és
én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait.
Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.”
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Milyen szerepet tölt be hitemben a plébániaközösség?
• Személyes védőszentemnek tekintem e Szent Pétert és Szent Pált?
• Miben tapasztalom a védőszent segítségét?

Beszámoló-rovat: Sándor atya Esztergomban
Körülbelül egy éve, hogy Kulcsár Sándort, akkor még diakónust,
a belvárosi plébániára helyezték, hogy felkészüljön a papságra és
segítsen Gábor atyának. Nagyon barátságos volt már az első
hetekben és igyekezett megismerni a híveket, pedig mindenkinek
nehéz egy teljesen új környezetbe beilleszkedni.
Mi, a bérmálkozók, mégis a hittanórákon kedveltük meg őt
igazán. Először még nem voltunk annyira nyitottak az új
dolgokra, de hamar megszerettük az új embereket, az új csapatot
és természetesen az új „tanárt” is. Az idei hittan teljesen más volt,
mint tavaly, de ezt senki nem bánta meg utólag. Sándor atya
nagyon közvetlen volt és sok mindent mesélt nekünk. Egy idő
után azt lehetett észrevenni, hogy mindenki várta a péntek
délutánt, hogy találkozhassunk a többiekkel és ilyenkor több órát
a plébánián töltöttünk. Ahogy közeledett a bérmálás napja, úgy
lett egyre nagyobb az összetartás, folyamatosan érkeztek új
emberek és a legtöbben csatlakoztak is a csapathoz, ami nagy
részben Sándor atyának köszönhető, mivel hétről hétre olyan
témákat és programokat talált ki, amik tényleg érdekeltek minket
és szívesen vettünk részt a hittanórákon.
A bérmálás után újabb nagy eseményre készültünk, ugyanis június
16-án, szombaton, Sándor atyát pappá szentelték. A hittanosok
közül sokan elmentünk a Bazilikába, hogy részt vegyünk a
szentelésen, ezzel is megköszönve az egy éves odafigyelést,
türelmet és minden mást, amit kaptunk tőle. Nem lehetett könnyű
minden héten egy csapat kamaszt fegyelmezni és kordában tartani,
ennek ellenére úgy gondolom, hogy Sándor atya is jól érezte
magát ebben a kis időben, amit itt töltött és szívesen fog
visszagondolni ezekre a hónapokra.
Tudtuk, hogy nagyon kicsi annak az esélye, hogy az atya jövőre is
itt maradhat, de mi azért reménykedtünk benne, hogy hátha mégis
így történik. Sajnos nem is olyan rég kiderült, hogy a
hittantanárunknak mégis itt kell hagynia Esztergomot, mert
máshol nagyobb szükség van a szolgálatára, de biztos vagyok
benne, hogy ott is ugyanígy meg fogját őt szeretni. Azért én úgy
érzem, hogy Sándor atya nekünk mindig Sanyi marad és reméljük,
hogy még viszont láthatjuk őt a plébánián.
Bencze Sára

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Ismeret-rovat: Újmise és újmisés áldás
újmise (lat. primicia = első termés, a liturgiában: első mise)
újmise az újonnan fölszentelt pap első, ünnepélyes keretek között
bemutatott miséje. (Valójában a második, mert szenteléskor már
együttmisézett a szentelő püspökkel). (koncelebrált.). Az újmisét
régi szokás szerint az újmisés pap származási helyén tartja a helyi
plébános vagy más (idősebb) pap segédkezése mellett. Ezt a
paptestvért manuduktornak (kézvezetőnek) mondjuk. Vannak
olyan helyek, ahol a hívek az újmisést a szülői házból
körmenetileg kísérik a templomba. Ezen a misén a szülők,
testvérek, a szűkebb rokonság és az esetleges jótevők két szín
alatt járulhatnak szentáldozáshoz. A mise végén van az újmisés
áldás, mely a szokásos feltételekkel teljes búcsúval jár. Szokás
újmisés emlékképek kiosztása is.
A pap áldása: Minden megkeresztelt ember adhat áldást. De
“minél jobban kötődik egy áldás az Egyházi és szentségi élethez,
annál inkább fönntartott a fölszentelt szolgáknak” (1669). Az
Egyház mindig is hittel vallotta, hogy a papi áldásnak különleges
jelentősége van. Már az Ószövetség papjai különleges
teljhatalmat kaptak Istentől az áldásra. Isten Áront és fiait
választotta ki papoknak, és Mózesen keresztül így szólt hozzájuk:
“Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal: Áldjon meg az
Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád
jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked
üdvösséget!” (Szám 6,23-27) Jézus Krisztusban, az Újszövetség
örök Főpapjában, akit az Atya küldött, “hogy megáldjon titeket”
(ApCsel 3,26), Isten megajándékozott minket áldásának
teljességével. Az Újszövetség papjai a papszenteléskor kapják
meg a teljhatalmat arra, hogy Jézus Krisztus nevében, “Krisztus
bő áldásával” (Róm 15,29) megáldják az embert. A hit arra tanít
bennünket, hogy maga Krisztus az, aki a papon keresztül
hatékonyan cselekszik és áld. “A fölszentelt papság egyházi
szolgálatában maga Krisztus az, aki jelen van mint Testének Feje,
nyájának pásztora, a megváltó áldozat főpapja, az igazság
tanítója. Az Egyház ezt az igazságot fejezi ki, amikor azt mondja,
hogy a pap az egyházi rend szentségének köszönhetően ‘in
persona Christi Capitis’ cselekszik” (1548). “A pap áldása
csodálatos ajándék, amely Istentől jön. Hiszen a szentelés napján
maga Isten adta a pap kezébe az áldó hatalmat”.
(Összeállította: Szerk.)
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Tanítás-rovat: búcsú (lat. indulgentia)•1. Az Isten színe előtt már
megbocsátott bűnökért járó ideig tartó büntetések részleges vagy
teljes elengedése. Mindazok részesülhetnek benne, akik kellően
felkészültek, és teljesítik azokat a feltételeket, melyeket az Egyház
előír. Az Egyház a Krisztustól kapott oldó és kötő hatalmánál
fogva Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárából részesítheti
tagjait, szeretetük és bűnbánatuk mértéke szerint. Különös
jelentősége van a halottak napi búcsúknak, melyeket temető- és
templomlátogatás által nyerhetünk az elhunytak javára. A teljes
búcsú feltétele a megszentelő kegyelem állapota és a bűnbánati
lelkület, szentáldozás, a búcsú elnyerésének általános szándéka, és
imádság a pápa szándékára. A részleges búcsúhoz a kegyelem
állapota, búcsú elnyerésének feltételei és szándék szükségesek. A
titulus, amire szentelik a templomot, lehet egy szent, de lehet egy
érték is, például az Isteni irgalmasság. Bármi legyen is, a helyi
közösségnek az életére befolyást kellene, hogy gyakoroljon.
Régebben, amikor egy-egy kegyúr templomot építtetett a
birtokára, határozta meg a titulusát, ma pedig, ha új templom épül,
a közösség, vagy a püspök Akinek a titulusára szentelik a
templomot, annak hordozójává, transzparensévé válik, és a
templomhoz tartozó közösség azzal egy sajátos kapcsolatba kerül,
egyfajta kölcsönhatás alakul ki.
Amikor a búcsú napját ünneplik, a közösségre kegyelmi kiáradás
történik abból a forrásból, vagy annak a közbenjárása által, akinek
a titulusát a templom kapta. A közösség tagjaiban egy felizzított
kegyelmi állapotot, egy sokkal intenzívebb istenkapcsolatot
kellene eredményeznie, amellyel alkalmassá teszi magát arra,
hogy ezt a különleges kegyelmi ajándékot befogadja.
Mi ez a különleges kegyelmi ajándék?
Az egyház azt mondja, hogy ha a búcsúnyerés általános feltételeit
valaki teljesíti, akkor templombúcsú alkalmával teljes búcsút
nyerhet. Ezt a kegyelmet az egyház kegyelmi kincstárából kapjuk,
aminek a forrása nyilván Jézus Krisztus, hiszen minden
kegyelemnek a forrása.
Mit jelent a teljes búcsú elnyerése? Bűnbocsánatot?
Nem! A teljes búcsú az addigi életünknek nem a bűneit törli el,
mert a bűn megbocsátása a bűnbánat szentsége, azaz a gyónás
által történik. Minden bűnnek van azonban bennünk egy
maradandó hatása, egyfajta veszteség, hiány. Akkor is, ha
megbántuk, és bűnbocsánatot nyertünk. Ezt orvosolja a búcsú. A
búcsú kegyelme tehát a megbocsátott bűnöknek benned, a
személyben létrehozott következményét szünteti meg. Ez egészen
más. Ez egy felfoghatatlan nagy kegyelmi ajándék!
Ehhez fizikailag is feltétlenül jelen kell lennem (a
templomban)?
Természetesen, hiszen a búcsú templomhoz, mint kegyelmi
helyhez kötött lehetőség. Tudni kell azonban, hogy búcsút
bármilyen napon nyerhet az ember, függetlenül attól, hogy van-e
éppen templomi búcsú, vagy nincs. Az egyház az ő kegyelmi
kincseit folyamatosan, mindenkinek, szinte mértéktelenül
felkínálja, amelyből bárki, bármennyit vehet. Tehát mindenki,
bármikor nyerhet akár teljes búcsút is, ha ennek a feltételei
megvannak. Ugyanakkor templombúcsú alkalmával a búcsújárás
áldozata, a közösség hitével megerősített, a közösséggel együtt
történő készület további segítséget nyújtanak az ünnep Istenben és
egymásban való megéléséhez.
Mik a teljes búcsú elnyerésének feltételei?
A teljes kegyelmi állapot, azaz a szentmisén való részvétel és
szentáldozás, amit természetesen gyónás előz meg. A gyónás azért
tartozik hozzá, mert amit mi úgy mondunk, hogy teljes kegyelmi
állapot, megköveteli, hogy még a bocsánatos bűneink se
gátoljanak abban, hogy Krisztusban éljünk. Ne alkudjunk meg
azzal, hogy: „Uram, te látod, milyen nyavalyás vagyok, úgysem
leszek soha tökéletes, hát adjál nekem így teljes búcsút!” Hogy
leszek-e tökéletes vagy nem, teljesen más kérdés, de most ott vane bennem a vágy és a remény, hogy igenis, lehetek tökéletes?
Nem magamtól, hanem a Te kegyelmed által, Uram! Az Istennek
való teljes odaadásom jeleként, következményeként szűnik meg
bennem még a legkisebb bűn iránti vágy is. A Krisztussal való
teljes egység vágya van bennem.

Ez a tökéletes bánatnak az állapota, a teljes kegyelmi állapot,
amely a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges. Ezen kívül a
feltételek között van még a pápa szándékára elmondott imádság.
Természetesen nem ismerjük konkrétan a pápa szándékát, de
tudjuk, hogy csak ő van abban a helyzetben, hogy megítélje, mire
van az egyháznak szüksége. Ezek tehát a teljes búcsúnak a formai
feltételei, amelyek nyilván nem tartalom nélküliek. Ezek mellé
teszem a magam áldozatát: felajánlásokat, böjtöt, imádságot.
Kedves Testvérek figyelmét felhívjuk a rendkívül jól kialakított,
működtetett
honlapunkra,
melynek
elérhetősége:
www.belvarosiesztergom.hu Kérjük látogassák meg az oldalt és
információkkal segítsék a naprakész működését. Az oldal számára
eseményeknek és információk a harangszó@egomnet.hu címre
várjuk.
Beszámoló:
Nyugdíjas klub
Június 28-án tartotta nyugdíjas klubunk a nyári szünet előtti utolsó
összejövetelét. Sági Józsi a vezetőnk, nagyon szívén viseli a sok
magányos asszony sorsát.
Gyorsan telik az idő, imádkozunk, énekelünk és sokat
beszélgetünk az idős emberek egészségéről és testi, lelki
problémáiról. Jól érezzük magunkat ezeken az összejöveteleken,
és alig várjuk, hogy szeptemberben ismét jöhessünk.
Jó pihenést és szeretett családjával boldog időtöltést kívánok
minden nyugdíjas társamnak.
Nagy Gáborné

Hirdetések
+ Bíboros úr pappá szentelte Kulcsár Sándor diakónus urat,
akinek plébániai szolgálata ezzel véget ért. Köszönjük neki,
Isten fizesse meg! Személyes köszönetünket július 1-én
mondhatjuk el Sándor atya plébániai újmiséjéhez kapcsolódva.
+ Június végén elkészülnek a kriptában az új urnahelyek,
amelyeket 25 évre meg lehet váltani. A 25 év az első urna
behelyezésével kezdődik.
+ Július 1-jén, vasárnap, a délelőtti szentmise 10.30 órakor lesz, a
11.30-as szentmise elmarad. Utána kötetlen beszélgetésre és
bográcsgulyásra várjuk a kedves híveket. Köszönjük az Ettore
cukrászda szívességét, aminek köszönhetően szentmise után
fagylalt is lesz. A bográcsgulyáshoz – amennyiben módjuk van
rá – kanalat, és tányért szíveskedjenek hozni, de azért a plébánián is vannak készletek.
+ Július 8-án, vasárnap tartjuk a hagyományos Péter-fillér
gyűjtést!
+ Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a Harangszó a
nyár folyamán kéthetente fog megjelenni.
+ A héten kereszteltük: Ungi Friderikát.
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)
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