Harangszó
XVI. évf. 36. szám

Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: Bölcs 7, 7-11

Évközi 28. vasárnap

2012. október 14.

Szentlecke: Zsid 4, 12-13

A zsoltár válasza: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk.
EVANGÉLIUM
Szent Márk könyvéből (Mk 10, 17-30)
Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne
ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket
mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj,
add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut
be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a
gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még
jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de
Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és
követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit,
anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százasnyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár
üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”
Elmélkedéshez:
• Belőlem mi hiányzik még?
• Mi kell még az üdvösségemhez, a maradéktalan önátadásomhoz?
• Mi lehet az, amit tennem kell, amiben változnom kell?
A Hit éve
Október 11-én délelőtt, 50 évvel a II. Vatikáni Zsinat kezdete
után, a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes szentmisével a
Szentatya megnyitotta a Hit évét. Nagy örömmel olvastam erről
az eseményről, és reménnyel a szívemben várom a kegyelmi időt,
amit Isten és az Egyház most megad nekünk. A következő írásban
megosztok néhány – számomra megragadó – gondolatot a
szentatya beszédéből. Ez az év arra szólít fel bennünket, hogy
még jobban elmélyüljünk abban a lelki mozgalomban, amely a II.
Vatikáni Zsinatot jellemezte, azt magunkévá tegyük, és tovább
műveljük valódi értelmében – hangsúlyozta XVI. Benedek. Majd
így folytatta: ez ma is, mint mindig, a Krisztusba vetett hit, az
apostoli hit, amely arra ösztönöz bennünket, hogy hirdessük
Krisztust minden embernek az Egyház történelmi zarándoklata
során. XVI. Benedek felidézte Boldog XXIII. János alakját, aki
összehívta és megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot. Nyitóbeszédben
ismertette a zsinat fő célját, amely a következő volt: „a keresztény
tanítás szent letéteményének megőrzése és hatékonyabb formában
való tanítása”. Arra van szükség, hogy ezt a bizonyos és
változatlan tanítást, amelyet hűségesen tiszteletben kell tartani,
elmélyítsük, és úgy mutassuk be, hogy megfeleljen korunk
igényeinek – mondta Boldog XXIII. János a zsinat
megnyitásakor, hogy felragyogtassuk a hit igazságát és szépségét
napjainkban, anélkül, hogy azt feláldoznánk a jelen igényeinek,
vagy a múlthoz láncolnánk – utalt saját tapasztalataira Benedek
pápa. Kiemelte: ha ma az Egyház új hit évét és új evangelizációt
indít, akkor ezt nem azért teszi, hogy megemlékezzen egy
évfordulóról, hanem azért, mert ma még nagyobb szükség van rá,
mint ötven évvel ezelőtt. Az utóbbi évtizedekben előrehaladt a
spirituális „elsivatagosodás”. Hogy mit jelentene egy Isten nélküli
világ, azt sajnos már a zsinat idején is lehetett tudni a történelem
tragikus fejezeteiből, de ma sajnos minden nap látjuk magunk
körül. Elterjedt az üresség. Azonban éppen ennek a sivatagnak,
ennek az űrnek a megtapasztalásából kiindulva fedezhetjük fel
ismét a hit örömét, életbevágó fontosságát a mai emberek
számára. A pusztaságban felfedezzük azokat az értékeket,
amelyek alapvetően fontosak az élet számára. Napjainkban
számtalan jele van az Isten, az élet végső értelme iránti

szomjúságnak. Ezek a jelek gyakran burkolt vagy negatív
formában vannak jelen. A sivatagban főleg olyan hívő emberekre
van szükség, akik saját életükkel jelölik meg az Ígéret Földje felé
vezető utat, és így életben tartják a reményt. A megélt hit
megnyitja szívünket Isten kegyelmének, aki megszabadít
bennünket a borúlátástól. Ma, sokkal inkább, mint valaha,
evangelizálni annyit jelent, mint tanúságot tenni Istenben megújult
életünkkel jelölve meg az útirányt – tanított XVI. Benedek. A hit
évét tehát így ábrázolhatjuk: zarándokút a mai világ sivatagjaiban,
amelyre csak a legszükségesebbet visszük magunkkal: se botot, se
tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se két ruhát, amint az Úr mondja
az Apostoloknak, amikor szétküldi őket (Lk 9, 3). Vigyük
magunkkal az evangéliumot és az Egyház hitét, amelynek ragyogó
kifejezései a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, valamint a 20
évvel ezelőtt közzétett Katolikus Egyház Katekizmusa – buzdított
a Szentatya.
Az Apostoli Penitenciária rendeletet adott ki, amelyben
meghirdeti, hogy a hit évének teljes időtartama alatt, azaz
2012. október 11-től 2013. november 24-ig a hívek teljes
búcsút nyerhetnek, és meghatározza ennek feltételeit.
Hírlevelünk egy következő számában részletesen írunk majd a
rendeletről és a búcsúk elnyerésének feltételeiről.
Összeállította: Maczej Györgyi
(Forrás: Magyar Kurír/Vatikáni Rádió)

Beszámoló-rovat: Képviselőtestületi kirándulás
Szeptember 29-én, szombaton a belváros és Víziváros és
Pilisszentlélek
képviselőtestülete
feleségestül,
férjestül
zarándoklaton vett részt Gábor atya plébánosunk és Bence atya
vezetésével. Úti célunk Mátraverebély-szentkút volt, ahol
szentmisén vettünk részt, megnéztük a kegytemplomot majd
Hollóháza felé indultunk. Itt megtekintettük a falu
nevezetességeit, ebédeltünk, de sietnünk kellett Gyöngyöspatára,
ahol két esküvő közt megnéztük a Jessze oltárt. Ezután kedves
vendéglátóink borospincéjükben 10-féle bort mutattak be, mindet
derekasan megkóstoltuk, elfogyasztottuk a kifli karikákat, sajtot,
szőlőt és amivel kínáltak, majd ½ 8 magasságában hazafelé
indultunk. Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy
gondoskodtak testi- lelki jólétünkről.
Orbán Katalin
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Beszámoló-rovat: A Kavicsok Nagymaroson
Már nagyon vártuk, hogy felvirradjon ez a szép nap, hiszen elérkeztünk közösségünk utolsó őszi programjához: a Nagymarosi
Ifjúsági Találkozóhoz. Kicsit csípős volt a reggel, de ez nem szegte kedvünket, viszont a fél órás késéssel induló budapesti busz
okozott némi aggodalmat. A Jó Isten velünk volt, úgyhogy Nagymarosra értünk 10 órára, ahol már elkezdődött az előadás Dr. Székely János atyával. Az atya a tőle megszokott könnyed, komoly
hangvételben beszélt, és sok történettel tarkította előadását. Szó
volt a családok fontosságáról. Sok családot meglátogattak, hogy a
család újból család, az élet alappillére legyen. A Hit évére készülve János atya is elmondta, hogy milyen fontos a hitünk, hiszen ez
a lehető legszebb magyarázat arra, amit tudunk.. Lényeges, hogy
mihamarabb visszanyerjük mindnyájan a hitünket. A sok történet
közül talán a legtanulságosabbnak a mondanivalója az volt, hogy
sok bűnnel kell szembenéznünk, döntenünk, de a hit és az ima segít abban, hogy világosságra juthassunk, és életünk végén üdvözülhessünk. Minket is arra hív Isten, hogy megnyissuk a hit ajtaját
nem csak saját magunknak, hanem mások számára is. Az előadás
után fakultatív programok következtek: beszélgetés a főelőadóval,
keresők Kerényi Lajos atyával, kérdezz-felelek, női és férfi szerzetesrendek, tanúságtételek és személyes elmélyülés és szentségimádás. Mi Székely János atya beszélgetős előadását választottuk.
Itt bárki kérdezhetett és hozzászólhatott a témákhoz. Hogyan, milyen eszközökkel lehet családon belül elmélyíteni a hitet? Hogyan
adhatjuk át hitünket? Miért félünk igent mondani Istennek? Talán
azért, mert az kötöttségekkel jár. Úgy kell viselkedni, cselekedni
és élni, hogy az a Jó Istennek tetsző legyen. Tényleg hiszünk-e?
Miért házasodunk nehezen? Mert nehéz egész életünket Istennek
és a párunknak adni. Akkor tudjuk igazán szeretni társunkat, ha
megtaláljuk benne Istent. Többek között János atya mesélt fiatal
éveiről, azokról a gyerekekről, akiknek hittanoktatást tartott. Mivel a résztvevő közönség aktív volt, sokat kérdeztek és az atya
készségesen válaszolt a kérdésekre. Ezután az ebédszünet következett, ahol az étkezés mellett lehetőség nyílt beszélgetésre, sétálásra is. Mi is megebédeltünk, majd sétáltunk egyet a verőfényes
napsütésben. Megnéztük az árusok portékáit, a szép kegytárgyakat, naptárakat, majd elmentünk a kompkikötőhöz, és ettünk egy
finom fagyit, a felnőttek még egy kávét is ittak. Napközben lehetőség nyílt gyónásra, lelki beszélgetésre is a templom mellett. Kis
csapatunkból többen is megszabadultunk bűneinktől, így megtisztult szívvel készülhettünk a szentmisére. Bábel Balázs érsek atya
celebrálta a misét és Sillye Jenő vezette az éneklést. Nagymaroson
mindnyájan megerősödhettünk hitünkben. Összefogással, egymás
erősítésével válhattunk a hit tanúivá. A hitünk a legnagyobb és
legszebb ajándék, amit egymásnak adhatunk. Ezekkel a gondolatokkal fejeződött be a szentmise és indulhatott ki-ki hazafelé. Szerencsénkre Koronkay Zoltán atya is Nagymaroson volt, úgyhogy ő
és Barabás Bence atya segített a Kavics közösség hazajuttatásában. A kocsiban megbeszéltük, kinek mi tetszett legjobban a nap
programjaiból. A fiatalok az együttlétet, a jó időt és a mindenhol
jelenlévő jó hangulatot emelték ki. Számukra ez az alkalom
megint egy csodálatos nap volt. Jó volt részt venni a találkozón,
együtt lenni sérült barátainkkal, és sok kedves ismerőssel találkozni. Örömmel öleltük magunkhoz Éli atyát, Zoltán atyát és sok
rég nem látott kedves ismerőst. Szeretnénk megköszönni elsősorban a Jó Istennek, hogy ilyen sok élménnyel teli nappal ajándékozott meg bennünket, és természetesen Barabás Bence és Koronkay
Zoltán atyáknak, hogy hazafuvaroztak bennünket Esztergomba.
Csodálatos volt látni, ahogyan a fiatalok érdeklődve figyelték a
nap eseményeit, sok új dolgot ismertek meg, és rengeteg mindenre
emlékeztek az előző találkozókról. Ezekért az alkalmakért is jó
Hit és fényes segítőnek lenni.
Gabica és Orsi

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 - 9998

Imaszándékok
+ hogy a keresztények egyre nagyobb lendülettel és együtt
hirdessék Jézus Krisztust, a világ egyetlen Üdvözítőjét
+ hogy a katekétákat támogassa a hatékony új evangelizálásban a
plébániai közösségek imája és együttműködése
+ hogy a katolikus kórházak járjanak elöl jó példával a szenvedés
elleni küzdelemben
+ hogy a keresztények cselekvő részvétele előmozdítsa az
Evangélium terjedését az új tömegkommunikációs eszközök révén
+ hogy a keresztények valóban Istennek és felebarátaiknak
szenteljék vasárnapjukat, az Úr napját
Programajánló: Számítógép, internet a kamaszok életében.
Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány „Szülőklub kamasz
gyerekek szüleinek” elnevezésű programsorozat következő
eseményére invitál. Témák: Áldás, vagy átok? Kit tekintünk
internet és számítógépfüggőnek? Mit tehet a szülő? Helyszín:
Szentgyörgymezei Olvasókör, október 15., hétfő, du. 5 óra.

Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu
Hirdetések
+ Megkezdődött a Hit éve. Ehhez kapcsolódóan minden
szentmisében a szentáldozás után elimádkozzuk SZENT IGNÁC
FOHÁSZAI imádságot: „Krisztus lelke, szentelj meg engem…”
+ A Neokatekumenális Út közösség missziós alkalmakat tart
plébániánkon hétfőn és csütörtökön este ¾ 8-tól a Belvárosi
plébánián. A programra Kulcsár Sándor atya és plébánosunk
ajánlása mellett várjuk a testvéreket.
+ 2013-as Ikonok falinaptár kapható a sekrestyében 990 Ft-os
áron.
+ Az esztergomi Művelődési Ház (Várszínház és Kultúrmozgó
Esztergom Nonprofit Kft.) a 2012. október elején bemutatandó
TÜSKEVÁR c. színes magyar családi fimet (99 perc) vetíti
október 16-17-18-án (kedd, szerda, csütörtök) délután ½ 3-kor.
Belépőjegy: 500 Ft
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás
gyermekek rajzolják le, hogy milyennek képzelik Isten
országának kapuját.
+ A héten temettük: Lászky Jenőnét

+Esküdtek: Murányi Lajos és Farsang Katalin,
Stein Balázs és Aradi Vera
+Kereszteltük: Timon Annát
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
hétfő - péntek:19 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
vasárnap: ½ 9
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; Életjel Rádió: www.eletjel.hu

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.
A szerkesztőség email címe: harangszo@egomnet.hu
Tel.: (33) 898 - 124, Mobil: (20) 775 - 2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
Web: www.belvarosiesztergom.hu; e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu

