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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: Iz 53, 10-11

Évközi 29. vasárnap

2012. október 21.

Szentlecke: Zsid 4, 14-16

A zsoltár válasza: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
EVANGÉLIUM
Szent Márk könyvéből (Mk 10, 35-45)
Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit
kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a
bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom,
vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így
folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek.
De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt
hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ
urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha
valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az
Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Elmélkedéshez:
•
Akarok-e úgy uralkodni – tehát szolgálva –, ahogyan Jézus megmutatja, és amire meghív bennünket, együtt is és külön-külön, személyesen is?
•
Hogyan akarom szolgálni embertársaimat? Mit teszek meg értük?
•
Meddig megyek el a szeretetben?

A Hit éve-rovat:
Egy környezetünkben meglévő jelenségre lettem figyelmes, ami
nagyon megzavarja gondolkozásom. A jelenség lényege, hogy
beszélgetésekben, tanúságtételekben többen nagy ívű mondatokkal és
meglátásokkal próbálják megfogalmazni és átadni, amit magukban
fogalmazgatnak meg adott témákkal kapcsolatban. Azért ez a
„fogalmazgatnak” szó a mondatomban, mert jó néhányan talán végig
sem gondoljuk önmagunkban és önmagunknak szóló válaszainkat és
ezt megelőző jó kérdéseket. Így sokszor nincsenek tiszta és eredeti
forrásból származó válaszok. Ennek hiányában inkább csapongás
szerű élmények, érzelmek, bennünk felbukkanó esetleges gondolatok
azok, amik megkívánják magukat mutatni. Ha az adott téma,
gondolat lényegét szeretnénk megérteni, kimondani, tartalmukat
megélni, mások számára lényegüket átadni, akkor a Szentírás és a
Katekizmus forrásához kell nyúlnunk. Ebben az esetben egy új
alapról tudnának szavainkat és fogalmainkat megjeleníteni.
Számomra például fontos és szükséges is, hogy átelmélkedjek
fogalmakat. Például a hit, hiszek, hiszékenység, hitetlenség, hitben
élés, … fogalmak valójában mit jelentenek és az én életemben
miképpen vannak jelen? Ebből a leglényegesebb, hogy az „én
életemben”, hitem alapjain. Ehhez kapcsolódóan idézek egy
írásrészletet szerkesztett formában:
„Mi, emberek sokszor olyanok vagyunk, hogy nagyon szeretünk véleményt alkotni, és úgy gondoljuk, ehhez is értünk. Ráadásul meglehetősen
vehemensen szoktunk kiállni bizonyos dolgokért – főképp, ha azok a bizonyos dolgok a sajátunké. Többnyire azonban az történik, hogy hallunk,
látunk információmorzsákat, olvasunk írásokat, MÁSOK véleményeit,
amit esetenként magunkévá teszünk, mert…
1.) mert olyan jól hangzik, amit mond; 2.) vagy mert a nyilatkozó személyét becsüljük, és arra figyelünk, aki mondja, nem arra, mit is mond; 3.)
vagy mert nem ismerünk más véleményeket ugyanarról a dologról; 4.)
vagy nem is érdekel más vélemény, mert ez tetszik, mert ez „akarjuk”
igaznak tudni, 5.) vagy – ami a legrosszabb – egyszerűen nem érdekel az
egész annyira, hogy az igazság érdekeljen, nem is keressük a valódi válaszokat, elég az, amibe „belebotlottunk”. De ha őszinték vagyunk, és
mindezt lefordítjuk, akkor ez voltaképpen… 1.) hozzánemértés; 2.) elfogultság; 3.) tájékozatlanság; 4.) fanatizmus; 5.) lustaság. A világ „túl
nagy” ahhoz, hogy mindenről első kézből, a saját tapasztalataink alapján értesüljünk, ezért rá vagyunk utalva a médiára, mindegy, hogy az az
esti híradó, a Facebook üzenőfala vagy a legjobb barátomtól kapott
SMS. Valószínűleg azokról a dolgokról, amikben napról-napra véleményt nyilvánítunk, 95%-ban másodkézből van csak információnk. Mert
nem voltunk ott, nem éltük át, nem ismerjük személyesen, nem velünk –

vagy velünk nem történt meg, stb. Ráadásul az egész kultúránkba, a
gondolkodásmódunkba is mélyen belevésődött a „lerövidítések” mindenhatósága: mindent a legrövidebb úton, módon, idő alatt, a legkevesebb befektetéssel, áldozattal, munkával akarjuk. Az első részén a dolognak sajnos nemigen tudunk változtatni – legfeljebb szelídebbek és alázatosabbak lehetünk, amikor az igazságaink mellett kardoskodunk. A rövidítésekről le kellene szoknunk, mert valószínűleg többet veszítünk miattuk, mint nyerünk. Azonban van még egy érdekes vetülete mindennek –
ami a hitünkkel kapcsolatos. A hitigazságainkkal, a teológiánkkal, az
Istenről alkotott „elképzeléseinkkel” és a nagy teológiai állásfoglalásainkkal is néha (vagy gyakran?) ugyanígy vagyunk. Abból tápláljuk a hitünket, amit mások … Másodkézből való. Az eredeti valaki másé. Jézus
azt mondja: „Aki keres, az talál. Aki kér, annak adatik. Aki zörget, annak megnyittatik.” Bár sokkal erőteljesebb, ha mindezt felszólító módban halljuk: KERESS! KÉRJ! ZÖRGESS! Személyesen, valóságosan,
kitartóan, elkötelezetten, becsületesen, elfogulatlanul, szorgalmasan!
Ne csupán mások igazságait ismételgesd, ne csak mások tapasztalataira
építkezz, ne a „kenet alatt lévő” hithősöknek vagy a legújabb keresztény
besteller szerzőjének higgy! Ezek segíthetnek, de nem helyettesíthetik
azt, ami a TIÉD! Amit te „kutattál” ki a Bibliából, amire Neked válaszolt Isten a csendességedben, ami a Te imádságodra változott meg vagy
amit Te éltél át.” A saját eredeti rátaláláshoz a Hit éve remek idő-

szak! Ezért ajánlom, hogy olvassuk a Szentírást, katekézist, töltekezzünk a Szentmisékkel, beszélgessünk atyákkal. Keressünk!
Kérjünk! Zörgessünk!
(Tóth László, szerk. hiv.: apcsel29.hu)
Filmajánló: „A fehér ruhás vándor” című díjnyertes lengyel
dokumentumfilm II. János Pál pápáról október 20-tól a budapesti
Uránia Nemzeti Filmszínház műsorán lesz. A 2011-ben készült
film a lengyel dokumentumfilm-gyártás legjelentősebb alkotása,
megtekintése hatalmas és felemelő élmény. Különösen nagy
élményt nyújt a monumentális dísztermi vetítés. Moziban nagy
ritkaság ilyen filmet látni, megtekintését nagyon ajánljuk! A
filmben fontos egyházi és közéleti személyiségek, filmesek,
újságírók és sokan mások nyilatkoznak II. János Pálról, köztük a
Dalai Láma, Tibet lelki vezetője, Lech Walesa, a Lengyel
Köztársaság volt elnöke és Plácido Domingo énekes.
Segítségükkel közel kerülhetünk egy olyan nagyszerű
egyéniséghez, aki üzenetével milliók életét változtatta meg,
szavaival reményt adva még a legelkeseredettebbeknek is.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról) Iskoláknak,
osztályoknak,
kollégiumoknak, közösségeknek, csoportoknak együttes látogatás
esetén kedvezményt biztosítanak. A csoportos jegyár 1150 Ft
helyett 570 Ft. 20 fő felett az aktuális délutáni vetítéseket ajánljuk
figyelmükbe, ezeket szintén kedvezményes, 620 Ft-os áron
látogathatják. Érdeklődni az Uránia filmszínházban lehet.
Programajánló: Október 28-án, vasárnap Márianosztráról
hozzuk a csíksomlyói feltámadási jelvényt gyalogos
zarándoklattal Esztergomba. Indulás autóbusszal a buszvégről
7:50-kor. (Komp 9:00, Szob) Érkezés busszal Márianosztrára
10:30-kor. Onnan a szentmise után gyalog jövünk Szobra (7,5
km). További részletek a honlapon, vagy a +36 20 92-59-363-as
telefonszámon.
Kuti István
Beszámoló-rovat: XI. Világmissziós ünnep
Előző héten szombaton (október 13.), részt vettem a Budapesti Szent
Imre Gimnáziumban megrendezett Világmissziós ünnepen. Reggel
két lány társaságában indultunk el Esztergomból, és még a
programok kezdete előtt megérkeztünk, aminek nagyon örültünk,
hiszen így tudtunk beszélgetni a már ott lévőkkel. Hamarosan egyre
több ismerős csatlakozott hozzánk, és kezdetét vette a gitáros
énekpróba. Ide főleg mi, a zenekar tagjai voltunk hivatalosak, de
nagyon jó hangulatban telt a misére való felkészülés is. Később egy
nyitó játék volt a fiataloknak Elly atya vezetésével. Ezen nem olyan
sokan vettünk részt, mert a legtöbben a szentmisére érkeztek, ami fél
12-kor kezdődött. A szertartáson belül Hurgoi Sándor testvért
diakónussá szentelték, ami külön fontosságot adott az eseménynek.
Ezután átmentünk a gimnáziumba, ahol megebédeltünk és
beszélgetésre is bőven volt idő, mielőtt elkezdődtek volna a délutáni
programok. Én a legtöbb időt a barátokkal, ismerősökkel töltöttem.
Voltak olyanok, akikkel a missziós táborban találkoztam utoljára, így
bőven volt mit elmesélni egymásnak. A nap végén az IVM (Ifjúsági
Viágmissziósok) vezetésével részt vehettünk egy záró imán, ami
nagyon megható volt. Ott érezhettük igazán, milyen jó együtt lenni,
egy közösségben Jézussal. Az imádság után elbúcsúztunk a
legtöbbektől, de egy páran még ott maradtunk elpakolni és ezalatt is
nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk és viccelődtünk. Úgy
gondolom, hogy ezután is el fogok járni a verbita programokra, mert
itt mindig valami olyan különleges szeretetet és örömet kapok, ami
testileg is, de főleg lelkileg tölt fel és olyan élményekben lehet
részem, amikben sehol máshol.
Bencze Sára
A Hit éve-rovat: Szent búcsúk a Hit éve folyamán
Amint az újság előző számában ígértem, íme most egy kivonatolt
mása a Szentszék búcsúkkal kapcsolatos rendeletének, amelyet a Hit
éve kapcsán adott ki:
XVI. Benedek pápa döntése alapján kezdetét veszi egy olyan év,
amelyet az igaz hit megvallásának és helyes értelmezésének
szentelünk, a Zsinati Dokumentumoknak és a Katolikus Egyház
Katekizmusa cikkelyeinek olvasása, vagy még inkább jámbor
átelmélkedése révén. Minthogy elsősorban az a célunk, hogy –
amennyire ez ezen a Földön egyáltalán lehetséges – a lehető
legjobban kifejlesszük magunkban az életszentséget és a lélek
tisztaságát, ehhez nagyon hasznos segítséget nyújthatnak a szent
búcsúk, amelyeket az Egyház, a Krisztustól ráruházott hatalom
segítségével, felkínál mindazoknak, akik a megfelelő hozzáállással
teljesítik azokat a sajátos előírásokat, amelyek elnyerésük feltételei.
Az Apostoli Penitenciária, amelynek feladata a búcsúk megadását és
használatát szabályozni, valamint buzdítani a hívek lelkét, hogy
helyesen fogják fel és táplálják ezek elnyerésének vágyát, az
alábbiakat határozta meg a búcsúk adománya elnyerésére a Hit
évében:
A Hit évének teljes időtartama alatt, vagyis 2012. október 11-től
2013. november 24-ig teljes búcsút nyerhetnek a saját bűneik miatti
időleges büntetés alól Isten irgalmából, amit az elhunyt lelkekért is
felajánlhatnak, mindazon hívek, akik valódi bűnbánatot tartottak,
kellőképpen meggyóntak, szentségi áldozáshoz járultak és
imádkoztak a Szentatya szándékára, – minden alkalommal, ha
legalább három alkalommal részt vesznek az igehirdetésen a szent
missziók alkalmával, vagy legalább három előadást meghallgatnak a
II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól és a Katolikus Egyház

Katekizmusának cikkelyeiről, bármely templomban vagy alkalmas
helyen; – minden alkalommal, ha zarándoklat formájában
meglátogatnak egy pápai bazilikát, egy keresztény katakombát, egy
székesegyházat, egy, az ordinárius által a Hit Évére kijelölt szent
helyet (például a Basilica Minor-ok valamelyikét, valamely Máriakegyhelyet, a szent apostolok vagy védőszentek valamely kegyhelyét)
és itt részt vesznek valamilyen liturgikus imádságon, vagy legalább
megfelelő időt eltöltenek ott összeszedetten, jámbor elmélkedéssel,
amit a Miatyánk, a Hiszekegy bármely hivatalos formája, valamint a
Szűzanyához, az apostolokhoz vagy a védőszentekhez szóló fohász
elimádkozásával fejeznek be; – minden alkalommal, az ordinárius
által a Hit Évére meghatározott napokon (például az Úr, a Szűzanya,
a szent apostolok és védőszentek ünnepein vagy Szent Péter
székének ünnepén), ha bármely szent helyen részt vesznek egy
ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán, s ezen felül elimádkozzák a
Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában; – a Hit Éve
bármely szabadon megválasztott napján, amikor hívő módon
meglátogatják a keresztelőkápolnát vagy más egyéb helyet, ahol
elnyerték a keresztség szentségét, amennyiben itt megújítják
keresztségi fogadalmaikat, annak bármely hivatalos formájában.
Azok a hívek, akik valódi bűnbánatot gyakoroltak, ám súlyos okból
nem tudnak részt venni az ünnepi eseményeken (főként a
szerzetesnők, akik örök klauzúrában élnek, a remeték és anakoréták,
a bebörtönözöttek, az idősek, a betegek, és mindazok, akik
kórházakban vagy egyéb ápolási központokban folyamatos
szolgálatban állnak a betegek mellett…) elnyerhetik a teljes búcsút
ugyanezen feltételek mellett, ha lélekben és gondolatban egyesülnek
a jelenlévő hívekkel, különösen azokban a pillanatokban, amikor a
Szentatya vagy a megyéspüspökök szavait közvetíti a televízió,
illetve a rádió, s otthonukban vagy azon a helyen, amelyet
akadályoztatásuk okán nem tudnak elhagyni, elimádkozzák a
Miatyánkot, a Hiszekegyet, annak bármely hivatalos formájában és
más fohászokat, a Hit Éve célkitűzéseinek megfelelően, valamint
felajánlják szenvedéseiket vagy saját életük szükségeit. Sok
kegyelmet a kedves Testvéreknek!
Szerk. Maczej Györgyi

Hirdetések
+ Megkezdődött a Hit éve. Ehhez kapcsolódóan minden
szentmisében a szentáldozás után imádkozzuk: „Krisztus lelke,
szentelj meg engem…” kezdetű imádságot.
+ A Neokatekumenális Út közösség missziós alkalmakat tart hétfőn
és csütörtökön este ¾ 8-kor a Belvárosi plébánián. A programra
Kulcsár Sándor atya és plébánosunk ajánlása mellett várjuk a
testvéreket.
+ Gyűjtést tartunk a katolikus missziók javára jövő vasárnap, 28-án.
+ Két elsőáldozásra felkészítő csoportot indítottunk, mindkettő
alkalmat pénteken délután 2 órakor tartja Hamza Ágnes hitoktató, a
másikat, a Szent Erzsébet Iskolában Harmai Gábor plébános.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le, hogy milyennek képzelik Jézust Zebedeust két fiával.
+ A héten temettük: Baráth Istvánnét.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
hétfő - péntek:este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
vasárnap: ½ 9
Szent István kápolna: hétfő - péntek: ½ 8; 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
Honlapunk címe: www.belvarosiesztergom.hu
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Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor; Szerkeszti a szerkesztő csoport
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.;
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
Tel.: (33) 898 - 124, Mobil: (20) 775 - 2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
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