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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: MTörv 6, 2-6

Évközi 31. vasárnap

2012. november 4.

Szentlecke: Zsid 7, 23-28

A zsoltár válasza: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
EVANGÉLIUM
Szent Márk könyvéből (Mk 12, 28b-34)
Abban az időben: Egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld,
Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden
erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” Az írástudó erre azt
válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes
elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres
áldozatnál.” Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki
föltenni.
Elmélkedéshez:
• Mi következik számomra Jézus kettős szeretetparancsából?
• Mit jelent nekem az istenszeretet, Istent szeretni?
• Hogyan szerethetem magamat helyesen, amiből a másik ember megfelelő szeretete is fakad?
Beszámoló -rovat: Ez az a nap
A budapesti Papp László Sportarénába özönlenek az emberek.
Fiatalok, idősek, családosok, egyedülállók. Az ország minden
tájáról, magyarlakta területekről és európai országokból, sőt
messzebbről is érkeznek – több nemzetet, felekezetet és
generációt képviselve: fiatalok, idősek, családosok, egyedülállók.
Van, aki egyedül érkezik, van, aki a családjával, barátaival, tömött
buszokkal. Mi az, ami mégis közös lehet bennük, és mi vonzotta
ide őket egy ilyen gyönyörű napsütéses őszi szombaton? Egy
elkapott párbeszédből megtudhatjuk: „Ők mind keresztények?”
„Igen.” – hangzik a válasz. Több ezres tömegben állok,
színvonalas koncerteket hallgatok. A jegyet barátaimtól kaptam,
örömmel indultam neki ezen a szombati napon én is az útnak,
nyitott szívvel, leporolva magamról a szürke hétköznapok porát.
Lent a fiatalok táncolnak, körben a stadion ülőhelyein a
nézőközönség nyugodtabban ünnepel. Ünnepelni jöttünk.
Ünnepelni azt, hogy bár különbözőek vagyunk, az meghívásunk
egy reményre szól. Ünnepelni azt, hogy Krisztussal élni öröm és
békesség. „Ez az a nap, mit az Úr rendelt, egy szívvel mondjuk,
hogy jöjj vissza már, jöjj el Uram, jöjj el úgy várunk!” Ez a dal
lett az Ez az a nap rendezvény mottója, amit László Viktor és
csapata évek óta megrendez. Magával ragadnak az előadások, a
dalok szövege, a dicsőítésben rejlő erő. A dalok Jézus Krisztusról,
közös reménységünkről, hitünkről szólnak. Zsoltárok és a Biblia
sorait zengve megerősödik a lelkünk, rajta keresztül szól hozzánk
az üzenet: az Örömhír, reménységet sugallnak, buzdítanak és
vígasztalnak. Magyar és külföldi előadók szólalnak fel, világi és
egyházi elöljárók, különböző felekezetekből. Ünnepelni jöttünk,
de ugyanakkor kérni is jöttünk. Kérni azt, hogy a népünk,
nemzetünk, országunk megújuljon: hitben, reményben és
szeretetben. Megindító volt számomra a közös ima, amin részt
vehettem. A színpadon katolikus pap, protestáns egyházi vezetők,
más felekezetek egyházi vezetői saját szavaikkal kértek áldást
országunkra, a fiatalságra, a családokra, vezetőinkre. Az
imádságot a romaság képviselőjeként egy fiatal férfi zárta, akivel
az összes jelenlevő együtt imádkozta a Miatyánkot. A
gyermekeknek a Napraforgó játszóház munkatársai és önkéntesei
biztosították külön teremben a nekik való programot. Az
evangéliumi üzenet, bohócműsor, közös játék csak ízelítő
mindabból, amiben itt részesedhettek a gyerekek. Azt hiszem
minden életkorú és felekezetű ember, aki Istenre nyitott,
megtalálhatta a programok közül a neki valót.
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Különbözőek vagyunk, ez nem vitás. Az azonban, hogy tudunk
együtt imádkozni, összejönni és ünnepelni, jel lehet a körülöttünk
élők számára. Jel, amire az országunknak és népünknek nagy
szüksége van. Mindannyiunknak szükségünk van az örömhírre,
Isten megváltó szeretetére és arra, hogy közösségben is
megélhessük a hitünket. Hazafelé úton a barátaimmal arról
beszélgettem, hogy az ünnep nem tart örökké és sajnos vége. Jó
lenne még itt maradni, és bátorítani, erősíteni egymást. De
feltöltődve jöhetünk el, és megoszthatjuk ezt az örömöt és
tapasztalást másokkal is. Hálás vagyok, hogy részt vehettem az Ez
az a napon és örülök, hogy nincs vége, mert találkozhatunk majd
jövőre újra. Ha felkeltettem az érdeklődésedet/üket, szeretettel
várunk jövőre. Hogy hol és mikor, az egyenlőre szervezés alatt, és
írunk majd arról ezeken a hasábokon. Akit bővebben érdekel, az
többet olvashat az Ezazanap facebook oldalán és az interneten.
Tóthmajor Katalin
Meghívó: A Laskai Osvát Antikvárium szeretettel meghívja Önt
és kedves családját 2012. november 9-én, pénteken este ½ 6-ra a
SZÁMONTARTVA című könyv bemutatójára. Prevozné Balogh
Irén és Rostás Gábor könyve Balogh István, a hadifogságot és az
ÁVH börtönét megjárt katolikus pap életét mutatja be rendkívül
lebilincselő módon, sok képpel illusztrálva.
Történelmi bevezető előadást tart és a könyvet méltatja: Dr
Székely János püspök atya; Személyes élményeiről beszámol:
Prevozné Balogh Irén a könyv írója A helyszínen (Esztergom,
IV. Béla király u. 6.) lehetőség lesz a könyv megvételére, és dedikáltatására is.
Imaszándékok:
+ hogy az Evangéliumtól ihletett család az evangelizáció eszköze
legyen, s az emberiséget a népek igazi családjává alakítsa
+ hogy a média – a keresztények cselekvő részvétele által –- legyen a
missziós evangelizálás eszköze
A hét liturgikus ünnepei:
november 5., hétfő: Szent Imre ünnepe
november 9., péntek: a Lateráni Bazilika felszentelésének
ünnepe, a lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház, az
„összes templomok anyja és feje” fölszentelésének ünnepnapja.
A 12.század óta él az a hagyomány, amely ezen a napon tartja a
Nagy Konstantin által épített lateráni Bazilikának ünnepét. Nem
tudjuk, mely napon szentelték föl a Bazilikát (324 k.), de a
kalendáriumok a 11. századtól november 9-re írják.
november 10., szombat: Nagy Szent Leó pápa emléknapja
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Imaszándékok november hónapra:
A Szentatya imaszándéka: Az Evangélium szolgálóiért, hogy a
püspökök, papok és az Evangélium minden szolgálója bátran tegyenek
tanúságot a megfeszített és feltámadott Úr iránti hűségükről.
Missziós imaszándék: A zarándok Egyházért, hogy a földi
zarándokútját járó Egyház világosságként ragyogjon a nemzetek előtt.

Ismeret-rovat: A hit világossága értékes kincs (XVI. Benedek
pápa)

Október 28-án, vasárnap délelőtt fél 10-kor kezdődött a Szent Péter-bazilikában az ünnepélyes szentmise, amellyel a Szentatya lezárta a XIII. rendes püspöki szinódust. A világ öt földrészének
főpásztorai október 7-én gyűltek össze a Vatikánban, hogy megvitassák az új evangelizáció kihívásait, legfőbb feladatait.
A Szentatyával együtt misézett háromszáz bíboros, püspök és pap;
ötezer hívő töltötte meg a Szent Péter-bazilikát. Homíliájában a
Szentatya ismételten leszögezte: az egyház feladata az
evangelizáció és minden keresztény kötelessége, hogy örömmel
hirdesse az evangéliumot. A hívek könyörgései között arab nyelven is elhangzott egy fohász Szíria és a Közel-Kelet békéjéért.
XVI. Benedek pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból kiindulva
a vak Bartimeust állította példaképként korunk emberei elé: elveszítette reményét és élete értelmét, de az Úrra bízta magát és viszszanyerte teljes méltóságát, beállt Jézus tanítványai közé.
(Magyar Kurir)
Ismeret-rovat: Halloween
Halloween nem ártatlan ünnep, hanem az ezoterikus világ szilvesztere – fogalmaz a Római Főegyházmegye Romasette című
lapjának cikkírója.
A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, a boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben öszszemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a
keresztény halottak napja – olvasható a Wikipédián. Az ünnepet
elsősorban az angolszász országokban tartják, de mára világszerte
elterjedt. Ünneplése ellen ugyanakkor számos országban tiltakoznak. A dél-oroszországi Krasznodari határterület oktatási minisztériuma idén betiltotta a Halloween ünneplését a több mint ötmilliós lakosságú régió iskoláiban. Hivatalos levelükben pszichológusok és pszichiáterek véleményét idézik, melyek szerint az ünnep komolyan veszélyezteti a gyermekek szellemi egészségét. „Az
ilyen ünnepségeken részt vevő gyermekeknél gyakori a félelem,
az érzelmek elfojtása, az agresszió, az öngyilkossági hajlam.” A
tiltakozáshoz a helyi ortodox egyház képviselői is csatlakoztak,
akik szerint Halloween „a halál és a sátán kultuszának ünneplése”.
Az ünnep a kilencvenes évek végén jelent meg Oroszországban;
2003-ban a moszkvai nevelési hatóság is betiltását javasolta az
általános iskolákban. Az elmúlt napokban a lengyel katolikus
egyház is élesen bírálta a Lengyelországban is teret nyerő ünnepet. A varsói érsekség honlapján üzenetben figyelmeztet, hogy az
Egyesült Államokból érkező, és a lengyel fiatalok közt is egyre
népszerűbbé váló Halloween az okkultizmust és a mágiát népszerűsíti. „A Halloween a pogány szellemtiszteletben és egy kelta halálisten kultuszában gyökerezik” – mutat rá az üzenet. Hozzáteszi:
Anton LaVey, a modern sátánizmus alapítója a sátánimádat legnagyobb ünnepének tekintette a Halloween-éjszakát, amely számos erőszakos és okkult cselekménynek ad teret. Az Egyház nyíltan elítéli az ilyen gyakorlatot, amelyet ellentétesnek tart a keresztény hivatással és az Egyház tanításával – olvasható a lengyel érsekség üzenetében. A fülöp-szigeteki egyház is erős fenntartásának adott hangot Halloween ünnepének és rítusainak terjedése
miatt. A délkelet-ázsiai országba többnyire kereskedelmi okokból
érkezett a Halloween megünneplése a nyugati média és az Egyesült Államoktól való kulturális függőség miatt; elsősorban Manilában és a nagyobb városokban terjedt el. Számos püspök és pap
aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a gyermekeket és a fiatalokat
megfertőzhetik a gonoszt, a szellemeket, a boszorkányokat és a
mágiát népszerűsítő halloweeni praktikák. A Zenit cikke arra fi-

gyelmeztet, hogy a fiatalok ezotériához, okkultizmushoz való közeledését a Halloween kapcsán nagyban elősegítheti az internet. A
fiatal – talán puszta kíváncsiságból – rákeres a Halloweenre, például mert ötletet keres egy jelmezhez vagy töklámpáskészítéshez.
A talált oldalakon aztán nemcsak a Halloweenről és az ezotériáról
kap információkat, hanem az október 31-i éjszakai mágikus szertartásokról is. A varázserő mindig is a mesevilág része volt, ám
nagy a különbség az ártatlan, mesebeli varázslat és a babonásmágikus cselekedetekre szóló hívogatás között. Ezért nem lehet
Halloweent egyszerűen pótfarsangnak felfogni. Az ártalmatlannak
tűnő ünneplés veszélyes lehet. A megoldás: erősítenünk kell a fiatalok kritikai érzékét, és segítenünk kell őket, hogy ne fogadjanak
el gyanútlanul semmiféle, látszólag az ünnephez kapcsolódó,
megtévesztő üzenetet.
(Szerk. Magyarkurir cikk szerk. vált.)
Beszámoló-rovat: Ifjúsági közösség
Ifjúsági közösségünk tagjai tavaly vagy az előző években
részesültek a bérmálás szentségében. Szeptemberben Harmai
Gábor atya meghívására gyűltünk össze, és együtt
megfogalmaztuk, hogy jó lenne a bérmálkozási felkészítés után is
együtt maradni és a plébániai életben aktívan részt venni. Szűcs
Ádám és jómagam önkéntesként csatlakoztunk Gábor atya
felkérésére a szervezőkhöz.
Szeretnénk a fiatalokat egymást erősítve, tanúságtételünkkel és a
közös ima erejével Istenhez közelebb vezetni. Szeretnénk, ha a
volt bérmálkozók csapata közösséggé formálódna és
megerősödne. Terveink között közös imádság, beszélgetés,
bibliaolvasás, szerepelnek. Ugyanakkor lehetőségünk van közös
szabadidős tevékenységekre is, mint filmklub szervezése, közös
főzőcskézés, kirándulásokon való részvétel, előadások látogatása.
Közösségi összejövetelünk minden héten pénteken ½ 6-kor
kezdődik a belvárosi plébánia hittantermében. Szeretettel várunk
minden fiatalt, aki szívesen csatlakozik hozzánk. Jelentkezni,
érdeklődni Gábor atyánál mise után, vagy a plébánia
telefonszámán lehet.
Tóthmajor Katalin
Hirdetések:
+ A mostani perselybevételt a Belvárosban a Gyakorló Iskola
hittankönyveinek megújítására ajánljuk föl.
+ A Neokatekumenális Út Közösség missziós alkalmakat tart
plébániánkon hétfőnként és csütörtökönként este ¾ 8-kor.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le, hogy az evangéliumban hallott történet alapján Jézust,
amikor az írástudóval beszél.
+ A Missziós gyűjtésre a Belvárosban 38810 Ft, a Vízivárosban 72300
Ft gyűlt össze.
+ A belvárosi képviselőtestület 5-én, hétfőn, este 6 órakor tartja
következő ülését, a vízivárosi képviselőtestület 8-án, csütörtökön, este
½ 9-kor.
+ Akik november 1 és 8 között a temetőt látogatják és imádkoznak az
elhunytakért, teljes búcsút nyerhetnek. Ennek feltételei: gyónás, áldozás
és imádság a pápa szándékára.

A héten temettük: Szászi Miklósnét, Lauber Mártonnét és Bugyi Jánost
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; szombat: este 6 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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