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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: Iz 62, 1-5

Evangélium: Jn 2, 1-12

2013. január 20.

Szentlecke: 1 Kor 12, 4-11

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
Jövő vasárnap: évközi 3. vasárnap; olvasmány: Neh 8, 2-4a.5b.8-10; szentlecke: 1 Kor 12, 12-30
EVANGÉLIUM (Lk 1, 1-4; 4, 14-21): Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk
maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve
mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire
megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel
beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás
próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam.
Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy
szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A
zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”
Elmélkedéshez:
• Csak a véletlen műve volt-e, hogy Jézus éppen ezt az izajási részletet találta meg?
• Nem csak utópia-e, amiről Izajás és Jézus beszél?
• Engem megérint-e, és indít-e valamire ez az izajási idézet?
Gondolat-rovat: Néhány gondolat a jegyes oktatásról
A jegyes oktatással kapcsolatosan hadd írjak néhány szót, mint
istenes ember és öreg házas. Teljesen megértem, hogy a mai
össze-vissza világban nem csak magára, hanem még másra nézve
is kötelességet, felelősséget vállalni nincs a fiataloknak kedve.
Változnak a körülmények, a szokások, az ízlések. Ki tudja, mi
lesz 10, 20, 50 év múlva? Senki. Annyi a rossz példa. Főleg az
interneten, a bulvárban. De ami az embernek lehetetlen, Istennek
lehetséges! Ezért Egyházunk bölcsen csak „közreműködik” a
házasságkötésnél. Annyira biztos, hogy Isten Házában, Isten előtt,
két szív szerelmes fogadalmára föltétlen kiárad Gondviselő
Istenünk, a Szeretet Istenének áldása! Rajtuk is marad. De ezt
tudni kell hittel kérni, hát ebben segít a jegyes oktatás. Ez annyira
fontos, hogy ha utólag bebizonyosodik a kimondott szavak
őszintétlensége, vagy kényszeres állapota, az Egyház
érvénytelenítheti a házasságot. A tudatos gyermeknemzésre
készülés és annak pillanatai a végtelenség mámorába emelik a
házasokat. Még ha nem is gondolnak a gének továbbörökítésére.
Ehhez képest a szex csak az érzékek játéka. A gyermeknevelés a
családban részvétel Isten teremtő, alkotó munkájában, igen
megtisztelő szinten! Ezekről kell lemondani egy papnak a
nagyobb jó reményében. De mindez elvész azoknak is, akik
alkalmi kapcsolatokban tengődnek reménytelenül. A szabadság
elveszti értelmét, és marad a magány. Sajnos mindazok is csalódni
fognak, akik saját erős akaratukban, soha el nem múló
szerelmükben bízva csak polgárilag házasodnak. Egyedül Isten
végtelen, gondviselő szeretete tudja azt megadni egy családnak,
ami bármikor, bármely körülmények között az együtt maradáshoz,
sőt, a boldogsághoz szükséges, míg az ásó-kapa-nagyharang el
nem választ egymástól.
Kardos Tamás
Kedves testvérek figyelmébe ajánljuk a kezdődő ökumenikus
imahétről szóló összeállításunkat, ami segítséget adhat ahhoz,
hogy megfelelő lelki, gondolati összeszedettséggel vehessünk részt
az imaalkalmakon.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

Ima program ajánló: Ökumenikus IMAHÉT A Krisztus-hívők
egységéért
KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREK!
A teremtett világ szépsége és gazdagsága Isten bölcsességét és
jóságát hirdeti. Az ember azonban nem csupán a természetes ész
fényénél keresheti az Alkotót. Teljesebb, biztosabb, igazabb
módon ismerhetjük meg Őt a kinyilatkoztatásból. A mindenség
teremtője ugyanis személyes kapcsolatba kívánt lépni az
emberrel. Szeretetére választ kell adnunk egyénileg és
közösségileg egyaránt. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és
minden erőnkből viszont kell szeretnünk a Mindenhatót.
Hódolatunkat fejezzük ki iránta az istentisztelet végzésével,
amikor lélekben és igazságban imádjuk őt. De Krisztus feltárta
előttünk, hogy Isten iránti szeretetünk megvalósulhat
embertársaink segítésében is: „Amit e legkisebb testvéreim közül
egyel is tettetek, velem tettétek” – tanította. Az Isten szabadító
jóságát megérző ember tudja és akarja szeretni Urát és szeretni
embertársát. Ez a törvénynek és a prófétai tanításnak is a
lényege. Aki eszerint jár, az szabadságban, szeretetben és az Úr
előtti alázatban jár. Ez az alázat azonban nem megalázó, hanem
reményteljesen felemelő. Aki az Úr előtt hajt fejet és térdet, az
könnyebben tud ellenállni annak, hogy illúziók, önpusztító
indulatok és a teremtett világot, benne az embertársat sértő
ambíciók előtt hajtson fejet. Változó világunkban valami nem
változik. 2013-ban is arra hív a bennünket az ökumenikus
közösségben is megszólító Szentlélek, hogy figyeljünk akaratára,
mert nem mondott le rólunk. Nem mondott le a teremtett világról
sem s abban különleges szerepet ad nekünk. Küldetésünk van,
amelynek betöltése jelenti életünk méltóságát és boldogságát.
Erre az útra lép az, aki minden nap tudni akarja, hogy mit kíván
tőle az Úr és ahhoz igazítja lépteit. Így járjuk az Imahét
istentiszteleteit és így éljük meg életünk mindennapjait.
Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás
A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia
elnöke

Steinbach József
református püspök
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának
elnöke

(Forrás: MKPK és MEÖT, IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért c. kiadványa)
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ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET
BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

(VII. kerület, Városligeti fasor 17-21.) 2013. január 20. vasárnap
18 óra
Az igehirdetést a hagyományoknak megfelelően Dr. Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint a MEÖT elnöke,
Steinbach József református püspök végzi. A liturgiában a
tagegyházak vezetői is részt vesznek.
A 2013-ban, a koreai Busanban rendezendő Egyházak Világtanácsa
10. Nagygyűlésének főtémája így hangzik: „Élet Istene vezess
bennünket igazságosságra és békességre”. Ez egybecseng a
Szentháromság Isten képével, aki együtt jár az emberiséggel a
történelemben, miközben meghívja a népeket, hogy egymással
partnerségben járjanak. Az Imahét nyolc altémái, amelyek az úton
járás különböző módozatairól beszélnek, képessé tesznek
bennünket arra, hogy a hiteles keresztyén tanítványság különböző
szempontjaira fordítsuk figyelmünket, amelyek végül is a helyes
ösvényen az életre vezetnek (Péld 12, 28a). Első nap: Beszélgetés
az úton. A párbeszéd és a beszélgetés gyakorlatának fontosságát
gondoljuk át ezen a napon, amely az elválasztó falak legyőzésének
az eszköze. Mind az ökumenikus mozgalomban, mind pedig a
világszerte zajló felszabadítási küzdelmekben a beszédnek és a
figyelésnek a képessége lényegi elem. Ilyen hiteles beszélgetésben
világosabban tudjuk felismerni Jézus Krisztust. Második nap:
Úton Krisztus megtöretett testével. A keresztre feszített Krisztus és
a világ megtöretett népei, mint amilyenek a dalitok is, közötti
szolidaritás elismerésével, mint Krisztus népe közösen igyekszünk
megtanulni azt a mélyebb szolidaritást, amelybe mi magunk
nyerünk meghívást. Különösen az eucharisztia és az igazságosság
kapcsolata nyílik meg számunkra és mindazoknak a
keresztyéneknek a számára, akik arra nyernek meghívást, hogy az
eucharisztikus életnek a gyakorlati módjait fedezzék fel a világban.
Harmadik nap: Úton a szabadság felé. Ma arra nyerünk
meghívást, hogy azoknak a közösségeknek a küzdelmét
ünnepeljük, akik világunkban elnyomottak. Ilyenek például az
indiai dalitok, akik mindaz ellen tiltakoznak, amely szolgasorban
tartja őket. Mint olyan keresztények, akik nagyobb egységre
kötelezték el magukat megtanuljuk, hogy az embereket elválasztó
erőknek a lerombolása lényegi része az élet teljességének és a
Szentlélekben való szabadságnak. Negyedik nap: Úton, mint a
föld gyermekei. Az Isten teremtett világában való helyünk
tudatossága összehoz bennünket, amint megérezzük, hogy függő
viszonyban vagyunk egymással és a teremtett világgal. Eltűnődvén
a környezetvédelem sürgős felhívásán, valamint a javak igazságos
elosztásán, továbbá tekintettel a föld gyümölcseire a keresztyének
bizonyságtévő életre nyernek elhívást a biblikus „Jubileumi év”
szellemében. Ötödik nap: Úton Jézus barátaiként. Ma az emberi
barátság és szeretet bibliai képére figyelünk, amely modellje az
Isten emberek iránti szeretetének. Annak megértése, hogy Isten
szeretett gyermekei vagyunk, következményekkel jár Jézus
közösségén belül. Az egyházban a kizárólagosságnak minden
megjelenése ellentmondásban áll azzal a közösséggel, amelyben
mindenki egyenlően Krisztus barátja. Hatodik nap: Úton,
akadályokon át. Istennel járni azt jelenti, hogy átlépni azokat az
akadályokat, amelyek megosztják és sértik Isten gyermekeit. A mai
bibliai olvasmányok azokat a különböző helyzeteket vizsgálják,
amelyekben az emberi akadályok legyőzetnek. Ezek csúcspontja
Pál apostol tanítása:” Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg,
Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem
görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” Hetedik nap:
Úton szolidaritásban. Alázatosan járni Istennek azt jelenti,
szolidaritásban járni mindazokkal, akik az igazságosságért és a
békéért küzdenek. A szolidaritás megélésének természetesen nem
csak az egyéni hívek számára van mondanivalója, hanem a teljes
krisztusi közösség természete és missziója számára is. Az egyház
arra nyert elhívást és arra nyer felhatalmazást, hogy osztozzon
mindenek szenvedésében, a szegények, a szükségben lévők és a
kirekesztettek ügyének képviselésével és az irántuk való
gondoskodással. A keresztény egységért való imádságunknak ez
szerves része. Nyolcadik nap: Ünnepelve az úton. A mai nap
bibliai textusa az ünneplésről szól. Nem az elért siker
ünneplésének értelmében, hanem abban az értelemben, hogy az

ünneplés az Istenben és az Isten igazságosságában való reménység
jele. Ennek megfelelően egységéért folytatott Imahét annak a
reménységnek a jele, hogy a mi egységünk egyszer valósággá lesz
akkor és úgy, ahogy az Istennek tetszik. Tehát amit Isten elvár
tőlünk ma az, hogy az igazságosságnak, irgalmasságnak és
alázatosságnak az ösvényén járjunk. A tanítványságnak ez az
ösvénye Isten uralmának a keskeny útján való járást jelenti, nem
pedig a mai birodalmak széles országútjait. A jogrend ösvényén
való járás kemény harcot és az elszigeteltség nehézségét jelenti,
amely együtt jár a tiltakozással és azzal a veszéllyel, amely az
„erők és hatalmak” (Ef 6, 12) ellenállásban rejlik. Ez különösen is
igaz akkor, amikor azokra, akik felemelik hangjukat az
igazságosság mellett, úgy tekintenek, mint bajkeverőkre és
olyanokra, akik megzavarják a békét.
(Forrás: MKPK és MEÖT, IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért c. kiadványa)

Az ökumenikus imahét esztergomi alkalmai a következőek szerint
lesznek:
Január 20. (vasárnap), este 6 óra: Bazilika, igét hirdet:
KLIMENTNÉ FERENCZY ANDREA evangélikus lelkész
Január 21. (hétfő), este 6 óra: Görög katolikus templom, igét
hirdet: DR. HARMAI GÁBOR plébános
Január 22. (kedd), este 6 óra: Evangélikus templom, igét hirdet:
ÁGOSTONNÉ APÁTI GABRIELLA református lelkész
Január 23. (szerda), este 6 óra: Szent Anna (Kerek) templom,
szolgálnak: a különböző felekezetek püspökei
Január 24. (csütörtök), este 6 óra: Református templom, igét
hirdet: POKRIVA LÁSZLÓ plébános
Január 25. (péntek), este 6 óra: Vízivárosi templom, igét hirdet:
ÁGOSTON CSABA református lelkész
Január 26. (szombat), este 6 óra: Szentgyörgymezői templom,
igét hirdet: DR. PAPP SZABOLCS görög katolikus paróchus
Január 27. (vasárnap), délután 5 óra: Kertvárosi templom, igét
hirdet: HORVÁTH ISTVÁN káplán

Hirdetések
+ Az ökumenikus imahét folyamán (január 20-27) a Belvárosi
templomban hétköznaponként este nem lesz szentmise.
+ Februárban szeretnénk elkezdeni az idei plébániai
jegyeskurzusunkat. Kérjük a kedves testvéreket, hogy bíztassák
a környezetükben élő házasságra készülő párokat, együtt
járókat,
elkötelezettséget
nehezen
vállalókat,
hogy
jelentkezzenek a felkészítő alkalmakra! Jelentkezni a plébánián
lehet.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le Jézust, amikor tanított a zsinagógában.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
hétfő - péntek:este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 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 kápolna)

A héten temettük: Szénási Gusztávnét.
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
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
Tel.: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841
(Bankszámlaszámaink megváltoztak!!!)
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007
www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu

