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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olvasmány: Jer 1, 4-5.17-19

Evangélium: Lk 4, 21-30

2013. február 3.

Szentlecke: 1 Kor 12,31-13,13

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Jövő vasárnap: évközi 5. vasárnap; olvasmány: Iz 6, 1-2a.3-8; szentlecke: 1 Kor 15, 1-11
EVANGÉLIUM (Lk 5, 1-11): Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten
szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába,
amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a
tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – egész éjszaka
fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a
háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát,
hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember
vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait,
Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket
elhagyva követték Jézust.
Elmélkedéshez:
• Jézus szavára vállalom-e a keresztény életet akkor is, amikor az emberileg lehetetlennek, értelmetlennek tűnik?
• Tudok-e, akarok-e bízni Jézus szavában?
• Mit hagyok el, hogy Jézust követhessem?
Gondolat–rovat: Közös égbolt a házasságban (Gondolatok a
jegyeskurzuhozs kapcsolódóan)
A házasságra készülők körében szoktuk feltenni a kérdést: „Ti
miért szeretnétek összeházasodni?” Sokan néznek ilyenkor össze,
és fogalmaznak meg válaszokat. Sok mindent hallottunk már a
pároktól, de nagyon ritkán van olyan megfogalmazás, ami igazán
átfogná a lényeget. Mi is a lényeg? – kérdezik sokan. Beszélgetve
a családi életre készülőkkel, azt lehet elmondani, hogy egyfajta
közös szemlélet az, ami nehezen alakul ki. Erre mondhatnánk,
hogy a közösség kialakulására volna szükség. Itt most a családon
belüli közösségre gondolok, ahol fontosnak tartom a lényeg
bemutatásának érdekében a közös ég szóképet használni.
Mindnyájunkban jelen van az igény, ami arra vonatkozik, hogy
lássam a saját magamat körülvevő világot, és az általam látott
égbolt pedig beborít engem. Ezzel a képpel érkeznek a fiatalok a
házasság küszöbére, és próbálják Isten szent színe előtt életüket
eggyé fűzni. Sok nehézség adódik, melyek sorában a közös
szemléletet szeretném most kiemelni. Az előzőekben említett
egyéni látásmódok összekapcsolása sok esetben nehézségekbe
ütközik azoknál, akik a tudatos, kitartó, áldozatos tettek nélkül
próbálkoznak. Mire is volna szükség? Elsősorban egy közös
Istenkeresésre, mely segít abban, hogy az egyéni szemléleteken
túlmenően a kettőjük közötti közösség kialakulhasson. Gyökössy
Endre református lelkész könyvének szavaival élve: ilyenkor
alakul ki az, amikor az Isten belép a pár életébe és már ketten
lesznek hármasban. Sokan gondolják azt, hogy ebben az esetben
már megszűnik az egyéni élete a pároknak, és ez valamilyen
veszteséggel jár. Pont ellenkezőleg. Ez segít előre ahhoz, hogy
megtapasztalhassuk azt a szeretet, melyet lelkünkből fakadó
inspirálásból keresünk, és szeretnénk betölteni. A töltekezés egyik
lehetősége ez, melyben Isten megadja mindazt, amire szükségünk
van a családunk közösségében. Úgy gondolom, hogy ha egy
elkötelezett pár közösen tud felnézni az őket beborító Isten
égboltjára, akkor nagy lehetőség van arra, hogy közös
szemlélésük a két fél által egységgé alakuljon. Nagyon gyakran
találkozom azzal, hogy ezt a helyzetet annyira messzinek és
irreálisnak tartják a párok, hogy nehezen hoznak olyan
áldozatokat és lépéséket, mely ehhez az állapothoz vezetnek.
Miért? Alapvetően a félelmet lehet megemlíteni. Sokat fejlődött a

társadalom, és sok lehetőséget ad és ígér az egyének számára is.
Régen – háborús és igen nehéz életkörülmények miatt – az
egymásra utaltság és egymásba kapaszkodás sok olyan helyzetet
hozott, amikor feltétlen bizalom által megtartották egymást a
párok. Persze nem lehet általánosítani, de azokat a plusz
lehetőségeket, amit a mai társadalom kínál, nehéz jól és helyesen
értelmezni magunk számára, ha közben Istent is szeretnénk
követni. A lehetőségek sok mindent betöltenek és sok mindent
adnak, amit önállóan meg lehet élni. Viszont a lelkünk mélyében
meg-megjelenik az a vágy és fokozódó ösztönzés, mely arra lendít
minket, hogy töltekezzünk azzal, amire neki, a léleknek szüksége
van. Nagyon egyszerűnek hangzik az a kifejezés, hogy persze a
szeretet mindennél fontosabb. Még nálam is? Magam számára, de
önmagamnál fontosabb? Hát itt sok esetben megremegnek a
kemény akarattal rendelkező személyek. Elvesztem önmagam és
egyéniségem, akkor pedig elvesztem azt a lehetőséget, hogy
önmagam legyek. Ez veszteség számomra. Értse meg a másik,
hogy… Ő sokat megért és én is megérthetem őt, de valóban közös
ég borít be minket, vagy az én egem és a te eged van egymás
mellett és át- átnézve dicsérjük annak csillagait, fényeit, de közös
eget azt azért nem igazán szeretnénk. Úgy vélem ezért fontos az,
hogy Istennel élő kapcsolatunk fejlődjön olyannyira jelentőssé és
fontossá számunkra, hogy a feltétel nélküli, elfogadó, önmagunkat
és életünket tenyerébe téve megtartó, betöltő szeretetét meg
tudjuk tapasztalni. Ehhez ugyan arra van szükségünk, mint a
házasságban. Belső intimitás, bizalom, szeretetből fakadó
cselekvések.
Tóth László

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Ismeret-rovat: Balázs-áldás és Szent Balázs püspök
Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon
végzi az Egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére, aki
Diocletianus és Licinius római császárok idején élt. Szent Balázs
a 3. század második felében élt, és 316 körül szenvedett
vértanúhalált. Szülővárosában, az örményországi Szebasztéban
eredetileg orvosi gyakorlatot folytatott. Mivel azonban igen
vallásos életet élt és a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot
fordított a lelki sebek behegesztésére is, a következő
püspökválasztás alkalmával a város püspökévé választották.
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Konstantin császár társuralkodója, Licinius keresztényüldözései
idején Balázs a hívei kérésére egy barlangba menekült, melyet
csak gyógyulást kereső beteg vagy sebesült vadállatok látogattak.
A legenda szerint szerette az állatokat, azok barlangja köré
csoportosultak és áldását várták, valamint védték, őrizték. Egy
asszony malacát elvitte egy farkas, de a szent imádságára vissza is
vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már börtönben
levő püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki
hasonlóképpen hozzá folyamodik. Több gyógyítást vitt véghez.
Egyszer 2 égő gyertyát kereszt alakban egy gyerek álla alá tartva
mentette meg, aki a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott. Ha
valaki torkán szálka akadt meg, már a 6. században ezt kellett
mondani: „Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le,
vagy föl!” Nyugaton is elterjedt tisztelete, majd a 13. században
általánossá vált. Akár ember, akár állat betegedett meg, gyertyát
áldoztak Szent Balázs tiszteletére. Szent Balázs napján
vízszentelés is volt, amely vízzel megszentelték a templom elé
hajtott állatokat. Sok csodás közbenjárásáért a 14 segítő szent
közé számítják. Szent Balázs a torokfájásban szenvedők és a
birkanyírók védőszentje, de beteg szarvasmarhák gyógyulása
végett is hozzá fohászkodnak, az ő nevében megáldott vízzel
gyógyítva a barmokat. Pártfogója a diákoknak, az orvosoknak és a
muzsikusoknak is. A művészetben birkanyíró ollóval ábrázolják,
más képeken vadállatoknak oszt áldást; néha barlangjában látjuk,
vadállatok társaságában. A szent ünnepnapjához fűződő egyik
népszokás a ma már alig gyakorolt balázsolás: maskarába öltözött
gyerekek csákóval, süveggel a fejükön végigjárták a falut, új
diákokat toboroztak és adományokat szedtek, ami a tanítók,
iskolamesterek jövedelemének kiegészítését szolgálta. Szintén
balázsolásként ismert az a szokás, melynek során a torokfájósokat
parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat,
betegséget okozó gonoszt elűzzék.
(összeállította a Szerk.)
Gondolat-rovat: „Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol
én vagyok, ott lesz a szolgám is”
Ki a szolga? Kicsi a Te szolgád Uram, méltó, hogy megalázzák,
és semmibe vegyék az emberek, hogy a szenvedés megtörje, de
Veled együtt majd új életre kel, föltámad és megdicsőíted őt a
mennyben. Megtanítod vele, hogy majd az igazat és a gonoszat is
megítéled, de nem igazságtalanul, mint ahogy azt az emberek
teszik. Jobb a szolgának az utolsó helyen követni az egyetlen igaz
Istent, mint elsők közt a gonosz pompájában tündökölni. Most
látszólag szenved és szégyent vall, de nem bosszankodik, mert
tudja sok erény birtokába jut majd így. Mit ártana neki az emberi
bántó szó?! Nyugodt ő mert tudja, az Úr mindent lát, ismeri a
gonoszak és az igazak szándékát. Boldog a Te szolgád üldözötten
is, hiszen ez a jele annak, hogy Isten gyermeke és nem e világé. A
világ mindig talál majd embereket, okot, helyzetet, hogy üldözze
őt azért, hogy megzavarja a Krisztus felé való törekvésében.
Szolgálód viszont tovább fog küzdeni a világ ellen, mert a benne
élő Krisztus erősebb mint a világban uralkodó gonosz. Nem lesz
nyugta neki itt e földön, mert Krisztust akarja kialakítani
szívében. Viszont öröm neki így szenvedni – igazságtalanul de az
Igazért! Üldözi őt a világ, de nem engedi az Úr, hogy ebbe
belefáradjon, segíti őt, hogy boldogan viselje, tudtára adva,
mindezt el kell szenvednie, hogy a szeretet által eggyé váljon
majd azzal akit szeretett, akiért szenvedet. Szívesen visel majd
minden nélkülözést, bántalmat, megaláztatást. Az Úr ismerte
mindvégig szolgája szívének összes titkát, cselekedeteiben rejlő
szándékát! Ezért rövid földi szenvedése után bőségesen megfizet
neki az Atya, mert annál lesz örök lakóhelye, akinek egész
életében szolgált!
V. Alexandra
A Szentatya imaszándékai február hónapra:
Általános: Hogy a menekült családok, különösen az anyák
támogatásra és társakra leljenek nehézségeik közepette.
Missziós: A viszályok között élőkért, hogy a háború és
szembenállás közepette élő népek ráleljenek a békés jövő felé
vezető útra.

A hét liturgikus ünnepei:
5-én (kedden): Szent Ágota
6-án (szerda): Miki Szent Pál és vértanútársai; Szent Dorottya
Ismeret-rovat: Szent Dorottya a négy szűz vértanú egyike volt a
keresztény hagyományban. Legendája úgy tudja, hogy a kisázsiai
Kappadókiában látta meg a napvilágot egy keresztény polgár
harmadik lányaként. A lány fiatalon megismerkedett a keresztény
tanítással és odaadó hívéül szegődött. Az antik világ e szegletében
nagyon sok híve volt Jézusnak, talán nem véletlen, hogy nagyon
sok szent és vértanú innen, a mai Törökországból származott.
Dorottya halálát az okozta, hogy elutasította a helyi uralkodó
közeledését, arra hivatkozott, hogy ő Krisztus jegyese. A király
mérgében el akarta pusztítani a lányt. Először forró ónnal teli
kádba vettette, de Dorottya sértetlen maradt. Ezután kilenc napra
börtönbe vetette, de a lány ott sem tört meg, és éhen sem halt,
mert angyalok táplálták. Miután továbbra sem engedett hitéből,
sőt azt állította, hogy Krisztus kertjében szokott rózsát és almát
szedni, kínzói vasgerebennel ütlegelték. Ezek után bíró elé
hurcolták, aki halálra ítélte. Elítélője gúnyosan azt kérte tőle, hogy
égi jegyesétől küldessen néki azokból a rózsákból, almákból.
Dorottya a feljegyzések szerint 303 körül halt meg. Lefejezése
után csoda történt: egy égi gyermekküldönc jelent meg a bíró előtt
egy virágokkal és gyümölcsökkel teli kosárral. Ez a jelenet olyan
nagy hatást gyakorolt Dorottya bírájára, hogy ő is megtért.

Hirdetések
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása, akik
ezt kérnék azok időpontot a plébános atyával egyeztetni
szíveskedjenek.
+ Február 5-én, kedden, délután 5 órakor kerül sor a Laskai
Osvát Antikváriumban Csicsay Alajos Burián László című
könyvének bemutatójára. A könyvet Beer Miklós, a váci
egyházmegye püspöke ismerteti.
+ Február hónap folyamán szeretnénk elkezdeni az idei plébániai
jegyeskurzust. 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, amikor Simon Jézus szavára kiveti a hálót.
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 kereszteltük: Hetves Félixet.
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
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007
www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu

