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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Iz 6, 1-2a. 3-8

Evangélium: Lk 5, 1-11

2013. február 10.

Szentlecke: 1 Kor 15, 1-11

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
Jövő vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA; olvasmány: MTörv 26, 4-10; szentlecke: Róm 10, 8-13
EVANGÉLIUM (Lk 4, 1-13): Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra.
Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: „Ha Isten Fia
vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán
fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és
dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a
tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom
párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak,
és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.
Elmélkedéshez:
• Mit teszek a kísértések idején?
• Kérem-e ilyenkor Jézus segítségét?
• Ismerem-e annyira a Szentírást, hogy nekem is segítsen visszautasítani a kísértéseket?
Beszámoló-rovat: Nyári emlék az Esztergomi Kolping CSE
életéből
A zord télben idézem föl, jól esik…
2012 nyarán szép élménnyel gazdagodott az Esztergomi KCSE
utazni vágyó kis csapata. Kárpátaljára, a mai Ukrajnába
látogattunk Kardos Tamásné Gyöngyi vezetésével. Tákos,
Csaroda, Beregsurány érintésével Beregszászba érkeztünk az
egykori aranybánya 800 éves városába. Múzeumlátogatással
kezdtünk, ahol a tárgyi emlékek: kályhák, vasalók, borászati
emlékek aranyrögök megtekintése mellett azt is megtudtuk,
hogy itt született Fedák Sári és Báthy Anna operaénekesnő is,
fényképek hihetetlen mennyiségben, valamint 53 féle pénzt is
láthattuk, amely mind Ukrajna hivatalos pénze volt az elmúlt 70
évben. Jelenleg Griven vagy Grivnya a forgalomban lévő pénz
neve. A Vérke-patak folyása mentén rövid városnézés után
meglátogattuk Michels Antal atyát, aki missziósként látja el
Beregszász plébániáját. Ezután Muzsaj, Bene, Újhely, Koppány,
Huszt, Szeklence útvonalon ruszin, orosz és magyarlakta
településeken át szálláshelyünkre, Técsőre érkeztünk. Másnap
észak felé tettünk kirándulást a festői szépségű magashegyi
Szinevéri-tóhoz.
Utána
úgynevezett
„asszonyvallató”
kötélhidakon visítoztuk át magunkat a Tisza fölött és érkeztünk
a Sipot-vízeséshez, ez is csodás látvány volt. Következő úti
célunk Huszt várának „bevétele” volt, ez már csak az igazán
bátraknak sikerült. A vár mára egészen az enyészeté, de megérte
a fáradtságot, mert a helyszínen mondhattuk el hogy „...Bús
düledékeiden Husztnak romvára megállék...”. Következő napon
a régi só úton át Viskibe érkeztünk ahol az 1300-ban épült
fakazettás
református
templomban
gyönyörködhettünk.
Eredetileg nyilvánvalóan katolikus volt. Viskiben fénykorában
higanybánya működött, ma gyümölcstermesztéssel foglalkozik a
lakosság. Hétfőn észak-keleti irányba vettük utunkat: Bedőháza,
Taracköz, Szentmihály, Körtvélyes, Nagybocskó, Szerednye
településeken át (kedves a lelkemnek leírni a régi szép
faluneveket) a Tisza völgyében a Máramarosi hegyek felé
haladtunk, ahol a Tisza ered. Találkoztunk két kis folyóval is: a
Kaszóval és a Teretnával. A lakosság vegyes, falvanként
változik: Aksa román falu, Kosztlicka orosz, Rachoban még sok
magyar él. Így érkeztünk meg az ősi magyar határhoz,
Tatárhágóra, itt volt az egykori Magyarország vége, a túloldalon

már Galícia. Lefelé sétálva értük el Kőrösmezőt, Európa
közepét. A közben látott, ma is működő fatemplomok nagy
élményt nyújtottak. A Tiszán való átkelés továbbra is a
lélekvesztő kötélhidakon történt, mindenkinek izgalmas élmény
volt. Utunkat ezután Aknaszlatinára menet folytattuk, itt a
sóbányát és sóbarlangot néztük meg, a hatalmas sóteremben
asztmás betegek százai gyógyulnak, a forgalom óriási. Ezt
követően Körtvélyesre vitt utunk, az 1932-ben épült Szent
István templomot és annak szoborparkját néztük meg, ahol
többek között Szent Erzsébet, Nepomuki Szent János, Szent
László, Boldog Özséb szobrait láthattuk. Örömmel vettük, hogy
a magyar településnek magyar missziós papja van Bucsi László
atya személyében. Itt működik a környék legjobban oktató
magyar óvodája is. Ha már itt voltunk, szakadó esőben ugyan de
megnéztük a sóstavakat, amelyek gyógyító ereje említésre
méltó, de sajnos a környezet még eléggé elhanyagolt,
európainak közel sem mondható. Most már hazafelé
készülődtünk, a Koppányi-hágó, Vörösmező, Fekete-hegy,
Nagyszőllős, Kőrösfalva, Királyháza útvonalon Csetfalvára
értünk. Itt egy csodálatos fatemplomot néztünk meg, amely a
XIV. században épült, freskó maradványai, virágmintás három
alapszínű rozettás mennyezete páratlanul szép, négy fiatorony és
különálló fa harangtorony ékesíti a templomot. Utolsó
megállónk Bene község volt, ahol gyümölcsöket, bort lehetett
vásárolni. Határátlépés után ismét itthon. Mindnyájunk számára
szellemi, lelki feltöltődést jelentett az út, emberileg is
összekovácsolódtunk. Várjuk az idei szervezkedést! Kardosné
Gyöngyi fáradhatatlan, az idén nyáron Zemplén vármegyét
látogatjuk meg különös hangsúllyal Kassa városára. Minden
útitárs nevében ezúton is köszönöm Gyöngyinek a lelkes és
precíz szervezést! 2013-ban folytatjuk utunkat. Köszönet
mindenért!
Dr. Boncza Ibolya, az Esztergomi KCSE vezetőségi tagja

A hét liturgikus ünnepei:
• február 11. (hétfő): A lourdes-i Szűz Mária emléknapja
• február 13. (szerda): Hamvazószerda (hamvazkodás a
szentmisék keretében)
• február 14. (csütörtök): Szent Cirill és Metód ünnepe
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Ismeret-rovat (1.): Húshagyó (lat. carnisprivium, privicarnium,
ol. carnevale): a farsang utolsó napjai
Neve arra utal, hogy a Nagyböjtre készülődve húshagyókor
utoljára eszünk húst, mintegy elbúcsúzunk a hústól, ami a
vidámság és bőség jelképe. A hús elhagyása a föltámadásig,
Húsvétig tart, ami a hús „vételének” napja. A húshagyó napok
régebben a Hamvazószerda előtti vasárnappal kezdődtek, melyet
húshagyó vasárnapnak vagy farsangvasárnapnak is mondtak
(ötvened vasárnap). Vigíliája a Lányi-kódex szerint a húshagyó
szombat. A hétköznapok közül ma már Nyugaton általában csak a
húshagyókedd, a bizánci szertartásban a húshagyó vasárnap
ismert.
(Magy. Kat. Lex.)
Az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró napokra
esik: farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyó keddre
(farsang farka). A „húshagyó” elnevezés az olasz eredetű karnevál
szó tükörfordítása. A szót általában népi etimológiás úton-módon
a latin carnem levare „húst elhagyni” kifejezésből származtatják.
A farsangoló nép tréfás olvasata ebből született: Carne, vale! –
„Hús, ég veled!” A karnevál szó mögött azonban egy egész
szócsokor rejtezik, és ad lehetőséget nem is oly bolondos
etimologizálásra. Nyelvészetileg e bokréta szóvirágai persze nem
mind egy tőről fakadtak; a farsangoló népi etimológia kötött
belőlük csokrot a századok folyamán. A vallásfelekezetek közötti
szokás keveredésére jellemző, hogy a húshagyó keddet mint a
vidámság alkalmát mindmáig sok helyen gyakorolják a
reformátusok is. Egyes vidékeken (pl. a Kőküllő mentén) „púpos
napnak” nevezik, amikor bőséges vacsorát fogyasztanak
(pánkóval, főtt kolbásszal), és „maskarába” öltözve keresik fel a
rokonokat és a szomszédokat. Nem ismeretlenek a húshagyó
keddi bálok sem. Húshagyót a székely csonthagyónak is nevezi
tréfásan, mintha mondaná: A húsát megeszik, de csontja ott
marad. Húshagyót oly napnak is tartják, mikor sem ülni, sem
járni, sem élni, sem halni nem tud az ember, annyira bánik
magával.
(Összeállította: Szerk.)

Böjti kötelezettség, lehetőségek Egyházunk hatályos törvénye
szerint a húsevéstől vagy a püspöki konferencia előírásai szerinti
más eledeltől való tartózkodás az év minden péntekén kötelező,
hacsak egybe nem esnek egy, a főünnepek közé tartozó nappal;
hústilalmat és böjtöt kell tartani Hamvazószerdán és
Nagypénteken (1251. kánon). A hústilalom kötelezi azokat, akik
14. életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorút (tehát
18. életévüket betöltöttet) kötelezi 60. életévük megkezdéséig. A
lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra,
hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik
fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra (1252.
kánon).

Ismeret-rovat (2.): Hamvazószerda
Hamvazás (lat. impositio cinerum): a nagyböjt kezdetét jelző
szertartás Hamvazószerdán. A 4. századtól a nyilvános
bűnbánatot tartó és nagycsütörtökön feloldozást nyerő bűnbánók a
nagyböjt első napján mezítláb, zsákszerű vezeklő ruhában, a
templom kapujában várták a püspököt, aki a temploma vezette
őket. Elmondták a bűnbánati zsoltárokat, majd a püspök fejükre
tette a kezét. Megszórta őket hamuval, feladta nekik a ciliciumot
(durva szöveting), kirótta a penitenciát és meghintve őket
szenteltvízzel, miként az Úr a paradicsomból Ádámot, kiutasította
őket a templomból (Ádámkapu). A nagyböjtben többé a
templomba nem mehettek, csak az ajtóban állottak és a betérő
hívek imádságát kérték. Eleinte a hamuval való megszórás csak
nyilvános bűnbánók szertartása volt. A hívek közül azonban
sokan csupán alázatosságból szintén meghintették magukat
hamuval. Szokás volt az is, hogy a haldoklók a nyilvános bűnösök
ciliciumát vették magukra és hamuba fektették őket. A 10.
századtól külön megáldották a hamut, melyet az előző év
virágvasárnapi barkáiból állítottak elő. A nyilvános vezeklés
megszűntével, a 14. századtól a hamvazás szertartása mint a
Nagyböjt kezdete általánossá lett. A hamvazás személy szerint
szól a hívőnek. A pap helyi szokás szerint keresztet rajzol a hívő
homlokára a hamuval, vagy a fejére hinti a hamut, a következő
szavak kíséretében: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá
leszel!”, vagy: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az
Evangéliumban!”
(Magy. Kat. Lex.)

Hirdetések

Ismeret-rovat (3.): Böjt és böjti előírások az Egyházunkban
Manapság a Katolikus Egyházban Nagypéntek mellett
Hamvazószerda az egyetlen szigorú böjti nap. E két napon az
előírás szerint a híveknek csak egyszer szabad jóllakniuk és a
húsételektől tartózkodniuk kell. A böjti időben az Egyház minden
hívőt arra szólít fel, hogy bűnbánat, vezeklés és magába vonulás
által készüljön fel Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére.

Közösségeink: MÉCS Családközösségek
A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő,
szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. A
házaspárok
rendszeresen
találkoznak,
hitükhöz,
a
mindennapokhoz, a családhoz kapcsolódó témákat beszélnek
meg, ezzel erősítve egymást és elköteleződésüket a keresztény
értékek mellett. E csoportok célja, hogy a házaspárok és rajtuk
keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben
elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg
krisztusi hivatásukat a világban.
A Vízivárosi plébánián 3 családközösség működik, melyek tagjai
szeretettel hívnak és biztatnak minden a MÉCS iránt érdeklődő
házaspárt újabb családközösség létrehozására, hitüknek a
mindennapokban való, ily módon történő megélésére. Az
országos
családmozgalomról
bővebb
információk
a
www.mecs.org.hu
honlapon
találhatók,
a
helyi
családközösségekről érdeklődni az alábbi e-mail címeken lehet:
editrita@gmail.com (Balogh Edit és Maczák Tamás);
ndevenyi@invitel.hu (Dévényi Norbert és Betti); jakabosd@tonline.hu (Jakabos Dénes és Gabi). Örömmel fogadunk minden
érdeklődést, a csatlakozás szándékát.
Putz (Jakabos) Gabi

+ Hamvazószerdán a szentmise keretében, valamint a jövő
vasárnapi szentmisék végén is lesz hamvazkodási szertartás.
+ 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.
+ Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a nyugdíjas klub következő
összejövetele február 14-én, csütörtökön délután 3 órakor lesz.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás gyermekek
rajzolják le amikor Simon Jézus szavára kiveti a hálót.
A héten kereszteltük: Árendás Botondot.
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)

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz; Életjel Rádió: www.eletjel.hu
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele
(megjelenik hetente)
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
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