Harangszó
XVII. évf. 21. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Péld 8, 22-31

Evangélium: Jn 16, 12-15

2013. május 26.
Szentlecke: Róm 5, 1-5

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
Jövő heti (Úrnapi) szentírási szakaszok: olvasmány: Ter 14, 18-20; szentlecke: 1Kor 11, 23-26
EVANGÉLIUM (Lk 9, 11b-17): Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta
őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt.
Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet
keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van
– mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt ott. Akkor meghagyta
tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.” Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt
kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután
mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.
Elmélkedéshez:

Hogyan fogadom Jézus szavait, tanítását? Kritikusan vagy nyitott és figyelő lélekkel?

Táplálom-e lelkemet az Úr testével?

Méltón veszem Őt magamhoz, felkészülök-e a Vele való találkozásra?

Beszámoló-rovat: A Belvárosi Képviselőtestület májusi ülése

Kivételesen nem a megszokott helyen és időben tartottuk
összejövetelünket. A Szentségimádást és litániát a környezet
tavaszi szépsége és a Jó Pásztor kápolnába behallatszó
madárfütty, a minket körülvevő csend ünnepélyessé és meghitté
tette. Külön köszönjük Hengánné Gabika megindítóan szép Mária
énekét! Gyöngyös Antal finom vacsorával és ugyancsak finom,
saját készítésű borával fogadott bennünket. Köszönjük vendéglátó
szeretetét! A vacsorát követően beszéltük meg az előttünk álló
feladatokat. Először arról gondolkodtunk, hogyan lehetne
szentségimádási alkalmainkat látogatottabbá tenni, megszerettetni.
A tavalyi évhez hasonló felhívásokkal, gyűjtésekkel folytatjuk
majd a rászorulók segítését. A közelgő gyermeknap és
templomunk búcsújának megünneplése, a szobi hittantábor
szervezése és plébániánk nem túl rózsás anyagi helyzetének
kérdése szerepelt témáink között. A 14-es Holló cserkészcsapat ez
évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez alkalommal
cserkészeink ünnepélyesen emlékfát állítanak majd a
templomkertben. Tennivalónk, feladatunk bőven van, ezek
részleteiről folyamatosan beszámolunk majd.
Dobay Péterné
Gondolatok-rovat: Miért nem beszélünk? (2.)
Tétovaság nyomasztó púpja és a”mitévő”-ség dilemmája
A cikk előző részében a megszólításban rejlő kapcsolat
lehetőségéről és azoknak akadályairól esett szó, illetve egy rejtett
tanács is lett megfogalmazva, amire az olvasónak kellett/lehetett
cselekvéssel reagálnia. Nem meglepő az a reakció, amivel a
kedves cikkolvasók reagáltak a szövegben elhelyezett
felszólításra. Többen valóban megkeresték az újságos asztalon,
vagy e-mailben kérték a kiegészítő tanácsot adó részt, amelyen a
változtatás egyik lehetősége lett leírva. Viszont nagyon sokan
megelégedtek azzal, amit olvastak és személyes kapcsolataik
területén nem tettek lépéseket. Miért történik ez? Miért van az,
hogy abban az esetben, ha személyesen neked/nekem kell tenni
valamit a saját életem tekintetében, akkor tétovaság, bénultság, a
lehetőségek elodázása válik jellemzővé. Kicsit hasonlít ahhoz,
amikor a választott nép kivonult Egyiptomból, és vándorolni
kezdtek az „Ígéret Földje” felé. Az úton többen elkezdtek
vágyakozni vissza az egyiptomi húsosfazekakhoz. Vágyódásuk
abból fakadt, hogy ott ismerték a lehetőségeiket, megélhetésük
kereteit, tudták, mi az, ami biztos számukra. Ezt elhagyva
ismeretlen érzés jelent meg bennük: a bizonytalanság érzése.
Viszont kihívásként jelent meg számukra az, hogy hinniük kellett
Isten
szavában,
ígéreteiben.
Cselekedeteiknek,
elköteleződésüknek hitükben kellett gyökereznie. Ez a

meggyökerezett hit sok embernél a mai napon is nehézséggel,
bizonytalansággal, félelemmel van átitatva. Ismerjük azt a
környezetet és megszokott reakcióinkat, amiket naponta
használunk. Viszont kérdésként merül fel, jól van-e ez így? A
viselkedésünk érthető, de ha Isten szeretete, mások felé való
megnyílásra hív minket, akkor talán nem ragadhatunk bele a
jelenlegi visszafogott helyzetünkbe. Szeretetünk tökéletesítése
felé vezető úton lépéseket kell tennünk, haladnunk kell Isten felé,
még akkor is, ha emberi nehézségeink miatt gyakran nincs
bátorságunk és döntési inspiráció, hogy változásért cselekedjünk.
Ennek egyik jól látható képét a kapcsolati tükör mutatja meg
nekünk. Ebben láthatjuk, hogy amilyen az Istennel való
kapcsolatunk, olyan az embertársainkkal (felebarátainkkal) való
kapcsolatunk. Amikor ebben a tükör általi képben elemezni,
értékelni kezdjük emberi kapcsolatainkat, akkor vehetjük észre,
milyen nehezen működik egyik-másik kapcsolatunk. Példaként
említhetem az előző cikkben bemutatott gyermekek közötti
beszélgetést. Olyan sok esetben szeretnék a felnőttek, ha a
gyermek ilyen, vagy olyan lenne. Viszont ha az isteni kapcsolati
tükörbe nézünk, akkor esetleg meglátjuk, hogy a gyermeki
közvetlenséggel, egyszerűséggel, természetességgel nem tudunk
mit kezdeni, mert mi okosan, gőgösen, saját önző érdekünkből…
próbálunk meg hasonló esetben beszélgetésben részt venni. (Már
az is jó, hogy akarunk beszélgetésben részt venni.) Mindezeket
átelmélkedve felfedezhetjük a saját életünkben azokat a
lehetőségeket, amik Istennel való élő kapcsolatunkhoz számunkra
segítséget adhatnak. A kedves olvasóban megfogalmazódhat,
miért kellene nekem valamilyen lehetőséget keresnem, hiszen
Isten így is szeret. A saját éltünk folyamán több esetben is
felmerül a kérdés, miért kell ezt, vagy azt tennem? Gondoljunk
arra, mennyi olyan helyzet van, amikor cselekedeteink hiányát és
saját okosságunk követését azzal próbáljuk oldani mások felé,
hogy „erre vagyok képes”, „ez nem olyan nagy baj”, stb.. Talán a
bűneinkkel is így vagyunk. Isten ekkor is (bűnösen is) szeret,
viszont bűneim következménye egyre inkább elválaszt, eltávolít
Tőle. A kapcsolataink minősége terén is valamiképpen így
működünk: eltávolodunk. A bűneinkre keressük a bűnbocsánatot
és vágyunk a bocsánatra. Viszont meg van-e a vágyunk az
Istennel való megfelelő kapcsolatra, keressük-e az Ő
megszólításának lehetőségét, a Vele való élő beszélgetést,
kapcsolatot? Ilyenkor gyakran igenlő válaszokat lehet hallani, de
inkább talán a legfontosabb a tettünk, a cselekedetünk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

Harangszó
(Folytatás az 1. oldalról)

Ha tetteinkkel az emberi kapcsolatainkon
munkálkodunk, akkor annak eredménye a Jézussal, Istennel való
kapcsolatunkban is azonos mélységben hoz változást. Ennek
elkezdésének lehetősége nagyon egyszerű. Vegyük észre, és
beszéljünk a másik emberrel úgy, mintha Jézussal, Istennel
beszélnénk. Ha ezt a nehéz gyakorlatot kezdjük el életünkben,
akkor kiderül, mennyire nagy utat kell még megtenni ahhoz, hogy
előítélet, elvárás, félelem, megítélés, szégyen, önzésből fakadó
akarat… nélkül tudjunk megszólítani, majd beszélgetést folytatni
embertársunkkal, felebarátunkkal. Ehhez a változáshoz Isten
segítségére van szükségünk, Aki megfelelő lelki táplálékkal és
jelenlétének formáló ereje által segítségünkre van a Hozzá vezető
úton. Ehhez tudatos döntésünkből, akaratunkból fakadó tettekre
van szükség. Az Ő jelenléte segít megmutatni az életünkben lévő
hiányosságainkat, amik a Tőle való szeretettávolságunkat és
kapcsolati távolságunkat is megmutatja. Nagy gond ez a felnőtt
generációnak, mivel a tudás, élettapasztalat, majd a
bölcselkedéseink ódiuma, az emberekkel folytatott kapcsolataink
nehézségei megnehezítik, hogy olyan egyszerűen szóljunk, mint a
már említett kislány a templomi padtársához. Miért írom ezeket?
Hiszen talán már érti ezeket a kedves olvasó! Igen-igen! Érteni
értjük, de a cselekvésünkkel (cselekvésemmel) gond van! Nincs
cselekvés! Kedves ismerősöm fogalmazta meg a következő
mondatot: „A katolikus keresztény fogalom nem feltétlenül
minőségjelző, hanem talán inkább állapothatározó.” Nagyon igaza
van! Sajnos! Sajnos azért, mert - tudatos figyelmünkkel és
döntéseinkkel a háttérben - nem cselekszünk olyan mértékben,
mely Jézussal, Istennel való kapcsolatunkban minőségi, valódi
változást hozna. Merjünk emberi kapcsolatainkban nyitni, hogy ne
szűküljünk be egy-egy kedves elfogadó körbe, hanem
megpróbálkozzunk - küldetésünk szerint - Isten szeretetével,
szeretetének megélésével szólni minél több felebarátunkhoz,
idegennek hitt embertársunkhoz! Ha valóban elkezdjük
bátorsággal és hittel a beszélgetéseinket, akkor egyre jobban
javulni fog - minden téren - emberi kapcsolataink minősége, vele
együtt az Istennel való kapcsolatunk minősége is. Három jó
tanáccsal kívánok ehhez segítséget nyújtani: 1. Oltáriszentség,
Istenre való odahallgatás (szentségimádás, szentáldozás, ima); 2.
Valódi, érdeklődő figyelmem és cselekedetem embertársam,
felebarátom felé; 3. Engedni önmagam megérintődését (Isten
dinamikus szeretetének áradása, érintése által), mely rámutat
megnyíló lehetőségeimre, utam helyes folytatására. Betöltő
boldogságot adó, minőségjelzős katolikus keresztény életet, és
sok egyszerű, érdeklődő beszélgetést kívánok a tettekre indult
Testvéreknek, olvasóknak!
(A cikk elolvasása után, a cselekvést vállaló olvasó, keressen a
környezetében, közösségében egy embert, akivel őszintén, mondatrólmondatra haladva átbeszélgetik a cikk tartalmát. Osszák meg egymással,
hogy milyen gondolatok, érzések, vélemények jelentek meg bensőjükben
a cikk mondatainak olvasása közben. Próbálják meg értelmezni a maguk
életére nézve a cikk gondolatait, és esetleg tegyék fel kérdéseiket! Lehet,
hogy szembesít, dühít, örömöt ad, irányt mutat, vagy nem ad elég
információt egy-egy rész. A lényeg, hogy beszélgessenek róla! Örömmel
vennénk visszajelzésüket a cikk hatására történt beszélgetési
élményükről, felmerülő kérdéseikről, kialakult véleményükről,
érzéseikről. Visszajelzéseket feltétlen várjuk, melyet papír alapon
leadhatnak a sekrestyében, plébánián, vagy küldhetik e-mailben a
szerkesztőség címére.)
Tóth László

Plébániai hittantábor
A plébániai hittantábor az idei évben július 1-től 6-ig, Szobon, a
plébánián lesz. Kérjük a családokat, hogy a nyári programok
tervezésénél ezt az időpontot is vegyék figyelembe! Résztvevő
korosztály: 3-ostól érettségizőkig. A jelentkezési lapok az újság
asztalról elvihetők. A várható költség 15.000 Ft. Akinek ez
gondot okoz, kérjük, a jelentkezésnél jelezze! A kitöltött
jelentkezési lapokat kérjük a sekrestyében, illetve a plébánián
mielőbb leadni!
Beszámló-rovat: Szeifert Ferenc (pünkösd éjszakai) zarándoklat
Még távolból derengett Esztergom fénye, de a csillagok a kelő
nap sugarainál egyre halványabban világítottak. A Nap mintegy
elaltatta őket az apró vibráló gyertyákat. Ekkor megszólalt egy
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madárhang. ¾ 4-kor, mintegy varázsütésre feléledt az erdő. Csak
úgy egyedül, mintha eltévedt volna. De a válaszok innen-onnan
felcsilingeltek. Csupán néhány száz métert tettünk meg, mire már
vidám lett az erdő az apró énekes madaraktól. Székely János atya
a Szent Orbán kápolnánál hétfő délután elmondott miséjében
mondott egy hasonlatot, ami így utólag visszagondolva pontosan
lefestette az átélt pillanatokat. A természet az Isten temploma: a
kupola a mennybolt, az oszlopok a fák, az orgonaszó a madarak
éneke, a szőnyeg a fű és a virágok. A hajnali derengésben ilyen
utunk volt az oltárig, ahol a pilisszentléleki misén az
Úrfelmutatáskor a kelő Nap fénye ragyogta be az Oltáriszentséget,
mint már olyan sokszor a hajnali misén. Jövőre újra megyünk!
Kuti István

Ismeret-rovat: Szentháromságvasárnap
Szentháromság vasárnapja állítólagos székelyföldi nevén
kicsipünkösd, a Pünkösd ünnepét követő első vasárnap. A pápák
sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék, hiszen
a hittitok magasztalása minden nap, minden szentmisében
megtörténik. Hazánkban már Könyves Kálmán király elrendelte, éppen a mai időpont szerint - a Szentháromság ünnepének
megülését. Az ünnep a 13. században terjedt el. XXII. János pápa
1334-ben az egész Egyház számára elrendelte A Szentháromság
kultusza a Tridentinum nyomán bontakozó barokk vallásosságban
új hangsúlyozáshoz jutott. Ez az egyházművészetben és az
egykorú városképen is visszatükröződik: a Szentháromság
misztériuma, az istenség misztikus szintézise, teljessége megfelelt
a barokk hierarchikus szellemének, summázó készségének.
Szentháromság tiszteletére szentelt templomaink már a
középkorban föltűntek, de a XVIII. században, a pestisjárványok
szorongásai között a patrocinium egyenesen korjellemzővé vált.
(Összeáll. Szerk.)

Hirdetések
+ Május hónapban az esti szentmisék után közösen imádkozzuk
a Lorettói litániát.
+ Június 1-én, szombaton, este 6 órától a Kórház Kápolnában
Taize-i imaóra lesz. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
+ Június 2-án, vasárnap, az esti szentmise elmarad. Kérjük a
Testvéreket, hogy a Bazilikában este 6 órakor kezdődő Úrnapi
szertartáson vegyenek részt.
+ A hittantábor jelentkezési lapja az újságos asztalról elvihető!
+ Újság előfizetési rendszert kívánunk beüzemelni. Kérjük
azokat a Testvéreket, akik rendszeresen vásárolják az Új
Embert, az Élő Kenyeret, az Adoremust és más, az újságos
pulton található sajtótermékeket, hogy esetleges előfizetési
szándékukat a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában
jelezzék.
+ Taki az újságos asztalról elvihető, a még nem iskolás
gyermekek rajzolják le, Jézust az öt kenyér és a két hal
megáldásakor.
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: Szíjártó Szonja, Bayer Gergő, Bönde
Hanna
A héten temettük: Mészáros Zsolt
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
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu
A Plébánia telefonszáma: 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

