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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 1Kir 17, 17-24

Evangélium: Lk 7, 11-17

2013. június 9.
Szentlecke: Gal 1, 11-19

Évközi 10. vasárnap
Jövő (évközi 11.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: 2Sám 12, 7-10.13; szentlecke: Gal 2, 16.19-21
EVANGÉLIUM (Lk 7, 36 – 8, 3): Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült.
Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat
hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente
illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy
ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!” „Egy hitelezőnek
két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek.
Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta. Majd az
asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont
könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak
bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer,
mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid.
Menj békével!” Erre a vendégek kezdték mondogatni magukban: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” Ô pedig ismét az
asszonyhoz fordult: „A hited megszabadított téged. Menj békével!” Ezután bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten
országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária,
melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások,
akik vagyonukból gondoskodtak róla.
Elmélkedéshez:
 Hiszem-e, hogy Jézus megbocsátja a bűneimet, ha hajlandó vagyok elismerni, hogy vétkeztem?
 Fontos-e számomra, hogy a lelkemet rendszeresen megtisztítsam?
 Hogyan készülök a szentgyónásra?
Beszámoló-rovat: Ministránsok kirándulása
Június első hétvégéjén Gábor atya elvitt minket, ministránsokat
kirándulni. Péntek délután két autóval indultunk Pilisszentlélekre. Itt
megnéztük a pálos romokat, majd forrásokat kerestünk az erdőben.
Az erdei túrán egy helyi kislány vezetett minket. Gábor atya sérülése
miatt csak lassan tudtunk haladni, de ő hősiesen viselte a
megpróbáltatásokat. A kirándulás után atya rögtönzött idegenvezetést
tartott a templomban. A rossz idő miatt nem tudtunk ott aludni, ezért
szombat reggel Esztergomból indultunk Budapestre. Reggel
viszonylag korán indultunk, így korán odaértünk az Aquincumi
Múzeumba. A kiállítás alagsorában virtuális játszóház található, ahol
harcolhattunk barbár harcosokkal, berendezhettük saját római
házunkat, és régészkedhettünk. A múzeumlátogatás után mindenki
elfogyasztotta, amit otthonról hozott, és indulhattunk a Fővárosi
Állat- és Növénykertbe. A kisebbek számára talán ez volt a nap
csúcspontja, hacsak nem a McDonald’s-ban való ebéd. Az
állatkertben megpróbáltunk mindent megnézni és belesűríteni abba a
néhány órába, amit ott töltöttünk. A legnagyobb sláger azt hiszem a
tigrisek és a kismajmok voltak. Innen siettünk a Papp László
Sportarénába, ahol részt vettünk az Ez az a nap elnevezésű
rendezvényre. Itt zenéltek a Gável testvérek, Gateway Worship,
Bolyki Brothers, Israel Houghton és még sokan mások. A kisebbek
hamar elfáradtak, ezért a koncert vége előtt haza kellet jönnünk, de
jómagam és szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, nagyon
jól éreztük magunkat. Ezúton is szeretném megköszönni a
ministránsok nevében a kirándulást Gábor atyának és Gyöngyös
Toncsi bácsinak.
Hengán Kamilla
Beszámoló-rovat: A Belvárosi Plébánia júniusi képviselő-testületi
üléséről
A megbeszélésünk szerint a Jézus Szíve körmenetet június 7-én, az
esti miséhez kapcsolódva a szokott módon tartjuk. Ha a Duna
áradása megakadályozná, úgy a templomon belül ünnepelünk. Június
8-án, szombaton a Hit és Fény közösség régió találkozója lesz
Pilisszentléleken. 10 órakor Székely János püspök ünnepi szentmisét
celebrál és a bérmálás szentségében részesíti az arra felkészülteket.
Ha az időjárás engedi, mindez a szabadtéri oltárnál lesz, ellenkező

esetben a szentléleki templomban. A találkozó szervezője Lak Gábor
atya. Plébániánk nyújtja a technikai segítséget (padok, sátrak,
szállítás). Június 29-én, szombaton lesz templomunk búcsúnapja.
Délelőtt lesz az ünnepi szentmise, utána beszélgetés és a szokásos
bográcsgulyás az udvaron. Kérjük, aki teheti, süteménnyel járuljon
hozzá a lakomához, közös együttlétünkhöz! Előre is köszönjük
szépen! A kedd esti 7 órás szentmisék előtt szentségimádás lesz.
Építési ügyek között szó volt arról, hogy a templomi tetőkibúvó
ablakok kicserélésére szükséges, a templom homlokzati párkányainál
a fölázást is meg kell szüntetni.
Dobay Péterné
Felhívás: 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 lap az újságos
asztalról elvihető vagy a plébánia honlapjáról letölthető. 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!
Ismeret-rovat: Jézus Szíve Ünnepe
A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való
önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja követelményül. A kultusz
nyomai már a középkorban, így kódexirodalmunkban is
felbukkannak. Klaniczay Tibor és Holl Béla vizsgálódásai szerint „a
műfajok egyesítésének barokk eljárásával «lelki comoediá»-ban
jeleníti meg a léleknek mennyei jegyesével való misztikus
kapcsolatát. A Jézussal egyesülő szívnek ebben az allegorikus
játékában felhasználja a bibliai Énekek énekének szerelmi
stilisztikáját is.” A kultuszt Alacocque Szent Margit látomásai
(1673–1625) szentesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi
hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap
első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit
mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról) Ezt a felajánlást később egészen napjainkig

jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. Maga
XI. Pius az Egyházat is a Szív oltalmába ajánlotta. IX. Pius pápa
1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII.
Leó pápa 1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész
Egyház számára. XI. Pius 1928-ban a Miserentissimus Redemptor
című enciklikában már összefoglalást adott az ünnep és a kultusz
teológiai alapjairól. XII. Pius a Haurietis aquas című enciklikával
emlékezett meg a 100 évvel korábban bevezetett ünnepről. Főünnepe
a Pünkösd utáni 2. vasárnapot követő péntek (az egyházi év utolsó
változó ünnepe). Ezen kívül a Jézus Szíve ideje minden elsőpéntek,
és a június hónap a Jézus Szíve-ájtatosságok időszaka. A Szent Szív
ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a tihanyi bencés
templom oltára, továbbá a jezsuiták vízivárosi templomának képe. A
márianosztrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas
szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált.
II. János Pál pápa rendelkezése alapján 2004-től Jézus Szíve ünnepe
egyúttal a papok megszentelődésnek világnapja.
A II. Vatikáni Zsinat PRESBYTERORUM ORDINIS kezdetű
dekrétuma a papi szolgálatról és életről (Részlet):
Az életszentséget a papok sajátos módon, feladataiknak krisztusi
szellemű, becsületes és fáradhatatlan teljesítésével érik el. Mivel
Isten igéjének szolgái, naponként olvassák és hallgatják Isten igéjét,
amit másoknak tanítaniuk kell; ha tanítván törekszenek az igét
magukba fogadni, az Úrnak egyre tökéletesebb tanítványai lesznek
Pál apostol Timóteushoz intézett szavai szerint: „Ezeket gyakorold,
és ezekben tarts ki, hogy előrehaladásodat mindenki lássa. Figyelj
magadra és a tanításra. Légy állhatatos benne. Ha megteszed,
magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted” (1Tim 4, 15--16).
Keresvén, hogyan tudnák másoknak jobban átadni a szemlélt
dolgokat, mélyebben ízlelik „Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát”
(Ef 3, 8) és Isten sokrétű bölcsességét. Szem előtt tartván, hogy az Úr
az, aki megnyitja a szíveket, s hogy a nagyszerűség nem belőlük,
hanem Isten erejéből származik, éppen az ige átadása közben forrnak
össze jobban Krisztussal, a Mesterrel, és kerülnek az ő Lelkének
vezetése alá. Így a Krisztussal való közösség révén részeseivé lesznek
Isten szeretetének, melynek századok óta elrejtett misztériuma
Krisztusban nyert kinyilatkoztatást. Mint a szentély szolgái, főként a
szentmiseáldozat bemutatásában a papok különleges módon
képviselik Krisztus személyét, aki önmagát adta áldozatul az
emberek megszentelésére; ezért arra hivatottak, hogy utánozzák azt,
amit tesznek, amennyiben az Úr halálának misztériumát ünnepelvén
törekedniük kell arra, hogy tagjaik meghaljanak a bűnös vágyaknak
és rossz készségeknek. Az eucharisztikus áldozat misztériumában,
melyben a papok legfőbb feladatukat végzik, megváltásunk műve
folytatódik; ezért nagyon ajánlatos a naponkénti bemutatása, mely
akkor is Krisztusnak és az Egyháznak szent cselekménye, ha a hívek
jelenléte nem biztosítható. Így tehát amikor a papok Krisztus papi
tevékenységével egyesülnek, naponta teljesen fölajánlják magukat
Istennek; és amikor Krisztus testével táplálkoznak, annak szíve
szeretetéből részesülnek, aki eledelül adja magát a híveknek.
Hasonlóképpen a szentségek kiszolgáltatásában egyesülnek Krisztus
szándékával és szeretetével, ami különösen megtörténik akkor,
amikor készségesen gyóntatnak, valahányszor híveik azt indokoltan
kérik. A zsolozsmában pedig a hangjukat kölcsönzik az Egyháznak,
mely az egész emberi nem nevében állhatatosan kitart az imádságban
Krisztussal együtt, „aki örökké él, hogy közbenjárjon értünk” (Zsid
7,25). Mint Isten népének vezetőit és pásztorait a Jó Pásztor szeretete
készteti őket arra, hogy életüket adják juhaikért, készen a legnagyobb
áldozatra is, azoknak a papoknak példáját követve, akik nem
vonakodtak napjainkban sem föláldozni életüket; mivel nevelők a
hitben, s nekik maguknak is bizodalmuk van abban, hogy „Krisztus
véréért beléphetnek a szentélybe” (Zsid 10 ,19), „őszinte szívvel és
hitből fakadó bizalommal” (Zsid 10, 22) járulnak Isten elé; ébren
tartják híveikben a szilárd reményt, hogy minden szomorúságukban
meg tudják vigasztalni őket, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amellyel
Isten őket vigasztalja; mint a közösség vezetői, a lelkipásztor sajátos
aszkézisét gyakorolják azáltal, hogy lemondanak saját kényelmükről,
s nem a maguk hasznát keresik, hanem sokakét, hogy üdvözüljenek;
mindig tökéletesítvén lelkipásztori módszereiket, készek arra, hogy a
lelkek gondozásának új útjaira is rálépjenek, a Lélek szeretetének
irányításával, aki ott fú, ahol akar.
(Összeállította a Szerkesztő)
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Felhívás: IMÁDKOZZUNK PAPJAINKÉRT!
Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Te
papjaidon keresztül akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add,
hogy szavaik mindig a Te szavaid, tetteik mindig a Te tetteid
legyenek, életük hűségesen tükrözze a Te életedet! Hadd legyenek ők
olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek
pedig Istenről beszélnek! Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell,
úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége
van! Legyenek olyan emberek, akik az örökkévalóról tesznek
tanúságot korunkban, a Te lépéseiddel járva a történelem útjain, és
jót téve mindenkivel! Legyenek hűségesek kötelességeikhez,
végezzék buzgón hivatásukat és küldetésüket, tükrözzék fényesen
identitásukat, és járja át életüket a kapott kegyelmek öröme!
Édesanyád, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérlek: Ő, aki
életed során ott állt melletted, álljon ott szüntelenül papjaid mellett is
életük folyamán! Ámen
Meghívó: Papszentelés
Dr. Erdő Péter bíboros úr szeretettel hívja és várja a Híveket 2013.
június 15-én az Esztergomi Bazilikában 10.30-kor kezdődő
diakónus- és papszentelésre. Főegyházmegyénk papnövendékei közül
Ádám Miklós, Lejtényi Emánuel és Lőrincz Zoltán Péter
diakónusokat szenteli pappá. Ugyanebben a szentmisében négy
ötödéves papnövendéket szentel diakónusokká egyházmegyénk
szolgálatára: Hodász Andrást, Lakatos Bencét, Marton Zoltánt és
Szemere Istvánt. Ugyancsak ebben a szentmisében adunk hálát
szentelési jubileumukat ünneplő Paptestvéreink szolgálatáért is.

Hirdetések
+ A hittantábor jelentkezési lapja az újságos asztalról elvihető vagy
a plébánia honlapjáról letölthető.
+ Keddenként este 6 órától a szentmise kezdetéig szentségimádási
lehetőség van. Minden hónap első keddjén a Jó Pásztor közösség
vezetésével, a többi kedden egyéni, csendes módon történik a
szentségimádás. Éljünk a lehetőséggel!
+ Június 11-én, kedden este 6 órakor közös imádság lesz a Kerek
templomban.
+ Június 15-én, szombaton, az Esztergomi Bazilikában 10.30-kor
kezdődő szentmisén diakónus- és papszentelés lesz.
+ Jövő vasárnap, június 16-án a Vízivárosi templomban 8.30-

kor, a Belvárosi templomban 10.00-kor kezdődő szentmisében
Te Deummal adunk hálát az elmúlt tanévért.
+ 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 a jövő heti evangéliumi szakaszban szereplő
történetből, amikor Jézus lábát könnyeivel öntözi a bűnös
asszony.
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:
minden kedd:
18:00-19:00: szentségimádás (Belváros)
minden szerda:
20:30-21:00: szentségimádás (Belváros)
második szombat: 13:00-17:40: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük: Faragó Bence István
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

