Harangszó
XVII. évf. 32. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Bölcs 9,13-19

Evangélium: Lk 14,25-33

2013. szeptember 8.

Szentlecke: Filem 9b-10.12-17

Évközi 23. vasárnap
Jövő (évközi 24.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Kiv 32,7-11.13-14; szentlecke: 1Tim 1,12-17
EVANGÉLIUM (Lk 15,1-32): Vámosok és bűnösök is mentek hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók azonban
méltatlankodtak: ,,Ez bűnösökkel áll szóba és velük eszik.' Akkor ezt a példabeszédet mondta nekik: ,,Ha közületek valakinek száz juha
van, és egyet elveszít közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett után, amíg meg nem
találja? Amikor megtalálja, örömében vállára veszi, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: ,,Örüljetek
velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!'' Mondom nektek: éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben is egy megtérő bűnös miatt,
mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy
drachmát, nem gyújt-e lámpát, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja
barátnőit és szomszédait, hogy elmondja nekik: ,,Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem!'' Mondom
nektek: hasonló öröm lesz Isten angyalai közt egy megtérő bűnös miatt.' Azután így szólt: ,,Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt
mondta apjának: ,,Apám! Add ki nekem az örökség rám eső részét!'' Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabb
fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség
támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a
disznókat. Szeretett volna jóllakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és azt mondta: ,,Apámnak hány
bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám! Vétkeztem az ég ellen
és teellened! Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem!'' Föl is kerekedett, és elment
apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. A fiú így szólt hozzá:
,,Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.'' Az apa azonban ezt mondta szolgáinak:
,,Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Azután hozzátok elő a hízlalt borjút,
vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.'' Aztán elkezdtek vigadozni. Az
időseb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odahívott egyet a szolgák
közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Az így válaszolt neki: ,,Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, mivel egészségben
kapta őt vissza.'' Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának: ,,Lásd,
hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak
barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki a vagyonodat parázna nőkre költötte, levágattad neki a hízlalt borjút.'' Ő azonban azt
mondta neki: ,,Fiam! te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De vigadozni és örvendezni kellett, mert ez az öcséd meghalt, és
föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.''
Elmélkedéshez:
 Igaz embernek tartom-e magam? Ha igen, akkor tehát nem örül nekem az Úr? Ha nem, akkor minden rendben van, nem kell
megváltoznom?
 Van-e olyan élményem amikor az Úr rám talált ?
 Kik azok az emberek, akikért elmennék a pusztába is, hogy visszavezessem őket az igaz útra? Kik azok akikért nem?

Beszámoló-rovat: Belvárosi képviselő-testület üléséről
A testületi ülésen először az új tanévvel kapcsolatos teendőkről és
a kialakuló csoportokról, hitoktatási kérdésekről beszélgettünk. A
Szent Erzsébet iskolában a tanév folyamán négy alkalommal
bűnbánati napot szerveznek, gyónási lehetőséggel. Az elsőt,
szeptember 18-án. A szentségekre felkészítő foglalkozások a
plébánián lesznek megtartva és kiemelt hangsúlyt, kap a
közösségé formálódás. Idén az elsőáldozás a Vízivárosban
szeptember 29-én, a Belvárosi templomban október 6-án lesz. A
két plébánia kapcsolatának erősítésére ebben az évben is
tervezünk közös testületi kirándulást.
Az építkezésekről szólt ezután plébánosunk. A Főegyházmegye
anyagi segítségével elkészült a Belvárosi Templom tetején a
nyílászárók cseréje, így a vízcsurgások megszűntek. Előttünk álló
feladat még a templom udvari kerítésénél a vizesedés
megszüntetése, bejáró út és kertrendezés az udvaron. Erre biztos
Főegyházmegyei forrás és remélhető állami forrás is
rendelkezésre áll.
Dobay Péterné
Beszámoló-rovat: Ferences Ifjúsági gyalogos zarándoklat Esztergom-Mátraverebély Szentkút.
Azt mondják, hogy a gyalogos zarándok a lábaival imádkozik,
vezekel saját vagy mások bűneiért. A zarándok élő hirdetője az

evangéliumnak. A zarándokút lelki telítettsége erre készteti őt.
Minden évben augusztus 15.-én, Nagyboldogasszony napján Esztergomból indul egy kb. 300 fős ifjúsági zarándokcsoport a ferences szerzetesrend atyái és testvérei vezetésével A zarándoklat célja : egyéni szándékainkon kívül papi és szerzetesi hivatásokért
imádkozni. A nap gerincét a szentmise és a zsolozsma adja meg ,
a többi része tanítások és ezzel kapcsolatos elmélkedések, valamint a rózsafüzér imádkozása és persze átlagban napi 25 km gyaloglás egy nap kivételével, amikor is a hőmérséklet és a kilométerek száma mindig egyezik vagyis 40. Minden nap volt lehetőség a
szentgyónás elvégzésére, valamint személyes beszélgetésekre az
atyákkal, testvérekkel új kapcsolatok teremtésére , ismerkedésre.
A táborhelyeken este különféle programokkal : közösségépítő játékos vetélkedőkkel is gondoskodtunk arról, hogy még véletlenül
se az ,,esetleges” sajgó végtagokra koncentráljunk . Itt szeretnék
kitérni a helyi lakosok kapcsán egy számomra értékes mozzanatra
.Megdöbbentő volt látni azt, hogy nekik ugyanolyan fontos ez a
zarándoklat mint nekünk. Erről tanúskodott részükről az ünnepélyes fogadtatás melyben részesítettek bennünket. Minden faluba
Te Deum-ot énekelve harangszóra vonulhattunk be megpihenni az
Úrhoz a templomba.
(folytatás a 2.
oldalon)
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Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
(folytatás az 1. oldalról) Miért veszek részt újra meg újra ezen a
zarándoklaton(?) teszik fel az emberek a kérdést. Nagyon sokat
tudnék erről írni, sőt talán egyszer erre is sor kerül. Most röviden
csak annyit, hogy talán azért, mert úgy érzem, hogy szeretnék
egyedül lenni az Úrral, vagy szeretnék közösségben lenni, szeretnék elmélkedni, vagy éppen új barátságokat kötni, vagy gyönyörködni Magyarország szépségeiben, vagy egyszerűen túrázni és
nagyokat lélegezni a jó illatú erdőkben , csobogó források mentén
elcsendesedni...... és újra meg újra átélni a ,,CÉLBA ÉRÉS" örömét. Néhány szó kegyhely történetéről. A régi Verebély a Zagyva
folyó bal partján a Mátra hegység aljában épült, innen a Mátra
név Szentkút viszont a Cserhát hegység egyik völgyében a Váci
püspökség területén helyezkedik el.Történeti tény, hogy Szent
Lászlónak ezen a területen erős harcai voltak a moldvai kunokkal.
A meghódolt és megkeresztelt kunok közül sokakat telepítettek le
ezen a környéken. A Szűzanya első szentkúti megjelenése és a
Szentkút-völgyben lévő forrás vize által történt első csodás
gyógyulás ideje pontosan nem határozható meg. Az 1714-ben
lejegyzett írás szerint egy mátraverebélyi pásztor néma
gyermekének jelent meg a Boldogságos Szűz, akinek hatására a
gyermek ivott a vízből és meggyógyult.1258-ban Szentkút már az
Apostoli Szentszéktől búcsús engedélyt kapott, okmányban
először 1290-ben ,, ad fontem Vereb“ ,,verebi forrás“ néven
bukkan fel. 1370 környékén a mátraverebélyi kolostor pálos atyái
és testvérei kísérték a zarándokcsoportokat ide
a
kegykúthoz.1540-ben Szentkút is török kézre került. A török
uralom után fellendült a búcsújárás.1756-63 között épült a mai
kéttornyú templom Almásy János kegyúr és a búcsúsok
adományaiból.1772-ben költöztek ide a ferencesek, akik tovább
építkeztek és ők látták el a lelki gondozást. 1970-ben VI.Pál pápa
,, Basilica Minor“ rangra emelte a kegyhely templomát és teljes
búcsút engedélyezett az év minden napjára.A Magyar Katolikus
Püspöki Kar a kegyhelyet 2006-ban nemzeti zarándokhellyé
nyilvánította.
Vjatrák Anna
Ismeret-rovat: Kisboldogasszony ünnepe
A katolikus egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember 8-án
vagy valamelyik hozzá közel eső vasárnapon tartanak.
Kisboldogasszony ünnepe egyben Szűz Mária születésének
ünnepe is. Latinul Nativitas B.M.V. Azért lett szeptember 8-a az
ünnep, mert ezen a napon szentelték fel azt a jeruzsálemi
templomot, amely azon a helyen áll, ahol a hagyomány szerint
Szűz Mária született. A hagyomány szerint Mária születése a
jeruzsálemi Betheszda-fürdő mellett volt. Itt ma is templom áll
Szent Annának szentelve. A XII. századtól kezdve kerül
szeptember 8-ra az ünnep. Magyarországon a XVIII. században
fejlődött ünneppé. Ekkor fejlődött ki számos népszokás is. Míg
Nagyboldogasszony az aratás záróünnepe, Kisasszony a vetés
előkészületeire ad jelt. A két ünnep időpontja és elnevezése
egyaránt a gabona földi létének határait jelzi, és bevallottan
azonosítja Máriát a gabona istennőjével (búzaaratás = Mária
halála, búza vetése = Mária születése). Mária születésének
emléknapja egy másik nevezetes nappal, Mária fogantatásának
december 8-i ünnepével kapcsolható össze (Szeplőtelen
fogantatás), ami további magyarázattal szolgál a Napba öltözött
asszony középkorban keletkezett kultuszára. Kisboldogasszony,
ünnepének középkorban vigíliája és nyolcada is volt. Mária
születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek főleg
a Legenda Aurea és a Stellarium révén kódexirodalmunkba is
belekerültek (Teleki-, Horváth-, Tihanyi-, Debreczeni-, Érdykódex). Ennek a napnak a hajnalát a hívők a szabadban várták, és
„csatlakoztak az angyalokhoz”, akik a mennyben örvendeztek a
Szűzanya születésén. Együtt mondták: „Boldog vagy szentséges
Szűz Mária és minden dicséretre méltó, mert belőled támadt az
igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk.” Aki érdemes volt rá, az
megláthatta a felkelő napban Szűz Máriát, a napba öltözött
asszonyt (hogy ez mennyire a napba tekintés káprázata lehetett
nem szól a néphagyomány). Ha nem tudták Egyed napján az őszi
búzát elvetni, akkor Kisboldogasszony napján vetették el. A
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szárított búzát szétterítették, hogy a pap szentelt vízzel meghintse,
miközben a jelenlévők imádkoztak. A Balaton és Göcsej régióban
az Istent kérték, hogy szentelje meg harmattal, az „Úristen
szentelje meg” ima kéréssel. Majd vetésnél, a megüresedett
zsákokat feldobálva kérlelték Istent, hogy olyan nagyra növessze
a gabonát. Az ilyen gabona bőven terem és nem üszkösödik meg.
Ha ezen a napon esik, akkor nem jó a vetés idejére. Ez az ünnep
dióverés kezdetének napja is. A népi megfigyeléshez tartozik,
hogy a fecskék ezen a napon hagyják el Európa ezen részét és a
Közel-kelet érintésével költöznek délre. (Összeállította a Szerk.)

HIRDETÉSEK
+ A testvérek megértését kérve egy héttel elhalasztom a
rózsafüzértársulat titokcseréjét, és kapcsolódó módon a
szokásos Szentségimádást. Mindezek tehát szepteber 21-én
szombaton
lesznek.
Főiskolai
kötelességeim
miatt
kényszerülök erre, mivel a rózsafüzértársulat megújításán
mindenképpen szeretnék személyesen részt venni. Biztatom a
testvéreket arra, hogy fontolják meg Isten előtt, hogy
tudnának-e csatlakozni a Társulathoz. A csatlakozók napi egy
tized rózsafüzér elmondását vállalják és havonta egyszer részt
vesznek a titokcserén.
+ Bérmálkozásra való felkészítésre készülők számára indítunk
foglalkozási alkalmakat. A bérmálkozni kívánók az újságos
asztalnál megtalálható jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik
szándékukat. A kitöltött lapokat a plébániára, plébános
atyához kérjük mielőbb eljuttatni. Kérjük a kedves hívő
testvéreket, hogy amennyiben környezetükben ismernek olyan
fiatalokat, vagy korban előrehaladottabbakat, akik még nem
részesültek a bérmálás szentségében, ösztönözzék a felkészítő
alkalmakra való jelentkezésre!
+ Szeptembertől vasárnapi iskolát indítunk azok számára, akik
felnőttként
szeretnének
keresztelkedni,
bérmálkozni,
elsőáldozni. Bővebb információ és jelentkezés a plébános
atyánál.
+ Egy hívő testvér keres gyűjteményéhez 1800-1960 évek között
megjelent imakönyvbe való kis szentképet/eket. Aki átadna
részére ilyeneket, hozza be a plébániára.
+ Dr. Beer Miklós váci püspök bemutatja Pálos Frigyes
Mindszenty József és a Váci Egyházmegye kapcsolatáról írott
könyvét 2013. szeptember 17-én, kedden, 18.00 órakor az
esztergomi ferences templomban. Az eseményt a Laskai Osvát
Antikvárium szervezi.
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: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük: Bognár Mátét, Steindl Rékát

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz;
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

