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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Sir 35,15b-17.20-22a

Evangélium: Lk 18,9-14

2013. október 27.

Szentlecke: 2Tim 4,6-8.16-18

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Jövő (évközi 31.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Bölcs 11,22 – 12,2; szentlecke: 2Tessz 1,11 – 2,2
EVANGÉLIUM (Lk 19,1-10): Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette
volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad
fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma
a te házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös
embernél száll meg.« Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit
valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is
Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”
Elmélkedéshez:
 Nyitott szívvel készülök-e a Jézussal való találkozásokra?
 Mire indítanak ezek a találkozások engem?
 Tudok-e nagylelkű lenni?
Ismeret-rovat: Gyógyító imaalkalom
Október 12-én, szombaton ismét gyógyító imaalkalmat vezettek a
ferences nővérek a Szent Anna (Kerek) templomban. Ennek kapcsán
felmerült a kérdés, mi is ez, miről szól egy ilyen alkalom? Életünk
során sokszor, sokféle módon tapasztaljuk meg azt, hogy nem, vagy
rosszul szeretnek bennünket. Akár bevalljuk, akár nem, amikor
megbántanak minket, bűnt követnek el ellenünk, vagy éppen mi
magunk okozunk magunknak rosszat, az megsebzi a szívünket,
fájdalmat okoz. Bár a mondás szerint az idő megold mindent, a
valóságban ez másképp van – sok éves, évtizedes fájdalmakat
hordozunk, melyek megnehezítik életünk, akkor is, ha már régen nem
beszélünk róla… A zsoltáros mondja: „(az ÚR) meggyógyítja a
megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsolt 147,3). Egy ilyen
imaalkalmon valóban meg tudjuk tapasztalni, hogy a közöttünk
jelenlévő Isten meg tud minket gyógyítani. Lehetőség arra, hogy a
Szentségben jelenlévő Jézus elé vigyük a szívünk fájdalmait,
nehézségeinket, akár fizikai problémáinkat is. Nagy segítség, hogy
közösségben, együtt imádkozhatunk, és az imádságban is vannak
segítőink (jelen esetben a ferences nővérek). A bibliai bénát négy
barátja vitte Jézus elé, egy ilyen imádságon nekünk is vannak
„barátaink”, akiket Isten küldött, hogy segítsenek minket a gyógyulás
forrásához: Jézushoz. Remélem, hogy néhányan, akik részt vettek
ezen az imaalkalmon, megosztják majd, hogy mit tett velük az ÚR,
mert a személyes tanúság minden szónál többet ér. Én már sokszor
részt vettem, szolgáltam ilyen vagy hasonló imádságon, és mindig
másképp, de valahol ugyanazt tapasztaltam: Jézus valóban
megkönnyítette a fáradt, és terheket hordozó testvéreimet (vö.: Mt
11,28).
Lesták Zoltán
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

Gondolatok-rovat: Ilyenek a nem hívő kortársaink (befejező rész)
Ebben a rovatunkban most egy internetes felületen megjelent cikket
szeretnénk ismertetni. A cikket nem tekintjük saját véleményünknek,
hanem gondolatébresztő inspirációnak, témafelvetésnek szánjuk
ahhoz, hogy keresztségünkből fakadó küldetésünknek miképpen
tudunk a mai világban eleget tenni, misszionálni. Várjuk a témához
való hozzászólásaikat, véleményüket, gondolataikat, hogy jobban
megérthessük nem hívő kortársainkat!
12. Közösségi hálójuk határozza meg a véleményüket – vagyis a
barátaiknak és ismerőseiknek hisznek először és leginkább. Ha mi
találkozunk valakivel, és meghívjuk a közösségünkbe – akkor az
illető egészen biztosan „ellenőríz” bennünket az ismerősei között, ha

kevés az infó, akkor „ránk guglizik”. Ennek a helyzetnek másik
oldala, hogy ők is ugyanilyen információforrások a környezetük
számára – ha valami tetszik vagy nem tetszik nekik, azzal ők is
telekürtölik a saját közösségi hálójukat. Ennek két tanulsága lehet
számunkra. Az első, hogy a vadidegenek „becserkészésének” (így
például utcai evagélizációk) ideje talán lejárt. Mindenkinek, így
nekünk is több száz, sokszor több ezer ismerősünk van a facebookon,
a telefonunkban 2-3-400 ismerősünk telefonszáma van elmentve –
őket kellene, mert őket tudjuk megszólítani és meghívni.
Mindannyian tele vagyunk „ismerősökkel” – egy 50-100 tagú
közösség legalább 5-10 000 embert lenne képes elérni kizárólag a
saját közösségi hálójának mobilizálásával – ehhez csak
szemléletváltás és némi technológiai felzárkózásra lenne szükséges.
A másik tanulság, hogy óriási tétje van minden egyes látogató
jelenlétének – mert vagy a jó, vagy a rossz hírünket fogja továbbadni
az ismerősi körében!
13. Vannak, akik azt várják, hogy „foglalkozunk velük” – viszont
vannak, akik szeretnének anonim szemlélők maradni, legalábbis az
első alkalmakon. Nagy ember- és helyzetismeretet kíván, különösen a
látogatókat fogadó szolgálóktól, hogy fel tudják ismerni, kihez
hogyan érdemes közelíteni. Fontos lenne azonban olyan közösségi
légkört és szolgálati rendet kialakítani, ami mindkét „típus” számára
otthonos lehet. A legfontosabb tapasztalatunk a 21. században, hogy
túlságosan kitágult a világunk, túl sok az információ és a lehetőség,
egyre inkább specializálódik minden és mindenki körülöttünk,
minden individualizálható és személyre szabható. Ez az egyházi
struktúrák egyik legnagyobb kihívása. Egyre nehezebb 30-45 percben
mindenkinek egyszerre prédikálni, gyerekeket és felnőtteket,
érdeklődőket
és
közösségi
munkásokat,
szingliket
és
nagycsaládosokat, jól keresőket és munkanélkülieket egy
igehirdetésben tartalmasan megszólítani és tanítani. Az egyháznak és
a missziónak is specializálódnia kell, mert a kor, amiben élünk, ezt
igényli. A tömegevangelizációs módszerek, a mindenkinél beváló
missziós formulák és kialakult rutin-eljárások már nem működnek.
Ha az élet minden területén elvárjuk, hogy személyesen
foglalkozzanak velünk, akkor a közösségben sem nézhetünk senkire
azzal a leegyszerűsítéssel, hogy ő „nem hívő”, „világi”, „elvált” vagy
„alkoholista”. A címkéink mögött egyéni életek és sorsok vannak –
de ha meg akarjuk spórolni a személyre szóló, lelkiismeretes
„ügyfélkezelést”, akkor még nehezebb lesz kivívnunk kortársaink
bizalmát.”
Szerk. (a www.apcsel29.hu nyomán)
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Ismeret-rovat: MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Ezen a napon az összes szentet közösen ünnepeljük, vagyis mindazokat,
akik nevét csak Isten ismeri. Keleten már 380 körül megtartották ezt az
ünnepet, Pünkösd után az első vasárnap. Nyugaton a 7. században
kezdett terjedni. 609-ben IV. Bonifác pápa megkapta Phokasz bizánci
császártól a római Pantheont, azt felszentelte Mária és az Összes Vértanú
tiszteletére. Kezdetben a templomszentelés emléknapját ülték meg, de
Jámbor Lajos idejében, III. Gergely pápa (731-741) már minden szent
emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) Kr. u. 835-tól november
1-jére tette az ünnepet. A főünnepeket „méltó és igazságos”
szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
Halottak napja: A november másodikán tartott Halottak napját 998 óta
tartja meg az Egyház. Az utóbbi ünnep főként a chiliasmus hatása alatt
született meg: a Krisztus utáni 1000-ik évre várt világvége szorongásos
hangulatában, amikor is a halandók iparkodtak az elhunytak szellemeivel
jó barátságba kerülni. Sírjaikon gyertyákat gyújtottak fel, hogy a szegény
fázós lelkek ezek fényénél melengethessék magukat. A gyertyát azért is
kellett a sírokon meggyújtani, hogy az ezen a napon sírjaikból
kiszabadult lelkecskék újra visszataláljanak a sötétben a maguk sírjába, s
ne nyugtalanítsák aztán tovább az élőket. A katolikus egyházban a
Mindenszentek utáni nap (november 2.) a tisztítótűzben lévő lelkek
emléknapja. Ezen a napon a „küzdő Egyház” a „szenvedő Egyházról”
emlékezik meg. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a
„halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal
feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják,
„hogy az örök világosság fényeskedjék nekik”. Idegenben elhunyt,
ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más
közösségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát. Régente néhol egyenesen
máglyát gyújtottak, miközben szünet nélkül harangoztak.

Ismeret-rovat: Búcsú elnyerése
Az alábbi összefoglalás segítséget szeretne nyújtani a Jézussal való
mélyebb élethez (a búcsú elnyerése által is), és ahhoz, hogy mélyebb
kapcsolatba kerülhessünk az e világon „küzdő” és a másvilágon
„szenvedő”, illetve „megdicsőült” Egyházzal.
1. Mi a teljes búcsú? A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a
kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn „nyomai”, a kialakult
rossz szokások megmaradnak bennünk, ezért szükségünk van
megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek a „tisztítótűzbe”.
A teljes búcsú az „ideigtartó” büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a
tisztítótűztől szabadit meg minket, illetve a tisztítótűzben lévőket a
mennybe juttatja. A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben lévő
lelkekért vagy önmagunkért.
2. Mik a teljes búcsú elnyerésének feltételei? a) Minden esetben
alapfeltétel: természetesen a búcsú elnyerésének vágya és 1. a
szentáldozás aznap; szentgyónás (bizonyos időn belül); 2. a szív
megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, és
mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz (bármilyen hibához) való
szándékos ragaszkodástól is; b) November 1-től kezdődően 8 napon át
minden nap teljes búcsú nyerhető a halottak javára. Ehhez a fentiek
mellett, azokon kívül még szükséges: 3. valamelyik temető felkeresése
és ott imádkozni a „pápa szándékára”, hogy ezzel is megéljük az
Egyházzal való egységünket (egy Hiszekegy, egy Miatyánk, egy
Üdvözlégy).
3. A tisztítótűzben lévő lelkekért miért lehet búcsút felajánlani? A
tisztítótűzben lévő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a
kegyelem állapotában vannak. A búcsú által megnyilvánul irántuk is az
Egyház szeretete.
4. Hányszor lehet teljes búcsút nyerni? Minden nap, naponta legfeljebb
egyszer.
5. Miért nevezzük „búcsúnak” ezt az ajándékot? Eredeti neve
„elengedés” (latínul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az
Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar „búcsú” kifejezés
arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az
Egyház révén közvetített kegyelme által.
6. Milyen gyümölcsei vannak annak, ha élünk a búcsúnyerés
lehetőségével?·Mivel törekszünk arra, hogy a legkisebb bűn szándéka se
maradjon bennünk (hiszen ez a teljes búcsú feltétele), lélekben
megújulunk. Segítünk a szenvedő lelkeknek, hogy a mennybe
jussanak.·Kapcsolatba kerülünk a túlvilággal (a szenvedő és a
megdicsőült Egyházzal): a tisztítótűzben lévőkkel (akikért imádkozunk);
és a mennyben levőkkel is, hiszen oda kerülnek azok, akikért a búcsút
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felajánlottuk. A megdicsőült lelkeknek pedig kérhetjük közbenjárását.
(Megéljük az örömöt, hogy bekapcsolódhatunk Krisztus megváltó
művébe (Kol 1,24), hogy segíthetünk egymásnak; hogy élők és holtak
együtt tartozunk Krisztus titokzatos Testébe.) Elmélyül a kapcsolatunk a
földön élő (küzdő) Egyházzal: hiszen az Egyház közvetítésével lehetünk
részesei a búcsúnyerés kegyelmének. Magunk erejéből erre sose volnánk
képesek. Tehát hálával, és az Egyházzal együtt érezve, imádkozunk a
pápa szándékára.·Bensőségesebb kapcsolatba kerülünk Jézussal: hiszen
Ő minden kegyelem és búcsú forrása – a kegyelmeket az Egyház is csak
Általa kaphatja.·Feltámad bennünk a vágy, hogy ha ma ilyen értelmesen
és hasznosan is élhettünk, akkor mindig értelmesen és Jézusnak adottan
éljünk.
Szerk.
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Hálaadó szentmisét celebrál Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr
a Vízivárosi Plébániatemplomban a templom fölújítása alkalmából
október 31-én, csütörtökön, este 6 órakor. Jöjjünk el minél többen!
A Belvárosi Templom esti szentmiséje ezen az estén elmarad, kérjük
a belvárosi testvéreket, onnan is jöjjenek át a Vízivárosba, hiszen az
egész város és minden keresztény ünnepe a templom megszépülése.
A missziós-gyűjtés eredménye a Belvárosban: 50 155 Ft, a
Vízivárosban: 58 945 Ft.
A Belvárosi Plébánián péntekenként, délután ½ 3-tól 4 óráig
elsőáldozásra való felkészítő, közösségépítő alkalmakat tartunk.
Ezeket az alkalmakat Gábor atya, Ági néni, Györgyi néni és hat, már
megbérmálkozott fiatal vezeti. Jelentkezés a pénteki alkalmon való
megjelenéssel.
Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, szerdán, csütörtökön. (Kedden este
6 órától szentségimádás van.)
28-án, hétfőn Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe lesz.
A Nyugdíjas Klub következő összejövetele október 31-én,
csütörtökön, délután 3 órakor lesz. Téma: az egészséges öregedés
szempontjai
Mindenszentek napján, november 1-én, pénteken, délután 5 órakor
imádságos gyertyagyújtást tartunk a Belvárosi temetőben a
kőkeresztnél. Ezen a napon hétköznapi miserend lesz.
November 2-án, szombaton, halottak napján a szentgyörgymezői
temetőkápolnában délután 3 órakor szentmisét mutatunk be a
meghaltakért, utána megáldjuk Cséfalvay Pál plébános atya új
síremlékét, amellyel kapcsolatban ezúton is köszönjük a hívek
nagylelkű adományait.
Ugyanezen a napon este 7 órakor a belvárosi templom kriptájában
tartunk szentmisét a templomban eltemetettekért.
II. János Pál pápa áprilisi szenté avatására imádságos zarándoklat
indul Esztergomból. A részvételi lehetőségről információk a kitett
plakáton olvashatók.

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 temettük: Kókai Péterné Irén, Korompai Gyula

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz
Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 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

