Harangszó
XVII. évf. 41. szám

A z E s z t e r g o m - B e l v á r o s i é s V í z i v á r o s i P l é b á n i a h í r l e v e l e 2013. november 10.

Olvasmány: 2Mak 7,1-2.9-14

Evangélium: Lk 20,27-38

Szentlecke: 2Tessz 2,16 – 3,5

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Jövő (évközi 33.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Mal 3,19-20a; szentlecke: 2 Tessz 3,7-12
EVANGÉLIUM (Lk 21,5-19): Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van
díszítve a templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent
lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok,
nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész.
Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot
tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd
nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és
barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről.
Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Elmélkedéshez:
 Kinek hiszek el és mit?
 Aggodalmaskodok-e a jövő miatt?
 Csak arra figyelek, mi várható, vagy arra is, mit akar azzal Isten kezdeni?
Beszámoló-rovat: Közösségi nap – Jó Pásztor Közösség

Ajánlás: Fiatalok európai (Taizé-i) találkozója Strasbourgban

Október 23-án közösségi napot tartottunk, a Jó Pásztor Közösség
tagjaival. A Szentlélek segítségével és a tagok közreműködésével
SWOT analízist készítettünk. Megnéztük közösségünk erősségeit,
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Jó volt látni, hogy az
erősségeink vannak többségben, és a veszélyeket helyes
magatartással el lehet hárítanunk. Gyengeségeink egyben
lehetőségeink is, mert családi állapotunk idővel változik, és
gyermekeink is egyre önállóbbak lesznek. Jó volt érezni, hogy a
közösség elkötelezett tagjai egy irányba tekintenek, és önmagunk
darabkáit összerakva kialakult a kép a közösségről, amiben
egyetértettünk. Elhatároztuk, hogy személyesebbé tesszük közösségi
életünket imapárok megválasztásával. Ebből senki – az elkötelezett
tagok közül – nem maradhat ki!
Nyílt alkalmaink: Minden hónap első és harmadik keddjén van
lehetőség meglátogatni minket, illetve részt venni a közösségi
életünkben. Első keddenként szentségimádásra és szentmisére,
harmadik keddenként – gyerekvigyázással egybekötött – tanítói
alkalmunkra várjuk szeretettel a nyitott szívű kicsiket és nagyokat.
Áldott hetet mindannyiuknak!
Berezvayné Noémi

Minden év végén megrendezik Európa különböző városaiban fiatalok
számára a Bizalom zarándokútját. Ezek a találkozók megmozgatnak
40-50 ezer fiatalt Európa különböző országaiból. Az ökumenikus
jellegű találkozón nagy lelkesedéssel vesznek részt a fiatalok. A
találkozót 17 és 35 év közötti fiataloknak rendezik meg ez évben a
franciaországi Strasbourg városában, amely a német határ közelében
fekszik. Jelentkezés: aki korábban jelentkezik, és november 19-ig
beérkezik a befizetése, annak utazási költsége 22 000 Ft, ha a
befizetés november 20. és december 1. között érkezik be, úgy 27 000
forint. A jelentkezőknek kedvezményes biztosítást nyújtanak 300
Ft/nap/fő áron. A Magyarországról érkezők számára ajánlott
hozzájárulás 55 Euro, ami fedezi az étkezéseket, a strasbourgi
közlekedések költségeit, hozzájárulást a szükséges helységek bérleti
díjaihoz és egyéb költségekhez. Fontos tudni, hogy semmilyen
további váratlan kiadással nem kell számolni! A találkozót december
28. (szombat) és január 1. között rendezik meg. Indulás december
27-én, valamikor este autóbusszal. Érkezés Strasbourgba december
28-án 8 és 12 óra között. A strasbourgi központi fogadási helyen
önkéntes fiatalokból álló csapat dolgozik. Itt rövid gyakorlati
ismertetés, egyes kellékek (térképek, utazási jegyek stb.) kiosztása
után a buszok utasait esetleg 2-3 csoportra osztják, átadják a
befogadó családok címét strasbourgi, esetleg a közeli franciaországi,
vagy németországi településeken. (A központi fogadást végző
fiatalok között lesznek magyarok is, akik már december 26-án
utaznak el. (Aki szeretne közöttük lenni, jelentkezzen a KIM
irodán!). A csoportok a közvetlen befogadó egyházközség, mint
„alközpont” részéről kapják meg a szálláshelyük pontos címét, ahová
lelkes helyi fiatalok elkísérhetik őket, vagy térképet kapnak, ami
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12., kedd: SZENT JOZAFÁT vértanú
13., szerda: Magyar szentek és boldogok
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segítségével megtalálják a szállásukat (családoknál, vagy közösségi
szállásokon). A szállás elfoglalása után a vacsora a kiállító
csarnokokban, majd az esti énekes imádság a kiállító csarnokokban,
és a nagy belvárosi templomokban lesz. December 29-én részvétel a
szálláshoz tartozó egyházközségek vasárnapi istentiszteletén, majd
találkozó a helyi emberekkel és egyszerű közös étkezés. Délután
(vidékről is Strasbourgba utazva) fakultatív módon választható
műhelyfoglalkozások a belvárosban, ill. kiállító csarnokokban a
hittel, belső élettel, művészettel és társadalmi kérdésekkel
kapcsolatos kérdésekben. A vacsora a kiállító csarnokokban, és az
esti ima a nagy belvárosi templomokban valamint a kiállító
csarnokokban lesz. December 30-án reggeli ima a befogadó
egyházközségekben, majd kiscsoportos beszélgetés és a helyi
egyházközség megismerése következik. A beszélgetés témáját a
Taizé-i levélből jelölik ki, aminek saját nyelvű példányát mindenki a
szombati érkezéskor megkapja. Délben ebéd a kiállító csarnokokban.
Ezt követően ima a nagy belvárosi templomokban, ill. a kiállító
csarnokokban. Délután fakultatív programok (listák szerint),
műhelyfoglalkozások a belvárosban, ill. a kiállítócsarnokokban.
December 31-én országonkénti (esetleg nemzetenként is elérhető)
találkozók. Délutáni ima és a vacsora még az előző naphoz
hasonlóan lesz, de a vacsora utáni esti imádság helyett visszatérés a
vendéglátó településekre. Itt 23 órakor közös virrasztás a békéért
(énekes imádság szokott ez lenni!), amit a „népek ünnepe” követ. Ez
az ünneplés kulturált szilveszteri buli szokott lenni. Az egyes
nemzetek néhány percet kapnak, hogy vidám programban
bemutassák kultúrájukat (ehhez segítséget kíván nyújtani e sorok
írója a következő Harangszóban!). Január 1-én, szerdán reggel
részvétel a befogadó egyházközségek istentiszteletén, majd ebéd a
vendéglátókkal. 17 órától kezdődően hazaindulás. (Valószínűleg
mód lesz egy kis városnézésre is.) A buszok Strasbourg központjából
indulnak haza, de erről a helyszínen kapnak információt a
résztvevők. A templomokban kifüggesztett szórólapokon további
információk (internetes címek, email cím és telefonszám) állnak
rendelkezésre.
Grób Lajos
Ismeret-rovat: Magyar szentek és boldogok emléknapja
A Római Egyház régi hagyománya, hogy az egyetemes naptár és
szertartásrend mellé a helyi egyházak saját ünnepeket és úgynevezett
külön miséket társíthatnak. A magyar katolikus egyház november 13án tartja A MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK
EMLÉKNAPJÁT, mindazokét, akiknek ereklyéit a magyar
templomokban
tisztelik, magyar földön születtek vagy
Magyarországhoz kötődnek: a kanonizált szentek és boldogok mellett
azokét is, akiknek nincs külön ünnepük, a hétköznapok ismeretlen
hősei, szentjei, vértanúi. Szentjeink közös jellemzője – akár
magyarnak születtek, akár más országokból érkeztek a Kárpátmedencébe –, hogy fontosnak tartották a földi haza sorsát,
felelősséget vállaltak és áldozatokat hoztak érte. Méltó tehát, hogy
ezen az emléknapon együtt ünnepeljük őket: üdvözültjeink jól vagy
kevésbé ismert és névtelen seregét, valamint azokat, akik reményteli
jelöltjeink a boldoggá és szentté avatásra. „Eredetileg azokat a
szenteket ünnepeltük, akiknek ereklyéit templomainkban tiszteljük.
Az új ünnepnapon nemcsak rájuk emlékezünk, hanem mindazokra a
szentekre, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek magyar földön,
akár a honfoglalás előtt, akár utána. Vannak köztük olyanok, akiket a
népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de
köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei, a mindennapok
vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből
sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre
Isten színe előtt” (Zsolozsma, IV. köt.). Első időszakban november
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6-án volt az egyházmegye ereklyéinek ünnepe, majd 1984-ben a
Magyar Katolikus Püspöki Kar határozott – a II. vatikáni zsinat
liturgikus rendelkezései nyomán – a november 13-i ünnep
bevezetéséről. Ez tulajdonképpen egy külön magyar Mindenszentekünnep. A ismeretlenek mellett ezen a napon emlékezünk többek
között Szent Asztrikra és társaira, Szent Bonifácra és Boldog
Sebestyénre, Szent Gellért vértanútársaira – köztük a 20. századig
Esztergomi Főegyházmegyében különös tisztelettel övezett Szent
Beszterédre –, számos Árpád-házi boldogunkra, a török idők
hitvallóira valamint sok új példaképünkre, köztük Boldog Batthyány
Lászlóra és Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre, akik számára
még nem határoztak meg külön országos ünnepnapokat. A népszerű
Szentek élete című gyűjtemény úgynevezett tiszteletreméltókat is
felsorol november 13. szentjei között. Az életszentség elismerésének
fokozatait tükrözik ezek a jelzők: Isten szolgájának nevezzük azt,
akinek hivatalosan elindult a szentté avatási eljárása;
tiszteletreméltónak hívhatjuk azokat, akiknek az életszentségét vagy
vértanúságát már elismerte a pápa. A boldogok helyi szentek,
akiknek a tisztelete még nem terjedhet ki az egész földkerekségre, de
bizonyos egyházmegyékben, országokban, szerzetesközösségekben
úgy tisztelhetőek, mint a szentek. Végül minden kanonizációs eljárás
célja és beteljesülése az a pillanat, amikor a pápa szentté avat egy
boldogot, és tiszteletét elrendeli az egész világegyházban.
Szerk.
(felhasznált források: www.familia.vidavizio; Zsolozsma, IV. köt.)

A Hit Éve lezárása: 2013. november 17-én, vasárnap 10 órakor a Szent
István-bazilikában Erdő Péter bíboros atya ünnepi szentmise keretében
lezárja a hit évét. A hálaadásra mindenkit szeretettel várnak!

HIRDETÉSEK
+ 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.
+ Bérmálkozni készülők számára felkészülési alkalmak indultak
pénteki napokon. Kérjük, hogy a felkészítéseken részt venni
szándékozók keressék a plébános atyát!
+ Csütörtökön este ½ 8-tól a vízivárosi Képviselőtestület
összejövetele lesz.
+ Vasárnapi iskolát indítottunk azok számára, akik felnőttként
szeretnének keresztelkedni, bérmálkozni, elsőáldozni. Bővebb
információ és jelentkezés a plébános atyánál.
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)

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

