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XVII. évf. 45. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Iz 11,1-10

Evangélium: Mt 3,1-12

2013. december 8.

Szentlecke: Róm 15,4-9

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Jövő (Advent 3.) vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 35,1-6a.10; szentlecke: Jak 5,7-10
EVANGÉLIUM (Mt 11,2-11): Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy
kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok
tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik
az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit
akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött
embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen,
mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat
teelőtted. Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az,
aki a legkisebb a mennyek országában.
Elmélkedéshez:
 Kit várok advent idején?
 Észre veszem-e a körülöttem és a világban zajló eseményekben Istent?
 Kinek a szavát hallgatom szívesen és fogadom meg?
Ismeret-hagyomány:
kilenced)

Szentcsalád-járás

(vagy

szentcsalád-

A karácsonyi ünnep előtt kilenc napon át ismétlődő szálláskeresés. A
XX. sz. elején született, egyrészt a Maria gravidatos késő barokk
ünnepéből (Expectatio partus B. Marie Virginis: december 18.), másrészt
a karácsonyi játékokból. A szálláskereső Szent Család tiszteletére 9
család összeáll, hogy december 15-től karácsony estéig naponta felváltva
a Szent Családnak, illetve a Szent Családot ábrázoló képnek szállást
adjanak. A képet a rendező énekes asszony vagy maga hinti meg
szenteltvízzel, vagy a pap áldja meg. A soros családban már kész a házi
oltár égő mécsessel vagy gyertyával, ahol rendesen a többi családok is
összegyülekeznek, amikor esti Úrangyalára harangoznak. (Este 8 óra)
Amikor a szentkép az új családhoz érkezik, letérdel a háznép, miközben
megfelelő szövegezésű imádságokat mondanak. A képet a házi oltárra
helyezik, meggyújtják előtte a mécsest, amely mindaddig ott ég, amíg a
képet másik családhoz nem viszik. A szentkép előtt rendesen ájtatosságot
is szoktak végezni: a lorettói litániát, Szent József vagy Jézus Szíve
litániáját, majd felajánlják az egész családot a Szent Család oltalmába.
Közben természetesen énekelni is szoktak megfelelő énekeket. A
házbeliek napközben is fölkeresik a képet, hogy rövid fohászkodással
üdvözöljék. Ilyenkor rendszerint valami szegény gyermekes családot meg
is szoktak ajándékozni, mintha a Szent Családnak adnák. (Forrás:
Katolikus Lexikon)
Ennek a szép hagyománynak családok közötti felélesztését ajánljuk a
családok között az adventi időszakban. Szép esti, családi és családok
közötti, lelki élményt hozó élményt hozhat a résztvevők és
meglátogatottak, befogadók számára. Ehhez a következő szövegrészt
adjuk segítségként.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Szentcsalád-járás (szöveg)
Bejövők: Békesség e háznak, akik fogadják és minden lakójának.

Vendégek: Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet
ád. Nincsen, aki befogadja Őt, ki Égnek, s Földnek Ura. Az idő
már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a Szent Szűz jár
hiába Betlehemnek városába. Legalább ti, jó emberek fogadjátok
a Kisdedet! Házatokra szent áldás száll, ha betér az égi Király. Ne
sírj tovább, Szűz Mária ne menjetek ma máshova! Szállásunkat mi
megosztjuk, a Kis Jézust befogadjuk.
Egyik gyermek: Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, és vele
fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, Szent Anyjának,
Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló
lelkületét! (Elhelyezik a képet, majd gyertyát gyújtanak előtte.)
Ének: (Imakönyv: Isten gyermeke vagyok, Hozsanna, Szent vagy,
Uram!) 9. sz. ének: (csak szöveggel is mondható) Ébredj ember,
mély álmodból, megszabadulsz rabságodból. közelít már
üdvösséged, eltörlik már minden vétked. Elküldé az Úr angyalát,
hogy köszöntse Szűz Máriát, kinek tiszta szűz méhébe, alászállt
az örök ige. Másik gyermek: (akikhez a képet vitték) Szeretettel
és tisztelettel fogadjuk a Szent Családot. Kérjük hozzon e ház
lakóinak szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk
Karácsony ünnepét!
Szabadon választható: Szentírási rész: Lk. 1, 39-56; Azokban a
napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a
magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval
felkiáltott: Áldottabb vagy Te minden asszonynál, és áldott a Te
méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön
hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől
repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked. – Erre Mária így
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szólt: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem Üdvözítő
Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát.
Lám, ezentúl boldognak hirdet engem mindennemzedék. Mily
nagy dolgot művelt velem Ő, a hatalmas és a Szent! Irgalma az
istenfélőkre száll, nemzedékről nemzedékre. (rövid csend)
Vagy: mondható egy tized rózsafüzér, valamelyik örvendetes
titokkal, vagy a Szent József litánia
2. sz. ének: Harmatozzatok, égi magasok! Téged vár epedve a
halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! Mert az emberek ott
tévelygenek, Hol te égi fényed útján nem vezérled Őket édes
Üdvözítőnk.
A Mennyei Atya elküldte a Megváltót, mondjuk el örömmel a
Miatyánkot! Miatyánk...
Házigazda: Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat!
Mind: Add meg nekünk a Te üdvösségedet!
Házigazda: Uram, hallgasd meg könyörgésünket!
Mind: Kiáltásunk jusson eléd!
Házigazda: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Isten,
hogy mi, akik szent Fiad születését várjuk, egykor örömmel
nyerjük el örökkévaló ajándékaidat is, aki élsz és uralkodol
mindörökkön örökké! Amen.
Záró ének: valamelyik adventi ének
Advent - Családi imádság: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
CSALÁDI KÖRBEN (otthoni, családi liturgiához segítség)
A zöldellő koszorú: egy darabnyi élet. Advent négy vasárnapján,
vagy szombat este, amikor a koszorú körül összejön a család, minden
fényt oltsunk el, hogy minden vasárnap eggyel több gyertya fénye
világítson. Az imádságot lehetőleg az édesapa vezesse, az
elmélkedést az édesanya, vagy valamelyik nagyobb gyermek olvassa
fel jól érthetően. Advent 2. vasárnapja:
Keresztvetés, ének: Harmatozzatok v. adventi ének (ének alatt
gyújtjuk meg a gyertyákat)
ELMÉLKEDÉS: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi
koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztusra utal. Ezzel az egyik
Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második
eljövetelét. Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk
második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten
most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle kapott
kegyelmekkel? Súlyos kérdés! Boldog akit készen talál, amikor
megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók.
Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és
kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal,
hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz! IMA: Ó népek Királya,
vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el és
üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál! APA: Imádkozzunk a
bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk... Üdvözlégy... BEFEJEZÉS: egy
adventi ének.
A héten ünnepelt szentek:
December
9.,
hétfő:
SZŰZ
MÁRIA
SZEPLŐTELEN
FOGANTATÁSA (főünnep)
„A főünnepeket "méltó és igazságos" szentmisével, zsolozsmával, ünnepi
imádságokkal megtartani.” (forrás: Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia)
December 13., péntek: Szent Lúcia
Ismeret és hagyomány: Szent Lúcia vagy Luca (Római Birodalom,
Szicília, – Siracusa, 304 körül született) a keresztények által az 5. század
óta tisztelt szűz és vértanú. A középkorban közkedvelt szent volt,
legendája több művészt megihletett. Lúcia védőszentje a
szembetegségben szenvedőknek és vakoknak (mivel a Lúcia név a lux =
fény szóból származik), a bűnbánó utcanőknek, valamint a hegyes
szerszámokkal dolgozóknak. Szent Luciának, aki ”véletlenül” éppen
december 13-án szenvedett vértanúságot Siracusában, vajmi kevés köze
van mindahhoz a sok babonához, amit halála évfordulóján s nevében
véghezvisznek. De már a nevében rejlik egy kis oka annak, hogy e
babonák, amelyek egy része bizonyára már a szicíliai szűz vértanúsága
előtt is ez idő tájához fűződött, éppen az ő alakja köré csoportosultak. Az
idő ugyanis, amelyről itt szó van, az egész világra és az egész
emberiségre kiterjeszkedetten beszélvén, a téli napfordulat környéke.
Rómát illetőleg pedig a Saturnáliák ünnepeivel esik egybe. A napfordulat
csillagászati pontossággal 21-ére, a népies naptárban azonban
hozzávetőleges meghatározással az e nap körüli hétre, tehát a 17-étől 25éig terjedő, vagy még tágabb időközt véve fel, a 13-ától január 6-áig érő

hetekre esik. Tehát éppen annak a szent időnek a közepe tájára, amely a
keresztény egyháznak is nagy és jelentős ünnepi évszaka volt, habár
egészen más okokból, mint a pogányoknak. Bámulatos véletlen, ha
ugyan nem valami felsőbb törvény úgy akarta, hogy egy őskori gazdasági
és természetünnep törzsére kerüljön oltásképpen a szép s velős tartalmú
Karácsony szent ideje, amelynek hosszas ingadozása a pogány és
keresztény elemek keveredésének kedvezett.
December 14., szombat Keresztes Szent János

HIRDETÉSEK
+ Rorate szentmisék vannak a vízivárosi templomban
hétköznaponként reggel 6 órakor. Szombatonként gyónási
lehetőség is lesz a szentmise alatt. Szentmise után kisebb
agapét is tartunk a templom sekrestyéjében.
+ Jövő szombaton, 14-én délután 1 és ½ 6 között lesz a
Belvárosi templomban a havi szentségimádási alkalom.
Kérjük a kedves testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak
fel az ívre, mely időpontban vállalnak imádságos időszakot a
kitett Oltáriszentségnél!
+ Advent szombatjain, délután 5 órakor van a közös,
ökumenikus gyertyagyújtás városunkban a Széchenyi téren.
Buzdítjuk a kedves testvéreket az alkalmakon való részvételre.
+ A 14-ére a fiatalok által tervezett vásár és családi nap a
munkanapok áthelyezése és programok összecsúszása miatt
elmarad. A program céljával azonos tartalmú alkalom új
időpontja későbbi időpontban kerül majd meghirdetésre.
+ Adventi triduumunk december 15 és 17 között lesz a
Belvárosban, az esti 7 órás szentmisék keretében. Káposztássy
Béla szobi plébános atya tartja, aki a váci Apor Vilmos
Katolikus Főiskola docense, a Váci Egyházmegye Liturgikus
Bizottságának tagja, liturgikus és lelkiségi tantárgyakat tanít.
Előzetes információként hirdetjük a következőket:
+ December 24-én, reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali
szentmise a Vízivárosi templomban. Ezen a napon az esti mise
elmarad, de az éjféli misére a Belvárosi templomba mindenkit
hívunk és várunk.
+ Karácsony ünnepén, 25-én, ünnepi miserendet tartunk, de esti
mise nem lesz! Ez a nap kötelező ünnep, de aki az éjféli misére
jön, teljesíti a misén való részvételi kötelezettségét.
+ Karácsony másnapján, december 26-án este 6 órakor lesz
szentmise a Szent István Kápolnában és este 7 órakor a
Belvárosi Templomban.
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: Bánzi Szilvia Ildikó
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

