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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Sir24,1-4.12-16

Evangélium: Jn1-18

2014. január 05.

Szentlecke: Ef1,3-6.16-18

KARÁCSONY 2. VASÁRNAPJA
Vízkereszt, Urunk Megjelenése főünnep (január 6. hétfő) szentírási szakaszai: olvasmány:Iz 60,1-6; szentlecke:Ef3,2-3a.5-6
EVANGÉLIUM (Mt2, 1-12) Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről
Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki
hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és
tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem,
Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek
pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán
elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem,
hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette
őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és
meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Jövő vasárnap (Urunk megkeresztelkedése) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz42,1-4.6-7; szentlecke: ApCsel 10,34-38
EVANGÉLIUM (Mt 3,13-17) Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett
visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő,
hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor
megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett
Fiam, akiben kedvem telik.”
Elmélkedéshez:
 Miért Jézus jön Szent Jánoshoz? Mit jelent ez a párbeszéd közöttük?
 Mit jelent Jézus életében a megkeresztelkedés? És az én életemben?
 Mit üzen nekünk, hogy Jézus Isten szeretett fia, akiben kedve telik?
Beszámoló-rovat:

Plébánosi beszámoló a 2013. évről

Az idei Hálaadásban mindenekelőtt arról emlékeznék meg, hogy
egy súlyos balesetet átvészelve élek, és olyan 95%-os mértékben
rendbejöttem. Köszönöm a testvérek imáit, türelmét, amivel lábadozásomat fogadták.
Ebből a szempontból is, de úgy alapjából is hálás vagyok Istennek
Barabás Bence káplán úr munkájáért, aki az első teljes naptári
évet töltötte nálunk.
Évről évre izgatottan figyeljük az anyakönyveinket vezető hölgyekkel együtt a keresztelések és halálozások statisztikáját, idén
értek bizonyos meglepetések. A keresztelések száma nőtt. A két
plébánián együtt a tavalyi 75 megkeresztelt után idén 89 személyt
kereszteltünk.
Az elsőáldozók száma 34-ről 21-re esett vissza, de idén megint 32
fő készül, nyilván van ennek természetes hullámzása, imádkozzunk az elsőáldozókért!
A Bazilikába mi 25 fő bérmálkozót küldtünk föl, érdekesség,
hogy saját anyakönyvünkbe 65 fő került be, de értük a elsősorban
a ferencesek részéről jár a hála. Sajnos ezen a téren az idei tanévben elég gyönge volt a start, majd igyekszünk átgondolni a meghívás rendjét. Akik viszont járnak, azok lelkesen jönnek Tóth
László Élet Íze-csoportjába.
A házasságkötések száma kicsit visszaesett 26-ról 22-re, de ez
azért még nem drámai. A Vízivárosi templomi statisztikának
érezhetően nem tett jót az építkezés, érdekesség viszont, hogy
akik 2014-re bejelentkeztek, azok között 7:1-re vezet Víziváros.
A hálaadási témák összefüggnek: tényleg szép lett a fölújított
templom.

Az anyakönyvezett temetések száma meghökkentően visszaesett
69-ről 48-ra. Ha valóban ennyivel kevesebb halálozás történt, az
szintén komoly hálaadási téma, de tartok tőle, hogy itt csak valamilyen anyakönyvezési zavar adódhatott.
Szentmiséink látogatottsága sajnos csökkent, amit a perselybevételek kb. 10%-os visszaesése mutat meg leginkább. Úgy becsülöm, hogy a Belvárosban átlagosan kb. 200 felnőtt fordul meg, a
Vízivárosban 120-150 felnőtt, amihez hozzájön még 25-30 fő a
Szent István Kápolnában. Nyilván mindenki szabad a szentmisék
megválasztásában, de kérem a testvéreket, hogy ne hagyják cserben a templomainkat. Emlékezzünk a triduumos atya biztatására:
Jézus a templomban vár bennünket, a hívek gyülekezetében.
Semmiképpen nem helyesen szereti Jézust az, aki az Ő kifejezett
kívánságát elhanyagolja, és nem cselekszi meg a szentmisét az Ő
emlékezetére.
A gyónás szentségéről mindenekelőtt két pozitívumot emelnék ki.
Egyrészt jól sikerült a Triduumunk, mindhárom napon eléggé foglalt volt a gyóntatószék. Másrészt úgy tűnik, bevált az az újításunk, hogy két gyóntatónapon „lerohantuk” heten papok az
Árpádházi Szent Erzsébet Iskolát, és decemberben a Gyakorló
Iskolát is, és fölkínáltuk a szentgyónás lehetőségét a diákságnak.
Esztergomban valóban nem sűrűn van olyan élményem, hogy több
órán keresztül folyamatosan gyóntatok, de ezeken az alkalmakon
ez így alakult. Köszönöm a gyónók bátorságát, és az iskolák nagyon segítő, pozitív hozzáállását.
Azért a gyónás továbbra is gyönge pontnak tűnik a város hitéletében. Emlékeztetek arra, hogy egy felnőtt keresztény esetében, aki
hétről hétre áldozik, legalább évi három-négy szentgyónás ajánlható, és számomra úgy tűnik, hogy ettől a kedves testvérek nagyobb része messze elmarad, de nagyon örülnék, ha tévednék.
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Még azt a közmondást idézném, hogy akinek nem inge, ne vegye
magára, akinek viszont úgymond „inge”, az tényleg vegye komolyan ezt a biztatást.
A papság szentségére való meghívás szintén feladata egy plébániának, leginkább emiatt támogatja az Anyaszentegyház a ministránsok szolgálatát. Tudjuk, van, aki a vízivárosi ministránscsapatból is meghallotta a papi hivatásra hívó szót, időnként imádkozzunk Tamás Daniért, de imádkozzunk a mostani ministránsokért
is: akármerre vezesse is őket az élet, áldja meg őket a szentségi
Jézus, akit hűségesen szolgálnak. Hálásan köszönjük Ilosvay Gábor szolgálatát, aki áldozatos munkával irányítja a vízivárosi ministránsokat.
A Karitászunknak is igen sok feladata van, hiszen a társadalmigazdasági válság viszonyai között egyre több a szegény ember.
Köszönjük a karitász munkatársak szívós és önzetlen munkáját!
Folytatódott a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való együttműködés, aminek keretében összesen kb. 11 tonna élelmiszert
osztottunk szét szerte Esztergomban. Az Élelmiszerbank idén az
árvízi védekezést is, a Mikulás tevékenységét is támogatta.
Hittancsoportok elsősorban az iskolákban vannak, plébániánkon
főleg szentségi felkészítés történik. Hálásan köszönjük minden
hitoktatónk munkáját. A hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése a
plébániáinkat kevéssé érintette, mivel itt a legtöbb iskola már eleve egyházi jellegű. A Petőfi Iskolában azért két csoportot elindított Maier-Kránitz László hitoktató, köszönöm neki.
Szívből hálás vagyok Istennek is, a testületi tagoknak is a képviselőtestületek sokéves munkájáért.
Hálát adok a plébánia összes szolgálattevőjének a munkájáért,
azokét is, akikre folyamatosan számítunk, azokét is, akik különféle okokból jelezték az év folyamán, hogy nem folytatják tovább.
Egyházközségi elnökünkre, Sági Józsefre mindig számíthatunk,
ha bármilyen probléma adódik, bármi elromlik, vagy éppen egy
zarándok csoportot látunk vendégül. Hálásan emlékezem meg
irodistáink és pénzszámolóink munkájáról is, kiemelem irodavezetőnket, Németh Mara nénit. Sokat köszönhetünk azoknak, akiknek volt fülük meghallani segítségkérésünket a Harangszó szerkesztése kapcsán. Különösen Tóth László szerkesztői munkálkodását emelném ki, a stáb is jelen van, de azért a kezdeti lelkesedés
érezhetően csökkent bennük, majd el kell gondolkodnunk a megújuláson.
Plébániánk honlapja most már megbízhatóan működik, és új kezdeményezés, hogy van Facebook-oldalunk is. Az oldal frissítését
Maczej Györgyinek köszönöm.
Szép új világunk, amiben a számítástechnika megkerülhetetlen,
szükségessé teszi egy olyan, aktív korú irodista foglalkoztatását,
aki nem retten vissza a számítógép nevű varázslattól. Aktív korú
munkatárs esetében viszont erkölcsi kérdésnek tekintem, hogy a
munkáját szabályos munkaviszonyban meg kell fizetni, így 6 órában alkalmaztam Vjatrák Annát, akinek sokrétű, áldozatos tevékenységéért hálás vagyok.
Gazdasági életünk ellentmondásosan alakult. A külső jelek talán a
gyarapodást mutatják, hiszen megújult a Vízivárosi Templom is,
megszépült a belvárosi plébániakertünk is, de ez pályázati pénz.
Szívből köszönjük az egyházmegyei és az állami döntéshozóknak
a támogatást, de ahogy mondani szokás, ebből nem élünk meg.
Igen aggasztó ellenben, hogy mindkét plébánián visszaesett mind
a perselypénz, mind az egyházi adó. Ismételten kérem a testvéreket, hogy ne hagyják cserben a templomaikat! Lehet, hogy a plébániát támogatni nem olyan fotogén jócselekedet, mint pl. egy árvíz idején a zsebünkbe nyúlni, de gondoljanak arra, hogy mi hirdetjük itt Jézus Krisztust! Ha Jézus Krisztus hirdetése elhalkul,
akkor az árvízkárosultakon sem tudunk majd segíteni.
A Hálaadást most közösségi szinten azzal a gondolattal zárnám,
amivel elkezdtem, személyesen sem volt könnyű év, a közösségeink számára is talán fakóbb volt a korábbiaknál, de élünk, Krisztus jelen volt általunk Esztergomban.
Dr. Harmai Gábor
Ismeret-rovat-: Január 6. hétfő Vízkereszt (főünnep)- eddig is
kötelező - ünnepét mostantól immár nem a legközelebbi vasár-

naphoz igazítva, hanem a maga napján (január 6.) ünnepeljük a
magyarországi egyházmegyékben.
„Parancsolt ünnep, kötelező ünnep (lat. festum praeceptum):
olyan nap, amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. Hanyagságból történő elmulasztása
halálos bűn. Kötelező megtartása különbözteti meg a tanácsolt
ünneptől és kisebb közösségek fogadott ünnepétől. - Vasárnap és
más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni;
tartózkodjanak továbbá azoktól a munkáktól és ügyletektől, amelyek az Istennek járó liturgikus tisztelet megadását, az Úr napjának sajátos vidámságát vagy a lélek és a test kellő pihenését akadályozzák.”(1247. KEK)
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Hétfőn, január 6-án Vízkereszt (főünnep), parancsolt ünnep,
ezen a napon szentmisén kell részt venni. Szeretettel várjuk a
híveket az esti 7 órás ünnepi szentmisére a Belvárosba.
+ Az ünnepre tekintettel jövő hétfőn, 13-án du. 1/2 6-tól lesz a
belvárosi Képviselőtestület összejövetele, míg a Vízivárosi
képviselőtestület a szokott második csütörtöki időpontban,
tehát jan. 9-én este fél 8 órakor ülésezik.
+ „Szent Adalbert, akinek Szent Istvánt köszönhetjük” címmel
tart előadást Dr. Székely János püspök úr jan. 10-én, pénteken
18 órakor a Szent Adalbert Központban.
+ A havi szentségimádási alkalom jövő szombaton délután 1 óra
és fél 6 között lesz a Belvárosi templomban. Kérjük a kedves
testvéreket, közösségeket, hogy iratkozzanak fel az ívre, mely
időpontban vállalnak imádságos időszakot a kitett
Oltáriszentségnél!
+ A Mária Rádió országosan közvetíti jövő vasárnap a 10:00kor kezdődő Belvárosi Szentmisét, fogadjuk őket szeretettel.
Technikai kérésüknek megfelelően a jövő héten a Szentmise
záróáldása után fogunk hirdetni.
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: Bagi Ferenc
Istentől megáldott, boldog Új Évet kívánunk
minden kedves testvérünknek!
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

