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Olvasmány: Iz42,1-4.6-7 Evangélium: Mt 3,13-17 Szentlecke: ApCsel 10,34-38 

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE 

 

Jövő vasárnap (évközi 2. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 49,3.5-6; szentlecke: 1Kor 1,1-3 

EVANGÉLIUM (Jn 1,29-34): Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 
bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt; de azért jöttem 
vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.” János tanúságot tett és azt mondta: ,,Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt 
az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: ,,Akire látod a Lelket 
leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.” Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.” 

Elmélkedéshez: 

 Hogyan veszi el Jézus a világ bűnét? 

 Mit jelent János keresztsége a bűnök szempontjából? 

 Miért fontos János tanúságtétele? 
 

Beszámoló-rovat:  Kulcsosok közösségén lelki napja 

Az elmúlt időszakban a karácsonyi ünnepkör okán nem igazán 

volt idő és lehetőség arra, hogy közösségünk eseményéről 

beszámolni tudjunk. Évek óta fontos számunkra, hogy kulcsosok 

családos közösségében meg tudjuk valósítani azt a lelki napot, 

ahol mindnyájan összegyűlve önmagunkkal, lelkünk kérdéseivel 

tudjunk foglalkozni. Azok, akik ismerik a közösségi találkozások 

formáit tudják, hogy mennyire nehéz ennek megvalósítása, 

megélése egy családos élethivatásban élő számára, hiszen a 

gyermekek jelenléte vele járója majd minden programnak. Ez 

nagy öröm, de önmagunkról való lelki megosztásoknál visszatartó 

körülmény is lehet. Így nagy örömmel vettük, hogy a 2013-as 

évben, már második alkalommal tudtunk egy megfelelő napot 

találni arra, hogy együtt legyünk, és a napunkat Istennek 

szenteljük. Ennek megvalósításában nagy segítséget jelentett, 

hogy az esztergomi szentgyörgymezői plébánia közösségi háza 

rendelkezésünkre állt, és megfelelő helyszín volt nekünk és 

gyermekeink számára is a programunk megvalósításához. 

(Köszönet érte Fehérvári Lajos atyának) Az alkalmat megelőző 

heti találkozásaink során beszélgettünk arról, hogy milyen téma 

lenne az, aminek mélyebb kibontására szükségünk, igényünk 

volna. A témafelvetések végül a közösségünk 25 éves fennállása 

köré csoportosultak, mivel ezek a beszélgetések nagy sok múltbéli 

élményt, jelenkori állapotot, és jövőbeni terveket hoztak fel. Így a 

múltunk- jelenünk-jövőnk volt a fő téma, aminek kibontását a 

személyes megszólítás és elgondolkodtatás tett mélyebbé. Az 

alkalom során az elmúlt időszakunkra a jelen helyzetből 

tekintettünk vissza és ennek tükrében tudtunk megállapításokra 

jutni a mostani személyes helyzeteinkre. Természetes felismertük 

azt is, hogy a közösségünk folyamatainak, történéseinek alakítója 

önmagunk, illetve önmagunk Istenkapcsolata. Ennek 

meglátásában és értékelésében segített az egyes szám első 

személyében megfogalmazott kérdéssorozat, mely leplezetlenül és 

mélyen rákérdezett önmagunk hitére, cselekedeteinkre, valódi 

Istenkapcsolatunkra. A megosztások során tapasztalható volt, 

hogy a lelki elmélyülésünk sok mindent megmozgatott, felszínre 

hozott bennünk. A közös imádkozás, éneklés, étkezés és az 

eltöltött idő Isten számára ”nagy lehetőség” volt arra, hogy 

felismertessen velünk olyan belsőnkben megbúvó dolgokat, 

melyekre a hétköznapok aktivitása és feladathalmazai között nem 

tudtunk meglátni. Nagy öröm volt számunkra a délután folyamán 

Koronkai Zoltán jezsuita atyával való együttlét, ahol lelkiekben 

tovább tudtunk gazdagodni. Nagy öröm volt mindannyiunk 

számára az általa közösségünknek celebrált szentmise, ahol a 

”közi gyerekekkel” együtt tudtunk jelen lenni és a karácsonyi 

ünnepkör misztériumából is részesülhettünk. A lelki napunk óta 

eltelt időszak alatt is több alkalommal vissza-vissza tértek a 

találkozásaink alkalmával a megélt élmények és események, 

melyek azóta is formálnak, motiválnak minket. 2014-es 

esztendőben a Kulcsosok családos közösségének 25. éves 

fennállása egyfajta mérföldkő, de reméljük, hogy ez az esztendő 

leginkább közösségünk és közösségi tagjaink életének 

Istenkapcsolatában válik inkább sarokkővé. Számunkra a heti 

találkozási alkalmaink, hétköznapi beszélgetéseink és a lelki 

napok olyan tárházat jelentenek a személyes kapcsolatainkon 

túlmenően, melynél tisztán látható, hogy Isten jelen van 

életünkben, közösségünkben. Ha ez nem így lenne, akkor minden 

jó szándék, törekvés ellenére már régen széthullottunk volna és a 

„közink” a múlté lenne. Lényeges mindnyájunk számára a 

közösségi lét, még a hétközi napokon is, hiszen erőforrást jelent 

számunkra ez a gondolat. Erőforrás a másik ember, egymás 

hordozása, nehézségek idején a közös imádság, az ünnepeinkben 

a közös mosoly, de leginkább az, hogy támogatjuk és segítjük 

egymást Isten felé, Istenhez. Ezek megvalósításának eszköze 

számunkra az, hogy fontos vagy nekem és valóban érdekel, hogy 

mi van veled, mi történik veled, hol állhatok melletted, hogy 

számodra az a legjobb legyen? Kívánom, hogy az elkövetkező 

időszakban is közösségünk erőforrásunk tudjon lenni létével, 

szolgálatával,… , és kívánom minden hívő testvérünk számára, 

hogy találja meg ő is azt a forrást, ami számunkra a Kulcsosok 

közössége.      Kulcsosok Közössége  Tóth László  
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Harangszó  

Ismeret-rovat:    Farsang ideje 

 Az ókori népek tavaszünnepének, főleg a római szaturnáliá-knak 

hagyományaiban gyökerező, de a germán Hold s a szláv Perchta 

ünnepével is megtetézett szokás- és hagyománykör az európai 

népeknél továbbélt. A téli napforduló után tartott téltemető-

tavaszkezdő ünnepségek az egyházi évben a karácsonyi és a 

húsvéti ünnepkör közé szorult. A húsvét időszak előtt levő 

időszak, a farsang, ami vízkereszttel kezdődik éa húshagyókeddel 

végződik. Német neve Fastnacht (böjtelőéj) volt. E szó bajor-

osztrák szájon annak idején Vaschanc, ebből pedig nálunk 

fassang majd farsang lett. A vízkeresztet követő első hétfőnek 

regelő hétfő a hajdani neve, ami bizonyosan magába foglalta a 

nagy ivás, lakomázás, áldomás értelmét, de ezen túlmenően vsz. 

utal a szerencsés évkezdésre, a termékenységet, a boldogságot 

biztosító szerencsekívánatokra is, akárcsak a Nyugat-

magyarországon a regölés. A vízkeresztet követő vasárnapokat az 

Érdy-kódex első, másod, harmad, negyed, ötöd, hatod menyegzős 

vasárnapnak nevezi, vagyis amikor az Egyház nem tiltja a 

menyegzőt, amit természetesen nem ezeken az Úrnak szentelt 

vasárnapokon tartottak, de a szószékről ilyenkor hirdette ki a pap 

a házasulandókat.        (Összeáll. a Szerk.) 

A hét emléknapja és ünnepe: Remete Szent Antal Apát  (péntek) 

A jómódú családban született Antal 20 éves korában árvaságra 

jutott. Az evangélium hatására eladta ingóságait, birtokát szétosz-

totta a szegények között, és elhagyta a várost, hogy teljesen az 

imádságnak éljen. Előbb egy szent remete közelében, később egé-

szen egyedül élt. Megszakítva minden emberi kapcsolatot, elván-

dorolt kelet felé. Befalazta magát egy kastélyrom cellaszerű kis 

zugába, ahol 20 évet töltött elmélkedésben. Jézus példájára őt is 

megkísértette a sátán, de egyre keményebb vezekléssel visszaverte 

támadásait. Amikor az emberek rátaláltak, s egyre többen keresték 

föl, cellája elvesztette magányos jellegét. Körülötte remetetelep, 2 

monostor alakult. Így lett az első társas remeteség, a kezdetleges 

formájú szerzetesközösség „apátja”. A Maximianus-féle keresz-

tényüldözés idején 311-ben Alexandriába ment, hogy szolgálatára 

legyen a híveknek és bátorítsa a hitvallókat. Az üldözés elmúltá-

val a kelet-thébai pusztába ment. Később egy karavánnal kelet fe-

lé indult, és a Nílustól 300 mérföldnyire telepedett le. Innen kelt 

útra, hogy meglátogassa Remete Szent Pált. Halála előtt néhány 

hónappal újra Alexandriába ment, hogy szembeszálljon az aria-

nizmus követőivel, bizonyságot téve arról, hogy Jézus Krisztus 

valóságos Isten és valóságos ember. Sírja két évszázadon át isme-

retlen volt, csak 561-ben találták meg. Ereklyéit a XI. században 

vitték Franciaországba, ahol 1095-ben megalakult az antoniták 

rendje. Földi maradványait az arles-i Saint Julien-templomban őr-

zik. Az ördög feletti győzelmei és csodái miatt a középkor egyik 

legnépszerűbb szentje volt. Kultusza a XVI. század végére leha-

nyatlott, és a hozzá fűződő hagyományok, hiedelmek az 1195-ben 

Lisszabonban született Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva 

éltek tovább. A bizánci művészetben a VIII. századtól ismert ké-

pein ősz szakállú szerzetesként ábrázolják; a XII. századtól az 

orosz és a nyugati művészetben is feltűnik. A késő középkorban 

gyakran antonita ruhában, kezében T-alakú kereszttel 

(antalkereszttel) vagy apáti bottal ábrázolták. Gyakran ábrázolták 

Szent Pálnál tett látogatását és a megkísértését. Remete Szent An-

tal a betegek patrónusa; bőrkiütések, skorbut, pestis, járványok, 

kelések, fejfájás esetén hívják segítségül. A cukrászok, harango-

zók, haszonbérlők, hentesek, kesztyűsök, kosárfonók, mészáro-

sok, munkások, porcelánkészítők, posztósok, sertéskereskedők, 

sírásók, takácsok, továbbá az egri kefekötők védőszentje. 

Árpádházi Szent Margit ünnepe (január 18. szombat): A vesz-

tett muhi csata után IV. Béla feleségével, Laszkarisz Mária her-

cegnővel együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában szüle-

tett Margit leányuk 1242. január 27-én. Szülei – a tatároktól el-

szenvedett vereség miatti kétségbeesésükben – felajánlották őt 

Magyarország megmentéséért. Margit ennek megfelelően három-

éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott 

gondos nevelésben részesült. Nevelőnője Olympiades nővér volt. 

Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet apja 

építtetett. Itt került sor Margit fogadalomtételére 1254-ben. Ké-

sőbb két alkalommal is lehetősége lett volna fogadalma visszavo-

nására, hiszen minden bizonnyal megkapta volna a felmentést ap-

ja kérésére. Ő azonban visszautasította II. Ottokár cseh király, va-

lamint a lengyel király házassági ajánlatát is. A keresztények az 

önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképének tekintik. A 

legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és a legrosz-

szabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töl-

tötte. A róla szóló, 1510-ből fennmaradt legenda szerint jöven-

dőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor apjának 

is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldására. 1270.január 

18-án halt meg a Margit-szigeti kolostorban. Legendája szerint 

holtteste halála után három hétig nem indult oszlásnak, ráadásul 

rózsaillatot árasztott. 

HIRDETÉSEK 
+ Hétfőn, 13-án du. 1/2 6-tól lesz a belvárosi Képviselőtestület 

összejövetele. 
+ Vízkereszti házszenteléseket örömmel vállalunk a korábbi 

évek gyakorlatának megfelelően. 
+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 19-én 17 órakor 

kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban. 
Igét hirdet Barabás Bence káplán úr. Figyelem, a következő 
héten este 6 órakor kezdődnek az alkalmak: 

 - Január 20. hétfő 18.00 óra: Görög katolikus templom  
 - Január 21. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom 

 - Január 22. szerda 18.00 óra: Református templom 

  (szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói) 
 - Január 23. csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom 
 - Január 24. péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom 

 - Január 25. szombat 18.00 óra: Belvárosi templom  
 - Január 26. vasárnap 18.00 óra: Bazilika (igét hirdet: Harmai 
   Gábor plébános) 
 

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 Jó-Dobronya Gyulánét 
 

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 


