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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 6,1-7

Evangélium: Jn 14,1-12

2014. május 18.
Szentlecke: 1Pét 2,4-9

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Jövő vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 8,5-8; szentlecke: 1Pét 3,15-18; evangélium: Jn 14,15-21
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Hétköznapi szentmise után szeretettel várom a testvéreket rövid (kb. negyedórás) beszélgetésre, akár egy pohár sör mellett, ahol a
Önök is hozhatnak kérdéseket, én a Hiszekegyről és a napi szentírási olvasmányokról beszélgetnék. A Hiszekegyről ezennel elindítok
egy cikksorozatot.
A keresztény személyi igazolvány
„Keresztény vagyok, tehát…” Hogyan folytatnánk ezt a félmondatot? Az egyház így: „Hiszek egy Istenben… Hiszek az egy Úrban,
Jézus Krisztusban… Hiszek a Szentlélekben…” Ennek az ősi szövegnek az eredeti változatai afféle személyi igazolványnak
számítottak: amikor valaki jelentkezett keresztelkedésre, több év tanulás után, ami alatt a megbízhatóságáról is meggyőződtek,
ünnepélyes körülmények között ismerte meg a keresztények Hitvallását. Amikor egy keresztény prédikátor jött egy idegen városba, és
szólni kívánt a helyi közösséghez, arra kérték, mondja el a hitvallását. Elmondta, végighallgatták, végiggondolták, ha helyesnek találták,
szólhatott Isten helyi népéhez.
Érdemes megfontolni, hogy a keresztény hitnek ma is ez a három kiindulópontja. Ami a Hitvallásokban ezek után a bevezetők után
következik, úgy értendő: „tehát”. Hiszek egy Istenben, tehát hiszek mennynek és földnek Teremtőjében. Stb. Ami ezekhez a
kérdésekhez nem kapcsolódik, az a kereszténység szempontjából közömbös. Nagy levegőt kellett vennem pl. pár hónapja, hogy hiszeke abban, hogy egy csontkovács valóban tud nekem segíteni (tudott). Hiszem, vagy sem, ez a kereszténység szempontjából érdektelen.
Ami a Hitvallással kapcsolatba hozható, az a kereszténység szempontjából lényeges
Beszélgetési kérdések:
- Van-e olyan hittartalom az életemben, ami a csontkovácshoz hasonlóan a kereszténység szempontjából közömbös?
- Hogyan kapcsolódik pl. a kötelező papi cölibátusra vonatkozó tanítás a Hitvalláshoz?
- Hogyan jelenik meg a Szentírás a Hitvallásban?
Harmai Gábor plébános
Beszámoló-rovat: Ismét előkerült a világjáró" hátizsák, hosszú
pihenő után.
Illetve, ... idén már megtett egy, a mostaninál sokkal nagyobb utat,
de az akkori "oázis" után újra a "pusztában" találtam magam, és
minden energiámat a túlélés emésztette fel, noha Laci folyamatosan az írásra buzdított. Legutóbb, amikor újfent megkeresett, beszámolót kérve, azt mondtam : nem tudok írni ... nem tudom, mi
van velem ... történhetne már valami, mert már nagyon nem jól
érzem magam a bőrömben ... Történt. Szokásom szerint megint
fejest ugrottam az ismeretlenbe. Valahol már hallottam Zachariás
atya nevét. Ennyi. Füzéren tart lelkigyakorlatot. Az meg hol van
?!? Megkerestük : minimum 4 óra utazás (5 lett belőle), az kb.20,
de inkább 25 000 Ft útiköltség, plusz részvételi díj, plusz szállás
... Van nekünk erre kapacitásunk ? - Voltam már olyan lelkigyakorlaton, ahol minden, ami rossz lehetett, megvolt: messzire kellett utazni, kellemetlen útitársakkal, rossz egészségi állapotban.
Kényelmetlen volt a szállás, egész nap üvöltött a gyerek, és az
atya tanításaiból egy szót sem fogtam fel. De a szentségimádás
alatt hihetetlen ajándékot kaptam. Megkaphattam volna máskor is,
máshol is, de én ott, a világ végén, betegen kaptam meg. És azt
hiszem, nem véletlenül. Édesapánk végtelenül bőkezű: Bármilyen
kicsi áldozatot hozunk érte, Ő túláradó szeretettel a sokszorosát
adja - mondtam potenciális útitársamnak. - Akkor menjünk - válaszolta rövid csend után. Meglepően jól bírtam az utat (az állapotom miatt tartottam ettől). Csak egy kicsit késtünk, de helyet már
csak a kóruson találtunk, ahová alig tudtunk felmászni a csigalépcsőn (egy kicsi falusi templomról van szó), fent alig volt levegő,

ha ablakot nyitottunk, levitt a huzat, nem láttuk sem az Oltáriszentséget, sem Zachariás atyát, és nagyon fáradtak voltunk. Hát
... Éjjel óriási vihar, másnap fejtépő szél . Ez kell a "gerinceseknek" ... Szóval "Belső sebek gyógyulása" Semmit nem jelentett.
Nem azért, mert "nem működik", vagy nem megfelelő személy
tartotta, vagy nem volt jó a hozzáállásom, és nem is azért, mert
nem volt velünk az Isten. 3 éve voltam Mária Magdolna kurzuson,
ami szintén a belső sebek gyógyításával foglalkozott. Az akkor
nekem nagyon megrázó és átütő volt. És - ezek szerint - eredményes is, mert akármilyen mélyen néztem magamba, nem láttam éreztem fájdalmat, haragot a múltamban.(Köszönöm Uram, hogy
gyógyítottál - volt miből!) De hát akkor - miért vagyok itt ? !
(Amikor igent mondtam az útra, nem tudtam, hogy az a Belső sebek gyógyulására volt meghirdetve.) Az I. Mózes 32,26 jutott
eszembe: És mondá Jákób: Nem bocsátalak el téged, míg meg
nem áldasz engemet. Elnevettem magam: Hallod, Uram? El nem
megyek innen, míg meg nem áldasz engemet! És akkor már tudtam, éreztem, hogy nem "üres kézzel " fogok hazajönni. Vasárnap
délelőtt ismét dicsőítés, rózsafüzér az Oltárszentség jelenlétében,
majd szentmise, utána pedig Zachariás atya mindenkit egyenként
áldott meg olyan erővel, hogy szem nem maradt szárazon, ember
nem maradt talpon. A Szentlélek betöltötte a templomot, betöltötte az embereket, a szolgáló atyákat, diakónusokat. Elmondhatatlan
élmény volt megtapasztalni a Szentlélek látható, érezhető kiáradását ... Urunk ismét túláradó szeretettel viszonozta áldozatukat...
Ria

Harangszó

Plébániai programajánló: Plébániai gyermeknapunk jövő vasárnap délután 3 és 6 óra között lesz a plébánia udvarán és nagytermében. Minden korosztályt szívesen fogadunk, én pl. sakk- ill.
tarokkoktatásra is szívesen vállalkozom.
Az állomások legtöbbjéről a cserkészek gondoskodnak (köszönjük nekik), de szülőket is biztatunk, hogy a család kedvenc játékaival jöjjenek bátran. Az állomásokon plébániai papír batkákat lehet nyerni, ezek árufedezete érdekében sütiket szívesen fogadunk.
A papír batkákat az egyik állomáson a gyerekek fogják nyomtatni.
Fagyi is lesz!
Harmai Gábor plébános atya
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Lorettói litániát.
Szombaton Szűz Mária, a Keresztények Segítsége ünnepe lesz
Plébániai gyermeknapunk jövő vasárnap délután 3 és 6 óra
között lesz a plébánia udvarán és nagytermében. Minden korosztályt szívesen fogadunk! Részletek a Harangszó cikkében.
Nagymarosi találkozón való részvételre buzdítjuk a fiatal korosztályt és családokat! Az idei tavaszi találkozó időpontja május 24-én (szombaton) lesz.
Nyári hittantáborunk Nagybörzsönyben lesz július 21-26-ig.
részvételi díj 15 ezer forint. Jelentkezni 5.000 Ft befizetésével
lehet a plébánián. Ha nehézséget jelent az összeg megfizetése,
pl. több gyermeket küldenének vagy más okból, akkor azt jelezni szíveskedjenek - valamennyit tudunk segíteni! Jelentkezési lap kérhető a sekrestyében, plébános atyától, e-mailben,
illetve letölthetővé válik a weboldalunkról is. Kérjük, hogy jelentkezésüket, jelentkezési szándékukat mielőbb tegyék meg a
szervezés és szabad helyek feltöltése miatt.

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)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten esküdtek: Maltesics Zoltán György és Pénzes Cecilia
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
Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia

