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Olvasmány: Iz 5,1-7

Evangélium: Mt 21,33-43

2014. október 05.
Szentlecke: Fil 4,6-9

Évközi 27. vasárnap
Jövő vasárnapi (Évközi 28. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 25,6-10a; szentlecke: Fil 4,12-14; evangélium: Mt 22,1-14;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:

Szűz Máriától
Hitvallásunk a Szűzanya említésével Jézus emberségének a fizikai valóságát húzza alá: valódi édesanyja is volt. Ókori elgondolás, hogy
Jézus embersége csak kommunikációs célból fölvett látszat lett volna, amit azért vett föl az Isten, hogy bennünket tanítani tudjon. Hitünk
szerint sokkal többről van szó. A mi Urunk teljes emberi sorsot vállalt. A teljes emberségbe az édesanya iránti tisztelet is beletartozik,
hiszen az ő szívét is hét tőr járta át Fia élete, szenvedéstörténete és halála kapcsán. Ugyanakkor ennél többről is szó van. Közülünk senki
nem maga döntött arról, hogy ember legyen. Jézus Krisztus igen. Édesanyját ő maga választotta, és az Édesanya lényegében neki mondott
igent, amikor az angyalnak ezt válaszolta: „Íme az Úr szolgálóleánya!”
Beszélgetési kérdések:
- Fontos-e a hitemben Jézus Krisztus valódi embersége? Mit jelent ez számomra?
- Ki az én hitemben a Szűzanya? Milyen viszonyban vagyok Vele?
- Imádkozom-e a Rózsafüzért, melyik a legkedvesebb titka?
Gondolatok-rovat: Mi közöm hozzá? Mi közöm hozzád?
Egyik másik beszélgetés során felhangzanak a címben leírt kérdések. Ki nekem ő, hogy ez, vagy az legyen, és miért pont nekem
mondja/mondják? Beszélgetés, trécselés, pletykálkodás, kibeszélés, eszmecsere, együtt gondolkodás. Rengeteg szinonima, illetve
más-más jelentéssel bíró megnevezések. Helyzeteink, melyekkel
naponta találkozunk és talán még magunkra, öntudatunkra ébredve
meg is lepődünk. Megint megérintett és megint … Megérintett?
Akkor jó! Már azt gondolhatnánk, hogy nem vagyunk élők és közömbösek vagyunk. Közömbösek, de mire is?
Sokan találkozunk a szentmisék és más események végeztével, illetve a várost járva. Sok esetben látjuk egymást, és tudjuk, hogy
hova tartozom, és honnét ismerem őt. Viszont, hogy van-e közöm
hozzá, azt nem mindig tudom meghatározni, de kijelenteni sem.
Közöm valamihez akkor lehet, ha érintett vagyok és érintetté válok. Érintettségemhez pedig kell az érintés. Érintés testileg, lelkileg, …
Házasságra készülőkkel való foglalkozások során, vagy házasság
szervizek alkalmával szoktuk említeni, hogy amikor két ember
összeköti az életét akkor kialakul náluk a MI tudat. Ketten eggyé
lesznek. Valahogy így van ez az érintettség kapcsán is. Mi ismerjük egymást, van közünk egymáshoz, … Ha ez így megjelenik
bennünk, akkor azt is ki lehet mondani, hogy Isten és én köztem is
megjelenik a MI tudat. Én és Istenem, Isten és én, MI.
Valóságosan jelen van az életünk során MI tudat, és ehhez kapcsolódóan a miénk. Talán ennek egyik domináns megjelenéseként
említhetem a szentségimádási alkalmakat. Egyénenként vagyunk
ott Isten, Jézus Krisztus előtt, s ennek valóságát magunkban, a Vele és Hozzá való imádkozásunk során meg is éljük (én és Ő). Viszont amikor feltekintünk, vagy érkezésünkkor látjuk a testvéreinket, akikkel együtt vagyunk az imádási alkalmon megjelenik a MI
érzés és felismerés. Mi közösségünk, a mi alkalmuk, …

Ezek fényében a közöm van hozzá kifejezés más egész másként
jelenik meg életemben, mert tudom, hogy mitől van, vagy nincs
közöm hozzá. Mihez? Bármihez. Ha ma nincs valamihez közöm,
az nem jelent azt, hogy holnap, vagy egy perc múlva ne lenne hozzá. Szerepet válalko abban az élethelyzetbe, amiben éppen vegyok,
vagy amibe kerülök. Történik egy baleset, egy rosszullét a jelenlétemben, mári közöm van ahhoz, akivel történt. Annak ellenére lesz
közöm hozzá, hogy miként reagálok. Azonnal elfuthatok, mert
nem akarok ebben részt venni, de segítőleg is felléphetek. Hogy
közöm van az nem tagadható egyik megnyilvánulásom ellenére
sem. reagálásaim mások lehetnek egy-egy helyzetben, de akkor és
ott közöm lesz hozzá.
Meglepő, hogy sok mindenhez lehet közünk. Akár élő, akár élettelen tárgy, ködarab, vagy bármi légyen is. Közöm lehet a kőhöz,
amin ültem, vagy ülni szeretnék. Homokos földes, megtisztítom és
ráülök. Máris egy érintés, amit én kezdtem meg és máris egy érintés, amit én érzek, amikor megtartja súlyomat. Érintések testileglelkileg.
Szép magyar kifejezés, hogy megérintett szó. Ehhez élményeink
kapcsolnak. Élmények melyek valamilyen módon formálnak is
minket. Személyes jelenlétek, plébániai közösségi alkalmak, …
Többen vannak, akiknek nincs érintettsége például helyszínekhez,
embereknek. Vannak, akik a vasárnapi misét követően kimennek
és nem kapcsolódnak senkihez. Érintetlenek szeretnének maradni.
Ez látható annak tükrében is, hogy a plébánia hétköznapi életében
jóval kevesebben kacsolódnak be, mint ahányan a miséken részt
vesznek. Jó-e ez így? Talán ez nem is kérdés, ha jelenlét ellenére
mindnyájan magunkba nézve a közöm van hozzá választ találjuk
szívünkben.
Sok családot, házasságot feszeget az idő valós jelenléte az életükben, és ezért a napi életterükből nehezen tudnak kilépni és közösséget vállalni. Viszont arra bíztatok mindenkit, hogy ne féljen a
MI, illetve a MIÉNK kifejezéstől, mert az olyan megtartó erőt tud
biztosítani, amire mi magunk is vágyunk, de az elköteleződés és
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lekötöttség fogalmakat sugdosó kísértési hang tudja, hogy elbizonytalanítással el tud és el is szeretne tántorítani.
Összegezve elmondhatom, hogy a MI több erőt és többletet hordoz magában, mint az egyedüliként való élet. Ha ezt életünkben is
meg tudjuk valósítani, akkor kijelenthetjük, hogy jó úton vagyunk
Istenhez, mivel Ő szeret és hív minket. Így ha nem zárkózunk el,
Tőle és Vele is MI-ként éljük meg mindennapjainkat, akkor szeretettre tudunk jutni Vele és messzebb kerülünk attól, hogy öncélú
egyedüllétbe, magányba süllyedjünk.
Tóth László
Ismeret-rovat: Rózsafüzér királynője (főünnep)
Rózsafüzér Királynőjének ünnepe (népies használatban: Olvasós
Boldogasszony) hálaünnep a Szent Szűz közbenjárásáért, az Isten
segítségéért. V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt
a rózsafüzért imádkozta, így kérte Égi Édesanyánk közbenjárását a
pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak győzelmét látta. Szűz
Mária segítségének tulajdonítjuk, hogy a csatát a keresztény seregek nyerték meg, és ezzel az ütközettel megkezdődött a török hatalom hanyatlása. V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyezte Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 1716-ban
Péterváradnál is a rózsafüzér imádkozása segítette győzelemre a
keresztényeket, ezért XIII. Gergely pápa elrendelte az ünnepet,
majd XI. Kelemen pápa az egész egyházra kiterjesztette.
Imalánc a belvárosi templomban
A magzatok védelméért „miselánc” következő időpontja, 2014.
október 31. 19:00; Imádkozzunk és ajánljuk fel böjtjeinket a magzatok életéért!
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken.
+ A nyugdíjas klubunk következő összejövetele október 9-én
(csütörtökön) délután 3 órakor lesz. Szeretettel hívjuk az idős
testvéreinket
+ Belvárosi plébánia képviselő-testületének ülése 6-án hétfőn
lesz.
+ Október 7., kedden 18.00-19.00-ig a Jó Pásztor Közösség
szentségimádási alkalma a téli kápolnában lesz megtartva. Mindenkit szeretettel várunk!
+ Jövő héten október 11-én szombaton 13-órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz plébániánk szentségimádási alkalma, melyre hívjuk
miden kedves testvérünket. Délutánra kitettük a jelentkezési ívet,
ill. éjfél utáni időszakra jelentkezni kívánó testvéreket kérjük,
hogy ezen szándékukat - lehetőség szerint - jelezzék Kovácsné Riának (elérhetősége a programot hirdető plakáton)
+ Új tagokat vár soraiba a régi katekumenekből szerveződött Felebarát Közösség! Az imakör hetente találkozik, s ekkor rózsafüzért mondanak, a János-evangéliumot, illetve az evangélium örömét olvassák. Aki nyitott, türelmes felnőttek katolikus közösségére vágyik, keresse meg őket! Az alkalmakat szerdánként este negyed 7-től 8 óráig tartják a belvárosi plébánián. A csatlakozni
szándékozókat is ekkor várják szeretettel!

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihetőek! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz
kapcsolódva – az Úr szőlőjét.
+ A belvárosi plébánián a hitoktatás. Csütörtökön 15-16.30h
között az elsőáldozói felkészítés, 17h-tól a bérmálkozásra készülők foglalkozását tartjuk.
+ Egyik testvérünk jóvoltából -adományként- egy tv készülékkel
gazdagodtunk, mely a közösségeinket fogja szolgálni. Isten fizesse
meg neki kérésünk meghallásáért!
+ Egyik testvérünk felajánlásaként ingyen elvihető egy ~80 l-es,
jó állapotban lévő girocsel fagyasztószekrény. Név és elérhetőség
a plébánián.
+ Jövő héten kedden: RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE, szerdán:
SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONNYA (főünnep)
lesz. (A főünnepeket "méltó és igazságos" szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani. MKPK)
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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 temettük Tücsök Györgyöt.
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

