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A z Es z t e r g o m - B e l v á r o s i é s Ví z i v á r o s i P l é b á n i a h í r l e v e l e

Olvasmány: Sir 24,1-4; 12-16

Evangélium: Jn 1,1-18

2015. január 4.

Szentlecke: Ef 1,3-6; 15-18

Karácsony 2. vasárnapja
Jövő vasárnapi (Urunk megkeresztelkedése) szentírási szakaszok: olvasmány: Iz 55,1-11; szentlecke: 1Jn 5,1-9;evangélium: Mk 1,6b-11;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Aki az Atyától és a Fiútól származik
Természetesen nem tudunk szemléletes képet adni a Szentlélek származásáról, de Szent Ág oston nyomán az Atya és a Fiú közös
termékenységeként, termékeny szereteteként szemléljük őt, ezért a katolikus egyház szilárd meggyőződése, dogmája, hogy az Atya és a Fiú
közösen áll ott a Szentlélek származása mögött. A keleti ortodox megközelítésben ez a kép túlságosan emberi. Ők abban biztosa k, hogy
minden az Atyától származik, és mást nem mondhatunk. A mai ökumenikus párbeszédben odáig jutottunk, hogy ahol ősi hagyomány, ott a
Hiszekegy továbbra is imádkozható így: „aki az Atyától származik”. A végső válaszok Istennél vannak, de Isten maga a szeretet , ezért az
üres megfogalmazások miatti szakítások biztosan nem a szíve szerint valók… Keleten és Nyugaton a Szentlelket éppúgy imádjuk és
dicsőítjük, mint az Atyát és a Fiút.
Beszélgetéshez kérdések:
- Hogyan vezet el engem a Szentlélek az Atyához és a Fiúhoz?
- Mi származik és mi születik tőlem?
- Melyek a legfontosabb ökumenikus vitakérdések a saját hitemben?
Beszámoló-rovat:

Hálaadási beszámoló

Az idei Hálaadásban mindenekelőtt Barabás Bence káplán úr munkáját
köszönöm meg, akitől augusztusban búcsút vettünk. Távozása azt jelenti,
hogy azóta egyedül maradtam, és a papszentelések várható alakulását
figyelembe véve a Főegyházmegyében, ez a következő években alighanem
így is fog maradni.
Biztatom a testvéreket, hogy imádkozzunk papi- és szerzetesi hivatásokért! Papnak lenni tényleg jó dolog, szívből hiszem, hogy Isten bőségesen
megáldja azt, aki meghallja a hívó szót.
A szentségi életünk számai a korábbi évekhez hasonlítanak, van jó hír is,
rossz is. Nem nagy öröm, hogy a keresztelések száma vissz aesett 74-ről
61-re a két plébánián összesen. A temetések sajnos előztek is, mióta plébános vagyok, először, mivel idén 71 főt temettünk el. Tény viszont,
hogy a tavalyi 48 regisztrált temetés nem volt reális, akkor valami adminisztratív zavar adódhatott, aminek nem sikerült a nyomára bukkannunk.
Az idei 71 fő sajnos belefér a sokéves statisztikánkba.
Reménytelibb, hogy a házasságkötések száma visszakúszott a tavalyelőtti 29-re, míg tavaly csak 18 esketésünk volt. Ha meggondoljuk, nem olyan
meglepő, hogy a szépen fölújított Vízivárosi Templom vonzza a legtöbb
ifjú párt, míg a Belvárosi Templomot idén sajnos eléggé hanyagolták.
Szentmiséink látogatottsága mintha növekedett volna valamelyest. A perselybevételek alakulása is ezt mutatja, de ez a heti benyomásom is. Népszámlálást ugyanakkor nem tartottunk, majd lehet, hogy megkérek valakit. A református kolléga mesélte, hogy a református templomban hétrőlhétre számolják a híveket, és ez most már egészen izgalmas statisztikák
alapját jelenti. Én inkább arra hagyatkozom, hogy nem kell minden kérdést föltenni...
Szentmiséink szolgálattevői közül sekrestyéseink is, kántoraink is, kórusaink is hűségesen folytatták szolgálatát, Isten fizesse meg!
A belvárosi kórus esetében jó lenne némi frissülés, jó hangú híveinket biztatom, hogy gondolkodjanak el ezen a szolgálaton. Nagy öröm, hogy a
Belvárosban megújult a havi rendszerességű gitáros szentmise, éspedig
saját híveink, a Kulcsosok közösségének tagjai vállalják ezt a szép szolgálatot. A gyermekmise Bence távozása óta elmaradt, de nagyon értékes az
a munka, amit Hengánné Gabi kezdett el a kicsik körében. A kisgyermekes szülőket ezúton is biztatom, hogy hozzák előre a gyermekeiket Ga-

bihoz. A Szentírás egyik bölcs kérdése, hogy „Levetheti-e a párduc az ő
foltos bundáját?” Én sem tudom levetni azt a tényt, hogy másodállásban
a Hittudományi Főiskolán tanítok, ezért a prédikációim inkább a felnőtt
korosztályt célozzák meg, de épp ezért nagyon értékelem, hogy a kicsiket a szentmise más elemeivel sikerül megszólítani.
Szentségi életünkkel kapcsolatban köszönjük a sokéves hűséget a szentségimádásban, mind a Belváros második szombatjain, mind a Szent István
Kápolna utolsó csütörtökjein.
Jár azonban a hálaadás azért is, hogy Kovácsné Ria nagy lelkesedéssel
szervezi a második szombati szentségimádás megnyújtását, és éjszakai
virrasztássá alakítását.
Sajnos eközben a hétköznapi szentmisék válságba jutottak. A korábbi
években rendszeresen járó hívek sajnos megfogyatkoztak, és nem nagyon
látszik utánpótlás. Nyilván vitatható az esti 7 órás időpont, de megmondom őszintén, nem látom értelmét annak hogy olyan időpontra tegyem át
a misénket, amikor máshol is van szentmise a városban. Eredetileg tanult
szakmám szerint közgazdász volnék, és nagy közgazdász-bölcsesség,
hogy az elosztási problémák legjobb megoldása a növekedés. Nincs értelme arra törekedni, hogy időpont-módosítással más templomokból csábítsak át híveket, inkább azt szeretném, ha minden hívünk, és minden
hívő család megfontolná, hogy időnként egy hétköznapi szentmise jó
megszentelése családi ünnepeknek, évfordulóknak, vagy egyszerűen a
napi imádságnak is alkalmas formája lehet egy órát rászánni a hétköznapi
szentmisére.
M agam egyrészt azzal igyekeztem segíteni ezt a döntést, hogy hétköznapi szentmisékhez fix, hónapról hónapra ismétlődő szándékokat kötöttem, ebből a szempontból legfontosabb az utolsó pénteki szentmise az
Esztergomban elpusztított magzatokért, másrészt a hétköznapi szentmisék utánra hangsúlyozottan rövid megosztást szerveztem, ahol a plébániára átjövő testvérek röviden elmondhatják, mi ragadta meg őket a szentmisében fölolvasott szentírási szakaszokban, ill. a fönti kérdések alapján
a Hiszekegyről is beszélgethetünk. A program sikere változó, de azért
vannak, akik megszerették ezt a beszélgetést. Tényleg nem hosszú, tudatosan ügyeltem arra, hogy negyedóránál több ne legyen.
Látványos építkezések helyett az idei év a M űemléki Hivatallal való
bírkózásról szólt, jó hírem azonban, hogy végre nyerésre állunk: megvan
az összes engedély a gyalázatos állapotú kripta-oldali kertkapu rendbeté-
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telére, és a bankszámlákon ott hallgat a szükséges p ályázati pénz is. A
pályázati határidő május 31, addigra, ha Isten is úgy akarja és még élünk,
rendbe tudjuk tenni a kapunkat. Az engedélyek november közepére futottak be, és a mostani téli fagyok sajnos nem alkalmasak ennek a munkának az elvégzésére.
Említenék néhány további szempontot.
Összesen 31 első áldozónk volt, idén is több, mint harmincan készülnek a
két plébánián összevont fölkészítés keretében. Ebbe most a ferenceseket
nem számoltam bele, az eddigi számokban benne voltak.
Bérmálkozót nem tudtunk sokat fölküldeni a Bazilikába, idén többen készülnek, a Vízivárosban van egy nagyobb csoport.
A gyónás szentségéről is azt a benyomást osztanám meg, hogy kicsit
mintha több gyónónk volna, mint a korábbi években, de ez csak nagyon
felületes benyomásom. Az idei triduum sajátossága volt, hogy én pedig
Czap Zsolt atya plébániáján tartottam triduumot, hát bizony ott a legtöbb gyónó azt mondta el, hogy néhány hete gyónt utoljára. Esztergomban ilyen gyónási bevezetőt elég ritkán hallok, még leginkább a Vízivárosban… Jó kezdeményezésnek bizonyult viszont, hogy az Árpádházi
Szent Erzsébet Iskolát tanévenként négyszer megszállja 6-8 gyóntatópap, és az iskolások tényleg folyamatosan jönnek gyónásukat elvégezni,
amiben persze a tanárok szervezőmunkájának is komoly szerepe van.
A papság szentségére való meghívás szintén feladata egy plébániának,
leginkább emiatt támogatja az Anyaszentegyház a ministránsok szolgálatát. Nagyon hálás vagyok Ilosvay Gábornak és érette Istennek a
Vízivárposi fiúcsapat szervezéséért, de az is jó, hogy a Belvárosban az
idén sok új ministránsunk támadt, igaz, ha már a papság szentsége oldaláról vezettem be a témát, akkor jeleznem kell, hogy még több a fiú ministránsnak is örülnék. Tény az is, hogy idén lejjebb vittük az alsó korhatárt,
amit azért tehettünk meg, mert a nagyok közül Hengán Kamilla nagyon
ügyesen összefogja a kicsiket.
Közösségeink élték az életüket, amennyire rájuk láttam, a M écsesek is, a
Jó Pásztorok is, a Kulcsosok is, a Felebarátok közössége is, a beteglátogatók is, a Hit és Fény is, a cserkészeink is megvannak, és az életért önmagában jár a hálaadás Istennek, de nem lenne rossz, ha többen is elgondolkodnának azon, hogy a hit, amit közösségben megosztanak, nem fogy,
hanem erősödik. M indenkit biztatok, hogy próbáljuk közösségben élni
hitéletünket, és erre itt van a plébániáink ténylegesen meglévő kínálata!
A Karitászunkról kicsit másképp gondolkodom, a Karitászt a plébánia
saját küldetése részének tekintem. Ezért a Karitász-munkát nem közösség-orientáltan, hanem feladatorientáltan igyekszem megszervezni. Idén is
folytatódott a ruhaosztás, az élelmiszerosztás, de plébániai Karitászfunkciót tölt be nyugdíjas-klub az idősek, a Hit és Fény közösség is az
értelmi sérült testvérek, és a baba-mama klub a kisgyermekes édesanyák
körében. Hála mindezért, és minden munkatársért.
Hittancsoportok elsősorban az iskolákban vannak, plébániánkon főleg
szentségi felkészítés történik. Hálásan köszönjük minden hitokt atónk
munkáját.
A jegyesoktatás az eddigi rend szerint zajlik: magam beszélek jegyespárokkal a házasságkötési liturgia és a Szentírás alapján arról, mit vár tőlük
az Anyaszentegyház, gyakorló házaspárok beszélnek arról, hogyan lehet
mindezt a hétköznapokban megélni. A fölkészítés összesen 8 alkalmat
jelent, de talán mondhatom, hogy a jelentkező párok számára általában jó
élményt jelentenek ezek az alkalmak.
A közösségek listájának végére tettem a Képviselőtestületeket, amelynek
a sokéves munkájáért szívből hálás vagyok Istennek is, a testületi tagoknak is.
Fontos megemlékeznem plébániánk szolgálattevőiről is, akik napi vagy
heti szinten szolgálják a plébánia életét. 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.

Vjatrák Anna irodista sok szempontból kisegített, el sem tudom képzelni,
hogy plébániánk 600 telefonos flottáját hogyan tudnám nélküle hatalmas
anyagi bukás nélkül terelgetni.
Önkénteseink közül kiemelem Scholtz Lászlóné Katókát és testvérét,
Németh M ara nénit. A Harangszó szerkesztése is szívós munkával zajlott, sokat köszönhetünk Tóth László szerkesztőnek.
László a Belvárosi honlapot, felesége Györgyi pedig Facebookprofilunkat is kézben tartja.
Született weboldal a Vízivárosi Plébániának is, Ilosvay Gábornak jár a
köszönet.
Kertünk szépen rendezett, amiben Lesták Zoltán testvérünk munkálkodásának oroszlánrésze van. Egyéni szolgálatok közül megemlíteném Jobbágyné Etát is, aki évek óta tartó hűséggel készíti a faliújságunkat.
A jövő évre vonatkozóan jeleznék néhány szempontot.
Nagy dolog, hogy már most több, mint 70-en bejelentkeztek az augusztusi családtáborra.
A Belvárosban szeretnék belevágni az urnatemető további kibővítésébe,
remélem, hogy ezzel tartós kiegészítő jövedelemforrást tudok adni a plébániának, amit elsősorban templomi fölújításokra fordítunk majd.
Szeretettel köszönöm meg szíves türelmüket, szükségük volt rá, de azt
hiszem, igazából jó dolog, hogy két eleven, aktív plébánia életét kell évről
évre összefoglalnom.
Harmai Gábor plébámos

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

Bízd Újra Életed Krisztusra!
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

HIRDETÉSEK
+ Január 6. kedd Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep, kötelező a
szentmisén való részvétel. Tekintettel arra, hogy állami munkanap, hétköznapi miserendet tartunk, de a Belvárosban a Templomban, és nem a Téli Kápolnában lesz ünnepi szentmise este 7
órakor.
+ Hétfőn a Belvárosi, csütörtökön a Vízivárosi Képviselőtestület
ülése lesz a szokásos időpontokban.
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot
egyeztetni.
+ A nyugdíjas klub következő találkozója január 8-án, csütörtökön délután 15h órakor lesz. Szeretettel várjuk a nyugdíjas
testvéreket.
+ Jövő héten január 10-én szombaton 13-órától vasárnap hajnali
időszakban 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)
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz
kapcsolódva – a jászolban fekvő kis Jézust.
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 csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István
kápolna)
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A héten temettük : Varga istvánné;Bartha Árpád; Király Józsefné
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 M iklós;
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

