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Az E s z t e r go m- B e l vá r o s i é s V í z i vá r o s i P l é b á n i a h í r l e ve l e

Olvasmány: Iz 55,1-11

Evangélium: Mk 1,6b-11

2015. január 11.
Szentlecke: 1Jn 5,1-9

Urunk megkeresztelkedése
Jövő vasárnapi szentírási szakaszok: olvasmány:1Sam 3,3b-10.19; szentlecke:1Kor6,13c-15a 17-20;evangélium: Jan1.35-42;
Hétköznapi Szentmise utáni beszélgetésekhez:
Akit imádunk és dicsőítünk
Az, hogy a Szentlélek személy, teológiai levezetés eredményeként biztos. Közvetlen tapasztalatunk az Atyáról van, aki megteremtett, és a
Fiúról, aki megváltott minket. De ha átelmélkedjük, mit jelent a Megváltás, rádöbbenünk, hogy csak a Teremtő akaratából történhetett. Ha
átelmélkedjük, mit jelent a Teremtés, csakis a Megváltó akaratából történhetett. És ha átelmélkedjük, mit jelent a Kapcsolat kettejük között,
akkor a Szentlelket éppúgy imádjuk és dicsőítjük, mint az Atyát és a Fiút.
Beszélgetéshez kérdések:
- Miben nyilvánul meg az imádatom Isten iránt?
- Miben nyilvánul meg a dicsőítésem Isten iránt?
- Hogyan jelent meg az Atya a Fiú és a Szentlélek titka Urunk megkeresztelkedésében?
Beszámoló-rovat: Belvárosi Képviselő-testület januári üléséről
házzal, a Szentatya különleges megbízása révén a jelen Apostoli
A testületi alkalmon plébános atya röviden összegezte az éves be- Penitenciária szívesen engedélyez teljes búcsút a szokásos feltéteszámoló tükrében az elmúlt esztendő történéseit, lezárult program- lek mellett (szentségi gyónás, szentáldozás, valamint ima a Szentjait, illetve az ez évre áthúzódó építkezési munkálatokat.
atya szándékaira) a megszentelt élet intézményei minden tagjának,
Nagyon pozitív a perselybevétel és az egyházi adó jelentős növe- továbbá azoknak a hívőknek, akik valódi bűnbánatot tartanak, és a
kedése, de az is jól jött, hogy sokkal több urnahelyet adtunk el, szeretet szelleme vezérli őket: 2014 adventjének első vasárnapjától
mint reméltük.
2016. február 2-ig, a megszentelt élet évének ünnepélyes lezárásáÉves beruházásként az urnatemetői helyek iránt megnövekedett ig teljes bűnbocsánatot nyernek, és azt felajánlhatják az elhunytak
igény alapján, a bővítési terveket, lehetőségeket taglaltuk. Saját tisztulás állapotában lévő lelkéért is.
szándékaink szerint a rendelkezésre álló helyek lényegesen bővül- a) Rómában, valahányszor részt vesznek nemzetközi találkozókon
ni fognak, vélhetően az év első felében, illetve ahogy a szükséges vagy a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai
engedélyek és anyagi források rendelkezésre állnak.
Kongregációjának naptárában rögzített rendezvényeken, vagy kelPlébánosunk megkérdezte, jónak tartanánk-e egy miserendi válto- lő időt töltenek elmélyült elmélkedéssel, amit a Miatyánk elimádzást a munkanapra eső parancsolt ünnepek, pl. a Vízkereszt eseté- kozásával, a Hitvallás bármely hivatalosan jóváhagyott változatáben. Azt a választ adtuk, hogy a megszokott miserend az este 7 nak elmondásával és Szűz Mária segítségét kérő fohásszal fejezórás szentmisével épp megfelelő. Így nem lesz változás ezeken a nek be;
napokon.
b) minden részegyházban azokon a napokon, amikor az egyházVégezetül újesztendőre való jókívánságainkat adtuk át plébáno- megyében különleges módon megemlékeznek a megszentelt életről
sunknak, aki áldással zárta a közös együttlétünket.
Tóth L.
vagy kifejezetten a megszentelt élet évéhez kapcsolódó rendezvényt tartanak, hívő lélekkel ellátogatnak a székesegyházba vagy a
Ismeret-rovat: Teljes búcsú nyerhető a megszentelt élet évében
Ferenc pápának a megszentelt élet évére írt levelével egy időben hely ordináriusának beleegyezésével kijelölt más szent helyre,
hozták nyilvánosságra az Apostoli Penitenciária a Rómában élő vagy elmennek valamely szerzetesi templomba, vagy klauzúrás
hívőkre és az egész világegyházra (Urbis et Orbis) érvényes hatá- monostor oratóriumába, és ott nyilvánosan elmondják az imaórák
rozatát, mely szabályozza a teljes búcsú elnyerésének feltételeit a liturgiáját, vagy kellő időt töltenek elmélyült elmélkedéssel, amit a
Miatyánk elimádkozásával, a Hitvallás bármely hivatalosan jóvámegszentelt élet évében.
URBIS ET ORBIS HATÁROZAT a teljes búcsú elnyeréséhez hagyott változatának elmondásával és Szűz Mária segítségét kérő
fohásszal fejeznek be.
szükséges teendőkről a megszentelt élet évének alkalmából
Miután a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társa- A megszentelt élet intézményeinek azon tagjai, akik betegség vagy
ságai Kongregációjának bíboros prefektusa azzal a kéréssel for- más súlyos ok miatt nem képesek meglátogatni ilyen szent helyedult a jelen Apostoli Penitenciáriához, hogy megfelelőképp hatá- ket, ugyanúgy teljes búcsút nyerhetnek, ha minden bűntől teljesen
rozza meg a szükséges feltételeket a búcsú ajándékának elnyeré- elfordulva, és azzal a szándékkal, hogy a lehető leghamarabb eleséhez, amelyet Ferenc pápa a megszentelt élet most kezdődő éve get tesznek a szabott feltételeknek, mélységes vágyakozással elalkalmából kíván nyújtani a szerzetesi intézmények megújulására, végzik lélekben a látogatást, és Márián keresztül felajánlják betegmindig a legnagyobb hűségben az alapító karizmájához, és hogy ségeiket és életük nehézségeit az irgalmas Istennek, utána pedig
kedvező alkalmat adjon az egész világon élő hívőknek hitük, re- elvégzik az említett imádságokat.
ményük és szeretetük megerősítésére, közösségben a szent egy-
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Annak érdekében, hogy az isteni kegyelem elnyerése az egyházra bízott kulcsok révén könnyebben elérhetővé váljon a lelkipásztori szeretet által, a jelen Penitenciária nyomatékosan kéri, hogy a
penitenciárius kanonokok, a káptalani tagok, a megszentelt élet intézményeinek pap tagjai, továbbá mindazok, akik kellő felhatalmazással
rendelkeznek a hívők gyóntatására, készséges lélekkel és időt nem
kímélve ajánlkozzanak a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatására,
és gyakran áldoztassák a betegeket.
A jelen rendelet kizárólag a megszentelt élet évére érvényes, szemben
bármily ezzel ellentétes intézkedéssel.
Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2014. november
23-án, Krisztus Király főünnepén.
Mauro Piacenza bíboros, legfőbb penitenciárius,
Krzysztof Nykiel régens (Forr.:Magyar Kurir)
Januári imaszándékok
A pápa imaszándékai: Egyetemes: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a
béke előmozdításában.
Evangelizációs: Hogy ebben az esztendőben, melyet a megszenelt
életnek szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők újra felfedezzék a
Krisztus-követés örömét, és buzgón vegyenek részt a szegények szolgálatában.
Bíborosi imaszándék: Hogy Krisztus örömhíre eljusson Ázsia népeinek szívéhez.
Gondolatok-rovat:
Vízkereszt után
Karácsonyi ünnepünk fontos része a feldíszített fenyőfa. Sok családnál, így nálunk is ebben az időszakban központi, jelenlévő szereplője
otthonunknak. A feldíszítése, fénnyel való felragyogtatása az egész
ünnepkörben fontos számunkra. Születtek szép fotók is a fa körül a
családdal és naponta ülünk azóta is mellette. Sajnos azonban a szoba
melege megteszi a maga dolgát, szárítja, sárgítja. Kedves feleségem
már több nap óta emlegeti, hogy az idén gyengébb a fa kitartása, hamarább szárad, s jó lenne lebontani, kidobni. Én még bíztatom és kérem, hogy várjunk még vele. Tudom, hogy lógni kezdtek az ágai, már
nem annyira zöld, már inkább szúrós az érintése, … , de azért még ő
Ő. Itt mellette ülve felmerül bennem az azonosság magunkkal, magammal. Isten szemében és szándékai szerint mennyire hasonlatos az
ő élete és feladata a mi életünkkel. Egy-egy feladatra vagyunk kiválasztva, kiválasztottak vagyunk Istentől, Isten terve számára, ami maga
az életünk, tevékenységünk. Lehet, hogy kissé szárazabbak, rugalmatlanabbak, színtelenebbek vagyunk az idő teltével egy-egy időszak vége felé, viszont még rajtunk azok a díszek, amik ”felöltöztetnek” abba
a szerepbe, funkcióba, ami a kiválasztottságunk megjelenítéséhez tartozik. Lehet, hogy ezeket már nem tartjuk, nem tudjuk tartani annyira
szépen, mint kezdetben, de talán még jól van ez így. Ez talán a vég?
Nem, nem hiszem, mert véleményem szerint a fácskának is van még
további más formában való funkciója, amit szintén nem ő választ magának, hanem valaki más. Én ma is látom benne a kiválasztottságból
fakadó szerepét, mert esténként még felgyulladnak rajta a kis lámpácskák, amik különös fénnyel ragyogtatják be a tűleveles ágakat.
Nekünk is vannak olyan életszakaszaink, amikor nem a mi szép megjelenésünk és rugalmas ágaink, formásságunk az ami értékessé teszi
létünket, hanem amikor olyan fényes lámpások világítanak meg minket, melyekhez nekünk igazán sok közünk nincsen. Már valaki más,
mások világítanak meg minket, és mutatják ezáltal, hogy itt áll ő, aki
jelez és képvisel valamit, érdemes odafigyelni, mert ő így is Krisztus
tanúságtevője, megjelenítője. Igazából nem egy ilyen időszakunk van a
lelki életünk során, hanem ezeknek egyfajta láncolata az, ami a mi
életünket adja. Mi ezeket láncszemként élhetjük meg, mely láncolattá
válva egye inkább Istenhez kapcsol minket. Sok esetben nem szeretnénk új láncszemként megjelenni egy másik feladatban, mert már fáradtnak, kiszáradónak, törékenynek és sok más jellemzőnek felsorolásával illetjük magunkat és talán úgy látjuk, hogy sorsunknak vége, kidobnak a kuka mellé és kész.

Ezzel szemben én arról vagyok meggyőződve, hogy Isten a vízkereszt
napja után is látja bennem azt a szereplőt, akit az ő tervébe születésemkor meghívott, és vállalásaim szerinti feladatok, tevékenységek
sorozatai által elvezet önmagához. Bár még reménykedem, hogy nem
kell a hét vége előtt kidobni a fenyőfát a szobánkból, még bírja, de
látom, hogy ez így már nem sokáig tartható. Szerepe tovább lép, egy
megújuló, érlelő komposztálási fázis után, termő talajként kerül ismét
elő, talán éppen egy fácska magjának befogadására. Kívánom, hogy
ebben a szürke, télies időben mindnyájan kellő módon érlelődjünk
meg arra, hogy bátran tovább lépjünk a megfáradtságunkból, megsárgulásunkból és táplálóvá, befogadóvá váljunk Isten terve szerinti feladataink számára, melyet Ő személy szerint nekünk készít.
Tóth László

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot
egyeztetni.
+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 18-án 17 órakor
kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban.
Figyelem, a következő héten este 6 órakor kezdődnek az
alkalmak, templomunkban az esti szentmisék ezért
elmaradnak:
- Január 19. hétfő 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom
- Január 20. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom (igét hirdet:
Harmai Gábor plébános)
- Január 21. szerda 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom
(szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói)
- Január 22. csütörtök 18.00 óra: Görög katolikus templom
- Január 23. péntek 18.00 óra: Református templom
- Január 24. szombat 18.00 óra: Vízivárosi templom (Igét
hirdet: DR. FISCHL VILMOS evangélikus lelkész, a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
főtitkára)
- Január 25. vasárnap 18.00 óra: Bazilika
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le - az evangéliumhoz
kapcsolódva – amikor Jézust megkeresztelkedik.
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 csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten temettük Tankáné Szabó Ilonát
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: hétköznap, 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
www.evizivaros.hu
Facebook: Esztergom-Belvárosi Plébánia

