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Olvasmány: Lev 13,1-2.45-46

Evangélium: Mk 1,40-45

2015. február 15.

Szentlecke: 1Kor 10,31-11,1

Évközi 6. vasárnap
Jövő vasárnapi (NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: Ter 9,8-15; szentlecke: 1Pét 3,18-22;
evangélium: Mk 1,12-15
Ezután a Lélek azonnal elragadta őt a pusztába. A pusztában volt negyven napig; a sátán kísértette. A vadállatokkal volt, és az angyalok
szolgáltak neki. Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és elközelgetett
az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.’’
Beszélgetéshez kérdések:
- Megtapasztaltam-e már saját életemben, hogy a lélek engem is szinte elragad?
- Mennyire ismerem föl életemben, hogy bizonyos események, történések számomra is kísértésként, próbatételként jelennek meg ?
- Van-e élményem arról, hogy ha bűnbánatot tartok és hitben való megerősödésre törekszem, akkor Istenn el való kapcsolatom
elmélyed?
Ismeret-rovat: (1.)

Hamvazó szerda

Hamvazószerdával kezdődik a negyvennapos böjt, mellyel a
katolikus keresztények Jézus feltámadásának ünnepére készülnek
fel. E húsvéti bűnbánati idő kezdetekor régi hagyomány szerint az
istentiszteleten résztvevők homlokára a bűnbánat lelkületének
külső jegyeként hamuból keresztet rajzolnak (hamvazkodás).
Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájától
kapta: a vezeklők vezeklő ruhát öltöttek, majd hamuval megszórták
őket. A hamu már az ókorban és az Ószövetségben is a semmiség
és a mulandóság jelképe volt. Rómában a böjttel kezdődött a
nyilvános vezeklők számára a kanonikus vezeklőidő. A liturgiakönyvekből tudjuk, hogy a tituláris templomokban és a
bazilikákban külön pap állt rendelkezésükre, akikhez gyónni
mehettek. Súlyos és nyilvános bűn esetén a gyóntató a hívőnek
egy hamuval meghintett vezeklőruhát adott át. Ezután a hívőknek
a pap által meghatározott kolostorban kellett a gyóntató által kirótt
40 napos vezeklést elvégezniük. Csak ennek végén vették vissza
őket Nagycsütörtökön az Egyház teljes közösségébe. A nyilvános
vezeklés eltűnése után az egykori vezeklők helyére az egész római
nép lépett klérusával és a pápával. Fejüket hamuval meghintve
énekelve és mezítláb vonultak a Szent Anasztázia bazilikától a
Santa Sabina templomba, ahol a szentmisét megünnepelték. Ha a
pápa maga nem tudott ezen részt venni, az ünnep után egy
akolitus kis darab pamutot vitt el neki, melyet előzőleg a stációs
templom oltára előtti lámpa olajába mártottak e szavakkal: „Ma a
stációs ünnep szent Sabinánál volt, aki üdvözöl téged.” A pápa
megcsókolta a pamutot és megőrizte, hogy majdan halotti
párnájába tehessék. A 10. században aztán eltűnt a nyilvános
vezeklés szokása. Ami belőle maradt, az a hamvazkodás ma is
szokásos rítusa. Körülbelül a 11. század végétől ehhez az előző év
Virágvasárnapján használt pálmaágak elégetésekor keletkezett
hamut használják fel. A pap hamvazószerdán ezzel a hamuval rajzol
keresztet a hívek homlokára – minden élet mulandóságának
emlékeként – e szavak kíséretében: „Memento homo, quia pulvis
es, et in pulverem reverteris – El ne feledd ember, hogy por vagy
és vissza kell térned a porba.”

Ismeret-rovat: (2.)

Nagyböjt kezdete

„Minden bűn nyilvános cselekedet”
Manapság a katolikus Egyházban nagypéntek mellett
hamvazószerda az egyetlen szigorú böjti nap. E két napon az
előírás szerint a híveknek csak egyszer szabad jóllakniuk és
húsételektől tartózkodniuk kell. A böjti időben az Egyház minden
hívőt arra szólít fel, hogy bűnbánat, vezeklés és magába vonulás
által készüljön fel Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére.
Már a niceai zsinat (325) ismerte a negyvennapos előkészületet
Húsvétra. Példát erre maga Jézus adott, amikor a Jordánban való
megkeresztelése után a pusztába ment és ott böjtölt, miként erről
Máté és Lukács evangélisták beszámolnak. E negyven nap alatt,
mely egyfajta „Isten-békét” jelentett, amennyire csak lehetett a
kereskedelem és a termelés is nyugodott, a bíróságok és a
színházak zárva tartottak. A kereszténység vezekléssel és jámbor
kioktatással készült a húsvét megünneplésére. Eredetileg nem
Hamvazószerda, hanem a Húsvét előtti hatodik vasárnap volt a
böjt kezdete. De az Egyház a vasárnapot ünnepnapnak vallja,
melyeken ezért nem is böjtölünk. Emiatt már a 6. vagy 7. században
a böjt kezdetét a Húsvét előtti hatodik vasárnapról négy nappal
előbbre, tehát szerdára helyezték át. A 40 napos böjt ezáltal lett
biztosítva. A negyvenes szám már az Ószövetségben nagy
szerepet játszik: Mózes 40 napot töltött a hegyen, hogy Isten
parancsait átvegye. Illés 40 napig vándorolt böjtölve és imádkozva
a pusztán keresztül, míg Hóreb hegyén Istent titokzatos módon
megtapasztalhatta. Még ha a hamvazkodás mai gyakorlatából
nehezen ismerhető is fel a korai idők nyilvános vezeklésével való
kapcsolat, akkor is éppen e történelmi eredet mutatja világosan,
hogy minden bűn nyilvános cselekedet. A bűn ugyanis soha nem
csupán egy köztem és Istenem közötti ügy, hanem mindig az egész
Egyház ügye is; a bűn mindig Isten és az Egyház elleni vétek. Ezért
van a nyilvános bűnbánati imának a böjti idő kezdetekor
kiemelkedő szerepe. Az egész Egyház veszi ekkor magára a
vezeklést, mely az Újszövetség rendjében már a megtörtént
megváltás feletti visszafojtott örömet is tartalmazza. (Szerk.)

Harangszó

Házaspárok,
jegyesek
megáldása
Áldd meg, Uram ezeket a házaspárokat, jegyeseket, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek, vagy arra elkötelezetten
készülnek. Áldd meg áldozatvállalásaikat, áldd meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak.
Tedd erőssé kezüket, mellyel egymást fogják, tedd gyöngéddé
szívüket, amelyben egymást hordozzák, tedd egyenessé gond olataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házaséletüket példává a felnövekvő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram,
hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy
hozzád és egymáshoz mindhalálig hűségesek maradjanak, s majdan elnyerhessék tőled az örök élet koronáját. Amen
Ismeret-rovat: (3.)
A keresztúti ájtatosság
Elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának
történéseit. Végzéséhez hozzátartozik a mozgás, azaz végig kell
járni a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenv edő Jézussal. Betegség vagy más súlyos akadály esetén ez elhag yható, s egy-egy szentképet vagy úgynevezett stációs feszületet
szemlélve is végezhető. A megfelelő fölkészültséggel végzett keresztút teljes búcsúval jár. A közösen végzett ájtatosságot vezetheti pap, de laikus is. Végezhető imakönyvből, keresztút gyűjteményekből, vagy kötött szöveg nélkül, saját szavakkal. Az
elmélkedő szövegek összeállíthatók teljes egészében a Szentírásból is (ÉE 1059. o.), a 6. stáció kivételével valamennyi stáció közvetlenül vagy közvetve az evangéliumra épül. A keresztúti ájtatosság sajátos napja a péntek (bármely más napon is végezhető, főként magánáhítatból). Nagyböjt péntekjein az egyház közösségben végzi, különleges jelentőségű a nagypénteken délelőtt 9 óra
vagy délután 3 órakor végzett ájtatosság (lehetőleg pap vezeti).
Az ájtatosságra lelkiismeretvizsgálattal és a tökéletes bánat felindításával jó készülni. Az alkalmat keresztúti ének vezeti be (Jézus
szenvedéséről, bűnösök emlékezzünk, vagy Szívünk, lelkünk most
kitárjuk: ÉE 695, 696). A stációk előtt a keresztúti ének egy-egy
versszakát éneklik (a stáció történését tartalmazza), majd térdet
hajtunk, és az „Imádunk téged Krisztus és áldunk téged”
verzikulusra mindenki válasza: „Mert szent kereszted által megváltottad a világot”. Ezután következik az elmélkedő szöveg (szenvedéstörténet részletei stb.) olvasása, majd rövid, csöndes, belső
elmélkedés. A stációt a Miatyánk, Üdvözlégy, Könyörülj rajtunk,
Urunk, könyörülj rajtunk! imádságok zárják, majd a keresztúti
ének újabb versszaka elvezet a következő stációhoz. - A keresztúti
ájtatosság fontos az Egyház életében: a liturgikus cs elekmények
(szentmise, zsolozsma, szentségek) után és a rózsafüzér mellett a
leghatékonyabb imádságos gyakorlat. Célja, hogy a keresztút
gyümölcsei az imádkozó lelkében is megteremjenek.
A keresztúton nem egy halott emléke előtt tiszteleg a lélek. Jézus
szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten Fia
és az Ő elevenítő Lelkének természetfölötti hatásai, kegyelmei
adatnak a megfelelő módon közeledő léleknek. Ezek termik azokat a
gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szüks égesek a
saját életének keresztútján. Ugyanis Krisztus követése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá, hasonlóvá formáló benső tevékenység (vö. Fil 2,58). A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet (ki-ki a hite, ill. hitbeli fölkészültsége szerint), hogy megismerje, megszeresse és gyakorolja
azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára. (Forr.:Magyar Kat.Lexikon)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Most következő szerdán, Hamvazószerdán a szentmise keretében, valamint a jövő vasárnapi szentmisék végén is lesz hamvazkodási szertartás. Ezen a napon a Bazilikában dr. Erdő Péter
bíboros atya 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartja a
hamvazkodási szertartást.
+ Nagyböjt péntekjein plébániánk közösségei imádkozzák a keresztutat templomunkban este ¼ 7-től, az első alkalmat, jövő
héten (pénteken) a plébános atya vezeti. Szeretnénk felhívni a
kedves hívek figyelmét, hogy a pénteki alkalmakra mindenkit
hívunk és várunk, függetlenül attól, hogy ki, melyik közöss égünk csoportjához tartozik. Szándékunk, hogy heti elmélyülési
alkalmakat biztosítsunk a keresztúti elmélkedésekkel, és mindez
a hívek lelki üdvére szolgáljon! Előzetesen hirdetjük! Következő péntekek keresztúti alkalmai: február 27. Idősek csoportja; március 06. Cserkészek; márc. 13. Beteglátogatók csoportja; márc. 20. Lelkes közösség; márc.27. Fáklyás keresztút a
városban (Jó pásztor közösség koordinálásával) – ezen a napon nem lesz a belvárosi templomban keresztútjárás; április 03.
(15óra) a Belvárosi temető feletti stációknál a Jó Pásztor kápolnától a belvárosi és vízivárosi képviselő-testületeink vezetésével.
+ A nyugdíjas klub következő összejövetele csütörtökön 15 órakor lesz a plébánián. Várjuk az idősebb testvéreinket.
+ 19-én (csütörtökön) este 19.30 órára a Szentlélek szemináriumot
végzetteket hívja a Lelkes közösség a Ferences Szegénygondozó Nővérek rendházába imádságos találkozóra. Az alkalom
vendége Kemenes Gábor atya, aki szentmisét mutat be a résztvevőknek.
+ Február 22-én, jövő vasárnap, a perselyadományok gyűj-

tése a katolikus iskolák számára történik.
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz
kapcsolódva – Jézust a pusztában.
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 : Beja Józsefné Csomai Janka
M ária Rádió: Fm 97,4 M hz ; M agyar 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
Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com
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
Weboldalaink: www.belvarosiesztergom.hu;
www.evizivaros.hu;
Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia

