Harangszó
XIX. évf. 22. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: MTörv 4,32-34.39-40

Evangélium: Mt 28,16-20

2015. május 31.
Szentlecke: Róm 8,14-17

SZENTHÁROMSÁGVASÁRNAPJA (főünnep)
Jövő vasárnapi (ÚRNAPJA (főünnep)) szentírási szakaszok: olvasmány: Kiv 24,3-8; szentlecke: Zsid 9,11-15;
evangélium: Mk 14,12-16.22-26
A kovásztalan kenyerek első napján pedig, mikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mit akarsz, hová menjünk
előkészíteni, hogy megehesd a húsvéti vacsorát?’’ Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek a városba.
Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, és ahova bemegy, mondjátok a házigazdának, hogy a Mester kérdezi:
,,Hol van a szállásom, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom?'' Mutatni fog nektek egy nagy ebédlőt készen, megterítve.
Ott készítsétek el nekünk.’’ Tanítványai elindultak és bementek a városba. Mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik, és elkészítették
a húsvéti vacsorát. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: ,,Vegyétek, ez az
én testem.’’ Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt: ,,Ez az én vérem, az új
szövetségé [Kiv 24,8; Jer 31,31], amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom nektek: többé már nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből
addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában.’’ Miután elénekelték a himnuszt, kimentek az Olajfák hegyére.
Tanúságtétel:

Mit jelent számomra katolikusnak lenni?

Azon ritka esetek közé tartozom, akire nem igaz az az állítás,
hogy nem emlékszik a keresztelőjére. Ugyanis engem gyermekkoromban nem neveltek szüleim vallásosan. Viszont mégis köszönhetem nekik a mostani életformámat, mert megadták a lehetőséget. Harmadik osztályos kisiskolás voltam, mikor karácsonykor
egy gyermekbibliát találtam a fa alatt. És miután óvodás nagycsoportos korom óta olvasok, rögtön neki is álltam a könyvnek. Bár
ekkor még csak a gyermekek számára kissé könnyedebb újszövetségi szakaszt olvastam el, már ekkor kezdett tudatosulni bennem,
hogy milyen jó, hogy fentről is vigyáznak ránk. A kibontakozó,
csírázó hitet cselekedet is követte, negyedikes koromban beiratkoztam hittanra, ezt követte a keresztelő és az elsőáldozás. Bérmálkozó pedig már felnőttként voltam. Azóta is mélyen hívő, vallásomat gyakorló ember vagyok. Ide tartozik, hogy az életem nem
egy megpróbáltatásán átsegített, átsegít a hit, mindezek közül legnagyobb és mai napig leginkább fájó, hogy bár hiszem, hogy
édesanyám most is velem van, mégsem tudom átölelni őt, ha örömöm van, sírva a nyakába borulni, ha bánt valami. Lélekben
azonban velem van, és segít, vigyáz rám. Halála óta hozzá tartozik az életemhez, hogy szentmise után a temetőbe megyek virággal és/vagy mécsessel. Nagymamámmal is ott találkozunk. Ő református és az ő istentiszteletük is akkor ér véget, amikor a belvárosi szentmise. Nagymamámmal nagyon jó kapcsolatban vagyok,
ha fáj a térde vagy a feje, van, hogy elkísérem őt a saját templomába. Úgy gondolom, egy az Isten, mindannyiunkat arra tanít,
hogy szeressük egymást, illetve bocsássunk meg egymásnak.
Kotz Eszter

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Ismeret-rovat:

Elsőáldozás

Az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele. - 1. Alkalma a
latin szertartásban csak felnőtt keresztség esetén, a bizánci szertartásban mindig a keresztséggel és a bérmálással együtt történik.
A latin szertartásban a gyermekkeresztség elterjedése vonta maga
után az önálló ünneplését. A 19. sz vált általában fehérvasárnap

történt. - 2. Időpontja. 1215: a IV. lateráni zsinat az elsőáldozás
idejét az értelem használatához, a 7. életév tájához kötötte, amikor
megfelelő oktatás után a gyermek már különbséget tud tenni az
Oltáriszentség és a közönséges kenyér között és képes a gyónásra.
A 17. században a janzenizmus hatására a korhatárt egyre feljebb
vitték egészen a 13-14. évig, arra hivatkozva, hogy még nem érthetik az áldozás lényegét. A 20. sz. elején ált. 9-11 év táján bocsátották elsőáldozáshoz a gyermekeket. Szt. X. Pius Quam singulari
dekrétumával a korhatárt újra az értelem használatához és a gyónáshoz kötötte, de nem kívánta meg az Eucharisztia misztériumának teljes és tökéletes megértését. - 1946. III. 14: a Magyar Katolikus Püspöki Kar elrendelte az egész országban, hogy az általános iskolák 1. osztályos tanulóit elsőáldozásra kell vezetni. Általában tavasszal, a húsvéti időben történt. - 3. Az 1930-as években
még eleven szokás szerint elsőáldozásra a fiúk fekete, a leányok
fehér ruhát, s néhol kisebb értéktárgyakat (órát, nyakdíszt) kapnak
keresztszüleiktől; tőlük kapják a fiúk a mellcsokrot és a leányok a
virágkoszorút s ebéden is náluk vannak. A templomnak zöldággal
és virággal való földíszítése az elsőáldozók és hozzátartozóik
szokásos kötelessége. - 4. A hatályos egyházjog szerint gyermekek elsőáldozáshoz bocsátása csak akkor megengedett, ha: 1.
gondos fölkészítésben részesültek; 2. kellő ismerettel rendelkeznek; 3. képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, s az
Úr testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni; 4. előzőleg
szentségi gyónáshoz járultak. - Halálveszélyben forgó gyermekek
megáldoztathatók akkor is, ha Krisztus testét a közönséges eledeltől meg tudják különböztetni és tisztelettel tudják magukhoz venni. - Azt, hogy az első gyónásnak meg kell előznie az elsőáldozást, a Szentszék korábban is hangsúlyozta. A zsinat után ettől
eltérő gyakorlat kipróbálására adtak helyenként ideiglenes engedélyt, ezek az engedélyek azonban ma már nem érvényesek. A
felnőtt korban megkeresztelkedő ember a keresztség után gyónás
nélkül rögtön szentáldozáshoz járulhat. - A szülők és a plébánosok kötelessége gondoskodni arról, hogy az értelmük használatára
eljutott gyermekek, kellő felkészítéssel, mielőbb elsőáldozásban
részesüljenek. (Kat.lex. nyomán)
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Belvárosi templomban elsőáldozó gyermekek:
Bánszky Márk, Bencze Réka, Graczár Mihály Richárd, Kardos
Luca, Kovács Kristóf, Kóbor Miklós Máté, Lengyel Marcell,
Mikk Emese Julianna, Müller Lea Szelina, Pap Kristóf, Sádli Réka, Sebők Kinga, Sebők Kristóf, Szenczi Egon, Szenczi Erik
Imádkozzunk értük, hogy - a szent ostya vétele által - Isten szeretete töltse be ezeket a gyermekeket, és a túláradó kegyelem mindenkor magához vonzza őket Jézus Krisztushoz, és adja meg
számukra a szentáldozás örömét!
A Szentháromság ünnepe (latinul Festum Trinitatis) a történelmi
nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű egy Isten ünnepe, melyet a pünkösd utáni vasárnapon tartanak meg. Az
ünnepet legelőször Lüttichben tartották meg a 10. század elején,
majd XXII. János pápa elrendelte megtartását a római katolikus
egyházban. Ennek tudható be, hogy népszerűségének köszönhetően több protestáns egyház is átvette. Az ünnepet az ortodox egyház pünkösdkor tartja meg, a Szentháromság napján pedig mindenszentek napját ünnepli. A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. Jézus megkeresztelkedésekor megnyílt az
ég, a mennyből az Atya szózata hallatszott és a Szentlélek galamb
képében szállt alá (Mt 3, 16-17). Jézus a tanítványait megbízta:
Tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket
az Atya és Fiú és Szentlélek nevében (Mt 28, 16-20). Isten az
Atya, Isten a Fiú (Jézus Krisztus), Isten a Szentlélek. Három személy, egy Isten. Ez a Szentháromság titka.
Több mint másfél milliárdan vagyunk az Atya és Fiú és Szentlélek
nevében megkeresztelve. Sokfelé alkalmazzuk a háromszög alakú
Szentháromság-szimbólumot, sok városunk terét díszíti szentháromság-szobor.
[Szentháromság] állítólagos székelyföldi nevén kicsipünkösd.
A pápák sokáig vonakodtak, hogy külön ünneppel is megszenteljék, hiszen a hittitok magasztalása minden nap, minden istentiszteleten, minden imádságban előfordul. Hazánkban már Kálmán király elrendelte éppen a mai időpontban a Szentháromság ünnepének megülését. Nyugaton később terjed el, és csak 1334-ben válik
egyetemesen kötelezővé.
A Szentháromság kultusza a Tridentinum nyomán bontakozó barokk vallásosságban új hangsúlyozáshoz jut. Ez az egyházművészetben és az egykorú városképen is visszatükröződik: a Szentháromság misztériuma, az istenség misztikus szintézise, teljessége
megfelelt a barokk hierarchikus szellemének, summázó készségének. Szentháromság tiszteletére szentelt templomaink már a középkorban föltűnnek, de a XVIII. században, a pestisjárványok
szorongásai között a patrocinium egyenesen korjellemzővé válik.
(összá.: T.L.)

TESCO-élelmiszerosztás, ÖNKÉNTESEK KERESTETNEK!
Plébániai Karitászunk önkénteseket keres, akik szombat este elhoznák a TESCO-ból a vasárnap lejáró szavatosságú élelmiszereket, és vasárnap reggel kiosztanák.
A Magyar Élelmiszerbankkal való együttműködésben Plébániánk
feladata lett az esztergomi TESCO napi maradék kenyereinek a
szétosztását szervezni a rászorulók között. Ezúton szeretném
megköszönni a TESCO-nak, hogy jelen sorok írásakor két hét
alatt máris elértük a fél tonna kiosztott kenyeret.
Ez a Magyar Élelmiszerbankkal való együttműködés újabb, igen
reményteljes fázisa, miután az Európai Uniós osztások megszűntek.

A tényleges osztást hétköznapokon a Határtalan Szív Alapítvány,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Veled-Érted Egyesület
osztóhelyein végzik az egyes szervezetek munkatársai, de a
szombat, és reménység szerint a vasárnap a miénk.
Ez úgy értendő, hogy a vasárnapot még nem vállaltuk el, mert ez
sokemberes feladat. Szombat esténként kell egy sofőr és két önkéntes akár diák, aki be- és kipakol, vasárnap reggelenként kell
egy felnőtt, aki irányítja a kiosztást, és 3 önkéntes diák (vagy idősebb személy), aki segédkezik.
Minthogy pedig minden vasárnapról beszélünk, összesen 20-30
vállalkozó résztvevő névsorát szeretném összerakni, hogy mindenkire csak elfogadható mértékű terhelés jusson.
Diákoknak az érettségihez szükséges önkéntes munkaórákba természetesen beszámíthat a részvétel!
Harmai Gábor

HIRDETÉSEK
+ Jövő vasárnap Úrnapja főünnep lesz. Az esti szentmise a belvárosi templomban elmarad, de egyúttal biztatjuk a Testvéreket,
hogy a Bazilikában este 6 órakor kezdődő Úrnapi szertartáson,
körmeneten vegyenek részt!
+ Jövő vasárnap, a Vízivárosban (június 7-én) a 8.30h-ás szentmisében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk a mostani és a jövő heti
elsőáldozókért, hogy Krisztus testének vétele erősítse őket életszentségre jutásuk útján.
+ Most vasárnap du. 3 órától gyermeknapot szervezünk a plébánián, plébánia kertben. Hívjuk a családokat, gyermekeket!
+ „Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” – címmel indítottunk cikksorozatot a Harangszóban. Köszönjük az eddigi válaszokat, kérjük, aki szívesen válaszolna egy kb. fél oldalas terjedelemben
erre a kérdésre, tegye meg! Várjuk szeretettel az írásokat!
+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz
kapcsolódva – amikor Jézus a tanítványai elküldi, hogy kereszteljenek meg minden népet.
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 Sádli Lászlónét.
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
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

