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XIX. évf. 23. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Kiv 24,3-8

Evangélium: Mk 14,12-16.22-26

2015. június 7.
Szentlecke: Zsid 9,11-15

KRISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE: ÚRNAPJA (főünnep)
Jövő vasárnapi (Évközi 11. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Ez 17,22-24; szentlecke: 2Kor 5,6-10; evangélium: Mk 4,26-34
Ezután így szólt: ,,Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár ébren jár éjjel és
nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan. Mert a föld magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett
szemet a kalászban. Mikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás’’ [Jo 4,13]. Majd így szólt: ,,Mihez
hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden
magnál, amely a földön van; de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában
fészkelhetnek az ég madarai [Dán 4,8k.18].’’ Sok ilyen példabeszédben hirdette nekik az igét, hogy meg tudják érteni. Példabeszéd nélkül
nem szólt hozzájuk; tanítványainak azonban külön megmagyarázta mindegyiket.
Ismeret-rovat: Úr napja és hozzákapcsolódó szokások

Pünkösd után tíz nappal tartja a keresztény egyház az Úr napját.
Idén június 7-én emlékezünk meg az Oltáriszentség ünnepéről. A
népi hiedelem a megszentelt virágok és ágak segítségével aznap
űzte el otthonából a gonosz erőket. Az egyház ezen a napon újra
megüli az utolsó vacsora misztériumát, mellyel azt üzeni híveinek:
Jézus a mennybemenetel után is köztük marad, az Oltáriszentség
képében. A középkorban kötelező ünnep volt, tilos volt bármilyen
munkát is végezni. Még 1264-ben IV. Orbán pápa rendelte el
megtartását, közvetlen előzménye egy csodás jelenés volt. Az
egyházfő éppen Orvietóban időzött, amikor hírül vitték néki, hogy
a közeli településen, Bolsenában az ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vérezni kezdett. Erre a pápa elrendelte, hogy ezentúl
minden évben ünnepeljék meg az oltáriszentség napját. A középkorban már sajátos kultusza alakult ki Európa nyugati és keleti
felén. A szentostya megszentelő erejéhez, gonosz és ártalmas dolgokat elűző hatalmához már a kora középkorban számos szokás
és babona fűződött. Az úrnapi ünnep fő eseménye Magyarországon a körmenet, amelyen a falu egész népe és a pap körülhordozza az oltáriszentséget. A körmenet útvonalán négy oltárt állítottak
fel, mely a négy égtájat jelképezte. Azok felé lombsátrat emeltek,
a földre pedig rózsaszirmot szórtak. Az ideiglenes megállókat helyi családok vagy nemzetségek építették fel. A körmenet során a
falu népe mindegyik sátornál vagy oltárnál megállt, és a pap rövid
szertartás végzett, általában a négy égtáj felé hintve megáldotta a
területet.
Lehetséges, hogy ősi kultuszok élnek tovább keresztény köntösben, őseink ugyanis a határban lévő szent fákhoz járultak imára.
Az ünnepeknél használt zöld ágaknak és az elszórt virágszirmoknak megszentelő erőt tulajdonítottak, csakúgy mint más, nagy ünnepen használt szentelt növényeknek. (Összeáll.: Szerk.)
Tanítás-rovat: Az Úr napja II János Pál Pápa Dies Domini kezdetű apostoli levele a Püspököknek, Papoknak és Híveknek a Vasárnap megszenteléséről
Az Úr napja – ahogy a vasárnapot az apostoli időktől kezdve nevezték – az egyház története folyamán mindig kiváltságos figyelmet élvezett, mert szoros összefüggésben áll a keresztény misztérium lényegi magvával. A vasárnap ugyanis az idő heti ritmusában
Krisztus feltámadása napjára emlékeztet. A vasárnapi szentmise

közössége az egység kiváltságos helye: az egység szentségét ünnepli ugyanis, ami mélyen meghatározza az Egyházat, az Atya a
Fiú és Szentlélek egységében és egységből összegyűlt népet.
Amikor a szülők gyermekeikkel együtt veszik körül az Ige és az
Élet Kenyerének asztalát, a keresztény családok saját identitásuk
és család-egyházi szolgálatuk egyik legszebb megnyilatkozását
élik át. Elsősorban a szülők feladata, hogy ráneveljék gyermekeiket a vasárnapi szentmisén való részvételre.
Jóllehet a vasárnap szíve az Eucharisztiában való részesedés, mégis leszűkítenénk a szó értelmét, ha csak erre korlátoznánk a vasárnap „megszentelését”. Az Úr napját akkor éljük meg jól, ha
teljesen áthatja az Úr üdvözítő tetteinek hálás és tevékeny emlékezete. Krisztus minden tanítványának kötelessége a nap liturgiáin
kívül egyéb részeit – a családi életet, a társas kapcsolatokat, a szórakozást – olyan formában élni, hogy az segítse érvényesülni a
Föltámadott örömét és békéjét az élet rendes eseményeiben is. A
szülők és gyermekek nyugodt együttléte például nem csak a kölcsönös meghallgatásra alkalom, hanem arra is, hogy közösen öszszeszedjék magukat és elmélyüljenek.
A vasárnapi munkaszünet révén a mindennapi gondok és teendők
elnyerik igazi természetüket: az anyagi dolgok, melyekért naponta
vesződünk, helyet adnak a lélek értékeinek; az emberek, akikkel
együtt élünk, a nyugodtabb találkozásban és dialógusban visszanyerik igazi arcukat. A természet szépségeit, melyeket sokszor
elcsúfít az ember ellen forduló helytelen használat, újra föl lehet
fedezni és élvezni lehet. A vasárnap, az Isten és ember közötti, az
egymás közti és az önmagunkkal való béke napja. Így olyan alkalommá válik, amikor az ember felhívást kap arra, hogy új szemmel nézze a természet csodáit, engedje, hogy átölelje az a titokzatos és csodálatos harmónia, mely Szent Ambrus szavával élve „a
szeretet és összhang sérthetetlen törvényeként… az egység és a
béke kötelékében” összefogja a kozmosz alkotóelemeit. Ilyenkor
az ember jobban tudatára ébred, hogy az apostol szava szerint.
„Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő,
amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten tanítása és az
imádság megszenteli” Amikor tehát a hat - sok esetben már csak
öt - munkanap után az ember, pihenésre és az élet más szempontjainak érvényesítésére vágyik, hiteles és az Evangéliummal teljes
összhangban lévő igényeknek tesz eleget. A keresztény embernek
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feladata - összhangban a hit személyes és közösségi megnyilvánulásaival - kielégíteni ezt az igényt, mely az Úr napjának megünneplésében és megszentelésében nyilvánul meg. (Szerk.)
Imaszándékok június hónapra:
Pápa imaszándéka:
Egyetemes szándék: ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK
Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadására és megbecsülésre találjanak abban az országban, ahová érkeztek.
Evangelizációs imaszándék: HIVATÁSOK. Hogy a Jézussal
való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vágyát, hogy életét felajánlja a papságra vagy szerzetességre.
Erdő Péter bíboros atya júniusi imaszándéka: Hogy Magyarország és a magyar nép a Püspöki Konferencia 100 évvel ezelőtti
felajánlásának megújítása nyomán megtapasztalja Jézus Szíve irgalmasságát és védelmező szeretetét.
A Jézus Szíve-tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra
megy vissza és a hagyomány adataira támaszkodik. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál
apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy
lehet szó Jézus engeszteléséről is. A Jézus Szíve-tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. A személyes egység révén Jézus egész
embersége az isteni személy kifejezője. Az egyházi dokumentumok szerint a szív nem pusztán jelképe Jézus szeretetének, hanem
valóságos emberségének kifejezése, melyet áldozatul adott értünk.
A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem
az egész embert kifejező fogalom, olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló személyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások
és a külső kapcsolatok megszületnek. Amikor Jézus szeretete helyett a szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét
valóságra hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve ontológiailag megalapozott szimbólum,
mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében
kifejezze. A szívben nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi
szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya
iránti és az emberek iránti szeretetet. Mivel a Jézus Szíve-tisztelet
a szíven keresztül az isteni személyre vonatkozik, azért ezt a
latreutikus, vagyis imádó kultusz körébe soroljuk. A Jézus Szívetisztelet megnyilatkozási formái: az engesztelés, a viszontszeretet,
Krisztus követése és önmagunk fölajánlása. Az engesztelés lényegében bekapcsolódás abba az engesztelésbe, amelyet Jézus mint
főpap az Atya elé visz, de az ellene elkövetett sértés jóvátétele is.
Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni akarunk a szeretettel, mellyel Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat,
munkánkat, szenvedésünket ennek érdekében tesszük és viseljük.
Kerülni kell, hogy az ájtatosság elszakadjon a teljes Istenembertől, és csak a szívre, mintegy jelképre irányuljon. Szt Margit volt
az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. IX. Pius pápa 1856-ban Jézus
Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. XIII. Leó pápa
1899-ben hagyta jóvá a Jézus Szíve litániát az egész Egyház számára. XI. Pius pápa az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a
ideje minden elsőpéntek és a június hó (júniusi Jézus Szíveájtatosság).
Júniusi Jézus Szíve-ájtatosság: a Jézus Szíve-tisztelet sajátos formája. Mivel Jézus Szívének ünnepe legtöbbször júniusban van, a

20. sz. elejére szokás lett, hogy az egész hónapot a Jézus Szívetiszteletnek szenteljük. Ahogy májusban a Lorettói litániát, úgy
júniusban a Jézus Szíve litániát minden nap elimádkozza az Egyház.
(Forr.: Kat.lex.)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Múlt heti fölhívásunkra 12 fő jelentkezett a szombat esti és vasárnap szentmise előtti önkéntes munkára, amivel a TESCO-ban
lejáró élelmiszereket osztanánk szét rászorulóknak. Kb. 20-25
főre lenne szükség, hogy ténylegesen belevágjunk, mivel akkor
egy-egy személyre kb. havi egy alkalom jutna.
+ Pokriva László plébános úrral, és az egész évfolyammal megünnepeljük papszentelésünk 15. évfordulóját a Kerektemplomban
szerdán, a 18.00 órakor kezdődő szentmisében. Aki gondolja,
azt szeretettel várjuk. A testvérek ismerhetik még Czap Zsolt
atyát, aki az adventi triduumot tartotta.
+ Plébániánk hagyományos Jézus Szíve körmenetére június 12-én
pénteken, a 19.00-kor kezdődő szentmise után kerül sor, a testvéreket szeretettel várjuk.
+ A jövő vasárnap a vízivárosi templomban 8.30h-kor, míg a belvárosi templomban 10.00 órakor kezdődő szentmisében Te
Deummal adunk hálát az elmúlt tanévért.
+ Diakónusszentelés lesz az Esztergomi Bazilikában szombaton, a
10:30-kor kezdődő Szentmisében. Papszentelésre idén sajnos
nem kerül sor, legyen ez figyelemfölhívás az elkötelezettebb
imádságra papi hivatásokért!
+ Június 11. csütörtökön SZENT BARNABÁS APOSTOL; 12-én
pénteken JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep); 13-án szombaton
PÁDUAI SZENT ANTAL emléknapja lesz.
+ „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 – a Jézus példabeszédében elhangzott példabeszédben szereplő kisarjadó és felnövekvő mustármagot. (Ebben
a tanévbe ez az utolsó TAKI rejtvény. A rejtvény nyári szünetet
tart, és szeptemberben tér vissza ismét.)
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 Kriskó Józsefné Stámusz Terézt.
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

