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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Bölcs 2,12.1720

Evangélium: Jak 3,164,3

2015. szeptember 20.
Szentlecke: Mk 9,2936

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 26. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Szám 11,2529; Szentlecke: Jak 5,16; Evangélium: Mk
9,3742.44.4647;
A hét szentségről liturgikus szempontból
Az egyház hivatalos liturgiái a szentségkiszolgáltatások és a közösségi zsolozsmaimádság. A zsolozsmaimádság voltaképpen hosszú
előkészület néhány ünnepi szentmisére, mindenekelőtt a Húsvéti Vigíliára, Krisztus Föltámadásának nagy ünnepére. Érdekesség, hogy
minden más egyházi szertartást vagy imádságot „paraliturgiának”, „liturgiához kapcsolódó tevékenységnek” értékel az egyházi
szóhasználat. Ilyen a temetés is, de ilyen pl. egy templomi litánia is. Ezek szent és értékes dolgok, de fő céljuk, hogy fölkészítsenek
bennünket arra, amikor a szentségekben szemben állunk Krisztus Urunkkal.
Kimondható ezért, hogy az egyház maga a szentségek kiszolgáltatásakor válik láthatóvá. Nem véletlen az a külföldi nyelvekben meglévő,
és a régi magyar nyelvben is föllelhető szóhasználat, amely a szentségkiszolgáltatások fő helyét, a templomot „egyház”-nak nevezi. Kirche,
church, chiesa… Magyar nyelvben a „székesegyház”-szavunk őrzi ezt a szemléletet.
Harmai Gábor plébános
Bemutatkozás: A hétköznapi szentmise
A hétköznapi szentmisék megtartása természetesen plébániánk alaptevékenysége, amennyiben azonban a hívek felé „nem kötelező”,
mégis a bemutatkozások sorába illeszthető.
Szilárdan hiszem, hogy Jézus Krisztusnak minden szentmisével örömet szerzünk, hétköznapiakkal éppúgy, mint vasárnapiakkal. Minden szentmisével erősebb lesz Krisztus Urunk emlékezete, tehát eleven jelenléte életünkben, környezetünkben. Krisztus maga táplál
bennünket Igéjével éppúgy, mint szentségeivel.
Az egyház erkölcsi tanítása természetesen messzemenően elismeri
az „állapotbeli kötelesség” fogalmát. Más az állapotbeli kötelessége
egy plébánosnak és más egy családfőnek. Ha valakinek a munkaidejébe ütközik a hétköznapi szentmise, egyértelműen a munka az első,
de általában a családi otthonban együtt töltött idő is lehet fontosabb,
mint egy hétköznapi szentmiselátogatás. Mégis, úgy vélem, helyes
az, ha hétköznapi teendőink között időről időre helyet találunk a hétköznapi szentmiséknek is.
Az egyház hagyományos javaslata, hogy halottaink évfordulóihoz
igyekezzünk szentmiselátogatást kötni. XVI. Benedek pápa gondolata, hogy itt, a földön élve leginkább Krisztus testében, az Oltáriszentségben valósul meg tényleges találkozás elhunyt szeretteinkkel
is. Hisszük, hogy elhunyt szeretteinkért imádkozni olyan jótett feléjük, amit még most is megtehetünk, és ami alkalmas arra, hogy mulasztásainkat tompítsa.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor valamely szerettünk halálának évfordulója eljön, érezzük feladatunknak, hogy
szentmiselátogatással emlékezzünk rá. Ezt akkor is megtehetjük, ha
nem „fizetünk be” szentmisét, de „be is fizethetjük”. Utóbbit én is
rossz ízű egyházi gyakorlatnak tartottam mindaddig, amíg tényleg
„befizetésként” gondoltam rá. Valójában szeretetszolgálatról van
szó. Adományt adunk egy papnak, és azt kérjük, imádkozzon értünk.
Hogy ez nem természetes, annak két fő oka van:
- Egyrészt kétségtelenül nem vagyok rászoruló, hiszen havi fizetést
kapok. Hangsúlyozom azonban, hogy az anyagi javakkal való helyes
bánásmód azt jelenti, hogy ha egy adományra nem vagyok rászoruló,
akkor dolgom magamnak is továbbadni azt. Igyekszem is ennek
megfelelni. Általában is igaz, hogy bármely ajándékot visszautasítani, az a szeretet visszautasítását jelenti. Azt azonban az adakozónak is el kell fogadnia, hogy vannak kevésbé szükséges ajándékok,
és azt az adományozott erkölcsi feladata úgy fölhasználni Isten dicsőségére, hogy maga is átadja valakinek. A magyar illemtan ezzel
ellentétes parancsa, hogy „ajándékot nem illik továbbadni”, voltaképpen erkölcstelen.

- Másrészt elszoktunk attól, hogy adományainkért imádságot kérjünk. Pedig ez baj. Nem az a jó kérdés, hogy pl. mennyi pénzt illik
adnunk egy koldusnak, hanem hogy merünk-e tőle olyat kérni, hogy
„és mondj el egy Miatyánkot értem!” Ha ilyen mondatokra vállalkozunk, akkor vagyunk keresztény adományozók, akkor vesszük ténylegesen emberszámba is azt, akinek adakoztunk.
A hétköznapi szentmisék persze messze nem csak halálozásokról, és
azok évfordulóiról szólhatnak. Igazából mindennapjaink megszenteléséhez tartoznak. Különféle magánügyeinket, örömeinket, bánatainkat, kéréseinket üdvös dolog egy-egy hétköznapi misében Isten elé
vinni. Szeretettel hívom a testvéreket, hogy tegyük minél gyakrabban!
Harmai Gábor plébános
Hírek
kommentár: A jezsuitáké a leginkább átgondolt, átimádkozott szö
veg, amivel a bevándorlás témájában Magyarországon találkoz
tam. Úgy véltem ezért, helyes részletekben közreadni.
Harmai Gábor plébános
HOSPES Jezsuita Menekültprogam indul (I. rész)
Hospes venit, Christus venit
Vendég jön, Krisztus jön!
Napjaink népvándorlása és a menekültkrízis mind ez idáig nem tapasztalt kihívásokat támaszt Európa-szerte és Magyarországon. A
magyar jezsuiták menekülteket segítő programot kezdtek el előkészíteni júliusban. Ennek alapján indítanak programokat és kezdeményeznek együttműködést a krízishelyzet enyhítésére. A program keretében különösen is feladatunknak látjuk a társadalmi konszenzust
erősítő reflexiót és tudatosítást, a konkrét aktuális segítséget és a
majdani valós integrációt segítő mentorprogramot.
Az emberi jogi jogsértések és a vallási alapú üldöztetés miatt bekövetkezett menekülés, annak nemzetközi geopolitikai és ökológiai
okai, mechanizmusai és hatásai nehezen átláthatók, manipuláltak és
általunk közvetlenül nehezen befolyásolhatók. Ennek ellenére mindannyiunk felelőssége, hogy megértsük a világban végbemenő folyamatokat. Mára a Közel-Keleten tarthatatlan szociális-társadalmi
helyzet alakult ki, amelyért a gyarmatosító múlt, a bipoláris rendszer
torzító hatása a függetlenedés után, az iszlámon belüli vallásháború
és a törzsi-etnikai széthúzás, illetve a népesedés és a klímaváltozás
nyomása egyaránt felelős.
Nem kétséges – ahogy az erős reakciók is bizonyítják –, hogy a társadalom átérzi a kérdés történelmi súlyosságát, és keresi a megoldást. Az ügy tragikus terhe miatt fokozott felelősséget érzünk arra,
hogy figyelmünket erre a kérdésre összpontosítsuk. Hosszú távú
megoldásához látnunk kell, hogy Európa sajnos rendkívül mélyen
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ható identitásválságot él át. Jeleit látjuk annak, hogy már folyamatban van egy ébredés Európában, melynek során az emberek kénytelenek mélyebben átgondolni, hogy mik is tulajdonképpen a zsidókeresztény alapon álló, közös európai és demokratikus értékek, amelyeket vallunk és védünk. Ilyen értékek nélkül nincs esélyünk e globális probléma megoldására és a menekültek integrálására. Nekünk
megvannak az alapvető értékeink és elveink, amelyeket, úgy érezzük, hogy a jelen helyzetben világosan kell vallani és tanítani.
Alapelveink, melyekre szolgálatunkat alapozzuk:
1. Tiszteljük és védjük keresztény hitünk szeretetparancsa alapján a
menekültek emberi jogait.
2. Tiszteljük és védjük a Szent István-i hagyományt az idegeneket
befogadó társadalom értékelésében.
3. Tiszteljük és védjük a nemzeti identitást és a jogot a nemzeti nyelv
és kultúra, valamint falvaink és városaink védelmére, hiszen ezek
alapján van lehetőségünk a valódi befogadásra és integrálásra.
4. Tiszteljük és védjük az értékalapú Európához tartozásunk és az
ebből adódó szubszidiaritás és szolidaritás hagyományát.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy felelősségünk komoly közösségi
és személyes áldozattal jár.
Alázatosan ki kell mondanunk, hogy nincs a kezünkben a megoldás.
Viszont mély felelősséget érzünk azért, hogy segítsük tudatosítani a
hívőkben és nem hívőkben az európai identitást meghatározó értékek jelentőségét a jelen helyzetben. Úgy érezzük, hogy minden szinten szükséges egy tudatosabb keresztény magatartás megerősítése.
Keresztényként semmilyen körülmény nem mentesít minket kötelességünk alól, hogy valóban menekülő, szenvedő testvéreinket az
irgalmas szamaritánus példája nyomán segítsük! Ezen értékek értelmében szeretnénk meggyengült társadalmunkat formálni, főleg a keresztény értelmiséget érzékennyé tenni világunk valóságára és benne
a felelősségünkre.
P. Forrai Tamás Gergely SJ
jezsuita provinciális
Elmélkedés
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap leveleiből
Szeretett nővéreim! Örökkévaló épületéhez az isteni Építőmester köveket keres, és azokat üdvöt hozó vésőjének állandó használatával,
valamint szorgos csiszolással készíti elő, ahogyan ezt jóságos
anyánk, a Katolikus Egyház, a templomszentelés zsolozsmájában
megénekli, és ez valóban így is van.
A lélek ugyanis olyan, mint a kő, és az a rendeltetése, hogy dicsősége
örök legyen, vagyis hogy örökkévaló épület épüljön belőle. Az építőmesternek, aki a ház építéséhez köveket keres, először is meg kell
tisztítania a köveket. Ezt a kalapács és a véső használatával éri el.
Hasonlóképpen jár el a mennyei Atya is a kiválasztottakkal, akiket
kezdettől fogva nagy-nagy bölcsességgel és gondoskodó szeretettel
arra rendelt, hogy örök hajlékká épüljenek.
A lelkeket is, akiket a mennyei Atya arra rendelt, hogy az örök dicsőségben Krisztussal uralkodjanak, kalapáccsal és vésővel meg kell
tisztítani. Ezeket az eszközöket használja fel az isteni Mester, hogy
előkészítse a köveket, vagyis az ő választottait. Mi a kalapács és a
véső az ember életében? A lélek számára a sötétség, a félelmek, a
kísértések, a beteges aggályosság, valamint a test számára a betegségek.
Adjatok tehát hálát az örök Atya végtelen jóságáért, aki az üdvösségre szánt lelketekkel így törődik. Miért ne dicsekednénk mennyei
Atyánknak ezzel a gondoskodásával, aki minden atya közül a legjobb? Nyissátok meg szíveteket a lelkek ezen égi orvosának, és nagy
bizalommal eltelve vessétek magatokat az ő szent karjaiba; ő úgy
törődik veletek, az ő választottaival, hogy egyre inkább kövessétek
Jézust a Kálvária hegyére. Örömmel és meghatódott lélekkel látom,
hogy mit művelt bennetek a kegyelem.
Ne kételkedjetek abban, hogy mindazt, ami veletek történik, az Úr
rendelte így. Ezért ne féljetek attól, hogy Isten visz bele benneteket
valami bajba vagy méltatlan helyzetbe. Elég nektek tudni, hogy életetek folyamán soha nem akartátok megbántani Istent, sőt egyre jobban tiszteltétek őt.

Ha ez a jóakaró Jegyes lelketekben elrejtőzik, azt nem azért teszi –
amire talán gondoltok –, hogy hűtlenségteket megbüntesse, hanem
mert próbára akarja tenni hűségteket és állhatatosságtokat, és ki akar
gyógyítani bizonyos betegségekből, amelyek testi szemekkel nem
láthatók, tudniillik olyan betegségekből és bűnökből, amelyektől az
igazak sem mentesek. Meg van írva ugyanis a Szentírásban: Az igaz
is hétszer esik el (Péld 24, 16).
Higgyetek hát nekem, mert ha nem tudnám, hogy milyen sok teher
van rajtatok, kevéssé örvendenék, hiszen úgy érezném, hogy kevesebb igazgyöngyöt adományozott nektek az Úr. Vessétek el hát a
kételyeket, mint kísértéseket. Vessétek el a kételkedéseket, amelyek
életformátokkal kapcsolatosak, hogy tudniillik nem halljátok az isteni hívást, és hogy a Jegyes édes hívásainak ellenálltok. Mindezek
nem a Szentlélektől, hanem a gonosz lélektől származnak. Ördögi
módszerek ezek, amelyek arra törekszenek, hogy a tökéletes élettel
hagyjatok fel, vagy ne törekedjetek arra. Ne csüggedjetek el!
Amikor Jézus megmutatja magát előttetek, adjatok hálát neki. Ha elrejtőzik előletek, azért is adjatok hálát. Mindezt szeretetből teszi veletek. Buzdítalak benneteket arra, hogy feszítsétek magatokat Jézussal keresztre és vele mondjátok majd: Beteljesedett! (Jn 19, 30)
Pietrelcinai Szent Pio

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő héten hétfőn: SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA, szerdán: PIETRELCINAI SZENT PIO, csütörtökön:
SZENT GELLÉRT (ünnep), szombaton: SZENT KOZMA ÉS
DAMJÁN VÉRTANÚK emléknapja lesz.
+ Előre hirdetjük, hogy a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó időpontja október 3. szombat. A program 9 órakor kezdődik.
+ A Belvárosi Plébánián megkezdődött a hitoktatás. A csoportfoglalkozások időpontjai: az elsőáldozói felkészítés hétfőn 16.00
és 17.00 között van, a bérmálkozásra készülők foglalkozása csütörtökön 17.00-tól.
+ Az Etalon kiadó kedvezményes keresztény könyv- és filmvásárt tart jövő vasárnap a délelőtti szentmisék után, mind a Vízivárosi, mind a Belvárosi Templomban
+ A kitett gyűjtőládába folyamatosan várunk tartós élelmiszereket, ill. ha valaki pénzzel tudja segíteni a Karitászunkat, azon is
leginkább élelmiszert fogunk venni rászorulóknak.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra
Szerda este 7 órakor vagy zsolozsma áldoztatással, vagy szentmise
zsolozsmával
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 óraTOVÁBBI LITURGIÁK:
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük Benkő Andreát, Rajeczki Márkot, Pindroch
Mirát és Pindroch Richárdot
A héten temettük Horváth Ilona Margit M.Diodórát
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

