Harangszó
XIX. évf. 32. szám
Olvasmány: Ter 2,1824

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele
Evangélium: Zsid 2,911

2015. október 4.
Szentlecke: Mk 10,216

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 28. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Bölcs 7,711; Szentlecke: Zsid 4,1213; Evangélium: Mk
10,1730;
A hét szentségről ökumenikus szempontból
A katolikus középkorból származó különbségtétel, hogy a „szentség”-szót megkülönböztetetten fönntartjuk az egyház Krisztus Urunk által
alapított megszentelő eszközeire, és szembeállítjuk vele a szentelményeket, pl. a különféle áldásokat, amelyek Krisztus Egyházában utóbb
keletkeztek. Ugyanakkor természetesen protestáns és ortodox testvéreink is tartanak bűnbánatot, házasodnak, vagy éppen imádságban
néznek szembe a halálos betegségekkel. Az ortodoxia a szentség-szentelmény szóhasználati különbségtételt nem használva, a mi hét
szentségünkkel eléggé egyenrangúan kezeli a szerzetesi fogadalmat, egyebekben lényegében megegyezik a tanítása a miénkkel. A
protestánsoknál a beavató szentségek hármas egységét figyelhetjük meg, hiszen a keresztelés-konfirmáció-Úrvacsoravétel hármasa
logikájában sokban hasonlít a keresztelés-bérmálás-elsőáldozás hármasára akkor is, ha a katolikus egyházban a XX. századtól kezdve
gyermekek esetében az elsőáldozás időben megelőzi a bérmálást. Mivel a protestánsok nem tekintik önálló rendnek a szolgálati papságot,
az összes szentséget közvetlenül a keresztségi szövetségből, és annak hívő megéléséből vezetik le. Pl. Isten kegyelme és a hívő hite az, ami
szentségi találkozást hoz létre Krisztus Urunkkal az Úrvacsora vételekor. Stb. Mi úgy látjuk, hogy ahogyan a hívő hite hallásból eredt,
vagyis a hívő közösségbe való bekapcsolódásból, úgy az Oltáriszentségben megvalósuló szentségi találkozáshoz is szükséges, hogy a
közösség fölszentelt papja megjelenítse Krisztus Urunk főpapi áldozatát a keresztfán. Lényeges azonban, hogy olyan Istenünk van, aki ott
is arat, ahol nem vetett. Ha vannak is kételyeink a keresztséget követő protestáns szentségi gyakorlat objektív érvényességét illetően, annyi
bizonyos, hogy Isten ébreszt és válaszol meg minden szívből jövő egyéni és közösségi imádságot.
Harmai Gábor plébános
Aktuális
Bármit, ami fontos, kezdjük imával!
Teremtő Istenünk, Seregek Ura Istene!
Segítsd az úton lévő százezreket, hogy keserű életük, és sok száz kilométeres fárasztó, veszélyes útjuk minden idegességét ne az első
ütköző zónában, Magyarországon éljék ki!
Segítsd Urunk a még otthon és táborokban tengődő milliókat, hogy
ne tekintsenek Európára, mint minden gondjuk, bajuk megoldására,
mert nem vagyunk méltók rá!
Segítsd Urunk a betelepült milliókat, hogy a jót bennünk is meglássák, s ők is be tudjanak fogadni minket!
Mentsd meg Uram a kis haszonlesők lelkét, akik visszaélnek a kiszolgáltatottak helyzetével!
Mentsd meg Uram e szerencsétlen népvándorlás hazudozó gerjesztőit az örök tűztől! Hisz oktalan reményeket keltenek a reménységre
éhezőkben!
Mentsd meg Urunk e világméretű aljasságok kitervelőit és pénzelőit,
mert nekik sincs más menedékük, csak a Te irgalmad!
Ments meg minket Urunk, hogy jogos aggodalmunk ne váljon félelemmé, az irigység és gyűlölet ne ragadja el lelkeinket!
Segíts Urunk, hogy a Te akaratod útján járjunk és cselekedjünk!
Add meg Urunk, hogy a népek reménysége ne gazdagságban és hatalomban, se a vándorlásban és betelepedésben, de kerítésben és katonaságban se legyen, hanem
egyedül Te legyél, Uram az igazi Reménység!
Kardos Tamás
Filmajánlat: Szent Borbála
Az Etalon kiadó Sugárzó életek sorozatában vettem meg olasz filmesek 2012-ben Szent Borbáláról készült filmjét. Gondoltam, nagyon nem foghatok mellé: szandálos film keresztény vértanúkról,
van pár ilyen, nekem is szerez egy szép estét, a hittanosoknak is, ha
találunk rá egy estét. Régen jöttek be ennyire az előzetes várakozásaim. Ennyit tényleg ad a film, többet tényleg nem.
Utólag olvastam el Szent Borbála legendáját, mindenkinek ezt ajánlom, aki kíváncsi a filmre. Egy némileg se füle - se farka legendából
az értékelhető motívumok kigyűjtésével az olaszok összehoztak egy
nézhető filmet, amelynek dramaturgiai váza az Antigoné. Szent Borbála - Antigoné a filmben a keresztényeket védi, és nem a bátyját

temeti el, de emiatt ugyanúgy konfliktusba kerül a zsarnokkal, aki a
film végére erkölcsileg semmisül meg, míg Borbála vértanú lesz. A
pontos részleteket nem írom meg, de Szent Borbála vértanúságáról
azért lehet tudni...
Végülis az Antigoné is egy jó dráma, ezért a filmmel semmi gond
nincs, csak talán több kereszténység nem ártott volna őbenne. Az,
hogy Borbála tényleg találkozott volna Krisztussal, a filmből nem
derül ki. Eljut egy egyértelmű egyistenhitre, és nem világos számára,
hogy emiatt miért akarják megölni a keresztényeket, különösen,
hogy az anyjáról is kiderül számára, hogy keresztény volt. Ez az erkölcsi konfliktus a vértanúság alapja. Jézus neve is föltűnően ritkán
hangzik el, az ismétlődő motívum, hogy Borbála édesanyját követve
a csillagokat szemléli, és eljut a bizonyosságra, hogy a csillagok mögött nincs más, csak az Egyisten.
Azért egy pozitívum: a filmben van egy jó öt perces jelenet, amit
akár iskolában is le lehet vetíteni, amikor a keresztényüldözésről van
szó. Borbála falujában úgy szűrik ki a keresztényeket, hogy összecsődítik a falut a főtérre, és olyan áldozatbemutatást rendelnek el Jupiter tiszteletére, amiben minden egyes, a katonák által körülvett falusinak is részt kell vennie. A keresztények pedig nem vettek részt.
Deciustól kezdve, tehát Kr. u. 249-től tényleg ez volt a keresztényüldözés logikája, ezért vált ez az időszak különösen véressé.
Harmai Gábor plébános
A filmet érdeklődő családok elérhetik tőlem.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
Rózsafüzér királynője ünnepére
Elmélkedjünk üdvösségünk titkairól
A születendő Szentet Isten Fiának fogják hívni (Lk 1, 35). A bölcsesség forrásáról van szó, a magasságbeli Atya Igéjéről. A te közreműködésed által, Szent Szűz, Istennek ez az Igéje – aki azt mondta
magáról: Én az Atyában vagyok, és az Atya bennem (Jn 14, 10) –
emberré lett, hogy elmondhassa azt is: Én Istentől való vagyok, és
tőle jöttem (vö. Jn 16, 28).
Azt olvassuk: Kezdetben volt az Ige (Jn 1, 1). Már buzog a forrás,
de még csak önmagában, hiszen az Ige Istennél volt, megközelíthetetlen fényben rejtezett. Azt is mondta az Úr kezdettől fogva: Az én
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gondolataim a békesség gondolatai, és nem a pusztulásé (vö. Jer 29,
11). De a te Gondolatod nálad van, és mi nem tudjuk, hogy te mit
gondolsz. Vajon ki látta az Úr gondolatait, vagy tanácsot ki adott
neki? (Vö. Róm 11, 34)
Tehát leszáll hozzánk a békesség gondolata, hogy megvalósítsa a békét. Az Ige testté lett, és már közöttünk élt (Jn 1, 14). Valóban a szívünkben él a hit által, ott van emlékezetünkben, ott él a gondolatunkban, és leszáll egészen a képzeletünkig. Régen mit is gondolhatott
Istenről az ember, ha ugyan bálványt nem tákolt szívében? Hiszen ő
felfoghatatlan volt, megközelíthetetlen és láthatatlan, elgondolni
sem lehetett. Most pedig azt akarja, hogy felfogható, látható és elgondolható legyen.
Azt kérdezed, miként lehetséges mindez? Gondolj arra, aki a jászolban feküdt, és a Szűz ölében pihent. Kövesd őt a hegyre, ahol prédikált; az éjszakába, amelyet imádkozva átvirrasztott. Szemléld őt a
kereszten függve, a haláltól elsápadtan, de amint szabad a halottak
között, és parancsoló az alvilágban. Vagy amint harmadnapra feltámad, és győzelme jeleként mutatja apostolainak a szegek helyét, és
végül szemük láttára fölemelkedik az ég rejtekébe.
Mindezekről nemde igaz, jámbor és szent módon kell elmélkednünk? Bármelyikről is elmélkedem, magáról Istenről elmélkedem,
és mindegyikben veled találkozom, én Istenem. Ezért mondtam,
hogy róluk elmélkedni maga a bölcsesség, és okosságnak ítéltem az
édes emlékezet felidézését, amely ilyen magokból bő termésként
sarjadt a papi vesszőn, és amelyet a mennyből merítve Mária még
gazdagabban árasztott ránk.
Clairvauxi Szent Bernát apát
Párterápia
Értékes
Ma az egyik legegyszerűbb kapcsolatépítő eszközről lesz szó.
Mindenki ismeri, mindenki szereti kapni, de mégis könnyen kikopik
a mindennapjainkból. Hogy mire gondolok?
✔ Hálás vagyok Neked azért, hogy...
✔ Felnézek Rád, mert...
✔ Ezt köszönhetem Neked...
✔ Jól csináltad a...
✔ Ebben példa vagy nekem...
✔ Szeretem Benned, hogy...
✔ Tetsztik rajtad...
Igen, ez a másik értékelése!
Annyira egyszerű! Csak keresnünk kell valamit a társunkban, ami jó,
ami értékes, és néha ezt ki kell felé fejeznünk. Szavakkal, tettekkel,
szemtől szembe vagy társaságban, de értékelnünk kell a párunkat!
Nagyon sok feleség szenved attól, hogy nem eléggé "férfi" a férje:
nem figyelmes, érdektelen és nem akar beszélgetni. Pedig amikor
egy nő értékeli a férjét, akkor valójában megerősíti a férfiasságában - aki ilyenkor a figyelmességre, odafigyelésre, érdeklődésre is
nagyobb hajlandóságot mutat.
És persze egy nő is szívesebben beleengedi magát a férje karjaiba,
ha értékeli őt a férje szavakkal vagy apró odafigyeléssel. Sőt, még
egy szál virág is erről szól: értékelem Benned a törékeny, szép, tündöklő nőt.
És hogy ez mennyire egyszerű! Ma már rengeteg elméletet „legyártottak” a párkapcsolatok működéséről. És hadd legyek őszinte: kukába valók ezek az elméletek, amíg ilyen egyszerű dolgokat nem
alkalmazunk a kapcsolatunkban.
Mert tényleg egy kincs van mellettünk! Egy különleges ember! Amit
néha ki kell fejeznünk a másiknak. Apropó, Ön hogy érzi magát a
munkahelyén? Ezt most csak azért kérdeztem, mert több kutatás kimutatta, hogy a munkahelyi elégedettségénél nem a fizetés játssza a

főszerepet! Fontos a fizetés, de ahol igazán jól érzik magukat az emberek, ott mit kapnak? Ha valami jót tesznek, ha valamit jól megcsinálnak, akkor azért megdicséri őket a főnökük. Értékeli őket.
Aztán nézzük csak meg Pistikét, aki a szüleitől csak azt kapja, hogy:
✖ Ebben vagy rossz...
✖ Ne így csináld...
✖ Már megint elrontottad...
✖ Bosszant Benned az, hogy...
A leértékelő, a rossz dolgokat kiemelő nevelésből általában olyan Pistikék kerülnek ki, akik nem hisznek önmagukban, nem mernek nagyot álmodni és egész életükben csak bukdácsolnak a munkájuktól
kezdve önmaguk elfogadásán át a párkapcsolatukig. Mindenhol.
Úgyhogy ma nagyon egyszerű, de annál fontosabb az üzenetem: értékeljük a párunkat!
Persze lesznek, akik majd mondják, hogy a társukat nem tudják értékelni, mert nincs miért, vagy mert csak a rosszra tudnak inkább koncentrálni. És pont ebből érthetjük meg a lényeget: a másik értékelése
soha nem a másikról szól. Magunkról. Arról, hogy nyitott szemmel
járunk, és látjuk azokat a dolgokat benne, amelyek értékesek.
Tehát szavakkal, tettekkel, szemtől szembe vagy társaságban, de
igenis értékelnünk kell a párunkat!
Sok erőt, figyelmességet, ügyes megoldásokat kívánok ehhez!
Dr. Mészáros Ádám egyetemi
okleveles mediátor, házassági tanácsadó

HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: jövő hét kedden: SZENT
BRÚNÓ ÁLDOZÓPAP, szerdán: RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE, csütörtökön: SZŰZ MÁRIA MAGYAROK NAGYASZSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA FŐÜNNEP,
pénteken: SZENT DÉNES PÜSPÖK ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közös rózsafüzér-imádságra van mód.
+ Szülői értekezlet lesz az elsőáldozásra készülő gyermekek szülei részére hétfőn délután 5 órakor, a foglalkozás után.
+ A Belvárosi Képviselőtestület hétfőn, a Vízivárosi pedig csütörtökön ül össze.
+ A Neokatekumenális Út katekézist kíván tartani Esztergomban.
Ennek kezdetén zsolozsmát imádkoznak a Rákóczi téren, a piac
utcája előtt 10-én, szombaton 9:00-kor.
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 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK:
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten esküdtek Bihari Attila és Anger Zsuzsanna
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

