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XIX. évf. 33. szám
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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele
Evangélium: Zsid 4,1213

2015. október 11.
Szentlecke: Mk 10,1730

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 29. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Iz 53,1011; Szentlecke: Zsid 4,1416; Evangélium: Mk
10,3545;
A hét szentségről gyakorlati szempontból
Ha elérkezett az idő, hogy mi magunk vagy valamely neveltünk vagy valamely ismerősünk fölvegyen egy szentséget, akkor a legokosabb
gyakorlati tanács, hogy keresse meg a plébánosát. Az egyház területi alapon szervezett, lakóhelye alapján mindenkinek van illetékes
plébánosa és azért a legjobb őt megkeresni, mert ő a felelős az anyakönyvezéséért. Márpedig a gyóntatás kivételével minden szentséget
anyakönyvezünk, ill. szentáldozások közül természetesen csak az elsőáldozást. Az egyes szentségek tárgyalásánál jelezni fogunk sajátos
szempontokat, de nagyon fontos hogy az egyház szeret szentségeket kiszolgáltatni ezért bízhatunk abban, hogy a plébánosunktól pozitív
hozzáállást és világos útmutatást kapunk.
Múltbeli szentségfelvételeknél, ha mégis baj volna az anyakönyvezéssel, egy tanú tanúvallomása általában elégséges bizonyíték. Egy
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a tanú aláírásával igazolja, hogy jelen volt az eseményen és értette, hogy mi történik. A
jegyzőkönyvezésben a plébánosok szintén szívesen segítenek.
Harmai Gábor plébános
Beharangozó
Adventi triduum Bíró László püspök úrral
Az a nagy öröm ért bennünket, hogy adventi triduumunkat az idei
évben Bíró László püspök úr vállalta, aki a katonai ordinariátus főpásztora és családgondozás püspökkari referense.
A triduum témája az irgalmasság évére tekintettel: Irgalom a családban.
Püspök úr időbeosztásához alkalmazkodva a triduum napjai: december 11.,12.,13. péntek, szombat, vasárnap. A szentmisék időpontja
pénteken és szombaton este 7 óra, vasárnap délelőtt 10 óra.
Már most buzdítunk mindenkit, hogy ezt a szép lelki készületet írja
be a naptárába, és decemberben jöjjön el.
Harmai Gábor plébános
Lelkiség
Mindig emlékezzünk Krisztus szeretetére!
Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk,
akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és
bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte
barátunk. Az is világos előttem, s azóta teljesen beláttam, hogy ha az
Úristennek kedvében akarunk járni, és azt óhajtjuk, hogy nagy kegyelmekben részesítsen bennünket, akkor úgy akarja, hogy mindezt
Jézus Krisztus szentséges emberi természetének révén kapjuk meg,
amelyben ő szent Felségének – saját szavai szerint – gyönyörűsége
telik.
Ezt számtalan esetben tapasztaltam, sőt maga az Úr is megmondta
nekem. Világosan megértettem, hogy ezen a kapun kell belépnünk,
ha azt akarjuk, hogy ő szent Felsége, az ég uralkodója nagy titkokat
közöljön velünk. Nem kell keresnünk más utat, még ha föl is értünk
volna már a szemlélődés csúcsára; mert ezen az úton biztonságosan
és bátran járhatunk. A mi Urunk az, akitől és aki által minden jót
megkapunk, ő majd személyesen fog minket oktatni. Ha az ő életéről
elmélkedünk, ennél jobb és tökéletesebb mintaképet nem találunk.
Kívánhatunk-e többet annál, hogy ilyen hűséges barát legyen mellettünk, aki nem hagy bennünket cserben, mint evilági barátaink
szokták, ha bajba és nehéz helyzetekbe kerülünk. Boldog az az ember, aki őt őszintén és igazán szereti, és állandóan kitart mellette.

Nézzük például a dicső Szent Pál apostolt, aki – mondhatnánk – állandóan ajkán hordta Jézus nevét, annyira bele volt vésve és írva a
szívébe. Amióta ezt megértettem, gondosan megfigyeltem néhány
más nagy szemlélődő szentnek az életét is, és azt láttam, hogy ők is
csak ezen az úton jártak, így Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Szent
Bernát és Sienai Szent Katalin. Kitárt szívvel kell tehát haladnunk
ezen az úton, teljesen az Úristen kezére hagyatkozva. Ha ő szent Felsége fel akar bennünket emelni kamarásainak és titkos tanácsosainak
a rangjára, fogadjuk szívesen ezt a kitüntetést.
Valahányszor pedig rágondolunk Krisztusra, mindig jusson
eszünkbe a szeretete is, amellyel annyi kegyelmet ajándékozott nekünk, és hogy mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Úristen, amikor szent Fiában ennek az irántunk való szeretetének a zálogát adta
nekünk. A szeretet ugyanis szeretetet szül. Ezért igyekezzünk is,
hogy mindig figyelemmel legyünk rá, és ezzel is élesszük magunkban a viszontszeretetet! Mert ha egyszer – az Úr kegyelméből – az ő
szeretete mélyen belevésődik szívünkbe, akkor majd minden könynyűvé lesz számunkra. Hamarosan és kevés fáradsággal igen sokat
tudunk majd elérni.
A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz
Szentek
Boldoggá avatták Daswa Benedek afrikai családapát
Újabb afrikai szenttel gyarapodott a katolikus egyház. Boldog
Daswa Benedek (Benedict Daswa), a 43 évesen meggyilkolt családapa a boszorkányság elutasítása miatt szenvedett vértanúságot.
A Daswa szülők első gyermeke 1946-ban látta meg a napvilágot a
Dél-afrikai Köztársaság északi részén. A törzsi neve, Tshimangadzo
annyit tesz, mint valaki, aki csodálatos. Törzsének tagjai a zsidó szokásokat és rítusokat követték. Miután iskolába ment, a Samuel nevet
használta, mivel Isten a bibliai Sámuelen keresztül is nagy csodákat
tett. (Azt mondta ekkor az Úr Sámuelnek: „Íme, olyan dolgot művelek Izraelben, hogy annak, aki meghallja, belecsendül mindkét füle.”
– 1Sám 3,11)
Apja halála után Samuel tizenévesen Johannesburgba került egyik
nagybátyjához. Itt ismerkedett meg a katolikus hittel, itt keresztelték
és bérmálták meg 1963-ban. A Benedek nevet Nursiai Benedek
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iránti tiszteletből választotta, és az „Ora et labora” jelszót is magáévá
tette.
Visszatérve Limpopo tartományba tanári képesítést szerzett, majd
általános iskolai tanárként és katekétaként dolgozott. A szülőket arra
biztatta, hogy ne vegyék ki idő előtt gyerekeiket az iskolából, főképp
ne a lányokat, akikre amúgy a korai házasság várt volna. Huszonnyolc évesen vette feleségül Shadi Eveline-t, akivel nyolc gyermeket
neveltek. Nweli faluban máig emlegetik, hogyan segédkezett új iskola és templom felépítésében azzal, hogy furgonjával követ szállított az építkezéshez. Úgy emlékeznek a későbbi iskolaigazgatóra,
mint aki mindig az elsők között érkezett a misékre.
Nweli temploma, amelynek építésében Daswa segédkezett
A boszorkányság vádjával, amely a halálához vezetett, 1990 januárjában illették Mbahéban, ahol lakott. A falu előbb aszálytól, majd
áradástól szenvedett, és egy viharban néhány kunyhó is lángra kapott
a villámlástól. A falusiak elszántak voltak, hogy megtalálják azt, aki
mindezekért felelős. Ilyen esetekben általában egy szangomát,
vagyis boszorkánydoktort fogadnak fel, aki megmutatja, ki az a személy a közösségben, akit meg kell büntetni. Daswa elutasította, hogy
egy varázsló szolgálataiért fizessen, és próbálta elmagyarázni, hogy
az egész mögött ismert időjárási jelenségek állnak.
Néhány nappal később, február 2-án, amikor estefelé hazafelé autózott, faágak akadályozták a továbbhaladásban. Miután kiszállt a kocsiból, hogy felszabadítsa az utat, az útszéli bokrokból lesben állók
sokasága rontott rá. Ahogy menekülni próbált, egy közeli kunyhóban keresett menedéket, ám kénytelen volt előjönni, mert az épület
felgyújtásával fenyegetőztek. Még kapott időt egy rövid fohászra,
mielőtt furkósbottal a fejére sújtottak volna. Ahogy a földön fekve
haldokolt, a kunyhóból forró vizet hoztak elő, amit a fülébe, az orrába és a szájába öntöttek, hogy biztosak legyenek benne, hogy meghal.
A hely plébánosa nem tudott odamenni, hogy elvégezze a temetését,
mivel halálos fenyegetést kapott. És bár Daswa sokakkal tett jót életében, az emberek is féltek elmenni, hogy megadják neki a végtisztességet. Rokonai közül többen mind a mai napig ugyanebben a faluban élnek a gyilkosok tőszomszédságában. Benedek fivére, Maxim elmondta, hogy mint keresztény embernek, el kellett fogadnia
ezt a helyzetet. Szeretni igyekszik az ellenségeit, megbocsátott nekik, és nem költözik el mellőlük.
Daswa meggyilkolása 1990-ben szinte visszhang nélkül maradt a
dél-afrikai apartheid utolsó, zűrzavaros és erőszakkal terhelt időszaka közepette. De ahogy teltek az évek, Daswa emléke nem halványodott a Limpopo vidékén. 2000 februárjában, halálának tizedik
évfordulóján körmenetet tartottak halálának színhelyén. 2015. szeptember 13-i boldoggá avatásán több mint 30 ezren vettek részt, köztük a közben katolikus hitre tért anyja, gyermekei, valamint
Augustine O’Brien atya, aki egykor megkeresztelte.
Patrick Slattery, nyugalmazott tzaneeni püspök szerint Daswa Benedekre hősként és példaképként tekinthetnek a dél-afrikai emberek,
mivel arra tanítja őket, hogy az alól az elnyomás alól is szabaduljanak fel, amely belülről fojtogat, és az irigység és a félelem áldozataivá tesz. A püspök szerint, ahogy egyre ismertebbé válik Daswa személye, egyre többeknek képes erőt adni, hogy szembeforduljanak a
babonaság hagyományos formáival.
Ferenc pápa így emlékezett meg róla szeptember 13-án, az Úrangyala imádság után elmondott beszédében:

„Ma Dél-Afrikában boldoggá avatták Samuel Benedict Daswa családapát, akit 1990-ben – éppen 25 évvel ezelőtt – öltek meg az evangéliumhoz való hűsége miatt. Mindig nagyon következetesen élt,
bátran vállalta, hogy a keresztény viselkedésformák szerint éljen, a
világias és pogány szokásokat pedig elutasította. Tanúságtétele különösképpen a családokat segítse, hogy terjesszék Krisztus igazságát
és szeretetét. És az ő tanúságtétele összekapcsolódik sok testvérünk
és nővérünk tanúságtételével, sok fiatalt, öreget s gyermeket üldöztek, kidobtak és öltek meg, amiért megvallották Jézus Krisztust. Köszönjük meg Samuel Benedict Daswának és ezeknek a vértanúknak
a tanúságtételét, és kérjük, hogy járjanak közben értünk.” (Fordította: Tőzsér Endre SchP)
Csigi Péter (A Pécsi Egyházmegye honlapjáról)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő héten szerdán:SZENT I. KALLIXTUSZ PÁPA ÉS
VÉRTANÚ, csütörtökön: AVILAI SZENT TERÉZ, pénteken: SZENT HEDVIG SZERZETESNŐ, szombaton:
ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC emléknapja lesz.
+ Felnőtt bibliakör indul hétfő este a 7 órás szentmise után,
tehát kb ¾ 8-tól.
+ Templomunkban jövő vasárnapi szentmiséken a katolikus missziók javára tartjuk a perselyadományok gyűjtését.
+ Nyugdíjasklub lesz csütörtökön délután 3 órakor a plébánián.
+ Sportnap lesz a rögbi klubban október 18-án vasárnap 11
órától , melyre a híveket is szeretettel várják. A belépés ingyenes.
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 kereszteltük Balog Krisztiánt, Balogh Flórát, Tóth
Gabriella Katalint és Tóth Jenőt.
A héten esküdtek Tóth László József és Kovács Mária
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

