Harangszó
XIX. évf. 34. szám
Olvasmány: Iz 53,1011

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele
Evangélium: Zsid 4,1416

2015. október 18.
Szentlecke: Mk 10,3545

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 30. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Jer 31,79; Szentlecke: Zsid 5,16; Evangélium: Mk 10,4652;
Az Oltáriszentségről dogmatikai szempontból
Két kulcsszó az Oltáriszentséggel kapcsolatban a „Hálaadás” és az „Áldozatbemutatás”. Emberi szempontból a szentmise ünneplése
megfelelő hálaadás Istennek azért, hogy értünk adta az életét, és a Föltámadással reményt adott a saját halálunk fenyegető valóságával
kapcsolatban is. Ezt a reményt akkor tudjuk a szívünkben őrizni, és másoknak tovább adni, ha a Hálát adó közösségben, a Szentmise
közösségében jelen vagyunk, fölidézzük Krisztus Urunk eleven emlékezetét.
Isten oldaláról nézve a szentmisében jelenvalóvá válik, újra találkozik az idővel Krisztus Urunk egyszeri, tökéletes áldozata. Misztikus titok,
hogy a miséző pap Krisztus személyében cselekszik, és az átváltoztatás szavait megismételve Krisztus Urunk áldozatát jeleníti meg. Amikor
magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, beteljesítjük Krisztus Urunk áldozatát: szentáldozáshoz járulunk.
Harmai Gábor plébános
Beszámoló
Szentségimádás
Szombat délután gyerek-szentségimádásra mentünk.
Ma az okosról és a bolondról beszélgettünk. A kérdések egyre követték egymást pl.: Mi lehet ez a ház? Rengeteg tanácsot kaptunk. Amikor beértünk egy tálcáról mécsest vettünk és oda raktuk az oltár elé.
6 vagy 7 gyerek jött. Boldogan táncoltunk és énekeltünk. Dóri néni
felolvasott a gyerek-Bibliából. A történet arról szólt, hogy egy okos
és egy bolond házat épít. Az okos sziklára építette a házát. A bolond
pedig homokra. Az okos háza megmaradt, de a bolondé nem.
Dóri nénitől kaptunk szentségimádási naplót.
Bármikor be lehet jönni. Ha az eleje van, ha a közepe, ha a végénél
tartunk.
Nagyon jól éreztem magam.
Szeretettel várjuk a többi gyereket is.
Lesták Eszter
A gyermek-szentségimádás havonta a második szombati templomi
szentségimádás egyik egy órás blokkja, délután 4 és 5 óra között
szokott lenni, célja, hogy a legkisebbek is bekapcsolódjanak az
egyháznak ebbe az imádságába.
Harmai Gábor plébános
Beharangozó
Fórum Bíró László püspök atya triduumja kapcsán
A múlt héten már jeleztük, hogy az idei triduumot Bíró László püspök úr fogja tartani dec. 11. és 13. között. Püspök úr 12-én, szombaton a hagyományos főtéri adventi gyertyagyújtást is vállalta, ill. a
szombati, 19 órakor kezdődő szentmise után fórumot szeretne tartani, és ehhez kérdéseket vár.
Jómagam a következő kérdéseket gondoltam ki:
- megkérem, hoyg a családokért felelős püspökként értékelje
a jelenleg zajló, addigra befejeződő Családszinódust.
- megkérem, hogy tábori püspökként értékelje a honvédség
helyzetét, és a keresztény igehirdetés lehetőségeit a hadseregben.
- rá szeretnék kérdezni a migránsválságra is, hiszen abban a
honvédségnek testközeli feladatai is támadtak.
Fölhívás: ha ezeken kívül bárkinek még kérdései vannak, írja meg a
Harangszó impresszumában lévő e-mail címek egyikére, és az egész
csomagot megküldjük püspök úrnak.
Harmai Gábor plébános

Beharangozó
Jelentkezés Székely János püspök atya lelkigyakorlatára
AZ IGE TESTTÉ LETT címmel tart Székely János püspök atya
lelkigyakorlatot a János evangélium üzenetéről 2015. december 46. között a Szent Adalbert Központban. Jelentkezési határidő:november 15. Jelentkezés és információ a lelkigyakorlat.net honlapon,
ill. internet hiányában a +36-30/529-46-62-es telefonon.
Kuti István
Beharangozó
Családtábor 2016
Az idei tábor sikerén felbuzdulva 2016-ban is készülünk a Belvárosi
és Vízivárosi Plébániák táborára, mely augusztus 11-14. között, nagyon szép környezetben, Kemence határában, a Szalamandra Kemping területén lesz: http://www.salamandramotel.hu/.
Jelentkezési határidő: október 31.!!!
A jelentkezéskor fizetendő előleg családonként 10.000 Ft, és aki
nem családos, attól 5.000 Ft-ot kérünk (a szándék komolysága miatt).
A tavalyi évhez hasonlóan szeretettel várunk minden időst, fiatalt,
egyedül állókat, nagy családokat, hogy együtt jól érezzük magunkat,
barátok között tanulhassunk, játszhassunk, és együtt dicsérjük az
Urat.
Költségek: házban, teljes ellátással kb. 15 eFt/felnőtt.
Kérjük, hogy a költségek senkit ne tartsanak vissza, aki segítséget
kér a részvételhez, annak a Plébánia segít.
Jelentkezni a szervezést vállaló Dévényi és Hertelendy házaspárnál
lehet, ill. a plébániairodán.
A szervező Hertelendy és Dévényi házaspárok nevében:
Dévényi Norbert
Lelkiség
Kapisztrán Szent János életéből
A Perugia és Malatesta közti háborúban elfogták és börtönbe vetették. Megkísérelte a szökést, de ismét elfogták, és ekkor változott
meg a lelke úgy, hogy később a megtérését látta benne. Teljesen szakított a világgal, felbontotta az eljegyzést, s belépett a ferences
rendbe, mégpedig az akkor újonnan induló obszervánsok közé.
A megtérést jelentő fogságát ő maga beszéli el: „Mérlegeltem, milyen magas a torony. Véletlenül volt éjjeli takaróm, s mivel késem
nem volt, a fogaimmal hasogattam szalagokra. E szalagokból, bár
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hozzáadtam doktori jelvényemet is, annyi hiányzott a földig, amekkora a régi Szent István-szobor... Kezdtem leszállni ezen a szalagkötélen, de doktori jelvényem elszakadt, és én a földre estem, miközben a lábamon lévő bilincsekkel nagy zajt csaptam, és mivel a lábam
is eltört, meg sem mozdulhattam. Észrevettek, elfogtak, s ugyanannak a toronynak a fenekére vittek, ahol lábszáram közepéig ért a víz.
Derekamnál fogva lánccal a falhoz kötöttek, úgyhogy mindig lábon
kellett állnom. Napi élelmem egy kis darab kenyérből és egy pohár
vízből állt. Ilyen állapotban a harmadik nap éjjelén a természet nem
tudott több ellenállást kifejteni. Elaludtam, és álmomban nagy zajt
hallottam, amely felébresztett. Láttam a nap egy sugarát, amely a torony egész belsejét megvilágosította. Felemeltem a fejemet, hogy Istennek hálát adjak, s akkor magam fölött láttam egy ferences testvért,
akinek a lábai át voltak fúrva. Amikor felemeltem a karomat, hogy
megragadjam, hirtelen eltűnt. Mikor lehajtottam a fejemet, kopasznak találtam, miként most is látod. Akkor rájöttem, hogy az eltűnt
testvér nem volt más, mint a mi atyánk, Szent Ferenc. Megértettem
Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot, és Neki szolgáljak.”
A zimonyi táborba gyűlt keresztesekhez a következő beszédet intézte: „Ne nyújtsátok ki kezeteket rablott jószág után, hanem szálljatok szembe Krisztus keresztjének ellenségeivel. Űzzétek el őket,
ne engedjétek, hogy a kereszténységet legyűrjék. Könnyen legyőznek minket, ha csak zsákmány után járunk; levernek minket a törökök, ha zsákmányért üldözzük őket. Harcoljatok vitézül Krisztusért,
és meglátjátok, hogy Isten áldása lesz rajtatok! Ha őket legyőzzük,
mindaz, amit ellenünk idehordtak, a birtokunkba kerül. Legyetek
bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval, és megnyeritek az
örök boldogságot! Gyónjátok meg bűneiteket, és a római pápa teljes
bűnbocsánatot ad nektek! Ó, fiaim, ó, legkedvesebb magyarjaim, ó
ti szegények! Fel a csatára a török ellen!!!”
Diós István, részletek október 23.
szentjének életrajzából
Párterápia
Keveset beszélgetünk
Keveset beszélgetünk? Ez meglehet. Egy párkapcsolat ellaposodásának ez a leggyakoribb tünete. És még mielőtt valaki most abbahagyná az olvasást, nem arról fogok írni, hogy többet kell beszélgetni.
Mert érezzük a szívünkkel, tudjuk az eszünkkel, hogy beszélgetnünk
kellene, de valahogy mégsem tesszük ezt. Magunkban sem érzünk
mindig erőt hozzá, és persze a beszélgetés az egy társasjáték, amihez
egy lelkes társ is kell.
Amikor egy pár nem tud beszélgetni, nem az erőltetés visz sikerre,
hanem az, hogy a VISSZAHÚZÓ erőket megkeressük. Hiszen gondoljunk csak bele: régen - bárhogy legyen is, de - igenis közelebb
éreztük magunkat a társunkhoz!
De akkor vajon mi az a visszahúzó hatás, ami miatt kevésbé leljük
örömünket közösen az együtt töltött időben? Mi az, ami miatt minden más fontosabb lehet?
A leggyakoribb mögöttes visszahúzó erők ezek:
✖ nem érzem magam szeretve

✖ nem érzem eléggé férfinak/nőnek magam a párkapcsolatnkban

✖ ha hazamegyek, nem kapok figyelmességet és megbecsülést a társamtól
✖ sokat próbálkoztam már tenni a kapcsolatunkért, de kudarcba fulladt minden ötletem
✖ túl sok sérelmet kellett elszenvednem a páromtól

✖ a beszélgetéseink veszekedésbe fulladnak
✖ nincs közöttünk kellő intimitás

✖ ... (és még további 10 féle komoly gyökere van a beszélgetési kedv
csökkenésének)
Ha tehát több beszélgetésre, közös élményre vágyunk, akkor nem
elég a beszélgetést erőltetni!
Sokkal fontosabb, hogy a háttérben meghúzódó visszahúzó okokat
kezeljük! Magunkban és a társunkban is.
Dr. Mészáros Ádám egyetemi
okleveles mediátor, házassági tanácsadó

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn: DE BRÉBEUF SZENT
JÁNOS ÉS JOGUES SZENT IZSÁK ÁLDOZÓPAPOK, csütörtökön: SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA, pénteken: KAPISZTRÁN
SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP, szombaton: CLARET SZENT
ANTAL MÁRIA PÜSPÖK emléknapja.
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken.
+ Templomunkban a vasárnapi szentmiséken a katolikus miszsziók javára tartjuk a perselyadományok gyűjtését.
+ Elindult a felnőtt Bibliakör, hosszú távon két hetente tartjuk az
alkalmakat, de most kivételesen hétfő este 19:45-kor is lesz. Szent
Jakab levelét olvassuk.
+ Elindult a Neokatekumenális Út katekézise is, katekézisek kedden és pénteken este 8 órakor vannak, amíg a nyári meleg kitart a
falak között, a Vízivárosi Templomban.
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 Kolkopf Noelt és Gellei Balázst
A héten temettük Torma Lászlót, Torma Lászlóné szül. Kertész
Erikát, és Szabó Ernőt
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

