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XIX. évf. 42. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  é s  V í z i v á r o s i  P l é b á n i a  h í r l e v e l e  2015. december 13. 

Olvasmány: Szof 3,14-18a Evangélium: Lk 3,10-18 Szentlecke: Fil 4,4-7  
ADVENT 3. VASÁRNAPJA 

 
Jövő vasárnapi (Advent 4. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Mik 5,1-4a; Szentlecke: Zsid 10,5-10; Evangélium: Lk 1,39-45; 
A keresztségről biblikus szempontból 
A keresztség talán a legtöbbször említett szentség az Újszövetségben. Tudunk az előképéről, a Keresztelő Szent János által végzett 

alámerítésről. Jézus saját nyilvános működése azzal vette kezdetét, hogy Keresztlő Szent Jánosnál alámerítkezett a Jordánban. Tudunk arról, 

hogy Jézus tanítványai is kereszteltek már Jézus földi működése idején, noha Jézus maga nem (vö. Jn 4,2). Szent Ágoston kommentárja 

ezzel kapcsolatban, hogy nyilván Júdás is keresztelt, és nyilván az a keresztség is ugyanazokat a kegyelmeket közvetítette, tehát a keresztség 

kegyelme nem a kiszolgáltató személyétől függ, hanem a könyörülő Istentől. 

A keresztény közösségbe beavató szentséggé a föltámadott Jézus Krisztus megbízása tette a keresztséget: Menjetek tehát, és tegyetek 

tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében (Mt 28,19). Érdekesség, hogy maguk az 

apostolok nyilván nem ezzel a keresztséggel léptek be az egyházba, hanem Urunk személyes meghívása alapján. 

Szent Péter keresztségre hívja meg azokat a jeruzsálemieket, akik megrendültek, mert a pünkösdi beszédben a szemükbe mondta, „hogy 

Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!« (Acs 2,36b és 38). A keresztség által maradhatnak az isteni 

ígéret részesei, az isteni kiválasztás hordozói, hiszen Isten népe elsődleges feladata immár Jézus Krisztus hirdetése. 

A keresztség eredeti görög szava, a baptiszma alámerítést jelent, de a mosakodást jelölő baptiszmosz szóval is kapcsolatban áll. A Szentírás 

szövegei mindkét jelentést kihasználják. Szent Pál arról beszél, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálára 

keresztelkedtünk meg. Eltemettek tehát vele együtt a halálba a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a 

halottak közül, éppúgy mi is új életben járjunk. (Róm 6,3-4) A keresztség tehát a halálunk szimbóluma, és a föltámadásunk oka. 

Az Apostolok Cselekedeteiben ugyanakkor Szent Pál saját keresztsége kapcsán a mosakodás analógiájával találkozunk: „Kelj fel, 

keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az Ő nevét!” (Acs 22,16b) 

Szent Péter első levele ugyanígy a testi mosakodás analógiájával érvel: „a keresztség, amely titeket most megment, nem a test szennyének 

lemosása […], hanem […] a jó lelkiismeret kérése Istentől Jézus Krisztus feltámadása alapján” (1Pét 3,21)  

 Harmai Gábor plébános 
 

Az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve 

A Szentév megnyitása a Főegyházmegyében 
Amint mindannyiunk előtt ismert, Szentatyánk, Ferenc pápa 2015. 
március 13-án a Szent Péter-bazilikában tartott bűnbánati szertar-
tás keretében az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét hirdette meg 
2016-ra.  
A szentév december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi 
kezdetét a Szent Péter-bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és 
2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. 
Legyen ez az esztendő alkalom mindannyiunk számára az őszinte 
bűnbánatra, a megtérésre, és Isten irgalmas szeretetének közvetíté-
sére a ránk bízottak felé! 
A Szentév szellemiségét Szentatyánk a Misericordiae vultus kez-
detű bullában fejtette ki, amely a Szent István Társulat jóvoltából 
magyar fordításban is hozzáférhető. 
Ferenc pápa 2015. szeptember 1-jén kelt levelében, melyet az Új 
Evangelizáció Pápai Tanácsának elnökéhez intézett, bemutatta a 
jubileumi búcsú elnyerésének feltételeit. Eszerint teljes búcsút 
nyerhetnek: 
1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként elzarán-
dokolnak a szentévi kapukhoz, melyeket a székesegyházakban 
vagy a megyéspüspök által meghatározott más templomokban 
nyitnak meg, illetve akik a négy nagy római bazilika valamelyi-
kébe zarándokolnak, szentgyónásukat elvégezték és szentmisén 

vesznek részt, továbbá elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a 
pápáért és a pápa szándékára; 
2. Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni a laká-
sukat, elnyerik a teljes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha a tömeg-
tájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a 
közös imádságba; 
3. Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik 
a búcsút a börtön kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor 
átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és imádságban a Mennyei 
Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket. 
A jubileumi szentévben a pápa automatikusan megadja a felhatal-
mazást a gyóntató papoknak, hogy elengedjék az abortuszért ön-
magától beálló kiközösítés 1398. kánon szerinti büntetését, és így 
feloldozást adhassanak. Főegyházmegyénkben minden gyóntató-
nak évente megadtam a facultas-t, hogy ezen büntetés elengedésé-
vel feloldozhassa az abortusz bűne alól a gyónókat így Főegyház-
megyénk területén a gyóntató papok ezzel a felhatalmazással je-
lenleg is rendelkeznek. [A körlevél, amiből idézünk, a papság tájé-
koztatására készült. Így most, a hívek felé hangsúlyozom, hogy az 
abortuszban való közreműködés felelősei, férfiak és nők, kiközösí-
tik magukat az egyházból. Bűnbánattal és gyónással mindig van 
lehetőség a visszatérésre, de akik a gyónást felhatalmazással nem 
rendelkező papnál végzik, azoknak bizony Szentéven kívül meg kell 
várniuk az illetékes megyéspüspökkel folytatott levélváltást. Az esti 
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miséken gyóntatott nálunk pl. a görögkatolikus Papp Szabolcs 
atya, ő nem kapott ilyen általános fölhatalmazást, tehát személye-
sen nem oldozhatott volna föl senkit az abortusz bűne alól.] 
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felhívására Főegyházme-
gyénkben december 13-án, vasárnap három helyszínen kerül sor a 
szentévi kapu ünnepélyes megnyitására. Az Esztergomi Főszékes-
egyházban, a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában és a bu-
dapesti Szent István-bazilikában.  
Minden templomban (plébánia, lelkészség, templom- vagy kápol-
naigazgatóság, nyilvános templom illetve kápolna) helyezzenek el 
egy-egy általam megáldott szentévi molinót. [Ezt a bekezdést érte-
lemszerűen átfogalmaztam: az eredeti szöveg a molinók átvételére 
vonatkozott. A mi plébániáink molinóit Tóth László és Maczej 
Györgyi veszik át. HG] 
 Dr. Erdő Péter 
 bíboros, prímás, érsek 
Karácsony és újév 
Miserend és egyéb ünneplések 
A roráték december 23-án, szerdán véget érnek. 
December 24-én de. 10 órakor tartok egy szentmisét a Belváros-

ban, szeretettel várom a híveket is, de ez egy hétköznapi, adventi 

szentmise lesz. Pásztorjáték a Belvárosban du. 3 órakor, a Vízivá-

rosban du. 4 órakor lesz. 

Éjféli mise a Belvárosban lesz. 
December 25-én délelőtt ünnepi miserendet tartunk, tehát de. fél 9-
kor Szentmise a Vízivárosban, 10-kor és ½ 12-kor a Belvárosban, 
az esti Szentmise viszont elmarad. 
December 26-a szombat, a Szent István kápolnában lesz Szentmise 
du. 6 órakor. 
December 27-én, Szent Család Vasárnapján ünnepi miserend lesz. 
December 31-én a Vízivárosban este ½ 6-kor lesz az év végi Hála-
adás, a Belvárosban este 7 órakor.  
Január 1-én a Vízivárosban nem lesz Szentmise ½ 9-kor, a Belvá-
rosban ünnepi miserendet tartunk, tehát 10 órakor, ½ 12-kor és este 
7 órakor lesznek Szentmisék. 
Január 6-án, Vízkereszt napján este 6 órakor lesz ünnepi szentmise 
a Vízivárosban, este 7 órakor a Belvárosban. 
A többi napokon (nem sok maradt ☺) a normál miserend érvényes. 
 Harmai Gábor 
lelkiség 
A Krisztusban rejlő titok felismerése 
Akármennyi titkot és csodát fedeztek is már föl a szent egyházta-
nítók, és tudtak meg a szent életű lelkek ezen a földön, még sokkal 
több az, amit sohasem mondtak el, sőt soha fel sem fogtak.  
Éppen ezért még sok mélységet kell feltárni Krisztusban, mert ő 
olyan, mint a gazdag aranybánya, amelynek szerteágazó tárnájában 
végtelenül sok kincs rejlik. Akármilyen mélyre is ásson benne va-
laki, sohasem ér a végére, sőt minden egyes elágazásban itt is, ott 
is új ereket, új kincseket fog találni.  
Ezért mondja Szent Pál magáról Krisztusról: „Benne rejlik a tudo-
mány és bölcsesség minden kincse” (Kol 2, 3). Ezekbe a kincsekbe 
nem tud behatolni, nem képes hozzájuk eljutni a lélek, hacsak nem 
megy előbb keresztül a belső és a külső szenvedések sűrűjén. Nem 
érheti el az ember, hacsak nem kapott Istentől számos értelmi és 
érzékelhető kegyelmet. Sok és hosszas lelki gyakorlatnak kell ezt 
megelőznie.  
 
 

Hiszen mindezek alacsonyabb fokok a lelki életben, és csak előké-
születül szolgálnak Krisztus titkainak mélyebb ismeretéhez, amely 
a legmagasabb rendű bölcsesség, amelyre ebben az életben szert 
tehetünk.  
Ó, bárcsak megértené már végre-valahára minden ember, hogy 
nem lehet eljutni Isten gazdagságának és bölcsességének teljessé-
gére, hacsak a lélek előbb végig nem járja a szenvedések és szo-
rongások sűrűjét is úgy, hogy a lélek azután ebbe helyezze örömét, 
s erre irányítsa vágyait. Az a lélek, amelyik igazán óhajtja ezt az 
isteni tudást, az előbb a szenvedést vállalja a keresztek sűrűjében.  
Ezért buzdította Szent Pál az efezeusiakat, hogy „ne csüggedjenek 
a megpróbáltatások közepette” (vö. 3, 13), és hogy legyenek erő-
sek és szilárdak, mert „csak a szeretetben gyökeret verve és alapot 
vetve tudják majd felfogni az összes szentekkel együtt, mi a szé-
lesség és a hosszúság, a magasság és a mélység: megismerik Krisz-
tusnak minden értelmét meghaladó szeretetét, hogy beteljenek az 
Isten egész teljességével” (vö. Ef 3, 17).  
Mert a kereszt az a kapu, amelyen át bejuthat az ember ennek a 
tudásnak a gazdagságába. Ez a kapu azonban igen szűk. Csak ke-
vesen óhajtanak ezen a kapun belépni, noha sokan szeretnék a kin-
csek ismeretét élvezni, ehhez azonban csak a kapun keresztül lehet 
eljutni. 
 Keresztes Szent János 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn Keresztes Szent János 
áldozópap és egyháztanító emléknapja lesz. 
+ Véradás lesz a Belvárosi Plébánián szombaton 10 és 13 óra kö-
zött. A forralt bort és a virslit a Plébánia adja, azoknak is, akiket 
esetleg bármilyen okból kizárnak a véradásból! 
 
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 temettük Harangozó Istvánt  
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 


