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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Mik 5,1-4a

2015. december 20.

Evangélium: Lk 1,39-45

Szentlecke: Zsid 10,5-10

ADVENT 4. VASÁRNAPJA MAJD URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY FŐÜNNEPE
Karácsonyi szentírási szakaszok: Olvasmány: Iz 52,7-10; Szentlecke: Zsid 1,1-6; Evangélium: Jn 1,1-5.9-14;
A keresztségről egyháztörténelmi szempontból
A keresztségre vonatkozó legősibb Biblia utáni szabályozást talán legjobb idézni a Didaché c. iratból, a Kr. u. II. századból: „VII. 1. A
keresztségre vonatkozóan pedig, így kereszteljenek: miután mindezeket előtte elmondtátok [HG: amit az irat korábban tartalmaz, azaz a
szöveg a beavató hitoktatásra utal], élő vízben kereszteljetek az Atya és Fiú és Szentlélek nevére (vö.: Mt 28,18-19). 2. Ha nem áll
rendelkezésre élő víz, keresztelj más vízben; ha lehet hidegben, ha nem, melegben. 3. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet
a fejre, az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. 4. A keresztelendő és a keresztelő böjtöljön a keresztelés előtt, ha lehetséges, a többiek is; a
keresztelendőnek hagyd meg, hogy előzőleg egy, vagy két napig böjtöljön (vö.: Mt 28,19)” (ford: Vanyó László) Jól fölismerhető, hogy az
ősi szövegben már a mai gyakorlat tükröződik: a háromszori leöntés, igaz kivételes formaként. Ahogy terjedt a kereszténység, nyilván nem
mindenütt állt rendelkezésre élő folyóvíz, így a kivételes forma vált általánossá. Érdekesség, hogy igazából ma is megengedett, hogy akár a
Dunában kereszteljek… A megelőző fölkészítés az első századokban lényegében a vértanúság vállalására irányult. Az első századok
keresztényei úgy gondolkodtak, hogy a keresztség a földi életre, a vértanúság pedig mindörökké köt össze Krisztussal. A
csecsemőkeresztségre konkrét dokumentum nincs, de föltételezhető, hogy felnőtt férfiaktól elvárták, hogy egész házuk népével
keresztelkedjenek meg, és ebbe a feleség és a rabszolgák éppúgy beleértendők, mint a kisgyermekek. A kora középkorban a barbár népeket
a barbár királyok házanépének fogták föl, így ha a király megkeresztelkedett, akkor mindenkinek meg kellett keresztelkednie. Nem volt
ebben vallási erőszak: az alattvalók háborúba is elmentek volna a királyukért, hogyne vállaltak volna érte egy szent fürdőt? Mindenesetre a
keresztény elköteleződés Krisztus mellett ezzel keresztség utáni kihívássá vált és maradt lényegében mindmáig.
Harmai Gábor plébános
beszámoló
Ünnepség a 2. gyertya fényénél
Számomra idéntől van lehetőség az érettségihez szükséges 50 óra
közmunka teljesítésére, így rögtön kaptam az alkalmon és jelentkeztem arra az előadásra, amelyben nehéz sorsú, hátrányos helyzetű
gyermekeknek készültünk műsorral pénteken, december negyedikén. Kétszer tartottunk rövid próbát, igyekeztünk olyan dalokat énekelni, amiket esetleg ők is ismernek. Ezeket pedig Csépleö Cecília
tanárnő segített kiválasztani, aki az egész rendezvény sikeres lebonyolításában játszott nagy szerepet.
A Szent-Erzsébet iskola diákjai énekeltek együtt a gyerekekkel, én
magam pedig fuvolaszóval kísértem őket. Ezenkívül engem ért a
megtiszteltetés, hogy jómagam nyithattam meg a Mikulásünnepséget egy rövid dalrészlettel. Jó volt látni a gyerekek csillogó szemét,
amint a kosárba nyúlnak és kiválasztják a nekik tetsző ajándékot. A
Belvárosi Plébánia remek helyszínnek bizonyult. Nem kevesebb,
mint hatvan fő ünnepelhette családias hangulatban Miklós püspök
érkezését.
A műsor utáni agapé zárta a napot. Számomra ez egy meglepően jó
tapasztalattal zárult. Csodálatos érzés volt, így örömöt csalni ennyi
kisgyerek arcára.
Horváth-Gál Hanna
Az ünnepre meghívottak azok a családok voltak, akiknek a plébániai
Karitász osztja hétvégéken a TESCO-ból a Magyar Élelmiszerbank

szervezésében megkapott lejárat-közeli élelmiszereket. Így ez az ünneplés is a Plébániai Karitász kiemelt rendezvénye volt, a Szent-Erzsébet Iskolával együttműködve. Szeretném megköszönni Kovácsné
Földesi Mária lelkes szervezőmunkáját is, és sok-sok erzsébetes és
plébániai önkéntes részvételét. Külön köszönöm, hogy Hanna a beszámoló megírására is vállalkozott!
Harmai Gábor
felhívás
Segítőket keresünk a templomi betlehem felállításához! Avagy az ünnepi díszítés kulisszatitkai...
Felhívással fordulunk a templomba járó közösség felé, hogy idén is
a régi fényében állhasson a templomi betlehem és a két karácsonyfa.
A díszítés kivitelezése évek óta feladatunk, tehát tudjuk a dolgunkat,
de közösségünk tagjai részben lebetegedtek, ezért idén nehézséget
jelent a munkák biztos kivitelezése. Kérjük ezért minden segítőkész
testvérünket, gondolja át: tud-e időt szánni egy kis közösségi munkára közvetlenül Karácsony előtt? A díszítés december 23-án, szerdán este hattól zajlik, a kb. két órás feladathoz meleg ruhában érdemes jönni a templomi hideg miatt. Hölgyek is érkezhetnek, a karácsonyfák megszépítéséhez! Szebb a közösség ünnepe, ha mindenki
hozzáteszi a részét az előkészületekhez! Találkozó december 23-án,
18 órakor a plébánia bejáratánál.
Köszönjük előre is önzetlen segítségüket! A Felebarát Közösség nevében:
Istvánffy Miklós

Harangszó

lelkiség
Imádság az Irgalmasság Szentévére
Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket arra, hogy irgalmasok legyünk, mint ahogy a mennyei Atya is irgalmas, és azt mondtad
nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat
és mi üdvözülünk.
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül
mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az Úr arca, aki dicsőségesen feltámadt.
Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az
Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és Egyházad
megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a
vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja
közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és
a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.
Ferenc pápa

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn Kaníziusz Szent Péter
áldozópap és egyháztanító emléknapja lesz, szerdán Kęty Szent János áldozópap emléknapja, pénteken URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY főünnepe (parancsolt ünnep, de aki eljön éjféli misére,
teljesíti a szorosan vett egyházi elvárást. Azért nagylelkűség is van
a világon…), szombaton Szent István első vértanú ünnepe. Vasárnap A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF ünnepe.
+ A következő két hétben nem jelenik meg a Harangszó, így a
további ünneprendet is beletettük a naptárszerű ünnepi miserendünkbe (lent).
+ A roráték december 23-án, szerdán véget érnek. December 24én de. 10 órakor tartok egy szentmisét a Belvárosban, szeretettel
várom a híveket is, de ez egy hétköznapi, adventi szentmise lesz.
Pásztorjáték a Belvárosban du. 3 órakor, a Vízivárosban 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 25-én délelőtt ünnepi miserendet tartunk, tehát de. fél 9kor 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,
tehát ½ 9-kor szentmise a Vízivárosban, 10-kor, ½ 12-kor és este 7
órakor a Belvárosban.
December 28-án és 29-én (hétfő-kedd) a hétköznapi miserendnek
megfelelően esti szentmise lesz a Belvárosban este 7 órakor. December 28. Aprószentek ünnepe, 29. Becket Szent Tamás püspök és
vértanú emléknapja.
December 30-án a szerdai szokásnak megfelelően este 7 órakor
vagy zsolozsma lesz áldoztatással, vagy szentmise zsolozsmával.
Lévén szabadnapom, még fönntartom a döntést ☺
December 31-én, Szent I. Szilveszter pápa ünnepén a Vízivárosban
este ½ 6-kor lesz az év végi Hálaadás, a Belvárosban este 7 órakor.
Érdeklődés esetén szívesen vállalom a szentségkitételt 11.30-kor,
de kérem, ezt előre jelezzék!
Január 1-én, Újév napján, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ünnepén
a Vízivárosban nem lesz Szentmise ½ 9-kor, a Belvárosban ünnepi
miserendet tartunk, tehát 10 órakor, ½ 12-kor és este 7 órakor lesznek Szentmisék.
Január 2-a szombat, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
püspökök és egyháztanítók emléknapja, a Szent István kápolnában
lesz Szentmise du. 6 órakor.
Január 3-án, vasárnap, ünnepi miserend lesz, tehát ½ 9-kor szentmise a Vízivárosban, 10-kor, ½ 12-kor és este 7 órakor a Belvárosban.
Január 4-én és 5-én (hétfő-kedd) továbbá január 7-én és 8-án a
hétköznapi miserendnek megfelelően esti szentmise lesz a Belvárosban este 7 órakor.
Január 6-án, URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) főünnepén
este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a Vízivárosban, este 7 órakor
a Belvárosban. Parancsolt ünnep, ha az állami munkanap megengedi számunkra, jöjjünk Szentmisére!
Ezek után megjelenik az Új Harangszó, amiben jelezni fogjuk, hogy
visszaáll a megszokott miserend ☺

+ A belvárosi templomi karácsonyfákat és betlehemet szerdán
este 6 órától állítjuk, a felelős Felebarát Közösség segítőket keres.
+ Minden kedves olvasónknak áldott Karácsonyt és Isten áldotta
boldog új évet kívánunk!
HA AZ ÚR AKARJA ÉS MÉG ÉLÜNK (VÖ. JAK 4,15) EZ LESZ A
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI MISEREND ÉS AZ EGYÉB ÜNNEPLÉSEK:

A roráték reggel 6-kor a Vízivárosban december 23-án, szerdán
véget érnek.
December 24-én de. 10 órakor tartok egy szentmisét a Belvárosban, szeretettel várom a híveket is, de ez egy hétköznapi, adventi
szentmise lesz. Pásztorjáték a Belvárosban du. 3 órakor, a Vízivárosban du. 4 órakor lesz.
Éjféli mise a Belvárosban lesz.

A héten temettük Solti Ferencné Kis Magdolnát, Mechler Annát
és Varga Sándorné Arankát, akit a Plébánia saját halottjának
tekint.
Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz
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