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Jövő vasárnapi (Évközi 2. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Iz 62,1-5; Szentlecke: 1Kor 12,4-11; Evangélium: Jn 2,1-11; 
 
A keresztségről liturgikus szempontból 
A keresztségi liturgia teljessége a Húsvéti vigília szentmiséjében jelenik meg, ha felnőttet keresztelünk. A gyermekkeresztelés esetén a 
legfőbb eltérés, hogy a gyermekért felelősséget vállaló szülők hívő közreműködését kérjük.  
A szertartások követik azt a folyamatot, ahogyan a keresztelendő személyeket az ősegyház beavatta a hitbe. Az első elem az érdeklődő 
bemutatása volt a papnak. Ha a bemutatkozás rendben lezajlott, a jelölt homlokát megjelölték kereszttel, és ezzel befogadták a hittanulók 
közé. Ez ma vagy egy megelőző szentmisében, vagy legkésőbb a Vigíliamise elején zajlik, és így a következő szentírási olvasmányok és 
prédikáció(k) jelképei az ókori hitoktatásnak. A hit erőt ad nekünk a Sátánnal szemben, de kötelez is bennünket a lelki harcra. Ezt ábrázolja 
a keresztelendők olajával való megkenés és az ördögűző imádság. A szentek azok, akik esetében beteljesült a keresztség ígérete: üdvözültek. 
Ez azt is jelenti, hogy Isten munkatársai lettek a mi üdvözítésünkben, ezért kérjük a közbenjárásukat. A víz, amivel keresztelünk, a 
legnagyobb áldást közvetíti, a Szentlélek ajándékát. Emberi vízszentelő imádságunk ezt a tényt akarja tudatosítani. A Hitvallás az 
egyházüldözés idején titkos szöveg volt, csak a megkereszteltek ismerhették, ezért átadására közvetlenül a keresztség kiszolgáltatása előtt 
került sor. Erre emlékeztet a keresztségek során megvallott Apostoli Hitvallás, amit rögtön követ a keresztség. A keresztség hatását jelképezi 
a fehér ruha és a gyertya, felnőttek esetében a bérmálás azonban már több, mint jelkép: maga a beavatás az elkötelezett keresztény életbe. 
Gyermekek esetében egyszerre a bérmálás ígérete és a keresztség méltóságának a kifejezése az újabb olajjal való megkenés: a keresztség 
maga már fölken bennünket Krisztus papjává. A keresztények papi népet alkotnak: amikor imádkozunk, a világot visszük Isten elé, amikor 
megvalljuk Krisztusba vetett hitünket, Istent visszük a világ elé. Királyi papság ez, mert Krisztus királyságából következik. Királyi azért is, 
mert teljesen a mi szabadságunk és felelősségünk, hogy milyen keresztény életformában, élethivatásban valósítjuk meg. Az is a mi 
szabadságunk és felelősségünk, hogy milyen minőségben valósítjuk meg: lehetünk nem túl elkötelezett keresztények is, de Isten, aki életét 
adta értünk a kereszten, arra hív, hogy teljesen köteleződjünk el mellette. 
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beszámoló a szilveszteri Hálaadásban 

Közös rész (az egyes plébániákra külön-külön vonatkozó ré-
szek a övetkező számban) 
A plébániai év jóformán ellentéte volt az országos tendenciáknak: 
míg 2015 mindenfelé eseménydús volt, és akár történelminek is ne-
vezhető fejleményeket hozott, plébániáinkon nagy összességében 
csöndesen zajlott az élet. Ezért önmagában jár a hála: a történelem 
legboldogabb napjai azok, amelyek fehérek maradnak… 
A szentségi életünk számai a korábbi évekhez hasonlítanak, van jó 
hír is, rossz is. A keresztelések száma lényegében megfelel a tava-
lyinak: tavaly 61 főt kereszteltünk, idén 63-mat a két plébánián és a 
ferenceseknél összesen. A temetések száma Isten kegyelméből visz-
szaesett 71-ről 57-re, így visszaállt az a sokéves rend, hogy többet 
kereszteltünk, mint temettünk. Sajnos el kell ismernem, hogy ez 
részben csak statisztikai illúzió: a kereszteltek egy része nem a plé-
bánia területén él, míg a temetések esetében lényegében követjük a 
területi elvet. Ráadásul a viszonylag nagy visszaesés arra is utalhat, 
hogy esetleg voltak olyan temetések, amelyeket nem jelentettek be 
megfelelően a plébániairodán. A keresztelések anyakönyvezése a 
későbbi kilátások miatt fegyelmezettebben zajlik: egy megkeresztelt 
anyakönyvi bejegyzéséhez hozzáírjuk az elsőáldozást, a bérmálko-
zást és a házasságkötést is. Természetesen akkor, ha megfelelően be-
jelentik a keresztelést, és így megszületik a bejegyzés… Az elhuny-
takkal Istennek és az imádkozó híveknek vannak további teendői, a 
plébániai anyakönyvi rendszernek már nincs. 
Gyermekeket váró vagy Istentől kérő fiatal pároknak tanácsolnám, 
hogy keresztelni csak szolíd plébániatemplomokban érdemes, mint 
amilyen a Belvárosi és a Vízivárosi… Ismerős pappal egy patakpar-
ton ne kereszteltessék a gyermeküket, mert nincs garancia a normális 
anyakönyvezésre… 

No, túl az adminisztratív morgáson, azért csak öröm, és csak ok a 
hálaadásra, hogy elég sok gyermek születik Esztergomban: nem a mi 
régiónk rontja le az országos átlagot. 
A házasságkötések száma a tavalyi 29-ről visszaesett 21-re, ez elég 
sovánka. Ha meggondoljuk, nem olyan meglepő, hogy a szépen föl-
újított Vízivárosi Templom vonzza a legtöbb ifjú párt, míg a Belvá-
rosi Templomot eléggé hanyagolták.  
Szentmiséink látogatottsága szintén kb. ugyanolyan mint tavaly. A 
perselybevételek alakulása is ezt mutatja, de ez a heti benyomásom 
is. 
Összesen 21 első áldozónk volt, most is kb. ennyien készülnek a két 
plébánián összevont fölkészítés keretében. Ebbe most a ferenceseket 
nem számoltam bele. 
Bérmálkozók tekintetében a Vízivárosból küldtünk föl egy nagyobb 
csoportot a Bazilikába, idén egy kisebb csapat készül. 
A gyónás szentségével kapcsolatban évente szoktam ismételni a pa-
naszaimat, tartok tőle, hogy idén statisztikai látszat áldozatául estem. 
Határozottan többet gyóntattam, mint tavaly, de ennek lényeges oka, 
hogy eltemettük Alfonz atyát, így a ferenceseknél erősen visszaesett 
a gyónási lehetőségek száma. Biztatom a testvéreket, hogy használ-
ják rendszeresen a Plébániákon elérhető gyóntatási lehetőségeket. A 
Vízivárosban akkor van gyóntatás, ha Frankó Tamás prefektus atya 
vállalja a szentmisét, a Belvárosban szinte mindig meg tudjuk oldani 
a fél 12-es szentmisén. Ha esetleg nincs gyóntató pap, a gyónást ter-
vező hívő jöjjön be bátran a sekrestyébe, a miséző pap szívesen meg-
hallgatja vagy azonnal, vagy egyeztetett időpontban! Dicséretes, 
hogy Bíró László püspök úr triduumját alaposan kihasználták gyó-
násra is a testvérek, tényleg, püspök úr mellett minden kolléga is fo-
lyamatosan gyóntatott. Köszönjük a témával kapcsolatban az 
Árpádházi Szent Erzsébet Iskola tanárainak szervezőmunkáját: 
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újabb gyakorlatunk szerint az iskolát tanévenként négyszer meg-
szállja 6-8 gyóntatópap, és az iskolások tényleg folyamatosan jönnek 
gyónásukat elvégezni. 
A papság szentségének első fokozata a diakonátus. Így meg kell em-
lékeznem arról, hogy plébániánk hívei közül hárman jelentkeztek a 
főpásztornál állandó diakonátusra, Gyurácz-Németh László, Lesták 
Zoltán, és Tóth László. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett 
bennük! 
A Karitászt a plébánia saját küldetése részének tekintem, ezért a Ka-
ritász-munkát nem közösség-orientáltan, hanem feladatorientáltan 
igyekszem megszervezni. Sokéves hagyományként idén is folytató-
dott a ruhaosztás, de plébániai Karitász-funkciót tölt be nyugdíjas-
klub az idősek, a Hit és Fény közösség is az értelmi sérült testvérek, 
és a baba-mama klub a kisgyermekes édesanyák körében, a beteglá-
togatók a korházi betegeknél. Sokan lettek azok is, akik abban segí-
tenek, hogy lakásukon áldoztassuk a betegeket, vagy lakásukról se-
gítséggel elhozva őket. Hála mindezért, és minden munkatársért. 
Inkább afféle saját hobbi a véradásszervezés, édesapám iránti tiszte-
letből csinálom, aki rendszeres véradó volt, de talán jó ilyen módon 
is jelen lenni a városi közéletben. Egy véradás egy órányi beszélge-
tési alkalom a többi véradóval. A testvérek gondoljanak arra, hogy 
Karácsony és Pünkösd táján mindig lesz a Belvárosi Plébánián vér-
adás, nagy hiba lenne másutt ontani a vérüket, mert mi mindig adni 
fogunk virslit, nyáron sört, télen forralt bort. 
Karitász-terén a legkomolyabb idei fejlemény az élelmiszerosztás 
teljes újjászervezése. Eddig az Európai Unió élelmiszereit osztottuk 
a Magyar Élelmiszerbank közvetítésével, idéntől a TESCO 
lejáratközeli árucikkeit. A mennyiségek összehasonlíthatóak, idén 
összesítve kb. 13 tonna élelmiszert osztottunk ki, így a TESCO beállt 
az Európai Unió helyére az esztergomi rászorulók támogatásában. 
Azt reméljük, hogy ez mostantól egy fenntartható Karitász-tevé-
kenység lesz, hiszen a TESCO-ban mindig lesznek lejárat-közeli 
élelmiszerek, míg az Európai Unió addig adott, amíg a projektje ki-
tartott. A TESCO-s osztás adminisztrációját tekintve napi szintű fel-
adatokat jelent a plébániairodán, konkrét élelmiszerszállítás, és osz-
tás tekintetében pedig heti elfoglaltság azoknak, akik vállalják. Saj-
nos a mennyiségek ingadoznak, ezért az osztás nem szervezhető 
előre, inkább azt kérjük, hogy ha ismernek rászorulókat, hívják föl a 
figyelmüket arra, hogy szombaton kenyérért, vasárnap vegyes élel-
miszerekért jöhetnek. 
Nagy kérdés, hogy a Karitász-tevékenységet hogyan lehet össze-
kötni az evangelizációval, Krisztus hirdetésével. Első észrevételem 
ezzel kapcsolatban, hogy ha nem csináljuk, akkor sehogy. Ha csinál-
juk, vagyis ha rendszeresen osztunk, akkor sokakkal kapcsolatba ke-
rülünk, akiket egyéb módokon is próbálunk bevonni a plébániai 
életbe, pl. Mikulás- és Karácsonyestekkel, személyes beszélgetések-
kel, más efféle módokon. 
Isten kegyelméből az idei évben sikerült fölújítani a kripta-oldali 
kertkaput is, a pályázati beszámoló is elkészült, így tovább szépül-
tünk. Van egy szép kövér lista kisebb elmaradt munkálatokról, a 
2016-os évet ezekre szánom, most egy kicsit belefáradtam a nagy 
építési projektekbe. Az az igazság, hogy milliós nagyságrendű épít-
kezésünk nem is maradt, a templom oldalfalaira éppúgy több tízmil-
lió Forint kellene, mint a plébániaépület víztelenítésére. 
Közösségi életünkre alapjában a stagnálás volt a jellemző. A Jó 
Pásztorok is, a Kulcsosok is, a Felebarátok közössége is, a beteglá-
togatók is, a Hit és Fény is, a cserkészeink is megvannak, és az életért 
önmagában jár a hálaadás Istennek, de nem lenne rossz, ha többen is 
elgondolkodnának azon, hogy a hit, amit közösségben megosztanak, 
nem fogy, hanem erősödik. Mindenkit biztatok, hogy próbáljuk kö-
zösségben élni hitéletünket, és erre itt van a plébániáink ténylegesen 
meglévő kínálata! 
Hittancsoportok elsősorban az iskolákban vannak, plébániánkon fő-
leg szentségi felkészítés történik. Hálásan köszönjük minden hitok-
tatónk munkáját.  
A jegyesoktatás eddigi rendje kicsit megbicsaklott: nagyon kevesen 
voltak, akik február közepéig bejelentkeztek, így nem tudtuk meg-
szervezni a szokásos családok által tartott csoportos kurzust. Jövőre 

rajta leszek az ügyön, de a családos diakonátusra készülő testvérekre 
is számítani fogok, meg a MÉCS közösségek családjaira is. 
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Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Szerdán Szent Hiláriusz (Vi-
dor) püspök és egyháztanító emléknapja lesz, pénteken Remete 
Szent Pál szerzetes emléknapja. 
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik 
ezt kérik, szíveskedjenek a sekrestyében névvel, lakcímmel, tele-
fonos és/vagy e-mailes elérhetőséggel föliratkozni. 
+ Lelkigyakorlatot szervez Mazgon Gábor atya az Úr jelenlété-
ben, Mária közelségében címmel. Jelentkezés január 19. 22 óráig 
itt: gabcsacsi@gmail.com 
A lelkigyakorlat február 26-28-án között lesz a Szent Adalbert köz-
pontban, középpontjában a csendes imádság áll. Az imádsághoz 
lesznek rövid felvezető előadások. Ezeket szombaton Varga 
László atya tartja (Téma: Szentségimádás mint imádság), vasárnap 
pedig Mazgon Gábor atya (Mária alakja a keresztény imádságban). 
A lelkigyakorlatnak fontos része a kiscsoportos megosztás. Mivel 
a 4-5 fős csoportok erős bizalmat feltételeznek, a lelkigyakorlaton 
csak az tud részt venni, aki valóban az elejétől a végéig mindenben 
részt vesz. A lelkigyakorlat a 30-60 éves korosztálynak szól. 
A lelkigyakorlat pontos ideje:  
péntek 19-21:30, szombat 9-21, vasárnap 9-14. 
A lelkigyakorlat alatt szállást, étkezést nem biztosítunk. 
+ Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. A kereszté-
nyek egységéért végzett imanyolcad első alkalma az Esztergom-
Kertvárosi Szent István Templomban lesz délután 5 órakor, a má-
sodik alkalom nálunk, a Belvárosi Templomban este 6 órakor. A 
további alalmakat a jövő héten részletesen hirdetjük. 
+ A Hillsong Worship Australia dicsőítő estje február 2-án lesz a 
Budapest Sportarénában. Jegyek egyik hívünknél korlátozott 
számban még kaphatóak, kérjük, érdeklődjenek nálam vagy a plé-
bániairodán.  
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) 

Az előző szám óta kereszteltük Nádasdi Nimródot 
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 


