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XX. évf. 2. szám
Olvasmány: Iz 62,1-5

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele
Evangélium: Jn 2,1-11

2016. január 17.
Szentlecke: 1Kor 12,4-11

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 3. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Neh 8,2-4a. 5b. 8-10; Szentlecke: 1Kor 12,12-30; Evangélium:
Lk 1,1-4; 4,14-21;
A keresztségről morális szempontból
A keresztség szükséges az üdvösségre. Lelki halált jelentő bűnt követ el, aki ennek tudatában nem kéri a keresztséget önmaga számára ill.
kiskorú gyermekei számára. Az egyház 2016-ban ugyanúgy tanítja ezt, mint a korábbi évszázadokban. Az azért egy új helyzet, hogy ma az
emberiség világfalut alkot, így mindenki számára tudatos, hogy emberek milliárdjai élnek keresztség nélkül. Ez a korábbi évszázadokban
nem volt így, pár száz éve egy megkeresztelt keresztény legföljebb néhány zsidóval találkozott, illetve kardja kevésbé boldog végén
muszlimokkal. Ennek ellenére a korábbi századokban is vallotta az egyház, amit most kimondva is hangsúlyozunk, hogy más az objektív
bűn és más a bűn szubjektív tudatossága. Akiben nem tudatosul, hogy a keresztség elhagyásával mekkora bűnt követ el, azt Isten a maga
titokzatos útjain tudja üdvözíteni. Az üdvösség azonban mindenki számára boldog örökkévalóság Isten Fiával a keresztények Jézus
Krisztusával. Nincs más üdvösség sem zsidónak sem muszlimnak sem buddhistának sem ateistának. „Nem adatott más név az ég alatt az
embereknek, amelyben üdvözülhetnénk”. Szeretem C.S.Lewis fölvetését ezzel kapcsolatban (emlékezetből): „Isten mindenható, ezért azt,
aki nem kérdezi, hogy meg kell-e keresztelkedni az üdvösséghez, üdvözíteni tudja keresztség nélkül. De téged, aki kérdezed, hogy
üdvözülhetsz-e keresztség nélkül, nem akar más módon üdvözíteni.”
Harmai Gábor plébános
RIP
Elhunyt Kabar Sándor atya, volt belvárosi káplán, Pilisszentlászlói plébános
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a saját, valamint a Pilisszentlászlói Szent László plébánia nevében is fájdalmas lélekkel, de
Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Kabar Sándor pápai
prelátus, plébános életének 88., papságának 65. évében 2016. január
9-én hazatért a Mennyei Atya házába.
Életéért január 16-án, szombaton 11 órakor adnak hálát a
pilisszentlászlói Szent László király templomban (Pilisszentlászló,
Petőfi Sándor utca végén) Temetése a szentmise után lesz a
pilisszentlászlói temetőben. [Sajnos a hír az előző lapzárta után jött,
és amikor a testvérek olvassák, a temetés már múlt idő. Nem rajtunk
múlt. szerk.]
Kabar Sándor Budapesten született 1928. május 20-án, és Esztergomban szentelték pappá 1951. június 17-én.
Szolgált káplánként Balassagyarmaton 1951 és 1953 között, kántorkarnagyként Budapest-Angyalföldön 1953 és 1954 között, plébánosként Etesen 1954. és 1957 között. 1957–58-ban börtönbüntetését
töltötte. 1958 és 1960 között Esztergom-Belvárosban lett káplán,
majd 1960–61-ben plébános-helyettes ugyanott. Közben óraadó
tanár volt az esztergomi szemináriumban 1958. és 1961 között.
1961-től 1965-ig az esztergomi szeminárium zene- és énektanára,
majd 1965–66-ban káplán Püskin. 1966-tól 1972-ig káplán, kisegítő
lelkész, plébános-helyettes, majd plébános Drégelypalánkon. 1972
és 1976 között lelkész Dunaszentpálon, 1976-tó 1981-ig pedig Dunaszigeten. 1981 és 1991 között kápolnaigazgató a Budapest Óbudai
Segítő Szűz Mária kápolnaigazgatóságon, 1991-től 1993-ig kisegítő
lelkész Dunaszentpálon, 1993 és 1998 között plébános-helyettes Pilisszentlászlón, majd 1998-tól haláláig plébános ugyanott. Áldozatos
munkájának elismeréseként 1999-ben pápai prelátusi címet kapott.
Magyar Kurír
Az ősegyház hitvallónak mondta azokat, akik szenvedéseket, börtönt vállaltak Krisztusért, noha vértanúvá nem váltak. Kabar atya
mai hitvallója egyházunknak. Gyászmisét mutatunk be érte január
26-án kedden és január 28-án, csütörtökön este 7 órakor.

beszámoló a szilveszteri Hálaadásban
Belvárosi rész
Szentmiséink szolgálattevői közül sekrestyésünk is, kántorunk is,
kórusunk is hűségesen folytatta szolgálatát, Isten fizesse meg! A kórus esetében jó lenne némi frissülés, jó hangú híveinket biztatom,
hogy gondolkodjanak el ezen a szolgálaton. Nagy öröm, hogy megújult a havi rendszerességű gitáros szentmise, éspedig saját híveink,
a Kulcsosok közösségének tagjai vállalják ezt a szép szolgálatot. A
gyermekmise helyett folytatódott, és elfogadottá vált Hengánné
Gabi szolgálata a kicsik körében. A kisgyermekes szülőket ezúton is
biztatom, hogy hozzák előre a gyermekeiket Gabihoz.
A hétköznapi szentmisék látogatottsága alakul némileg aggasztóan,
bár életképesnek tűnő kezdeményezés a szerda esti zsolozsma, ill.
zsolozsmás szentmise – ahogy a programom alakul. Kicsit paradox,
hogy a szerda esti szertartásnak, amikorra nem tudunk papot garantálni, van állandó közönsége, a többi napi biztos szentmisének meg
egyre kevesebb… A hétköznapi szentmise valóban nem kötelező, de
engedjenek meg ezzel kapcsolatban két biztatást! Egyrészt fontolják
meg, így év végén, hogy 2015-ben hány estéjüket töltötték 7 óra tájban értelmesebb, vagy sürgősebb programmal, mint a szentmise!
Nyilván van egy csomó konkrét élethelyzet, amikor este 7-kor dolog
van és kész – nem is ezt vitatom. Csak úgy képzelem, vannak más
élethelyzetek is… Másrészt arra biztatnám Önöket, hogy szedjék
össze a halottaikat halálozási dátum szerint! A szentmiselátogatás az
egyik dolog, amit az egyház ősi tradíciói szerint megtehetünk halottainkért. Értünk gyermekeink akkor fogják megtenni, ha átadjuk nekik ezt a szokást. Szóval ha halottaink évfordulói kapcsán eljövünk
szentmisére, hiszem, hogy Isten bőséges áldásában részesülünk.
Nyilván vitatható az esti 7 órás időpont, de megmondom őszintén,
nem látom értelmét annak hogy olyan időpontra tegyem át a misénket, amikor máshol is van szentmise a városban. Eredetileg tanult
szakmám szerint közgazdász volnék, és nagy közgazdász-bölcsesség, hogy az elosztási problémák legjobb megoldása a növekedés.
Nincs értelme arra törekedni, hogy időpont-módosítással más templomokból csábítsak át híveket, inkább azt szeretném, ha minden hívünk, és minden hívő család megfontolná, mit tudna tenni a saját
templomában a napi Istendicsőítésért.
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Szentségi életünkkel kapcsolatban nagy öröm, hogy úgy tűnik, sikerült megújítani a havi második szombati szentségimádást. Ebben
oroszlánrésze van Kovácsné Riának, aki nagy lelkesedéssel szervezi
az éjszakába nyúló alkalmakat. Idén kineveztem őt az Oltáregyesület
vezetőjévé. Ezek az egyesületek olyan hitéleti formák, amelyek a
magyar egyház utolsó virágkorában, a harmincas években voltak a
legerősebbek. Ma is jónak tartanám, ha az Oltáregyesületünk meg
tudna újulni rendes tagsággal.
A papság szentségére való meghívás szintén feladata egy plébániának, leginkább emiatt támogatja az Anyaszentegyház a ministránsok
szolgálatát. Ebből a szempontból öröm számomra, hogy idén sok új
ministránsunk támadt, igaz, ha már a papság szentsége oldaláról vezettem be a témát, akkor jeleznem kell, hogy még több fiú ministránsnak is örülnék. Tény az is, hogy elég alacsony az alsó korhatár,
ami azért vállalható, mert a nagyok közül Hengán Kamilla nagyon
ügyesen összefogja a kicsiket.
Harmai Gábor plébános
beszámoló a szilveszteri Hálaadásban
Vízivárosi rész
Szentmiséink szolgálattevői közül örömmel jelentek be egy új fősekrestyést Hertelendy Zsolt személyében, míg Ilosvay Gábor a ministránsok terelésén kívül a képviselőtestületünk elnöki tisztét vállalta el. Kántorunk is, kórusunk is hűségesen folytatta szolgálatát,
Isten fizesse meg!
Bérmálkozók tekintetében a Vízivárosból küldtünk föl egy nagyobb
csoportot a Bazilikába, idén egy kisebb csapat készül.
Biztatom a testvéreket, hogy használják 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.
A papság szentségére való meghívás szintén feladata egy plébániának, leginkább emiatt támogatja az Anyaszentegyház a ministránsok
szolgálatát. Ebből a szempontból öröm számomra a ministránsok
hűséges szolgálata. Ha már a papság szentsége oldaláról vezettem be
a témát, akkor biztatnám a ministránsainkat, kérdezzék meg imádságban Istent, szívesen látná-e őket papjaként.
Isten kegyelméből az idei évben sikerült fölújítani a hangosítási
rendszert a plébániatemplomban, úgy tűnik, közmegelégedésre.
A Képviselőtestület sokéves munkájáért szívből hálás vagyok Istennek is, a testületi tagoknak is. Köszönöm a bizalmat, amely a régi
testület tagjai nagy részének újraválasztásában nyilvánult meg, külön köszönöm a kivált testvérek elkötelezett munkáját, és szívből köszöntöm az új tagokat, akik által a női jelenlét a Képviselőtestületben
is megerősödött. Ez tényleg jó dolog. Ezúton is megköszönöm Süttő
Gábor eddigi elnök sokéves munkáját, amire más formákban továbbra is számítunk, és köszönöm, hogy Ilosvay Gábor személyében
új elnök vállalkozott erre a feladatra.
Gazdasági életünkben a számok némi anyagi gyarapodásról tanúskodnak. Tavaly volt egy nagy, 27%-os növekedés a
mozgóperselyadományok terén, idén ehhez képest volt egy kb. 2%os csökkenés. Az egyházi adóbefizetés 5%-kal csökkent, talán nem
panaszkodtam időben, akkor most pótolom. Isten fizesse meg a befizetéseket is, a szándékokat is!
Ne feledjük azért, hogy plébániánk anyagi stabilitása a Telenor toronybérleti díjával is összefügg, sokkal rosszabbul állnánk, ha nem
jönne be ebből évi 900 000 Ft.
A jövőre vonatkozóan jeleznék néhány szempontot.
Van némi pénzügyi tartalékunk, a hangszórók cseréje miatt kicsit
kevesebb, mint tavaly, de így is két és fél millió Ft, viszont készülünk

a templomi szőnyeget cseréjére, katasztrofális állapotban van az orgonánk, nem öröm, hogy a padjaink szúfertőzöttek, és a Szent István
Kápolna körülárkolásán is gondolkodni kell. Szóval van is hová tennünk a pénzünket.
Harmai Gábor plébános

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn ÁRPÁDHÁZI SZENT
MARGIT SZŰZ, szerdán SZENT FÁBIÁN PÁPA ÉS VÉRTANÚ, csütörtökön SZENT ÁGNES SZŰZ ÉS VÉRTANÚ, pénteken SZENT VINCE DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ emléknapja
lesz.
+ Múlt szombaton elhunyt Kabar Sándor atya, Pilisszentlászlói plébános, plébániánk volt káplánja. A temetése már megtörtént,
gyászmisét mutatunk be érte január 26-án kedden és 28-án csütörtökön. Megemlékezés a személyéről a Harangszóban olvasható.
+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 17-én 17 órakor
kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban.
Figyelem, a következő héten este 6 órakor kezdődnek az alkalmak,
templomunkban az esti szentmisék ezért elmaradnak:
- Január 18. hétfő 18.00 óra: Esztergomi Belvárosi Templom
(Igét hirdet Ferenci Andrea evangélikus lelkésznő)
- Január 19. kedd 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom
(Igét hirdet Pokriva László plébános)
- Január 20. szerda 18.00 óra: Evangélikus templom
(szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói)
- Január 21.csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom (Igét
hirdet Ágostonné Apáty Gabriella református lelkésznő)
- Január 22.péntek 18.00 óra: Görög katolikus templom (Igét
hirdet Dr. Harmai Gábor plébános)
- Január 23. szombat 18.00 óra: Református templom (Igét hirdet
Fehérvári Lajos plébános)
- Január 24. vasárnap 18.00 óra: Bazilika: Igét hirdet Ágoston
Csaba református lelkész
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot egyeztetni.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő-Péntek: az Ökumenikus imahét miatt a szentmisék és a szerdai
igeliturgia elmarad!
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: Walch Jánost, Schweitzer Zoltánt
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

