Harangszó
XX. évf. 7. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: Ter 15,5-12. 17-18

Evangélium: Lk 9,28b-36

2016. február 21.
Szentlecke: Fil 3,17-4,1

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (Nagyböjt 3. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Kiv 3,1-8a. 13-15; Szentlecke: 1Kor 10,1-6. 10-12; Evangélium: Lk 13,1-9;
A bérmálás szentségéről egyháztörténelmi szempontból
A „bérmálás” szavunk szláv közvetítéssel a latin „confirmatio”-ból jön, „megerősítés”-t jelent. A csecsemőkorban megkereszteltek
szövetsége Istennel szüleik akaratából jön létre. A nyugati egyház fontosnak tartotta ezért kb. a Krisztus utáni V. századtól, hogy a szövetség
megerősítését a megkeresztelt saját kérésére lehetőleg az apostolok utóda, a püspök végezze. A püspöktől az is ősi elvárás, hogy látogassa
a plébániákat és méltó a püspöki látogatást egy szép közös szentségkiszolgáltatással összekötni. Ezek azért nem minden korban és minden
helyen kötelező egyházi szokások: nálunk Esztergomban a bérmálás általában a püspöki székesegyházat, vagyis a Bazilikát dicsőíti meg.
Hosszú ideig összekapcsolódott a bérmálás és az elsőáldozás. Ezt a gyakorlatot őrzi az a protestáns szokás, hogy a protestáns konfirmáció
az első úrvacsoravételt jelenti. A XIX. században Bosco Szent János és a XX. század elején X. Szent Piusz pápa kezdeményezte hogy
kisgyermekek már a bérmálkozást jóval megelőzően szentáldozáshoz járulhassanak. Ez szentek által kezdeményezett egyházreform, ezért
biztosan javára válik egyházunknak, de a régi gyakorlat mögötti lelkiséget is érdemes megfontolni. Egy megbérmált személy “saját jogán”,
azaz a benne működő Szentlélek kegyelméből jön áldozni, míg egy kisgyermek legalább részben szülei indíttatására, a szüleiben működő
Szentlélek kegyelméből. Ha valaki kicsit öntudatlanul élte át a bérmálását és már nem is emlékszik rá igazán, akkor a Szentlélek bérmálásban
kapott szentségi kegyelmét tudatos, átélt, átimádkozott szentáldozással, illetve – amennyiben ezt bűnei szükségessé teszik – szentgyónással
idézheti föl.
Harmai Gábor plébános
lelkiség
Nagyböjti idő - Szóböjttel
„A lélek csendjéhez eljutni, a csend forrásáig eljutni, és így a csend
áldásait magunkhoz venni egy különös böjt által lehet, és ezt így
mondják: SZÓBÖJT. Amikor tudok csendben maradni, amikor tudok
nem visszaszólni, amikor tudom nem keresni a magam igazát, amikor tudok nem harcolni. Szóböjt. Amikor tudok Isten és emberek előtt
csendben lenni.”
A Nagyböjt a megújulás, bűnbánat és az öröm időszaka. Noha ez az
öröm nem a húsvéti, első ránézésre csendes, észrevétlen, de egyidejűleg mégis sajátos mélysége van. Ennek oka az lehet, hogy a böjtben az ember igyekszik eltávolodni minden feleslegestől, a reá zúduló hiábavalóságoktól, amelyek a hétköznapok minden napján körülveszik őt, és önmagára akar találni.
A Nagyböjt az ünnepek ünnepére készít fel bennünket. Ez egy valóságos zarándoklat, egy lelki tavasz. Ezért ennek a lelki tavasznak az
a feladata, hogy elvezessen bennünket ahhoz, hogy annak vége felé,
ha csak egy kicsivel is, de jobbak legyünk, mint amilyenek korábban
voltunk.
Mit is tehetünk annak érdekében, hogy valóságos legyen böjtölésünk? Néhány dolog a teljesség igénye nélkül, amit érdemes megfontolnunk, továbbgondolnunk személyes életünkre vonatkozóan:
1. Egyszerű étkezés.
A böjt értelme nem abban rejlik, hogy ne vegyünk magunkhoz állati
eredetű ételt – mert az étel önmagában nem visz minket közelebb
Istenhez, sem pedig távolabb nem kerülünk Tőle.

2. Lemondani minden függőségről, vagy megszokásról.
Megszabadulásunk mindattól, ami bennünket leigáz.
3. Rendszeresen imádkozni.
Az imádság nélkül töltött böjt semmiképp sem mondható böjtnek.
4. Olvasni a Szentírást.
Nem könnyű kereszténynek lenni úgy, hogy nem ismerjük a Szentírást.
5. Eljárni szentmisére, istentiszteleti alkalmakra, templomba –
hétköznapokon is.
A szentmisében, szertartásokon, vagy csendesen, személyesen találkozni az Úrral.
6. Megtisztítani elménket a hiábavalóságtól.
Az, hogy mennyire jár haszonnal a televízió, az internet és más dolgok kiiktatása a böjt idejére, – mindenki döntse el maga. Ami viszont
mindenképp hasznos lehet, az pedig legalább egy lelkiséggel foglalkozó könyv elolvasása.
7. Megtenni azt, amire már régóta készülünk.
A böjt ideje – a pozitívumok ideje. A bennünk körvonalazódott, de
be nem váltott ígéreteinkből, jóra való törekvésünkből megvalósítani
– legalább néhányat.
Mindezeken túl, személyes böjti szabályzatot is kigondolhatunk magunk számára. Ezek sokfélék lehetnek, de a fő, hogy – komoly hozzáállást tanúsítsunk a böjttel szemben, tudatunk legmélyebb szintjén.
Ugyanis a böjt ideje – pont az az időszak, amely az állandó erőfeszítés melletti megoldások követelményét állítja elénk.
A csend, a lélek csendje nagy segítség ezen a böjti úton!
Tóth László

Harangszó

lelkiség
Szent Mátyás apostol kiválasztásáról
Az Úr mennybemenetele utáni napokban Péter a tanítványok körében szólásra emelkedett (ApCsel 1, 15). Mint tüzes lelkű ember,
és akire Krisztus a nyáját rábízta, mint első a testületben, mindig elsőnek is kezd beszélni: Férfiak, testvérek, valakit választani kell körünkből (vö. ApCsel 1, 21-22). Megengedi a sokaságnak az ítéletet,
ezzel egyszerre megtiszteli azokat, akik választanak, és elejét veszi
a könnyen előfordulható féltékenykedésnek, az ilyesmi ugyanis sok
baj forrása szokott lenni.
Nem lett volna-e szabad, hogy Péter egymaga válasszon ki valakit? De igen! Ezt azonban nem teszi, nehogy részrehajlónak tűnhessék fel. Egyébként is, még nem kapta meg a Szentlelket. Kijelöltek
hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást (ApCsel 1, 23). Nem Péter jelölte ki őket,
hanem valamennyiük közös akarata. Az indítványt azonban Péter
adta elő, és jelezte is, hogy ez nem tőle származik, hanem már régen
megmondta a prófétai jövendölés. Ő tehát csak értelmezője a jövendölésnek, és nem a maga akaratát kényszeríti a többiekre.
Kell tehát – mondta –, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk
tartottak… Figyeljünk fel, mennyire azt akarta, hogy ezek valóban
szemtanúk legyenek; jóllehet a Szentlélek eljön majd, hogy érvényesítse a választást.
Valaki azok közül – folytatja –, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt… (ApCsel 1, 21). Ez pedig
azt is jelenti, hogy ők együtt laktak vele, nem csupán csak tanítványok voltak. Kezdettől fogva ugyanis sokan követték őt. Emlékezzünk, a Szentírás mondja: A kettő közül, aki János szavára követte
Jézust, az egyik… (Jn 1, 40).
Akik mindig velünk tartottak olvassuk –, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől (ApCsel 1, 21).
Méltán hangsúlyozza ezt, hiszen amik azelőtt történtek, azoknak
egyikük sem volt szemtanúja, hanem azt a Szentlélektől tudták meg.
Majd folytatja: …egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk
együtt tanúskodjék feltámadásáról. Nem azt mondta: sok minden
dologról, hanem: feltámadásáról. Csak erről. Mert leginkább az volt
hitelre méltó, aki elmondhatta, hogy: „Aki evett és ivott, és akit keresztre feszítettek, ő maga az, aki feltámadt.” Így tehát nem az volt a
szükséges, hogy tanú legyen akár az ezt megelőző, akár az ezt követő
időkre, sem a csodajelekre, hanem csak a feltámadásra! Amazok
ugyanis nyilvánosan történtek, és közbeszéd tárgya voltak, feltámadása azonban nem szemtanúk előtt történt, és egyedül csak őelőttük
nyilvánult meg.
Ekkor valamennyien együtt imádkozva kérték: Uram, te belelátsz
mindenkinek a szívébe, mutasd meg… Te, nem pedig: mi. Nagyon
alkalmas pillanatban nevezik Istent a szívek ismerőjének, mert őneki
kellett kiválasztania, nem másnak. Milyen biztosak voltak abban,
hogy mindenképpen kell egyet választani. Ezért nem azt mondták,
válassz, hanem: mutasd meg, ki a választott, kire esik választásod.
Tudták ugyanis, hogy ezt Isten már előre elhatározta. Ezután sorsot
vetettek. Még nem tartották ugyanis méltónak magukat a saját elgondolásuk szerint választani; ezért azt kérték, hogy valami eligazító jelet kapjanak.
Aranyszájú Szent János püspöknek az Apostolok
Cselekedeteiről mondott szentbeszédeiből

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn Szent Péter apostol
székfoglalásának ünnepe lesz, kedden Szent Polikárp püspök és
vértanú emléknapja, szerdán Szent Mátyás apostol ünnepe.
+ A Keresztényüldözés a 21. század elején c. könyvről lesz
Könyvtári beszélgetés február 22-én, hétfőn 17 órakor a Helischer
József Városi Könyvtárban a szerzővel, Győrfi Károllyal. Beszélgetőpartnere: Bánhidy Vajk.
+ Hétfőn, az esti Szentmise után lesz a Bibliakör következő alkalma.
+ A betegek szentmiséje pénteken, február 26-án, du 5 órakor
lesz a Kórház Szent Lázár Kápolnájában. A szentmisét a betegekért, a szenvedőkért és haldoklókért, az orvosokért és ápolókért
ajánljuk fel. Lehetőség lesz szentgyónásra és a betegek kenetének
felvételére is. A szentmisét Dr. Székely János püspök atya celebrálja, én kórházlelkészi minőségemben is koncelebrálni fogok.
+ Nagyböjt 3. péntekjén, február 26-án a nyugdíjas- és családcsoportok szervezik a keresztutat, közös imaszándék, hogy családjaink élő és meghalt tagjaiért imádkozunk.
+ Megkezdem a hétköznapi gyóntatás gyakorlatát péntek esti 6
órától a templomban, nagyböjtben a keresztutak alatt. A 6 óra most
pénteken természetesen úgy értendő, hogy „ahogy a betegek miséjéről átérek”.
+ A Nagyböjti triduum a Kerektemplomban március 11. péntek
és 13. vasárnap között lesz, Kovács Zoltán prímási irodaigazgató
úr, plébános, a Hittudományi Főiskola tanára tartja. Gyónásunkat
is elvégezhetjük.
+ A jegyeskurzust, amelyben plébániáinkra járó házaspárok tesznek tanúságot a házaséletük különböző oldalairól, idén egy napon,
március 12-én szombaton 9 órától 16 óráig tartjuk.
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)
minden péntek:
18.00-19.00: gyóntatás (Belváros)
második szombat: 13.00-hajnalig: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20.30-21.30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük Kenderes Márkot
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

