Harangszó
XX. évf. 10. szám
Olvasmány: Iz 43,16-21

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele
Evangélium: Jn 8,1-11

2016. március 13.
Szentlecke: Fil 3,8-14

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (Virágvasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Iz 50,4-7; Szentlecke: Fil 2,6-11; Evangélium:Lk 22,14-23,56;
A bérmálás szentségéről ökumenikus szempontból
A „bérmálás” katolikus szentségének latin neve „confirmatio”. Az elnevezés már jelzi az egyértelmű kapcsolatot a protestáns „konfirmáció”
és a katolikus „bérmálás” között. A mai protestáns hagyomány a régebbi katolikus gyakorlatnak felel meg abban, hogy a XX. század elejéig
a katolikus egyházban sem lettek a gyermekek elsőáldozók, hanem a kamaszkori bérmálást követhette a rendszeres szentáldozásban
megnyilvánuló rendszeres szentségi élet. Bár jó modern katolikus érvek szólnak a gyermekkorba előrehozott szentáldozás mellett, azért
semmiképpen nem ezen múlik az egyházszakadás – nem is emiatt tört ki. A protestáns konfirmáció éppúgy a keresztény küldetés, az önálló
felnőtt keresztény hitvallás kezdőpontja, mint a katolikus bérmálás. Protestáns koncepció szerint éppúgy a Szentlélek kegyelme teszi
lehetővé a hitvalló keresztény életet, ahogy katolikus felfogás szerint is. A fölvevő szempontjából tehát nincs valódi különbség. Különbség
abban van, hogy ki szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Mi katolikusok határozottan az apostoli szolgálathoz, ill. ennek püspöki
szolgálatban történő folytatásához kötjük. Az apostolok utódainak, a püspököknek a feladata, hogy a Szentlélek kegyelméből elindítsanak
bennünket a felnőtt keresztény tanúságtételre. A katolikus püspökök ezt a feladatot legföljebb közvetlen munkatársaiknak adhatják át, akik
velük a szolgálati papság szentségében is osztoznak, vagyis a papoknak. Azt láthatjuk tehát – de ezt fogjuk látni a többi szentségnél is –
hogy igazi ökumenikus vita az apostolok, és utódaik, a püspökök és papok szerepén van. Végső soron tehát a szolgálati papság szentsége,
és az áldozópapi szolgálat jellege az igazi ökumenikus vitakérdés.
Harmai Gábor plébános
elmélkedés
A szentség nem kialudt, hanem megtért szenvedély
Az evangéliumi Jézus-kérdések mélységét elemző prédikátor a
Tibériás-tó partjára „vitte ki” Ferenc pápát a munkatársaival együtt,
hogy ott legyenek tanúi a Mester és az első tanítvány feltámadás
utáni legszemélyesebb beszélgetésének. Húsvét és pünkösd között,
„egy csillagtalan, keserű éjszaka végén, hajnalban Jézus megjelenik
a tanítványainak”. A hálóihoz visszatérő és ott ismét eredménytelenül halászgató Pétertől kérdezi Jézus, háromszor is: „Simon, János
fia, szeretsz engem?” (Jn 21,16) Szeretetből fakadó kérdés ez a szeretetről, minden ember számára, aki új utat kezd.
Ronchi atya többször is hangsúlyozta Jézus emberszeretetének dinamikáját, ami mindent átalakít: „Ez a történet a szentségről beszél,
amely nem bűntelenséget jelent, egy gyomok nélküli zöld mezőn,
hanem egy megújított szenvedélyben áll, abban, hogy itt és most
megújítom a szenvedélyemet Jézus és az evangélium iránt. Most!”
Isten szeretete fellobbantja a szíveket és a szenvedélyt. A szentség
nem kialudt, hanem megtért szenvedély. Amikor van szeretet, akkor
nem hibázhatsz, mert az nyilvánvaló, napnál világosabb és elvitathatatlan.
Isten az, aki szereti az embert, betölti a hiányosságait, és nem a tökéletességet keresi benne, hanem a hitelességet. Nem azért vagyunk
a világon, hogy szeplőtelenek legyünk, hanem hogy útnak induljunk.
Ez a szeretet felborít minden sémát, és úgy beszél Jézusról mint a
szeretet koldusáról, aki követelés nélkül koldul, aki ismeri a mi szegénységünket, aki egy morzsányi barátság igazságát kéri. A hit három lépése: szükségem van rá, bizakodom, ráhagyatkozom.

Hinni abban, hogy szükség van a szeretetre, bizakodni és ráépülni
erre a szeretetre mint Isten formájára, mint az ember, a világ, a jövő
és az élet megjelenési formájára. A bizalom azt jelenti, hogy erre a
feltevésre építek: a több szeretet a jó, a kevesebb szeretet a rossz.
Mindeközben a világ a maga hitét és meggyőződését hirdeti: a több
pénz a jó, és a kevesebb pénz a rossz. Ma minden hívő olyan ember,
aki hisz a szeretetben, vagyis újraéleszti a kapcsolatokat, olyan ember, aki segíti a többieket, hogy megtalálják a bizalmat a szeretetben.
Mert mi hittük a Szeretetet – fogalmazott a szónok.
Ermes Ronchi a jézusi szeretet kérdéséről szóló elmélkedésében leszögezte, hogy a hit történelmi kapcsolatot jelent az Istennel, közös
úton járást a szeretetben egy személlyel. Az üdvösség abban a bizonyosságban áll, hogy Ő az, aki szeret. A nyugati világ hitének válsága éppen az emberi hit válságával kezdődik, mert nem hisz a szeretetnek. A szeretet az adás.
A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közömbösség, mely a
minden rosszat tápláló életnedv, a bűn titkos életnedve. A közömbösség, aminek révén a másik nem létezik a számodra, nem számít,
nem érvényes, valójában nincs.
„Ma újra bele kell szeretnünk! Megszeretni Istent egész valónkkal,
testtel és lélekkel. Hagyd abba, hogy Istent alávetettségből szeresd,
mint egy rabszolga, kezdd el szeretni szerelmesként. Ekkor lesz úgy,
hogy az élet és a hit megtelik mosollyal” – zárta Ermes Ronchi atya
kilencedik nagyböjti elmélkedését.
Ermes Ronchi szervita szerzetes elmélkedése a
pápa a és a Római Kúria lelkigyakorlatán
Forrás: Vatikáni Rádió
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lelkiség
A hűséges őrző és gondozó
Az értelmes teremtményeknek adott összes sajátos kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami
személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad
neki minden karizmát, amely szükséges az így kiválasztott személy
feladatához, és amely magát az embert is bőven ékesíti.
Ez utolérhetetlen módon érvényesült Szent Józsefben, Urunk, Jézus
Krisztus nevelőatyjában, a világ Királynőjének és az angyalok Úrnőjének igaz jegyesében, akit az örök Atya arra választott ki, hogy
az ő két legértékesebb kincsének, tudniillik saját Fiának, valamint
Máriának, jegyesének hűséges gondozója és őre legyen. Szent József
ezt a feladatot a lehető leghűségesebben teljesítette. Ezért szól hozzá
így az Úr: Te hűséges, derék szolga, menj be Urad örömébe! (Mt 25,
21)
Ha Józsefet Krisztus egész Egyházával hasonlítod össze, nemde ő az
a kiválasztott és különleges ember, aki által és akinek oltalma alatt
Krisztus rendezett módon és tisztességgel lépett be a világba? Ha tehát az egész szent Egyház adósa Szűz Máriának azért, mert általa
kapta Krisztust, akkor Szűz Mária után bizonnyal Józsefnek is különös hálával és tisztelettel kell adóznia.
Ő ugyanis az Ószövetség záradéka, benne nyeri el a pátriárkai és
prófétai méltóság a megígért gyümölcsöt. Hiszen egyedül ő az, aki
testi valóságában is gondozta azt, akit Isten a pátriárkáknak és a prófétáknak megígért.
Semmi kétségünk ne legyen afelől, hogy Krisztus azt a családiasságot, tiszteletet és őszinte megbecsülést, amelyet földi életében, mint
gyermek nyújtott atyjának, nem tagadta meg a mennyben sem, hanem inkább beteljesítette és tökéletesítette.
Ezért nem hiába mondja az Úr: Menj be Urad örömébe! Ezzel, bár
az ember szívébe költözik az örök boldogság öröme, az Úr még többet akart mondani Józsefnek: Menj be az örömbe! Ezzel mintegy titokzatosan azt is kifejezte, hogy ez az öröm Józsefnek nemcsak belső
világában lesz meg, hanem mindenünnen körülveszi, magával ragadja őt, és elmerül ebben a végtelen, kimeríthetetlen örömben.
Emlékezzél meg hát rólunk, Szent József, és járj közben értünk nevelt Fiadnál kérő imádságoddal! Eszközöld ki számunkra, hogy legyen kegyes irántunk boldogságos szűz Jegyesed is, aki annak az
Édesanyja, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik vég nélküli századokon át. Ámen.
Sienai Szent Bernardin

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Csütörtökön Szent Patrik püspök és a Győri könnyező Szűz Mária emléknapja lesz. Pénteken
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapja.
Szombaton Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese főünnepe lesz.
+ Kedvezményesen rendelhetőek meg a Szent István Társulat
alábbi kiadványai:
Áraszd ránk Irgalmadat! Imák az irgalmasság jubileumi szentévére a Szentatya gondolataival és imáival, szentek és neves emberek elmélkedéseivel. 450 Ft (40% kedvezmény)

Misericordiae Vultus Ferenc pápának az Irgalmasság évét meghirdető bullája. 280 Ft (30% kedvezmény)
Dives in Misericordia II. János Pál pápa Irgalomban gazdag Isten
kezdetű enciklikája, amelyre Ferenc pápa a jubileumi szentév kapcsán oly sokszor hivatkozik. 483 Ft (30% kedvezmény)
+ A mai napon a Szentföld keresztényei javára gyűjtünk.
+ „A szaléziak működése Esztergom vármegyében” címmel tart
előadást a szerzetesrend jelenlegi és korábbi tartományfőnöke: Ábrahám Béla SDB és Havasi József SDB, valamint a rend sajtóreferense: Lengyel Erzsébet. 2016. március 16-án, szerdán 18.00 órakor a Szent Adalbert Központban az „Esztergom és környéke kincsei” előadássorozat keretében, amelyet a Laskai Osvát Antikvárium szervez.
+ A Nyugdíjasklub következő alkalma március 17-én csütörtökön du. 15 órakor lesz.
+ Fáklyás keresztút lesz a városban pénteken, március 18-án a
Jó Pásztor közösség koordinálásával – ezen a napon nem lesz a
belvárosi templomban keresztútjárás. Este 9 órakor találkozunk a
Széchenyi téren, és az út a Szent Tamás Kápolnához vezet. A keresztutat Esztergom városáért ajánljuk föl. Kérjük, hogy minél többen vegyünk részt ezen az alkalmon és hívjuk a környezetünkben
élő ismerőseinket, szomszédjainkat. Szeretnénk, hogy valóban városi eseménnyé váljon ez a lelki program. Legyünk hírvivők mi is!
+ Templomtakarítást szervezünk március 19-én, szombaton
reggel 9 órától. Aki tud, szükséges eszközöket hozzon magával!
+ Virágvasárnap 10:30-kor lesz szentmise a Belvárosban, amit
szokásaink szerint a templomudvaron kezdünk barkaszenteléssel.
A fél 12-es szentmise ekkor és Húsvétvasárnap elmarad!
+ Előre hirdetjük, hogy a nagypénteki virrasztásra és a nagyszombati szentsírőrzésre kitettük a jelentkezési lapokat. Nagycsütörtökön a plébániatemplom zárva lesz, virrasztásra a Szent István
Kápolnában lesz mód.
+ Szintén előre hirdetjük, hogy a ministránspróbák időpontjai
Nagypénteken 18.00-kor és Nagyszombaton 18.30-kor lesznek.
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)
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

