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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 13,14. 43–52

Szentlecke: Jel 7,9.14b–17

2016. április 17.
Evangélium: Jn 10,27-30

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
Jövő vasárnapi (Húsvét 5. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: ApCsel 14,21b-27; Szentlecke: Jel 21,1-5a; Evangélium:
Jn 13,31-33a. 34-35;
Az Oltáriszentségről egyháztörténelmi szempontból
A keresztények az elmúlt évezredekben mindig is újra és újra megcselekedték az utolsó vacsorán alapított szertartást Krisztus Urunk emlékezetére. Az első jeruzsálemi zsidókeresztények úgy, hogy szombaton zsidó módon megülték a zsidó ünnepet a Templomban, majd a
hét első napján, azaz vasárnap házaknál összegyűlve megtörték a kenyeret (vö. Acs 2,46). Jeruzsálem és a templom pusztulása után ez a
gyakorlat megszűnt.
A pogány eredetű keresztény gyülekezetek az apostolok által kijelölt helyi vezetők irányításával eleve csak keresztény szertartásokat végeztek a Római Birodalom görög nyelvű keleti és latin nyelvű nyugati felén egyaránt. Katolikusok számára jelentéktelennek tűnik az a
rituális különbség, hogy a görög nyelvű gyülekezetek kezdetektől kovászos kenyérrel, míg a latin nyelvű gyülekezetek kovásztalannal végezték a szertartást. Sajnos ez a különbség a Kelet és Nyugat közötti későbbi egyházszakadás egyik ürügye lett: sokan a keletiek közül
mindmáig egyenesen megkérdőjelezik a katolikus szentmise érvényességét.
Keletre és Nyugatra egyaránt jellemző volt viszont, hogy a gyülekezetek helyi vezetői az apostolok tekintélyére hivatkozva, apostolutódként vezették a szertartásokat, tanították, és irányították a gyülekezeteiket.
A „szentmise” szó a nyugati kereszténységben alakult ki, „isteni erőmegnyilvánulást” jelent. Arra is inkább Nyugaton fektettek nagy
hangsúlyt, hogy a szentmise az Utolsó vacsora áldozati jellegét is megjeleníti: Krisztus értünk áldozott teste és vére az, ami táplál bennünket.
Ahogy a kereszténység észak felé terjedt, a kereskedelmi- társadalmi kapcsolatok viszont a Római Birodalom széthullása miatt meggyengültek, és nehéz volt a bort mindenhová eljuttatni, a nyugati egyház úgy értelmezte a két szín alatti áldozás követelményét, hogy az a közösség egészére vonatkozik. Ha a közösséget képviselő áldozópap két szín alatt, kenyérrel és borral misézik, akkor a hívek egy szín alatti
áldozással is teljes értékűen bekapcsolódhatnak a szentmisébe.
A középkor és az újkor idején bekövetkezett egy bizonyos eltávolodás az Oltáriszentség rendszeres vételétől: sok keresztény méltatlannak
érezte magát erre, és az áldozópaptól várták, hogy helyettük is áldozzon, ha már neki úgyis muszáj… 1215-ben a IV. Lateráni zsinat részéről szigorítás volt, hogy évente egyszer mindenkinek kötelessége gyónni és áldozni.
A protestáns reformáció lényegében az apostoli jogfolytonosságot kérdőjelezte meg, és ebből következően a pap kiemelt szerepét a keresztény szertartásban, amit ezután Úrvacsorának neveznek. Az Úrvacsorában az egyes hívők hite hoz létre találkozást Jézus Krisztussal a
vétel pillanatában.
Válaszképp a katolikus reform létében és funkciójában megerősítette a papságot. Méltó és tanult személyeket szabad csak pappá és püspökké szentelni, de akit fölszentelnek, az igenis Krisztus személyében misézik, ekként osztja szét Krisztus testét a hívek között.
A XIX-XX. században egyre erősebbé váló követelmény, hogy a hívek is rendszeresen áldozzanak, mivel ez fejezi ki, hogy saját, aktív
feladatuk van az egyházban. Ennek a kenyérnek az erejéből kell mindannyiunknak betöltenünk a keresztény hivatásunkat itt a földön, és
eljutnunk Isten hegyére.
Harmai Gábor plébános
Lelkiség
Szent Adalbert dicsérete
Íme, Adalbert dicsérete: Az ember tönkrement benne, s az Isten
működött benne: hajlamai, szenvedélyei, nemessége, gazdagsága,
pompája, hírneve, méltósága, érseki uralma tönkrement benne, s
miután tönkrement Adalbertben minden emberi, megnyilatkozott
benne az Isten ereje: ő nem emberi, ő isteni!
A Szentlélek tüze elharapódzott Adalbert lelkében, s intette, nógatta mindig többre: „Szenteld nekem szüzességedet, Adalbert, mondj
le a házaséletben megengedett élvezetekről. Mondj le minden gyönyörről, amely érzékies, és ha fellázad ösztönöd, foszd meg kényétől a szent szegénység által – törd meg erejét böjt és önmegtagadás
által –, szakítsd félbe álmodat virrasztás által, és ha ez sem elég,
bosszuld meg az erényt véres ostorozás által. Van-e magányos hely
Prága közelében? Fuss oda, és szedd össze sokszor lelkedet; nem
küldelek a vértanúi halálba, de mivel tudom, hogy a pogány sötét-

ség s az ármány vesz körül, amely el akar téged tántorítani hitedtől,
tudd meg, hogy nem szabad eltántorodnod semmi áron tőlem, sem
hízelgéssel, sem rémisztéssel, sem ígéretekkel. Ha rá akarnak venni, hogy szegd meg hitedet: nyújtsd testedet vasfogóknak, csontjaidat fűrészeknek, inaidat a kínpadnak, fejedet a baltáknak. Mutatnak
majd izzó kemencéket: ne félj beléjük vettetni; mutatnak jeges tavakat: ne félj rajtuk dideregni; ne legyen előtted hegycsúcs oly meredek, vadállat oly éhes, kerék oly csonttörő, nyíl oly éles, rostély
oly tüzes, amely miatt meg akarnád tagadni azt, amire tanítlak és
buzdítlak!” Ezek azon lelkes érzelmek, amelyek az ifjú Adalbert
szívében is a Szentlélek erejében megfogamzottak, visszhangjai a
szavaknak: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik (Mt 10, 28). S
volt-e lelke hozzá az ifjúnak? Nem zavarodott-e meg, nem szorult-e
össze a szíve? Ó, nem szorult el szíve, mert megtörte benne Isten az
embert!
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Az isteni gondviselés a magyarokhoz vezette, hogy Krisztus édes
igája alá hajtván a királyt, meghódítsa népét is, azzal a hódítással,
amelyekről írják: Non ferro, sed ligno! Nem vassal, hanem (kereszt)fával! Most tűnt föl, mily nagy Adalbert, s hogy mennyit bír,
aki előbb ingott, panaszkodott és sírt tehetetlensége és sikertelensége fölött. Isten eltöltötte őt, miután megtörte! Kiszemelte őt arra,
hogy a magyar népet ő keresztelje meg, s hogy ki előbb egyes lelkekkel is alig boldogult, most népeket hódítson meg Krisztusnak.
Álmélkodva idézzük, s alkalmazzuk Szent Ágoston szavait Adalbertre: Si Adalbertus non orasset, Hungaria Stephanum non
haberet! Ha Adalbert nem imádkozik, ha nem sír, nem szenved, ha
szíve alázatosságában meg nem törődik az Isten keze alatt, Magyarországnak nincs Istvánja! Ha Adalbert nincs, hol vagy, István
király? Ne gondoljuk ezt túlzásnak: a lelkek, a kegyelmek világában éppúgy vannak láncolatok és sorsok, öröklések és származások, mint a családokban. Vannak lelkiatyák és lelki gyermekek.
Adalbertet, az Isten szentjét, kérve kérjük, hogy – amint Sirák fia
mondja – csontjaiból élet áradjon (vö. Sir 46, 14), s fölserkenjen az
a hit, az az istenfélelem, az az erény, amelyet ő köztünk áldásosan
széthintett.
Prohászka Ottokár
ajánlás
Tréning egyedülálló párkeresők számára
„Hol találok végre egy normális társat?”
Szeretettel ajánlom az itt következő keresztény párterapeuta tréningjét érintettek számára. Magam sokszor olvasom fölvetéseit, és
bölcsnek találom őket.
Harmai Gábor plébános
Gyakran megkeresnek 30-as és 40-es éveikben járó egyedülállók
azzal a kérdéssel, hogy miként találhatnák meg a társukat. A beszélgetésből aztán kiderül, hogy valami miatt mindig ugyanazok a
hibák ismétlődnek a kapcsolati próbálkozásaikban, ugyanazokat a
mintázatokat követik az ismerkedésben és már szinte előre megjósolható a kudarc. Persze belülről mindez nem látszik.
Az elmúlt években sok olyan területen dolgoztam, ahol tapasztalatokat szerezhettem szinglikkel. Dolgoztam a Párt-fogók társkereső
irodának tanácsadóként, ahol a jelölteket 3 másfél órás mélyinterjúban készíthettem fel a társkeresésre. A Kapcsok.org szervezésében pedig több száz embernek tarthatok már három éve előadásokat
ebben a témában. Megtisztelő volt a 3 királyfi, 3 királylány mozgalom meghívására eddig háromszor a SOTE nagy előadójában beszélnem a témában érintettekhez.
Minderre persze megfelelően fel kellett készülnöm. Sok könyvet és
tudományos kutatást böngésztem végig, hogy a leghitelesebb információkat adjam át. Ebből a sok ismeretanyagból és tapasztalatból gyúrtam össze a május 29-i tréning tematikáját. Ezek nem egyszerűen előadások, hanem élet- és gondolkodásformáló felismerések koncentrátumai. Szinte pirula formájában bevehető anyag, ami
átírja mindazt, amit a társkereső gondolt magáról, a helyzetéről, a
kapcsolatok működtetéséről.
Annyi komolytalan, etikai értékeket nélkülöző, a szükséges lélektani háttérismeretekkel nem rendelkező, az embereket tárgyakként
katalogizáló és kiajánló szolgáltatás van a piacon, milyen kár lenne
ha egy jól működő, szakmailag megalapozott programról lemaradnának és olyan helyen kötnének ki, ahol elveszik a kedvüket a későbbi segítségkéréstől.
A rendezvény címe: „Hol találok végre egy normális társat?” Ez
nem egy összeboronáló program, hanem egy tréning, amely azzal
foglalkozik, hogy miként lehet feldolgozni múltbéli kudarcokat;
hogyan lehet úgy bemutatkozni, hogy az nyomot hagyjon a másikban; mire kell figyelni ismerkedéskor és hogyan lehet kiszűrni a
szélhámosokat; és hogyan kell ápolni egy kialakuló kapcsolatot.

Az előadó párterapeutaként sok ember életébe látott már bele, pontosan tudja mi az, ami jól működik és mi az, amit meg sem érdemes
próbálni. Nem mellesleg 21 éve boldog házasságban él a feleségével. A programnak utánaolvasni a www.tarsatakarok.hu oldalon
lehet.
Barátsággal:
Dr. Mihalec Gábor

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Csütörtökön Szent Anzelm
püspök és egyháztanító emléknapja lesz. Szombaton Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentjének főünnepe.
+ Ferenc pápa április 3-án a Szent Péter téren nyilvánosan meghirdette, hogy április 24-én, vasárnap Európa minden katolikus
templomában külön gyűjtést kezdeményez az ukrajnai rászorulók
támogatására. Az MKPK Állandó Tanácsának döntése értelmében a magyar egyház is csatlakozik Ferenc pápa felhívásához, a
mi plébániánk oly módon, hogy már most vasárnap erre különítjük el a központi állóperselyt, és ez jövő vasárnap is így lesz. A
gyűjtés eredményét más gyűjtésekhez hasonlóan az Apostoli
Szentszéknek fogjuk továbbítani.
+ A hírhez kapcsolódva megadom a Kárpátaljai Ferences Miszszió Alapítvány bankszámlaszámát: 11991102 - 02119070 -–
00000000 Ezen az úton rendszeres adományokat küldhetünk
Kárpátaljára.
+ A Neokatekumenális Közösség katekézis-sorozata folytatódik, jöjjünk el kedden és csütörtökön este 6 órakor az alkalmakra
a Belvárosi Plébániára!
+ Húsvéti lelki napot, vagy inkább lelki délutánt tervezünk május 7-én 13 órától Török Csaba atya vezetésével. Kérjük az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek létszámbecslés miatt. Török Csaba
atya a Vatikáni Rádió volt munkatársa, a katolikus televízióadások referense, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára.
+ Május 9-én délután 5 órakor szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók szülei részére.
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)

A héten esküdtek Gulyás Krisztián és Kerekes Fruzsina
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

