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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 1,1-11

Evangélium: Lk 24,46-53

2016. május 8.

Szentlecke: Ef 1,17-23. Zsid 9,24-28.10,19-23

URUNK MENNYBEMENETELE
Jövő vasárnapi (Pünkösdvasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: ApCsel 2,1-11; Szentlecke: 1Kor 12,3b-7. 12-13; Evangélium: Jn
20,19-23;
Az Oltáriszentségről ökumenikus szempontból
Viszonylag közismert, hogy a katolikusok az ortodox szentmisét teljes értékű szentmiseként ismerik el. Fordítva nem ilyen egyszerű a
kérdés: az ortodoxiának komoly problémát jelent, hogy a latinok miért kovásztalan kenyérrel áldoznak (alapjában azért, mert Urunk a
kovásztalan kenyerek ünnepén alapította az Oltáriszentséget – vö. Mk 14,12, de ettől függetlenül mi a kovászos kenyerek ősi ortodox
gyakorlatát elfogadjuk), továbbá a két szín alatti szentáldozás korlátozását a miséző papra elfogadhatatlannak tartják. A kérdés annyiból is
érdekes, hogy olyan vidékeken, ahol beszerezhetetlen a búzakenyér, és pl. a rizs az alapvető élelmezési cikk, szabad volna-e rizskenyérrel
misézni? Jelenleg erre annyit mondhatunk, hogy amerre a kereszténység elterjedt, mindenütt biztosítható a szentmiséhez szükséges
búzaliszt, így nem ez az a téma, ahol a teológiai kísérletezőkedvnek ki kell élnie magát…
A protestáns felekezetek az 1Kor 11,20-ban Szent Pál által használt „Úrvacsora” kifejezést veszik át a szentmisének megfelelő
szertartásukra. Katolikus körökben közismert, de csak részben helytálló azt mondani, hogy míg a katolikusok Urunk valódi jelenlétéről
beszélnek, addig a protestánsoknál a jelenlét jelképes. Vannak protestáns felekezetek, amelyek Ullrich Zwinglit követve még a reformáció
korából, tényleg így gondolják. De Luther épp ezen vélemény miatt szakított Zwinglivel. A legenda szerint a hitvitájuk közepén belevágta
a nagykést az asztalba, amelynél ültek, és ezt mondta: „Márpedig oda az van írva, hogy »ez az én testem és ez az én vérem«”!
A lutheránus és a kálvinista teológia innentől azzal számol, hogy a hívő az Úrvacsoravétel pillanatában valóban Urunkkal találkozik, kb.
úgy, ahogy a keresztségben is a keresztelés pillanatában érinti meg a Szentlélek a szentség fölvevőjét.
A lényegi eltérés innentől a katolikus és a kálvinista ill. lutheránus felfogás között a szolgálati papság katolikus szentségéből vezethető le.
A katolikusoknál a pap szolgálata Krisztus Urunk személyében bemutatni az Ő áldozatát, ennek kezdőpontján elmondani az Ő szavait, és
onnantól az ő jelenléte folyamatos. Ha a hívő hiszi ezt, igen jól teszi, de Urunk akkor is jelen van, ha nem hiszi.
Mit mondjunk akkor mi katolikusok, arról a protestáns meggyőződésről, hogy ők Urukkal találkoznak, amikor veszik az Úrvacsorát? Én
szeretek arra emlékeztetni, hogy olyan Istenben hiszünk mi közösen, aki „ott is arat, ahol nem vetett” (vö. Mt 25,24). Isten kegyelme
nagyobb annál, hogy ne szentelje meg azokat, akik őszinte szívvel hozzá fordulnak. Katolikus azonban ne vegyen magához protestáns
Úrvacsorát, már csak azért se, mert ha nem hisz benne, akkor nem is találkozik általa Krisztussal ☺
Harmai Gábor plébános
beszámoló
Vendéglátás: Verebek a Kavicsoknál
Május 1-én az Esztergom-Belvárosi Plébánia Kavicsok Hit és Fény
Közössége meghívta a Verebeket egy közös nap eltöltésére.
A napot szentmisével kezdtünk, majd nagy lakoma várt ránk, aminek keretében még borozgathattunk is.
A finom falatokat egy kis testmozgással dolgoztuk le: átsétáltunk az
esztergomi hídon Párkányba, ahol belehallgathattunk a helyi népzenei fellépők előadásába, ezen kívül az ottani híres fagyit is megkóstolhattuk.
Az út hosszúnak bizonyult, de mint köztudott, minden jóért meg kell
küzdeni, és a híd közepén Gábor atya megmutatta nekünk a 10.000
Ft-on látható és a mostani esztergomi látkép különbségeit, így pihenve meg félúton. Visszaérve a plébániára már csak egy gyors
imára volt lehetőség, mert ahogy a vonat, úgy a busz sem vár.
Még egyszer köszönjük a remek együtt töltött napot, a sok szeretetet és vendéglátást, amiben részesülhettünk.
Sifter Viktória (Verebek)
Viki beszámolója bepillantást enged abba, milyen könnyű örömet
szerezni értelmi sérült barátainknak egy-egy együttlét alkalmával.
Akinek van kedve emberek örömén keresztül szolgálni Istent, jöjjön
el közénk, a Kavicsok valamelyik hó végi alkalmára! Érdeklődőknek szívesen adok felvilágosítást a konkrétumokról!
Harmai Gábor plébános

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

meghívó
Éjszakai zarándoklat Pilisszentélekre
Pilisszentlélekre zarándokolunk Pünkösdvasárnap hajnalban! A távolság 12 km. szombatról vasárnapra virradó hajnali 1/2 2 kor indulunk a Galagonyás úti kereszttől (a Dobogókői út sarkán).
Ott részt veszünk a 6 órakor kezdődő misén a pálos romoknál, majd
egyénileg utazunk haza. (Mindig szokott lenni elég autó, amivel a
hazaút megoldódik.)
Kuti István (20/925-93-63)
meghívó
Májusi zarándoklat Szobról Márianosztrára
Idén a májusi zarándoklatunkat Szobról Márianosztrára Székely János püspök atya fogja vezetni.
Indulás május 21-én (szombaton) 7:50-kor az esztergomi buszvégállomásról.
Maróti komppal Szobra megyünk. (komp indul 8:50-kor)
Szobról 9 órakor indulunk gyalog. (7.5 km oda)
Szentmise 12:30-kor lesz Márianosztrán.
Ezután gyalogosan, kisvonattal, vagy busszal lehet visszajutni
Szobra, majd onnan komppal Pilismarótra.
Kuti István (20/925-93-63)
meghívó
Nyitott pincék Pünkösdhétfőn az Orbán Kápolnánál
Az elmúlt évi, nyitott pincék sikerén felbátorodva az esztergomi boros gazdák egy csoportjával szeretnénk folytatni egy régi esztergomi
hagyományt, amely a Lékai bíboros atya idejében még élt.
2016. május 16-án, Pünkösdhétfőn Esztergomban a Galagonyás utcában 18 órakor az Orbán kápolnánál tartandó püspöki szentmise
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után, a boros gazdák egy csoportja Galagonyás út 4-5 nyitott pincéjénél a szentmisén résztvevő, hívőket térítésmentesen vendégül látják 1-1 pohár borra.
A többi boros gazda nevében is:
Farkas László
meghívő
Hivatástisztázó lelkigyakorlat lányoknak
Hivatástisztázó lelkigyakorlatot hirdetnek a szociális testvérek 1835 éves lányoknak 2016 július 12-17-ig bakonyszentlászlói házukba.
A lelkigyakorlat programjában tanítás, műhelymunka, imamódok tanulása és közös liturgikus ima (szentmise, zsolozsma), csendes idők
egyaránt szerepelnek majd. Jelentkezni Ildikó testvérnél lehet a
zics.ildiko@gmail.com címen. A szűk hat nap önköltsége 15.000 Ft,
de jelezd, ha gondot jelent az összeg, keresnek megoldást! Jelentkezési határidő 2016. június 15. www.szocialistestverek.hu
lelkiség
Szeretetből vagy dicséretért cselekszel?
Egy tevékenységet többféle célból lehet végezni. Ha segítek egy szegénynek, tehetem azt tiszta szeretetből, de tehetem azért is, hogy dicséretet arassak le vele, és tehetem félig szeretetből, félig dicséretért.
Sőt, tehetem 10%-ban szeretetből és 90%-ban dicséretért. Amikor
azt veszem észre, hogy a dicséretért segítek a szegényeknek, akkor
nem a segítést kell abbahagynom, hanem csak a szándékomat kell
megtisztítanom. A jó szándék talán két perc múlva megint elhalványul, és a százalékarány ismét áttolódik a saját akarat javára. Ebből
érthető, mennyire fontos, és egyúttal milyen nehéz is, hogy mindig
száz százalékig Isten felé fordulva éljünk.
Hogy megtegyem Isten akaratát, szándékomnak tisztának kell lennie. Egészen Isten felé kell fordulnom. Amit teszek, valóban érte kell akarnom tenni, és szüntelenül meg kell újítanom a
szándékomat, hogy mindent Istenért tegyek. A küldetés lelkisége abban áll, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére teszünk.
Az egyházban régi hagyománya van annak, hogy mindig visszatérjünk a tiszta szándékhoz: a reggeli dicséretben megújítjuk szándékunkat az egész napra vonatkozóan, evés előtt vagy valamilyen
program előtt is ezért imádkozunk. Minden imádsággal az a célunk,
hogy magunkat és érdekeinket/ügyeinket Istenre irányítsuk. Az
imádság előtti keresztvetés is szándékunk megtisztítása a megkezdendő imádságra. Imádságban is lehet ugyanis önző célokat követni.
Ebből érthető, hogy éppen egy aktív lelkiségben mennyire fontos a
szándék szüntelen ellenőrzése.
Aki Isten akaratát akarja megismerni, annak különösen is meg kell
tisztítania szándékát, és azt kizárólag Istenre kell irányítania. Különben nem mondhatja, hogy döntésének eredménye Isten akarata.
Jálics Ferenc SJ, (Lelkivezetés az evangéliumban.
Budapest, 2013. 76-77.o, idézi: www.talita.hu)
lelkiség
Szorongattatásában mellette állok
Szorongattatásában mellette állok (Zsolt 90, 15), mondja az Isten;
és én akkor a szorongatás helyett mi mást keressek? Nekem jó az Istennel lennem, sőt az Úristenbe helyeznem reményemet (Zsolt 72,
28), mert maga mondja: Megszabadítom, és dicsőséget adok
neki (Zsolt 90, 15).
Szorongattatásában mellette állok. Gyönyörűségem ugyanis az emberek fiaival lennem (vö. Péld 8, 31). Emmánuel, velünk az Isten (Mt 1, 23). Leszállott, hogy közel legyen a megtört szívűekhez,
hogy velünk legyen szorongatásunkban. De eljön az idő, midőn a
felhőkön elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk (1 Tessz 4,17), de csak akkor, ha arra törekszünk, hogy
már most velünk legyen, hogy útitársunk legyen az, akitől a jövendő
hazát várjuk, sőt hogy út legyen számunkra, aki majd hazánkká lesz.
Jobb nekem a szorongatás, ha velem vagy, Uram, mint a királyság,
a lakoma vagy a dicsőség tenélküled.
Inkább akarlak ölelni, Uram, a gyötrelemben, és veled lenni a tüzes
kemencében, mint nélküled élni akár a mennyben is. Hiszen rajtad
kívül kim van az égben? Hogyha veled vagyok, semmi sem kell nekem a földön (Zsolt 72, 25). Az aranyat tűzben vizsgálják meg, az
igazaknak a szorongatás próbáját kell kiállniuk (vö. Sir 27, 5). De te

ott is velük vagy, Uram; jelen vagy ott is azok körében, akik a te
nevedben gyűltek össze, amint ott voltál hajdan a három ifjúval is.
Miért remegjünk hát, miért késlekedjünk, miért meneküljünk ettől a
kemencétől? Félelmetes a tűz, de velünk az Úr a szorongatásban. Ha
Isten velünk, ki ellenünk? (Róm 8, 31) Ugyanúgy mondhatjuk: Ha ő
kiment bennünket, ki fog kiragadni az ő kezéből? Tényleg, ki ragadhatna ki az ő kezéből? Végül is, ha ő megdicsőít, ki hozhat ránk gyalázatot? Ha ő felmagasztal, ki az, aki megalázhat?
Hosszú élettel áldom meg (Zsolt 90, 16). Mintha nyilvánvalóan mondaná: Tudom, mit kíván, tudom, mire szomjazik, mit akar megízlelni. Aranynak, ezüstnek nincsen számára értéke, gyönyör nem izgatja, kíváncsiság nem érdekli, földi méltóság nem vonzza. Mindezt
hátránynak tekinti, mindezt elveti, és szemétnek tartja. Magát egészen kiüresítette, és nem engedi, hogy olyan dolgok kössék le, amelyekről tudja, hogy úgysem elégíthetnék ki teljesen. Nem feledi,
hogy kinek a képére van alkotva, hogy mily nagyra hivatott. Méltatlannak tartja, hogy kis dolgokban gyarapodjék a legnagyobbak rovására.
Tehát hosszú élettel áldom meg, mert nem elégítheti ki őt más, csak
az igazi, csak az örök fényesség, amelynek hosszúsága nem ér véget,
ragyogása nem ismer alkonyt, és boldogsága mindig édes.
Szent Bernát apát beszédeiből

HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Szerdán Boldog Salkaházi Sára
szűz és vértanú emléknapja lesz. Csütörtökön Szent Néreusz és
Szent Achilleusz vértanúk ill Szent Pongrác vértanú emléknapja.
Pénteken a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja. Vasárnap Pünkösd főünnepe.
+ Májusi litániát imádkozunk a hónap egész folyamán a hétköznapi szentmisék végén.
+ Szülői értekezlet lesz az elsőáldozók szülei részére május 9-én,
hétfőn du. 5 órakor.
+ Pünkösdvasárnap bérmálja a Bazilikában Erdő Péter bíboros úr
plébániáink kilenc diákkorú és egy felnőtt hívét. Imádkozzunk értük! A miserendben nem lesz változás, de a 10 órai és a fél 12-kor
kezdődő belvárosi szentmiséket helyettes atyák fogják elmondani.
Isten fizesse meg a fölkészítő hitoktató, Maczej Gheorgina Erica
munkáját! Nagy újdonság, hogy két fiatal a Kolping Katolikus
Szakiskola diákja, ezért köszönettel tartozunk Szalai Zoltán hitoktató úrnak is. A bérmálandók között 4 elsőáldozó is van.
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 és szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)

A héten kereszteltük Horváth László Noelt, és Balogh Nórát
A héten temettük Hidasi Andrásné Mikler Rozália Évát
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

