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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: ApCsel 2,1-11

Evangélium: Jn 20,19-23

2016. május 15.

Szentlecke: 1Kor 12,3b-7. 12-13

PÜNKÖSDVASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Szentháromság vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Péld 8,22-31; Szentlecke: Róm 5,1-5; Evangélium: Jn
16,12-15;
Az Oltáriszentségről gyakorlati szempontból
Rendszeres áldozóknak talán nem szükséges túl sokat írnom a vasárnapi szentmiselátogatás szükségességéről. Jobb kérdés lehet, hogy mit
kezdjünk a hétköznapi szentmisékkel. Az, hogy „nem kötelező”, nem azt jelenti, hogy „tehát soha nem kell jönni”. Jó ritmust ad, ha év
közben saját halottaink évfordulója kapcsán jövünk el 1-1 szentmisére.
Ha régen, tehát sok éve nem áldoztunk, akkor mindenekelőtt egy szentgyónásra hív meg minket az egyház. Aki nem is bérmálkozott, vagy
nincs megkeresztelve, annak e szentségek fölvételére érdemes fölkészülnie, és ugyanazon a szentmisén, ahol megkereszteljük vagy a püspök
megbérmálja, járulhat az első szentáldozáshoz is. Aki már meg van keresztelve, az elvben persze korábban is áldozhat egy szentgyónás
alapján, mégis úgy gondolom, jobban kifejeződik a bérmálás és a szentáldozás mély belső kapcsolata, ha valaki fölkészül a bérmálkozásra,
és ennek kapcsán kezd felnőttként rendszeres szentáldozáshoz járulni.
Gyermekek esetében jól bejáratott ritmusa van annak, hogy ősszel kezdjük az elsőáldozási fölkészítést, és valamikor májusban van az
elsőáldozás. Ha valaki nincs megkeresztelve, akkor sincs ebből kizárva, persze akkor az elsőáldozás előtt tavasszal megkereszteljük.
Harmai Gábor plébános
ismeret
Pünkösd ünnepe
Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története viszszanyúlik az Ószövetség világába.
Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra pentékoszténak neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási nap volt. Nyelvünk – számos
más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét.
A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg
az ötvenedik napot. Ezen a napon három fontos esemény történt: a
Szentlélek eljövetele mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és
beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő miszsziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek, ezt tükrözi az Egyház e napra szóló Esti dicsérete is, amikor örömmel így énekel:
„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja”.
Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvét és a húsvéti idő megkoronázása, amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek.
Azt azonban nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy mikor került be
az ünnep a liturgikus naptárba. Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) –
már a keresztény pünkösdöt értik. Az azonban biztos, hogy az Elvirai zsinat (313) tanítja, ha valaki nem tartja meg pünkösd ünnepét, új
tévtanítást vezet be az Egyházba. A IV. században már egyre több
említés történik az ünnepről. Főleg annak kapcsán, hogy ez az ünnep
húsvét után a másik keresztelési nap. Azokat keresztelik ezen az éjszakán, akik valamilyen ok miatt nem részesülhettek húsvétkor a beavató szentségekben. Ennek emlékei maradtak meg Szent Ágoston
és Nagy Szent Leó pápa beszédeiben, akik az újonnan megkereszteltekhez szóltak. A liturgiát éppúgy az Eucharisztia ünneplésével
fejezték be, mint Húsvét éjszakáján.

Pünkösd napjának jeruzsálemi megünnepléséről a IV. század végén
Etéria zarándoknő is megemlékezik. A Gelaziusz- és a Gergely-féle
szakramentáriumok több könyörgést és miseszöveget is tartalmaznak erre az ünnepre, a virrasztáskor pedig több szentírási részt olvastak fel. Voltak olyan helyek is, ahol pünkösd vigíliáján még böjtöt is
tartottak. Később ez a virrasztás szombat délutánra került át. A középkorban több külsőséggel is emelték az ünnep jelentőségét. Szekvencia is került az ünnephez és a VI. századtól nyolcaddal ünnepelték, amely egészen a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéséig érvényben volt.
Verbényi István
Meghívó
Szakács Imre László festőművész kiállítása a Keresztény Múzeumban
Kiállítás-megnyitó lesz 2016. május 21-én, szombaton 16 órakor a
Múzeum Gobelin termében.
A megjelenteket köszönti: Kontsek Ildikó múzeumigazgató
A kiállítást megnyitja: Jókai Anna Kossuth- és József Attila-díjas
író, költő, a Nemzet Művésze
Közreműködik:
a Strigonia vonósnégyes
Németh Judit (hegedű)
Bartha Magdolna (hegedű)
Maradi Adrienn (brácsa)
Dudás Nikolet (gordonka)
A kiállítás megtekinthető 2016. szeptember 4-ig.
Kontsek Ildikó
Meghívó
Szívvel Lélekkel VI. Jótékonysági Gálaműsor
A Komárom – Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Vezetői, Lakói és Dolgozói tisztelettel meghívják Önt a Szívvel Lélekkel VI. Jótékonysági Gálaműsorra!
Időpont: 2016. 05. 20. péntek, 17.00 – 20.00
Helyszín: Az Árpád – házi Szent Erzsébet Középiskola és Óvoda;
2500 Esztergom, Mindszenthy Hercegprímás tere 7.
Célunk, hogy amit szívvel-lélekkel adnak át a színpadon állók, azt
szívvel lélekkel fogadják a nézőtéren ülők.
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Az ISZI Gálából befolyt összegét a KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona Kápolnájának felújítására szeretnénk fordítani! Az
épületet 1886-ban Simor János hercegprímás
építtette Esztergomban leányiskola és árvaház céljaira, és adományozta a Szatmári Irgalmas Nővérek rendjének.
A napi szinten igénybe vett tornateremként is használt kápolna igen
rossz állapotba került a hosszú évek során. Ennek felújítását, eszközfejlesztését szeretnénk megvalósítani.
A belépőjegy ára: 800 Ft
Program:
17.00 – 18.30
☼ Köszöntők
☼ Intézményeink lakóinak, dolgozóinak műsora
18.30 – 19.00 Szünet
19.00 – 20.00 ☼ Kötődések - A Képzelt Riporttól a Mamma Miáig
Válogatás sikeres hazai és nemzetközi musicalekből
Előadja: az Árpád – házi Szent Erzsébet Gimnázium Színjátszó Köre
lelkiség
A keresztvetés huszonegy jelentése (1-7)
A keresztvetés a katolikus és ortodox keresztények egyszerű, mély
értelmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor
imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, hogy
amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot teszünk:
1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán
nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az
imádság lényege „lelkünk felemelése Istenhez”, ahogy Damaszkuszi
Szent János mondja, akkor a keresztvetés egyértelműen ima. „A keresztvetés nem üres gesztus, hanem hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresztény életünk védőjéhez és segítőjéhez
folyamodunk.” (Bert Ghezzi)
2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk kegyelmével.
3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban keresztet
vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznapjainkat. „Minden
lépésünknél és mozdulatunknál, belépéskor, kilépéskor, öltözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál ülve, lámpát gyújtva, karosszékbe
vagy székre leülve, a hétköznapi élet minden tevékenysége közben
megjelöljük homlokunkat a jellel” – írja Tertullianus.
4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezünket a
homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, Isten
áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, vágyainkra és egész testünkre. Más szóval: a keresztvetés teljes valónkat, testünket-lelkünket, szívünket és elménket Krisztusnak szenteli. „Foglaljuk bele
egész lényünket – testünket, lelkünket, értelmünket, akaratunkat,
gondolatainkat, érzéseinket, mindazt, amit teszünk és amit nem teszünk –, és a kereszt jelével megjelölve erősítsük és szenteljük meg
mindezt Krisztus erejében, a háromságos egy Isten nevében” – fogalmaz Romano Guardini.
5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé irányul,
a homloktól a mellkas felé, „mert Krisztus a mennyből leereszkedett
a földre” – írja III. Ince pápa a keresztvetésről szóló instrukciójában.
Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz vagy a gyűrűsujjhoz érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és emberi természetét fejezzük ki.
6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk. Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, mind az öt ujjunkkal (Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk keresztet.
7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett hitünket

valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, ha három ujjal jelöljük meg magunkat. (folyt)
Ménesi Krisztina a catholicexchange.com alapján

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Pünkösdhétfőn Nepomuki
Szent János áldozópap és vértanú emléknapja is lesz. Kedden Boldog Scheffler János püspök és vértanú emléknapja. Szerdán Szent
I. János pápa és vértanú emléknapja. Pénteken Sienai Szent Bernardin áldozópap emléknapja. Szombaton Magallán Szent Kristóf
áldozópap és társai, mexikói vértanúk emléknapja. Vasárnap
Szentháromság Vasárnapja, főünnep lesz.
+ Az Orbán kápolnánál, a Galagonyás utcában püspöki szentmise
lesz 2016. május 16-án, Pünkösdhétfőn 18 órakor. Utána a boros
gazdák egy csoportja a Galagonyás út 4-5 nyitott pincéjénél a szentmisén résztvevő hívőket térítésmentesen vendégül látja 1-1 pohár
borra.
+ Meghívót kaptunk a Szívvel-Lélekkel jótékonysági gálaműsorra
pénteken 17 és 20 óra között. Helyszín a Szent Erzsébet Iskola, a
rendezvény célja a Szent Rita Otthon kápolnájának fölújítása. Részletek a Harangszóban.
+ Májusi zarándoklat indul Szobról Márianosztrára május 21-én
szombaton. Székely János püspök atya fogja vezetni. Szervező:
Kuti István (20/925-93-63)
Indulás 7:50-kor az esztergomi busz-végállomásról.
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.
+ Szakács Imre László festőművész kiállításának lesz megnyitója
2016. május 21-én, szombaton 16 órakor a Keresztény Múzeum
Gobelin termében.
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 kereszteltük Majdanics Márkot, Balogh Nórát és Virág
Rikárdó Józsefet
Pünkösdvasárnap bérmálkoznak Baka Mercédesz Lizett, Geletey
Gellért, Gerendás Bernadett, Gerendás József, Hanzó Panna,
Horváth Mónika Mária, Maradi Ádám Péter, Maradi Zsófia
Anna, Marek Virág Mária, Ocskay Lilla, Orosz Norbert
A héten temettük Áron Mihálynét
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

