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XX. évf. 21. szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 1Kir 17,17-24

Evangélium: Lk 7,11-17

2016. június 5.
Szentlecke: Gal 1,11-19

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 11. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: 2Sám 12,7-10. 13; Szentlecke: Gal 2,16. 19-21; Evangélium:
Lk 7,36-8,3;
A bűnbánat szentségéről egyháztörténelmi szempontból
A bűnbánat szentsége az a szentség, amelynek formája a legnagyobb változásokon ment át a keresztény évezredek során. Az ősegyház azt
a jogát védte meg a különböző eretnekmozgalmakkal szemben, hogy megbocsáthatja a keresztények minden bűnét, így a legsúlyosabbakat
is: a gyilkosságot, a hittagadást és a házasságtörést. Aki ilyesmit követett el, annak több éves vezeklés és nyilvános bűnvallomás után
lényegében újra kellett kezdenie a keresztény életet, és erre szolgált a bűnbánat szentsége. Püspök szolgáltatta ki, jellemzően Húsvét Vigíliáján. Volt erre mód, de csak egyszer. Aki újra visszaesett, azt arra kérték, hogy ne háborgassa tovább a keresztény közösséget.
Emellett hétköznapibb bűnök kapcsán főleg a szerzetesség kialakulása után kialakult a bűnvallás, vezeklés, föloldozás gyakorlata. A régi
szerzetesek közül a férfiak sem voltak többnyire pappá szentelve, így ez a föloldozás inkább csak formájában hasonlított a mai rendszeres
gyóntatásra, a föloldozás valójában a keresztség kegyelmére hivatkozó áldás volt. Szentségnek a föntebb bemutatott, keresztény életet újrakezdő, püspök által vezetett szertartást tekintették.
A kora középkorra ez a szentségi gyakorlat válságba került. Divatba jött egy bizonyos hamis alázatosság, amelyben az emberek a halálos
ágy előtt már keresztelkedni sem akartak, de a bűnbánatra való egyetlen esélyüket „ellőni” végképp nem. Sokan lettek, akik a legsúlyosabb
betegségükig halogatták a keresztség ill. a bűnbánat szentségének fölvételét.
Eközben a szerzetesek által kiszolgáltatott föloldozó áldás egyre nagyobb divatba jött. Végülis Nyugaton ír szerzetesek kezdeményezésére,
Bizáncban, a császárvárosban a pátriárka intézkedése alapján a megismételhető szerzetesi föloldozást alakították a bűnbánat szentségének
alapformájává, szentségi rangra emelték, és ezzel a papság szentségéhez kötötték.
A következő fordulat a vezeklés és a föloldozás fölcserélése lett. Ez Szent Ágoston kegyelemtanának a hatása. Az egyházba való visszavétel
ill. a bűnök eltörlése nem emberi vezeklő cselekedetek jutalma, hanem Isten ingyenes kegyelmének megnyilvánulása. Helyes, ha mi emberek vezeklő tettekkel is kifejezzük, hogy komolyan szakítani akarunk a bűneinkkel, de Isten nem ezért bocsátott meg nekünk, hanem mert
szeret bennünket.
A IV. Lateráni Zsinat 1215-ben kötelezővé tette, hogy évente egyszer gyónjunk és akkor áldozzunk is. Ma az egyház arra biztat bennünket,
hogy lehetőleg minden szentmisén áldozzunk, ehhez logikusan tartozik hozzá egy ennél sűrűbb szentgyónási gyakorlat is. Erre nézve inkább
csak lelkipásztori biztatások állnak rendelkezésünkre, mindenesetre a havi rendszerességű szentgyónás dicséretes, évi 4 alkalomnál kevesebbel pedig ne elégedjünk meg.
Fontos látnunk, hogy az „egyéni bánatima” és a „szentgyónás” nem konkurrensek. Félreértés azt gondolni, hogy kis bűnt az egyéni imádság
is eltöröl, nagy bűnt csak a szentgyónás. Minden bűnt a keresztségi szövetség töröl el, amelyet a rendszeres szentgyónás megújít, fölfrissít,
és egyéni bánatimáinkban hivatkozzunk erre bátran! Úgy bánjuk meg a bűneinket, hogy köszönjük meg Istennek, hogy meghalt értünk a
kereszten, föltámadt, a keresztségben szövetségesünk lett, és kész a bűneinket megbocsátani.
Harmai Gábor plébános
gondolatébresztő
Valóban gondolatébresztőnek adom közre Gyulay Endre nyugalmazott segédüspök úr gondolatait, amelyek mind számomra, plébános
számára, mind a hívek számára hordoznak kihívást
Harmai Gábor plébános
Június, a papszentelések hónapja.
Egyházmegyénkben egy sem. Más egyházmegyében sem több egy
kettőnél. Idős, munkára már alig alkalmas papok évről évre mind
többen mennek nyugdíjba és nem kevés a mennyei Atyához hazatérők száma is. Papnevelőintézetekben növekedők száma is kevés.
Pappal ellátott plébániák mellé oldallagos ellátásra bízott egyházközségek száma évről évre növekszik. Igényeknek, vagy a missziós
szellemnek megfelelni e lelkipásztorok alig tudnak.
A II. Vatikáni zsinat felhívta figyelmünket a világiak méltóságára és
felelősségére az Egyház életében. Ötven év után oly csekély a világi
hívek képzése, az egyházközségen belüli feladatok végzésére megbízatásuk. Dicséretes ahol van, de éppen a helyben lakó pap nélküli
községekben nincsenek. Amíg én élek mindent megteszek – mondhatja a megbízott lelkipásztor. Csak olykor nem veszi észre, hogy
idősödve mind kevesebbet bír és mind jobban szétszéled a nyája.

Végre el kellene kezdeni felkészíteni és felelősséggel megbízni a
nem papi felszenteléssel végzendő feladatokra világi híveket.
De van, amit csak a felszentelt pap végezhet, tehát új papi hivatásokra is szükség van. A hivatást Isten adja. De a mag vetéséhez és
növekedéséhez a talajt jó előkészíteni! Találkoznak papjaink a hitoktatók által tanított hittanosokkal? Próbálnak kapcsolatba lenni felnövekvő fiatalokkal? Gyóntatószékben olyan lelkivezetést nyújtanak-e, amelyből az isteni hívás elfogadása is lehet. Vagy a már szemináriumban bementeket jó szóval, példával, a papi életbe bevezetéssel megtartani és fejlődésüket elősegíteni igyekeznek-e a helyi
plébánosok, vagy a nekik szimpatikus papok?
A hívatást Isten adja. Az elfogadáshoz, megtartáshoz, fejlődéshez is
Isten bőséges kegyelme kell. Ennek megszerzéséhez egy út vezet: az
imádság. Valóban akarnak papot, szentmisét, szentségek kiszolgáltatását, közösség szervezőt, gyóntatásban feloldozót? Imádkoznak
érte? Felhívjuk a figyelmüket e célért való imádkozásra? Vannak a
misék után imádkozások jó papokért? Vannak papokért felajánlott
szentségimádások, elsőcsütörtökök, elsőszombatok? Valóban hiszszük Jézus szavát: „ Kérjetek és kaptok?” Mt.7. „Ha imádkoztok és
könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok és akkor valóban teljesül kérésetek.” Mk 11 és Mt 18,19: „Ha ketten közületek
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valamiben egyetértetek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól.”
Szervezzük meg a világi hívek munkáját egyházközségeinkben,
hívva a Szentlelket, hogy alkalmas embereket találjunk minden feladatra. Kezdjünk el imádkozni és imádkoztatni új és jó papokért!
Jézus szentséges Szíve árazd el szereteted melegével egyházközségeinket!
Gyulay Endre megyéspüspök
meghívók
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza programjai
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 2016. június
közepétől, végétől ( a jelentkezők számától függően) a következő
csoportokat indítja: gyászcsoport, hogy vagy? csoport, szenvedélybetegek hozzátartozói csoportja, relaxcsoport, én vagyok én önismereti és életvezetési tréning 13-14 éveseknek, valamint dr. Life önismereti és életvezetési tréning középiskolásoknak.
A csoportok rövid ismertetője:
Gyászcsoport:
Szeretettel várjuk mindazokat, akiknek régebben vagy a közelmúltban kellett szembenézni a halál okozta fájdalommal, akiknek segítség, ha van kivel megosztani gondjaikat, bánatukat a gyászolók
sorstárscsoportjába, hogy együtt keressük a továbblépés lehetőségeit. Segítség a gyászban azoknak, akik egyedül nem találnak megnyugvást.
Ez a csoport a harmadik találkozás után zárt csoporttá válik, ami azt
jelenti, hogy onnantól kezdve már nem lehet csatlakozni hozzá. A
beszélgetéseket gyászcsoport vezetők segítik. A csoporton való részvétel díjtalan. Időpont: kéthetente kedden 18 órai kezdéssel.
Hogy vagy? csoport:
Néha jól esne megosztani a gondolatait, érzéseit, élményeit másokkal vagy csak beszélne arról, hogy hogy van most? Biztonságot
nyújtó légkörben beszélgessünk egymással, töltsünk együtt másfél
órát! Csoportunk az önsegítés elvén működik: saját élettapasztalataink megosztásával magunk is segítővé válunk, hiszen a mi tapasztalatunk másoknak támaszt nyújthat. A beszélgetéseket mentálhigiénés szakember kíséri.
Hetente egy alkalommal várunk szeretettel nyitott csoportunkba!
A csoporton való részvétel ingyenes! Időpont: minden héten hétfőn
délelőtt.
Szenvedélybetegek hozzátartozói csoportja
„Már megint?!” „De hát annyiszor megígérted, hogy…!” Ismerősen
csengenek ezek a mondatok? Tehetetlennek érzi magát? Dühös magára, a környezetére, szenvedélybeteg hozzátartozójára? Nem érti,
hogy miért nem változik?
Minden a családban kezdődik: a szenvedélybetegség és.…a gyógyulás is!
Ebben a csoportban olyan emberekkel találkozhat, akik évek óta
ugyanazokat a köröket futják. Szakemberek segítségével közösen talán sikerül megszabadulni a nem működő mintáktól és megtalálni
saját határainkat. Időpont: kéthetente kedden 16 órai kezdéssel.
Relaxcsoport
Felgyorsult életünk, a rengeteg inger, ami körülvesz, állandó készenlétben tart bennünket. A tartós stressz hosszú távon kimerítheti szervezetünk erőforrásait, csökkenheti immunrendszerünk hatékonyságát és különböző testi tünetek kialakulását eredményezheti (fejfájás,
hátfájás, alvászavarok, stb.).
A relaxáció segítségével csökkenthető a szorongás, a feszültséget
okozó helyzetek könnyebben válnak kezelhetővé.
Ha felkeltettük érdeklődését és szívesen kipróbálná milyen a relaxáció, várjuk szeretettel ingyenes, nyitott, szakember által vezetett csoportunkba! Időpont: minden szerdán 9 órától.
Én vagyok én önismereti és életvezetési tréning 13-14 éveseknek
Én vagyok én? Te vagy te? De ki vagyok én és ki vagy te? Biztos te
is feltetted már magadban a fenti kérdéseket és biztos válaszokat is
adtál magadnak. Ha van kedved, közösen is gondolkodhatunk és
megtudhatod mások hogyan látnak téged. Beszéld meg szüleiddel és
várjuk jelentkezéseteket! A csoporton való részvétel ingyenes. Időpont: 4 héten át hetente egyszer 4 óra.

Dr. Life önismereti és életvezetési tréning középiskolásoknak
Ha úgy gondolod, hogy mielőtt kilépsz a nagybetűs ÉLET-be, jó
lenne megismerkedni életvezetési technikákkal, akkor keress bennünket! Csoportokban vagy egyénileg szakember segítségével megtanítunk téged gondolataid, érzelmeid tudatosítására, a helyes döntéseket meghozni, hatékonyan kommunikálni és másokat meghallgatni. Így nem csak magadról, de a körülötted lévő emberekről is
többet megtudhatsz, ami segít eligazodni ebben a szép, de néha kissé
kusza életben.Időpont: 4 héten át hetente egyszer 4 óra, vagy intenzíven egy héten 4 nap 4 óra.
Amennyiben valamelyik csoport felkeltette érdeklődését várjuk jelentkezését a 06-33-412-614-es vezetékes vagy a 06-30-279-1262-es
mobil telefonszámon. A csoportokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Esztergom, Kossuth Lajos út 42. szám alatti
épületében tartjuk.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn Szent Norbert püspök
emléknapja lesz, szerdán Prágai Szent Ágnes szűz emléknapja,
csütörtökön Szent Efrém diakónus és egyháztanító emléknapja,
szombaton Szent Barnabás apostol emléknapja
+ Az Esztergomi Dzsámi Múzeum szeretettel meghívja Önt A
Györfi-család című kiállítás megnyitójára, június 5-én azaz ma
délután 4 órakor A kiállítást megnyitja Prokai Gábor művészettörténész. A kiállítás megtekinthető június 30-ig.
+ Hétfőn a belvárosi, csütörtökön a vízivárosi képviselőtestületnek lesz ülése a szokott időpontokban.
+ Dr Kőnig Frigyes grafikusművész kiállításának, melynek témája Szent László arcrekonstrukciója, lesz megnyitója június
10-én, jövő pénteken délután 4 órakor. A Főszékesegyházi Kincstár Panorámatermébe várják szertettel az érdeklődőket. Közreműködik Pálmai Árpád. A kiállítás június 20-ig tekinthető meg.
+ Jövő pénteken kivételesen elmarad a péntek esti gyóntatás, és
az ehhez kapcsolódó szentségimádási óra.
+ Pap- és diakónusszentelési szentmisét celebrál Dr. Erdő Péter
bíboros úr az Esztergomi Bazilikában szombaton, 10.30 órai kezdettel. A híveket szeretettel várjuk, és egyebekben is imádkozzunk
papi és szerzetesi hivatásokért. Most fogják szentelni búcsús szónokunkat, Csepregi Róbertet is.
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 Pallagi Ajsa Mária Ritát, Balogh István
Rudolfot és Szőke Mia Máriát
A héten esküdtek: Tóth Tamás és Haas Simone
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

