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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

Olvasmány: 2Sám 12,7-10. 13

Evangélium: Gal 2,16. 19-21

2016. június 12.
Szentlecke: Lk 7,36-8,3

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Évközi 12. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Zak 12,10-11. 13,1; Szentlecke: Gal 3,26-29; Evangélium: Lk
9,18-24;
A bűnbánat szentségéről liturgikus szempontból
A bűnbánat kiszolgáltatása jellemzően gyóntatószékben történik. A különbség, hogy a gyónó térdel, a pap pedig ül, arra utal, hogy a gyónó
a saját nevében van ott, a pap pedig – aki maga is bűnös ember, aki időről időre szentgyónáshoz járul – Isten nevében. Ezt fejezi ki az is,
hogy a papon stóla, tehát a hosszú papi sál. Nem nyilvános liturgiáról van szó, ezért nem szükséges minden ünnepélyes liturgikus öltözéket
fölvenni, de amikor a pap Isten nevében cselekszik, akkor ezt stóla viselésével fejezi ki.
A gyónó oldaláról nézve van egy kötött rend, amit az elsőáldozóknak meg is tanítunk, de nagyon fontos, hogy senkit ne tartson vissza, ha
elfelejtette volna a gyónáshoz szükséges imádságokat! A papoknak feladatuk, hogy segítsék a gyónókat. Persze Interneten is könnyen meg
lehet találni a gyónás menetének a leírását…
Nem tilos egy lappal fölkészülni, amire fölírjuk a bűneinket, de ezt a lapot gyónás után gondosan semmisítsük meg! A technikai problémát
meggondolva, akár egy mobiltelefonba is összeírhatjuk a listát, bár kétségtelenül nem volt még gyónóm, aki ezt tette volna…
Ha már mobiltelefon: a személyes jelenlét elengedhetetlen, tehát elektromos kommunikációval nem adhatok föloldozást. Arra sem szabad
használni a telefont, hogy hangfölvételt készítsünk vele: ez a gyónási titok súlyos sérelme volna.
Azért ha ilyen szokatlan segédeszközzel jövünk gyónni, szóljunk előre a papnak, hogy használni akarjuk, és hogy milyen célra 
A föloldozás gesztusa, hogy keresztet rajzolok a gyónóra, és elhangzik a kulcsmondat: „én föloldozlak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.” Elmélkedjük át, hogy ha elhozok egy levelet a postáról a címzett nevében, akkor jogi értelemben a meghatalmazó címzett
cselekszik. Ennek megfelelően, ha a pap az „Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” oldoz föl, akkor voltaképpen az Atya, a Fiú és a Szentlélek
adja a föloldozást. Ez az, ami miatt a szentség fontosságát mélyebben átelmélkedő gyónók a gyónás vonzerejét, lelki varázsát is megtalálják.
Harmai Gábor plébános
meghívó
Szent Antal ünneplése a Ferences Templomban
A Ferences Templomban június 12-én délután 5 órakor tartjuk a hagyományos liturgikus eseményt Szent Antal tiszteletére, melyre szeretettel várjuk az óvodás és iskolás gyerekeket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. A közös imádságon kívül lesz játékos énektanulás,
jelenetek Páduai Szent Antal életéből, liliomszentelés és a gyermekek megáldása, illetve Szent Antal kis kenyereinek kiosztása. Aki
tud, egy-egy szál virágot hozzon magával.
Tamás Gábor OFM
tanúságtétel
Eleven a szó, ha, a tettek beszélnek
Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle
nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel: mint
az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor
szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szólaljanak a tettek. Tele vagyunk szavakkal, de hiányoznak belőlünk a tettek. Ezért átkoz meg minket az
Úr, hiszen ő megátkozta a fügefát, amelyen nem talált gyümölcsöt,
csak leveleket. „A prédikáló számára – mondja Szent Gergely – a
törvény az, hogy tegye is meg, amit hirdet.” Hiába henceg a törvény
ismeretével az, aki tetteivel lerombolja azt, amit tanít.
Az apostolok beszélni kezdtek, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította
őket (ApCsel 2, 4). Boldog, aki úgy beszél, ahogy a Szentlélek adja
neki a szót, és nem saját eszére hagyatkozik! Vannak ugyanis olyanok, akik saját eszükből beszélnek, ellopják mások szavait is, és úgy
adják elő, mintha saját szavaik lennének. Róluk és a hozzájuk hasonlókról mondja az Úr Jeremiásnál: Igen, a próféták ellen fordulok,

akik ellopják egymástól szavaimat. Igen, a próféták ellen fordulok,
akik úgy akarnak jövendölni, hogy csak a nyelvüket mozgatják, és
azt mondják: így szól az Úr. A próféták ellen fordulok, akik hazug
álmaik szerint prófétálnak – mondja az Úr –, mert elbeszélik őket, s
így félrevezetik népemet hazugságaikkal, csalárdságukkal. Bizony,
nem küldtem őket, sem parancsot nem adtam nekik. Nem is használnak semmit ennek a népnek – mondja az Úr (vö. Jer 23, 30-32).
Mi tehát úgy beszéljünk, ahogy a Szentlélek szólásra indít minket.
Alázatos áhítattal kérjük, árassza belénk kegyelmét, hogy a Pünkösdöt, a Szent Ötvennnapot öt érzékünk üdvös használatával és a tízparancsolat megtartásával ünnepeljük, és teljünk el a bűnbánat
buzgó lelkületével, s a hitvallás lángnyelvei gyújtsanak lángra bennünket, hogy a szentek ragyogásában lobogva és megvilágosodva
megláthassuk majd a háromszemélyű egy Istent.
Páduai Szent Antal áldozópap beszédeiből
kultúra
A múltban játszódik, de a jelenhez szól I.
A Gyűrűk Ura vagy A Szilmarilok mögött világnézet húzódik meg.
Füzessy Tamás Tolkien-kutatót, a Magyar Tolkien Társaság társelnökét kérdezte a Magyar kurír katolikus internetes újság a tolkieni
életmű vallási vonatkozásairól.
Minden fantasy-regényíró John Ronald Reuel Tolkien köpönyegéből bújt elő. A fikciós irodalom meghatározó alakja nem csupán azzal vívott ki magának elismerést, hogy az általa megálmodott világot
rendkívüli részletességgel dolgozta ki. A figyelmes olvasó azt is észreveheti, hogy A Gyűrűk Ura vagy A Szilmarilok mögött egy világnézet húzódik meg. Tolkien katolikusnak vallotta magát, regényeit
is azzal a szándékkal írta, hogy előkészítse a talajt a kereszténység
alapeszméinek befogadására.
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– Miért tért át Tolkien édesanyja a katolikus hitre?
– Ebben a birminghami katolikus közösség vezetője, Francis Morgan atya játszott meghatározó szerepet. A részletek nem ismertek, de
az is valószínű, hogy Tolkien édesanyjára nagy hatással lehetett az
anglikán tengerben meghúzódó kis katolikus közösség.
– Tolkien hogy élte meg ezt?
– Életének egyik legfontosabb eseménye volt ez. Nemcsak az anglikán közösség fogadta ellenségesen ezt a lépést, hanem a család is.
Anyai és apai ágon is azonnal megszakították velük a kapcsolatot,
megvonták tőlük az anyagi és az erkölcsi támogatást, ezért rendkívül
nehéz helyzetbe kerültek. Az, hogy a hit megvallása ilyen következményekkel járhat, megrázó élmény volt Tolkien számára. Nem sokkal később édesanyja meghalt, így őt és testvérét egészen az önállósodásukig a katolikus közösség tartotta el. Tolkien egyébként tudatos felnőttként is a katolikus hit elsőbbségét vallotta.
– Mi ismert Tolkien vallásgyakorlatáról? Milyen helyet töltött be az
életében a hit?
– Amikor csak tehette, részt vett a szentmisén, szinte mindennap elment az oxfordi kis templomba. Azt is meg kell jegyezni, hogy konzervatív beállítottságú volt, a II. vatikáni zsinat számos eredményével, különösen a liturgia megújításával nem tudott mit kezdeni. Közelebb állt hozzá a latin nyelvű, hagyományos formájú szentmise.
– Barátja volt C. S. Lewis, aki számos, kereszténységgel foglalkozó
könyvet írt…
– Tolkien személyes kapcsolataiban is meghatározó szerepet játszott
a vallás. Nagyon örült, amikor hosszas huzavona után Lewis a kereszténység mellett döntött, ám azért kifejezetten haragudott rá, mert
az anglikán felekezetet választotta. A kettejük viszonya is alapvetően hitbeli nézeteltérések miatt romlott meg.
– Lewis írásaiban elég jól megfoghatók a keresztény vonatkozású
elemek. Tolkient ugyanakkor sokan azzal vádolják, hogy műveiben –
melyek máig nagy hatással vannak a fiatalokra – szinte semmiféle
utalás nincs a vallásra…
– Jogos az a meglátás, hogy a fikciós irodalom különös módon hat a
fiatalokra. Ma már léteznek olyan tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy az emberi agy az információ megőrzését és feldolgozását
akkor tudja jól végrehajtani, ha az egyszer befogadott elemeket variálja, és különböző módokon újra összerakja. Valahogy így működik az álom vagy a gyerekjátékok is, amikor a napi benyomásokat
egészen más összefüggésben mintegy újraéljük. Ideköthető a fikciós
irodalom is. Az, hogy valaki kitalált világokkal foglalkozik, a túlélés
szempontjából nem biztos, hogy előnyös, hiszen aki a valós dolgokat
elhanyagolja, pórul járhat. Lehet, hogy ezért épült be a lényünkbe az
a jutalmazó mechanizmus, amely miatt nagyon szívesen foglalkozunk képzeletbeli történetekkel. Valószínű, hogy a mítoszok létre
jötte mögött is ott van ez az elem.
Tolkien gyűlölte az allegóriákat. Úgy érezte, hogy az egy az egyben
átfordítható utalások irodalmi szempontból sem elfogadhatóak. Ráadásul minél jobban erőltetjük, hogy a cselekmény egyes elemeinek
konkrét hitelvi kérdéseket feleltessünk meg, annál nagyobb ellenállásba ütközünk az olvasó, a befogadó részéről. Kifejezetten a hit
vagy a teológia kérdéseit tárgyaló mű nem maradt fenn Tolkientól.
Ő a cselekmény mélyére helyezte a keresztény értékrendet. Éppen
ezért annyira nehéz észrevenni ezt. Magam is sokszor találkozom
olyan egyetemi hallgatóval, aki értesülve a művek katolikus hátteréről, őszintén megrökönyödik. Ezen persze ne csodálkozzunk, hiszen
gyakran még műveinek kritikusai sem látták meg a keresztény hátteret.
Baranyai Béla/Magyar Kurír (folyt.)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn, június 13-án Páduai
Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja lesz. Szerdán
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja.
+ Tanév vége kapcsán szeretettel köszöntjük a diákokat, a tanárokat és minden családot, akiknek életében ez fontos változás. Ennek jelzéseként a fél 9-es vízivárosi és a 10-es belvárosi szentmise
végén elénekeljük a Te Deumot.
+ A Képviselőtestület legutóbbi ülésén elfogadtuk Sági József elnök úr lemondását. Sági József 40 évig töltötte be az elnöki tisztet,
ezért különös szeretettel köszönöm meg most magam is a munkásságát, és jelzem, hogy a búcsúmisénken ünnepélyesen is köszöntjük őt. Azt is hozzáteszem, hogy a képviselőtestületi tagsága nem
ért véget, továbbra is tagunk marad, és gondnoki teendőiben is számítok rá a jövőben is. Isten éltesse!
+ A Képviselőtestület új világi elnöke Hengánné Gogola Gabriella lett, hálásan köszönöm, hogy elvállalta ezt a feladatot.
+ A Képviselőtestület a Főegyházmegyétől kapott szabályzatmintát átdolgozva, helyi körülményeinkhez szabva, új urnatemetőszabályzatot fogadott el. A szabályzatot a Plébánia honlapján rövidesen közzétesszük.
+ A Ferences templomban ma, vasárnap délután 5 órakor imádság, és játékos programok lesznek Páduai Szent Antal tiszteletére,
várják az óvodás és iskolás korú gyermekeket szüleikkel. Részletek a Harangszóban.
+ Dr. Gaál Endre atya70. születésnapja alkalmából emlékkönyv
jelent meg Gaál atya tiszteletére, benne különféle, elsősorban biblikus teológiai témájú írásokkal. Jómagam nagyon izgalmasnak találom pl. Dr. Kocsis Imre professzor úr írását, amiben a lukácsi
„Boldogok vagytok ti szegények” és a mátéi „Boldogok a lelki szegények” mondást veti össze. Gaál atya miatt is, a cikkek belső érdekessége miatt is jelzem, hogy a könyv a Plébánia irodájában
megrendelhető.
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 Padányi Emmát, Speier Dénest és Speier
Dórát.
A héten temettük Pusztaszeri Kornélné Valériát, Mikler
Ferencné Klárát és Molnár Lászlót.
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

