
 

   

H a r a n g s z ó - m e l l é k l e t
  

XX. évf. 26.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. szeptember 18. 

Heti elmélkedés - rovat 
A házasság szentségéről dogmatikai szempontból 

Az egyház hét szentségét jól meg lehet úgy közelíteni, hogy a három beavató szentség: a keresztség, a bérmálás és a szentáldozás 
mindenkinek szól, míg a többi: a gyónás, a házasság, a betegek kenete és az egyházi rend szentsége sajátos életállapotú keresztényeknek. 
Sajátos életállapot, ha bűnösök vagyunk, erre van a bűnbánat szentsége. Sajátos életállapot, ha szerelmesek vagyunk, erre van a házasság 
szentsége, az is igen sajátos, ha haldoklunk, erre van a betegek kenete, ha pedig hívást érzünk arra, hogy egész életünkkel Krisztus egyházát 
szolgáljuk, arra van a papság szentsége. 
A következő hetekben a házasság szentségéről írok. Szent Ágoston szerint a házasság javai az emberiség számára a gyermek, a hűség és a 
felbonthatatlanság. Ezek miatt kell ezt a szövetséget a láthatatlan Isten látható jeleként, vagyis szentségként fölfogni. 
Isten világos teremtő akarata, hogy gyermekek heteroszexuális párkapcsolatokból származzanak, és e teremtő akaratnak enged az ember 
nem csak akkor, amikor közreműködik gyermekek foganásában, hanem akkor is, amikor emberpárként folyamatosan fölnevelik őket, és 
törekszenek átadni mindazt, ami nekik fontos. 
A hűség java révén Isten ad a házasoknak egy szeretett földi személyt, akivel látható módon tapasztalhatják meg, hogyan szereti őket a 
láthatatlan Isten, és párjuk révén bemutathatják, hogyan szeretik ők az Istent. 
Krisztus Urunk az örökkévalóságot akárhányszor a menyegzős lakoma képével mutatja meg, mivel a vőlegény és a menyasszony menyegzőn 
megélt öröme, a szeretettség és az elfogadottság tapasztalata tükör által homályosan az Istennel szövetségre lépő, boldog örökkévalóság 
előképe. 
A felbonthatatlanság révén a házasság prófétai jellé válik. Krisztus Urunk talán leggyakrabban idézett mondása a Szentírásban, hogy aki 
meg akarja tartani életét, elveszíti azt, és aki el akarja veszíteni, megtalálja azt. A felbonthatatlanság miatt a házasságkötés az addigi élet 
elvesztését jelenti, de egyúttal olyan távlat nyílik benne, amit a házaspár joggal tekint egy új, közös élet kezdetének. Akik házasságot kötnek, 
azoknak az élete onnantól a párjukról is szól, de éppen ezáltal kiteljesedik. 
 Harmai Gábor plébános

meghívó 
A magyarság virágai, a kereszténység virág-szimbólumai 
A X. Ars Sacra fesztivál keretében a fönti címmel tart előadást plé-
bániánkon Lechner Judit az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 
szervezésében szeptember 23-án, 17 órakor. 
meghívó 
Esztergom bemutatása 
Szeretettel hívjuk-várjuk szeptember 19-én, hétfőn 17 órakor a Vá-
rosi Könyvtárba a Pannon Tükör című folyóirat legújabb számának 
bemutatójára, melynek témája ezúttal Esztergom. 
Vendégek: Bene Zoltán, Kaj Ádám, Szemes Péter, Vörös István 
Az est moderátora: Bánhidy Vajk 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Hétfőn délután 3 órakor már zajlik az elsőáldozási fölkészítés, 
de még természetesen lehet csatlakozni. Akinek a gyermeke jönne, 
az egyszerűen hozza el az alkalomra, vagy keressen meg szentmise 
után. A fölkészítések délután fél ötig tartanak, úgy, hogy a tanulás 
mellett az imádság és a közös játék alkalmai is lesznek, ahogy a 
korábbi években is. 
+ Szintén zajlik már pénteken du. 4-kor a bérmálkozási fölkészí-
tés. Alsó korhatár 13 év. Aki már ezt betöltötte, akkor is jöhet, ha 
még nem volt elsőáldozó, vagy nincs is megkeresztelve.  Teendő 
szintén annyi, hogy jöjjön el az alkalomra, és a továbbiakat meg-
beszéljük. 
+ Szeretnék idén is felnőtteknek szóló programokat szervezni.  
+ + A Bibliakör tavaly alapjában sikeres volt, végigelmélkedtük a 
Jakab-levelet. Szívesen folytatnám, érdeklődők keressenek! 

+ + Ha valaki felnőttként szeretne keresztelkedni, elsőáldozó lenni 
vagy bérmálkozni, keressen bátran, megbeszéljük! Bátorításként 
jelzem, hogy egy érdeklődő 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: 18-18.50: gyóntatás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 
 

A héten kereszteltük Penyigei-Manczur Csanádot és Veres Áront 
A héten esküdtek Szabó Tamás és Kossuth Zsuzsanna 
A héten temettük Dinnyés Andrást és Pánczél Máté Péternét 
 

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 


