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Heti elmélkedés - rovat
A házasság szentségéről dogmatikai szempontból
A házassági szövetség a teremtés rendjéhez tartozik. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és az emberiség újabb nemzedékei férfiak
és nők közös tevékenysége által fogannak és nőnek föl. Természetesen nem akarok senkit bántani, akinek saját életében ez nem így valósult
meg vagy akit a szülei nem így neveltek föl –végülis én magam sem kötöttem házasságot különféle további keresztény megfontolásokból,
de az is tény, hogy Isten kegyelme sokféle emberi hiányt pótolni képes. Isten kegyelmének eredeti megnyilvánulása azonban ez a teremtő
szándék.
Ez azt jelenti, hogy pogányok és zsidók az egyház szemében teljesen rendben levő házasságokat köthetnek. Szentség vagyis Jézus Krisztus
látható jele a keresztény házasság lehet, amelyben a felek boldogságukat Jézus Krisztus áldásának élik meg, esetleges nehézségeiket Istentől
kapott próbatételnek, és erről készek tanúságot is tenni.
Harmai Gábor plébános
Játék! Játék! Játék!
Több nap, mint kolbász
Az Esztergom-Belvárosi Plébánia „Több nap, mint kolbász” címmel
internetes szerepjátékot szervez. Külső támogatóink az Esztergomi
TESCO áruház és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
A játékban különféle szerepeket vehetünk föl, és missziókat kell teljesítenünk. Szerepek:
„Rászoruló”: Rászorulók akkor lehetünk, ha jövedelmünk alatta marad a Magyar Élelmiszerbank által meghatározott jövedelemhatároknak. Ebben az esetben két missziót teljesíthetünk:
- Élelmiszerátvétel: meghatározott időpontban el kell jönni a Plébániára, át kell venni a TESCO-ból rendszeresen elszállított, lejárat
előtti élelmiszerekből álló élelmiszeradományt, és jól kell belőle
lakni.
- Táplálkozás Isten Igéjéből: vasárnaponként el kell jönni a szentmisére, és meg kell emlékezni Isten nagy tetteiről.
Mivel sajnos nem lehet mindenki „Rászoruló”, a játék másfajta szerepeket is kínál:
„Segítő”: A segítők lehetséges missziói a reggeli, és esti élelmiszerszállítás, a TESCO-ból a Plébániára, továbbá a kiosztás. Vannak
még sajátos missziók, pl. az „adminisztráció”, de azt külön mutatjuk
be érdeklődő játékostársaknak.
Ezen kívül a „Táplálkozás Isten Igéjéből”-misszió nekik is nyitott.
Mivel több nap, mint kolbász, egy Segítő egy héten lehetőleg csak
egy missziót teljesítsen, bár amíg nincs elég játékostárs, többre is
szükség lehet. Aki egy missziót vállal, annak feladata a vállalást a
játékostársakkal megosztani, és a missziót végrehajtani.
Mivel több nap, mint kolbász, ezért itt a földön végleges győzelemről nem beszélhetünk, csak győztes állapotról. Győztes állapot pl, ha
egy Rászoruló jól lakik. Szintén győztes állapot, ha egy Segítő azzal
megy haza, hogy tett valamit rászoruló felebarátaiért. A Plébánia akkor van győztes állapotban, ha elég sok játékostárs összegyűlik, és a
játék pörög.
A végső győzteseket Isten fogja kihirdetni a maga idejében.
Aki részt akar a játékban venni, küldjön bejelentkező üzenetet a
harmaig@gmail.com e-mail címre!
Játsszunk „Több nap, mint kolbász”-t!
Harmai Gábor

meghívó
„Esztergom Magyarország bölcsője”. (Dr. Prokopp Mária)
A Balassa Társaság és az MMM (Malom Művészeti Műhely) közös
rendezésű műsorára hívjuk nagy szeretettel 2016. október 15. szombat 17.00-ra az esztergomi Szent Erzsébet Gimnáziumba (Víziváros)! Mottó: „... Óh, boldog Magyarország!... ” (Dante)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Elkészültek az altemplomban lévő kripta új urnafalai. Nézzék
meg bátran: az elhunytakhoz méltó, szép kivitelű urnafal készült
el. Aki elhunytját szívesen temetné a templom keresztje alá, annak
ajánljuk ezt a lehetőséget.
+ Jövő csütörtökön délután 3 órakor szeretettel várják a Testvéreket a Nyugdíjas klubba
+ Hétfőn és pénteken 18.30-tól októberben Rózsafüzért imádkozunk a Szűzanya tiszteletére.
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)

Az elmúlt két hétben kereszteltük Kardos Flóra Lénát, Horváth
Antóniót és Kósa Hellát
Az elmúlt két hétben temettük: Szentkirályi Károlyt
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

