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XX. évf. 29.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. október 16. 

Heti elmélkedés - rovat 
A házasság szentségéről egyháztörténelmi szempontból 

A házasság megkötéséről az egyház másfél évezreden keresztül lényegében csak tudni akart. Tehát ha két család megegyezett egymással, 
ami vagy megelőzte vagy követte a fiatalok egymásra találását, és megünnepelték a  házasságkötést, akkor az egyház elvárta, hogy ezt a 
tényt a templomban is hirdessék ki. Ennek megtörténte után az egyház is úgy tekintett az ifjú párra, mint házaspárra. 
A pap jelenléte az ünneplésen dicséretes volt, de nem volt kötelező. Azért ajánlásként már nagyon régről vannak katolikus házasságkötési 
liturgiák, ezek középpontjában vagy a gyűrűk cseréje állt, vagy a házassági eskü, tehát a mai jelképes szertartások, amelyek a házasságkötés 
tényét megvilágítják. 
Fordulatot a Tridenti Zsinat hozott, éspedig lényegében az akkori államok nyomására. Az államok papírokból tudni akartak arról, hogy kik 
házaspárok az alattvalók közül. Ezért elvárták az egyháztól az anyakönyvezést. Az egyház pedig arra jutott, hogy a házasság, mint szentség, 
megköveteli a katolikus templomot, mint helyszínt, és az egyház hivatalos tanújaként a pap (vagy diakónus) jelenlétét. Ez a szabály 
természetesen csak akkor él, ha legalább az egyik fél katolikus. Nem katolikusok továbbra is saját környezetük szokásai szerint köthetnek 
házasságokat. Harmai Gábor plébános 

Érdekesség 
Miért „particédula” a gyászjelentés? 
Egy gyászoló kérdezte meg tőlem, de igazából engem is mindig ér-

dekelt ez a furcsának ható szó, ami első hallásra nem illik a gyász 

méltóságához. Végülis utánazéztem. 

A mi szavunk a francia „lettre de faire part” - fordítása. Azért „cé-

dula”, mert levélnek mégsem mondható, és azért „parti”, mert a fran-

ciák ezt a kifejezést használják minden családi ünnepre: „részvételi 

levelet” küldenek keresztelőre, esküvőre, és temetésre is. 

Ami bennünket, magyarokat illet, ha belegondolunk, a particédulára 

adott válaszunk a „részvétnyilvánítás”. Ennek megfelelően a francia 

szó tartalmi fordítása a „részvétfelhívás” lehetne. 

Be kell azonban vallanom, hogy én a „particédula”-szóval is ki va-

gyok békülve. Aki „parti”-t ad, az részvételre szólít föl. Miért csak a 

másik örömében kellene részt venni? A bánatában miért nem? Ha 

pedig az emberi partik, azaz magyar nyelven zenés-táncos mulatsá-

gok a temetőben érnek véget, hát jusson eszünkbe egyrészt a közép-

kori „haláltánc”-gondolat, másrészt meg az, hogy Krisztus Urunk is 

részt vett örömünkben és bánatunkban egyaránt. Ha gyász ér minket, 

imádságban küldjünk neki elsőként particédulát! Harmai Gábor 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövőre is lesz Belvárosi és Vizivárosi családos tábor, aug. 3-6. 
között. Helyszínként egy szebb, komfortosabb táborhelyet talál-
tunk Kismaros Csattogó-völgyben, szűk egyórányi autóútra Esz-
tergomtól. Az ár az ideinél egy kicsit magasabb: felnőtteknek (16 
év felett) 17.000 Ft a szállás teljes panziós ellátással, gyerekeknek 
15.000 Ft. Ezek az árak faházakban történő elhelyezésre vonatkoz-
nak, és magukban foglalják az utolsó napi ebédet is, ami alapve-
tően nem jár. Van lehetőség sátorozásra is, ez némileg csökkenti 
az árat.  A felszereltség jobb, a körülmények sokkal modernebbek, 
szebbek, mint Pusztamaróton, A hely ugyanolyan szép fekvésű. A 
térítési díj olyan 20%-kal magasabb, nyilván a pontos igények 
függvényében, de kicsit magasabb előleget kérnek, ezért a jelent-
kezőktől most családonként 15 eFt-t kérünk. 

Tudnunk kell a pontos létszámot, és csak egy-két hetünk van a 
szerződésig, különben kiadják másnak. Kérjük ezért, hogy legké-
sőbb a jövő hétig adjanak választ, akik jönnének, és mielőbb fizes-
sék be az előleget is! 
+ Múlt héten hirdetett „játékomra” még mindig önkénteseket ke-
resek, vagyis szeretettel várok olyan személyeket, akik heti kb. 
egy-másfél órát rá tudnak szánni vagy reggeli kenyérszállításra 
vagy esti zöldségszállításra a TESCO-ból a Belvárosi Plébániára, 
vagy mindennek a kiosztására rászorulók felé. 
Aki részt venne ebben a munkában, az kérem, küldjön egy e-mailt 
a harmaig@gmail.com címre! 
+ Hétfőn és pénteken 18.30-tól októberben Rózsafüzért imádko-
zunk 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 hétfő: 9:00-10:00: szentségimádás (Víziváros) 
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 héten kereszteltük Kiszel-Nelhiebel Balázst. 
Az elmúlt héten temettük Köpödi Mária Magdolnát, Kreiter 
Józsefet és Nagy Ferenc Bélát. 
 

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 


