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Heti elmélkedés - rovat
A házasság szentségéről liturgikus szempontból
A házasságkötés legfontosabb liturgikus mozzanata talán az, amikor papi stólát csavarok az ifjú pár összefonódott kezeire. Kifejezi ez azt,
hogy a házasságkötés során maga a pár működik Krisztus papjaként, ők hozzák létre a szentséget: átadják önmagukat a párjuknak, és
önmaguk által végső soron Krisztust. Egy házaspár másképp keresztény, mint két egyedülálló, mások a feladatai, mást vár tőlük nem csak
a társadalom, hanem végső soron Isten is.
A házasság az emberhez méltó termékenység ünnepe. Egy férfi úgy lehet termékeny, ha megtermékenyít egy asszonyt. Egy asszony úgy,
ha megtermékenyül egy férfitól. Ez a biológiai folyamat akkor emberhez méltó, ha mindkét fél szabad, szeretik egymást, és tartósan
elkötelezettek. Tény azonban, hogy van egy életből vett sorrend, amit a liturgia követni kíván. Egy asszony akkor fogadhatja el a kiválasztást,
ha egy férfi kiválasztja. Ezért mindig a vőlegényt szólítjuk meg először, és mindig a menyasszonyé az utolsó szó. A kérdések és a
mondanivaló azonban lényegében azonos.
Harmai Gábor plébános
Szomorú hír
Vandál lopás - Uram irgalmazz!
A Belvárosi Temető fölötti Kálvárián valaki ellopta az első stáció
domborművét. Nem puszta vandalizmus volt: az egész domborművet kiemelték, és el is vitték.
Vasárnap tettem rendőrségi följelentést, azóta is gondolkodom, kinek a vitrinjéből hiányzott egy „Pilátus halálra ítéli Jézust”?
A tettesért, hogy jobb belátásra térjen, és egész hívő közösségünkért
keresztutat hirdetek a Kálváriára 28-án, pénteken du. 3. órakor.
A szokásos módon, a Jó Pásztor Kápolnánál gyülekezünk, és különös figyelmet kap most a szegény, meggyalázott I. stáció.
Aki jó fotósnak érzi magát, az kérem, hozzon magával fényképezőgépet, és fotózzuk le a többi stáció domborműveit, hogy a pillanatnyi
állapotot rögzíteni lehessen.
Emlékeztetek arra a korábbi fölvetésemre is, hogy jó volna, ha egyegy esztergomi család egy-egy stációt örökbe fogadna, és gondozna.
Az ezzel kapcsolatos jogi előkészítő munka most zajlik.
Harmai Gábor
meghívó
Könyvbemutató a Városi Könyvtárban
Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 24-én, hétfőn 17 órakor Cseszka Éva: „Esztergom 1956” című könyvének bemutatójára.
Ezzel egyidőben látható a tárlókban az „Ezerkilencszázötvenhat, Te
Csillag!” című kiállítás, valamint október 25-én, délelőtt tíz órától
kerül megrendezésre a Vármúzeum Lovagtermében az „1956-os forradalom és szabadságharc Esztergomban” című történelmi vetélkedő, ahol 7 középiskola 13 csapata méri össze tudását. (Ezen a napon a könyvtár zárva tart!) A rendezvény nyilvános, izguljunk együtt
a diákokkal!

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Városi megemlékezés lesz a Sötétkapunál elkövetett 1956-os
vérengzés áldozatainak a tiszteletére a hatvanadik évfordulón, október 26-án, este 6 órakor a helyszínen. A megemlékezésen ökumenikus imádság is lesz, a református és az evangélikus kollégával
közösen.

+ Ellopták a Belvárosi Temető fölötti Kálvária első stációjának
domborművét. Engesztelésül keresztutat hirdetek október 28-án,
pénteken délután 3 órakor a Jó Pásztor Kápolna mellé.
+ Jövőre is lesz Belvárosi és Vizivárosi családos tábor, aug. 3-6.
között. Tudnunk kell a pontos létszámot, kérjük ezért, hogy akik
jönnének, jelezzék!
+ 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 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 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 Erdélyi-Cserép Leó Marcelt
Az elmúlt héten temettük Kuti Istvánt
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

