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Heti elmélkedés - rovat
A házasság szentségéről gyakorlati szempontból
Házasságra az a pár érett, akik büszkén gondolnak a másikra, mint jövendő (némileg rosszabb esetben meglévő) gyermekeik édesanyjára
vagy édesapjára. Keresztény kötelességem leírni akkor is, ha ez a mai világ szellemének erősen ellentmond, hogy teljes szexuális kapcsolatra
is ilyen párok (volnának) érettek. Azért minden pár szentségi házassága öröm, azoké is, akik nem teljesen így készültek föl az előttük álló
évtizedekre.
Ha ez a termékeny szerelem fönnáll a pár két tagja között, akkor Isten is, az egyház is sürgeti őket: házasodjanak össze! Legfőbb gyakorlati
teendő megkeresni a plébánosukat, vagy ha más templomban kívánnak házasodni, mint ahol laknak, annak plébánosát. A többit majd az
illető elmondja.
Fontos gyakorlati kérdés, hogy az egyház nem másfél millió Ft-ot szeretne kihúzni közös életük kezdetén álló párok zsebéből. Nem a
házasságkötés egyházi oldala a drága. Szentségi házasságot lehet kötni két világi tanúval is egy plébános színe előtt egy amúgy üres
templomban. Ha a pár mégis ünneplést szeretne, az igazából szép dolog, teljesen rendben van. De ha násznép vagyunk egy mennyegzőn,
akkor tényleg nyúljunk a zsebünkbe, és akár komolyabb közvetlen pénzadománnyal is segítsük a fiatalokat, ha pedig a saját esküvőnkről
kezdünk álmodozni, akár merjük ezt kérni! Nyilván ostobán nézne ki egy karácsonyfa alatt 5-6 különböző méretű pénzes boríték, de egy
életkezdetkor ez igenis helyénvaló. Senki ne attól féljen a házasságkötéskor, hogy magába ebbe az ünnepbe fog belerokkanni anyagilag.
Harmai Gábor plébános
beszámoló
Élelmiszerosztás októberben (2. rész)
Érdekesség, hogy eredetileg több szervezettel is összefogtunk, a Határtalan Szív Alapítvány mellett, és a plébánia voltaképpen csak a
hétvégéket vállalta el. Mára egyedül a Határtalan Szív tart ki. Semmi
szemrehányás nincs bennem: tényleg azt gondolom, hogy mindenkinek föl kell mérnie a realitásait. Nagy reménységem viszont, hogy
a Boldog Ceferino Alapítvány novembertől sikeresen bekapcsolódik
a munkába, és átveszi a hétfőt tőlünk.
Nagy siker, hogy két önkéntes adminisztrátorunk naprakészen tartja
a folyamatos beszámolót az Élelmiszerbank felé. Hatalmas köszönet
nekik!
Hasonló csöndes adminisztratív háttérmunka az új rászorulók kikérdezése, igazolványok kiállítása, ill. adott esetben a családlátogatás.
Köszönjük, Isten fizesse meg! Ez nem kizárólagos feladat, ha valaki
tudja mondjuk a szomszédjáról, hogy rászoruló, jelezze, megbeszéljük, és kapni fog egy igazolványt. De a rászorulók ellenőrzése folyamatos szolgálatként más nagyságrendű feladat, mint egy-egy ember
alkalmi bejelentése. Ebben is „több nap, mint kolbász”.
Az osztók mellé diákokat lenne jó nagyobb számban varázsolni, igazából nem is értem, miért nem mozdulnak rá nagyobb számban erre
a lehetőségre, hiszen simán összehozhatják vele az érettségihez
szükséges 50 óra közmunkát... Több iskolában hirdettük a dolgot, de
néhány szülő mellé fölsorakozó diákon kívül a többi néma csönd...
Fontos adminisztratív feladat lesz egy ismerkedő estét összehozni a
segítők között. Egy hálaadó szentmisére gondoltam, és utána egy
svédasztalos beszélgetésre a Nagyteremben, de minden ötletet örömmel várok.
Harmai Gábor

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Most vasárnap Böjte Csaba gyermekei részére gyűjtünk a sokéves szokásunk szerint. Élelmiszeradományokat is hálásan köszönünk, melyet a templomba kitett gyűjtőládában fogadunk.
+ A Szent Erzsébet napjához kötődő Országos Karitász gyűjtés a
jövő vasárnap lesz. A Belvárosi Plébánia szokása szerint ezen a
napon osztjuk az Erzsébet-kenyereket is. Gondoljunk a rászorulókra!

+ Béri Renátó karmelita atya november 19-én 10 órától a Mindszenty iskola dísztermében tart előadást. Címe: A Belső Várkastély. Jelentkezni a lelkigyakorlat.net oldalon, vagy a 06,20 574-5268 telefonszámon.
+ Jövőre is lesz Belvárosi és Vizivárosi családos tábor, aug. 3-6.
között. Tudnunk kell a pontos létszámot, kérjük ezért, hogy akik
jönnének, jelezzék, és akik tehetik, már az előleget is fizessék be!
+ Az egyházmegyei diakónus-jelöltek lektorrá avatását nálunk, a
Belvárosi Plébániatemplomban fogja végezni Dr. Székely János
segédpüspök úr ma, november 13-án. A szentmise du. fél 4-kor fog
kezdődni.
A lektorrá avatás az első szentelési lépcsőfok, imádkozzunk az
avatás előtt állókért, különösen a plébániánkhoz kötődő személyekért: Gyurácz-Németh László karnagy úrért, Lesták Zoltánért és
Tóth Lászlóért.
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: 7:45-8:45: 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)
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

