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Heti elmélkedés - rovat
A betegek kenetéről szentírási szempontból
Jézus maga sok beteget meggyógyított, kezét rájuk téve (vö. pl. Lk 4,40). Az apostolok – nyilván az ő rendelete alapján – olajjal kenték meg a
betegeket, amikor Jézus kettesével elküldte őket maga előtt (Mk 6,12-13). Mindez számunkra, késői tanítványok számára is biztatás: Jézusnak
van gyógyító akarata az emberek számára, és ezt látható jelek fejezik ki. Megnyugodni ebben a gyógyító akaratban kell. Nem kell kétségbeesnünk súlyos betegségünkben, kérhetjük Isten gyógyítását, és ebbe az imádságba foglaljuk bele az emberi orvostudomány elfogadását is, hiszen
az emberi orvostudomány is Isten ajándéka. Az orvosokra is áll, hogy semmi hatalmuk nem volna fölöttünk, ha onnan föntről nem kapták volna
(vö. Jn 19,11).
Isten gyógyító akarata azonban az egész emberi egzisztencia felől értendő: nem csak beteg szerveinket akarja gyógyítani, hanem beteg, bűntől
sebzett személyiségünk, szívünk egészét. Ezért mondja Szent Jakab levele, hogy „A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr
felsegíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,15)
Ugyancsak az emberi egzisztencia egészére tekint Krisztus Urunk imádsága a Getszemáni kertben: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a
kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.” (Mt 26,39) Lesz olyan kehely a mi életünkben is, amit mindenestül ki kell
innunk, de azt is az emberszerető Isten kezéből kapjuk, akinek volt hatalma Jézust föltámasztani a halálból.
Harmai Gábor plébános
elmélkedés advent 1. hetében
Valamit, vagy valakit várunk?
Az új egyházi év bűnbánati időszakkal kezdődik, Jézus születésének
ünnepére készülünk. Talán ha nem tartanánk számon az adventi heteket, minden bizonnyal akkor is észrevennénk az év utolsó heteiben
környezetünk változásait: üzletek feldíszített kirakatait, kereskedelmi hirdetések áradatát, pénzintézetek rendkívüli hitelkínálatait.
Miközben egyik gyertyát a másik után gyújtjuk az adventi koszorún,
csak a környezetünk alakul át, vagy bennünk is változni kezd, ami
változásra szorul? Hajlandóak vagyunk-e arra a változásra, amelyet
apró, szinte észrevehetetlen kis lépésekkel is el tudnánk kezdeni?
Advent csak hangulatkeltés, hangulatváltozás számunkra, vagy felismerése annak, hogy mi is tehetünk valamit, vagy még többet az
Isten országáért? Karácsony ünnepében az iskolaszünet és a munkaszünet a fontos, vagy a Megváltó érkezése, aki örök időkre összetartozóvá tette az Isten- és az emberszeretet követelményét?
Advent időszaka komoly számvetés ideje, már csak ezért sem lehet
passzív, tétlen várakozás. Átgondolása és megértése annak, hogy az
embertársak iránt gyakorolt szolgáló szereteten keresztül mutatkozik
meg istenkapcsolatunk minősége és értéke. „Amit egynek tesztek a
legkisebbek közül, nekem teszitek” (Mt. 25, 40).
A Szentírás szép és tanulságos példákon keresztül tanít. Lukács
evangéliumának tizenkilencedik fejezete elbeszéli Zakeus történetét.
Minden adva van benne, ami a változáshoz, a megtéréshez szükséges: Zakeus szíve kész a bűntől való szabadulásra, lelke befogadó,
nem tolja el magától Jézus segítő kezét. Bizalma feltétlen az Úr iránt
és belátja, hogy tévúton járt. Bűnbánatot gyakorol, sőt megkárosított
embertársai felé jóvátételre is hajlandó.
Advent tehát, mint bűnbánati időszak a döntések ideje is. Zakeus
döntése nem csak példa számunkra, hanem a járható utat is megvilágítja nekünk örök célunk felé. Zakeus megmenekült, és ezt Jézus
sem hagyta szó nélkül: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra” (Lk.
19, 9). Zakeus várt valakit. Tett azért, hogy lássa az Urat: felmászott
a fügefára. Észre akarta venni Jézust, minden áron kereste a találkozás lehetőségét és nem szalasztotta el az új emberré válás alkalmát.
Tegyünk mi is hozzá hasonlóan, kiváltképpen most, advent kezdetén.
Szalay Zoltán, hit- és etikatanár
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HIRDETÉSEK
+ A karitász gyűjtés eredménye a Belvárosban 72 905 Ft, a Vízivárosban 147 675 Ft volt.
+ Hétfőtől szombatig reggel 6 órakor lesznek roráte-szentmisék
a Belvárosi Templomban. Az esti szentmisék a Belvárosban elmaradnak. Szintúgy elmarad a szerdai zsolozsma is.
+ A második adventi gyertyát szombaton délután 5 órakor gyújtja
meg Ágoston Csaba parókus úr a Széchenyi téren.
+ A triduumot december 11 és 13 között, vasárnaptól keddig Csépányi Gábor atya fogja tartani, a szeminárium új spirituálisa este 7
órakor. Ezeken a napokon a roráték elmaradnak. Kérjük, hogy akik
a gyermekprogram lehetőségét igénybe szeretnék venni fél 7-től
fél 9-ig, jelezzenek vissza szentmisék után a sekrestyében, vagy a
zozmancs@gmail.com címen: melyik napon, hány gyermek, hány
évesek.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:
Hétfő-Szombat: reggel 6 óra, roráte
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:
tanítási napokon hétfőnként: 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)

Az elmúlt héten temettük Angyal Miklósnét.
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

