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Heti elmélkedés - rovat
A betegek kenetéről egyháztörténelmi szempontból
Egyháztörténelmi szempontból talán azt a legfontosabb hangsúlyozni, hogy a betegek kenete nem „utolsó kenet”. Tény, hogy a II. Vatikáni
Zsinat előtt ez volt a szentség hivatalos neve is. A Középkor óta úgy szemlélték ezt a szentséget, mint fölkészítést a közelgő halálra. Természetesen mindig is előfordult, hogy valaki fölépült az „utolsó kenet” fölvétele után, akár éppen ennek a hatására, és így élete folyamán többször is
fölvette, de ezt az egyházi szemlélet afféle „balesetként” kezelte. Ma ez a reményünk. Többek között azért ajánljuk a betegek kenetének a
fölvételét, mert ezáltal is gyógyulást remélünk a súlyos betegségben. Ebben a reményben szolgáltatjuk ki csoportosan is, idős és beteg hívőknek
évente egyszer, betegek világnapján. Ennek megfelelően kénytelen vagyok tiltakozni az ellen a szólás ellen, hogy „ne orvost hívjanak, hanem
papot”. Papot akkor kell hívni, amikor látjuk, hogy egy orvosnak komoly, életbevágó munkája lesz velünk.
Harmai Gábor plébános
beszámoló
Kivonat az év végi Hálaadáson elhangzottakból I.
A szentségi életünk számai 2016-ban a korábbi évekhez hasonlítanak, van jó hír is, rossz is.
Aminek szentségi életünk szempontjából kifejezetten örültem, az az,
hogy a szentmiséink látogatottsága határozott növekedést mutat.
Csak közvetetten utalnak erre a perselybevételek, de a Belvárosban
10%-os növekedés volt, a Vízivárosban 15%-os.
A keresztelések száma sajnos visszaesett a tavalyi 63-ról 56-ra, amit
a temetések jócskán megelőztek: tavaly 57, idén 66 temetésünk volt.
Összesen 22 első áldozónk volt, most 19-en készülnek.
Bérmálkozókból is összeállt egy csapat, akiket Pünkösdkor a Bazilikába küldünk.
A házasságkötések száma a tavalyi 21-ről visszaesett 19-re, ez lehetne acélosabb, mert már a tavalyi év is elég gyönge volt.
Biztatom a testvéreket, hogy használják rendszeresen a Plébániákon
elérhető gyóntatási lehetőségeket. 2017-től átállok arra, hogy péntekenként fél 7-től gyóntatok a Belvárosban. A Vízivárosban akkor
van gyóntatás, ha Frankó Tamás prefektus atya vállalja a szentmisét,
a Belvárosban szinte mindig meg tudjuk oldani a fél 12-es szentmisén. Ha esetleg nincs gyóntató pap, a gyónást tervező hívő jöjjön be
bátran a sekrestyébe, a miséző pap szívesen meghallgatja vagy azonnal, vagy egyeztetett időpontban!
A hétköznapi szentmisék látogatottsága valamelyest javult, néhányan aktív korú hívünk meghallotta a tavaly szilveszteri biztatást,
ezért megismétlem: egyrészt fontolják meg, így év végén, hogy
2016-ben hány estéjüket töltötték 7 óra tájban értelmesebb, vagy sürgősebb programmal, mint a szentmise! Nyilván van egy csomó
konkrét élethelyzet, amikor este 7-kor dolog van és kész – nem is ezt
vitatom. Csak úgy képzelem, vannak más élethelyzetek is… Másrészt arra biztatnám Önöket, hogy szedjék össze a halottaikat halálozási dátum szerint! A szentmiselátogatás az egyik dolog, amit az
egyház ősi tradíciói szerint megtehetünk halottainkért. Értünk gyermekeink akkor fogják megtenni, ha átadjuk nekik ezt a szokást. Szóval ha halottaink évfordulói kapcsán eljövünk szentmisére, hiszem,
hogy Isten bőséges áldásában részesülünk. (folyt.)
Harmai Gábor plébános

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
HIRDETÉSEK
+ Az idei Ökumenikus Imahét vasárnap, január 15-én 17 órakor
kezdődik az Esztergom-Kertvárosi Szent István Templomban. Igét
hirdet Ágoston Csaba református lelkész.
Figyelem, a következő héten este 6 órakor kezdődnek az alkalmak,
templomunkban az esti szentmisék ezért elmaradnak:
- Január 16. hétfő 18.00 óra: Evangélikus templom
(Igét hirdet Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Kar
titkára)

- Január 17. kedd 18.00 óra: Református templom (Igét hirdet Dr.
Harmai Gábor plébános)
- Január 18. szerda 18.00 óra: Esztergom-Vízivárosi Templom
(szolgálnak a felekezetek püspökei, elöljárói)
- Január 19.csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom (Igét
hirdet Révfalviné Budai Julianna református lelkésznő)
- Január 20.péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői Templom (Igét
hirdet Ágostonné Apáti Gabriella református lelkésznő)
- Január 21. szombat 18.00 óra: Görög katolikus templom
Református templom (Igét hirdet Klimentné Ferenczy Andrea
evangélikus lelkésznő)
- Január 22. vasárnap 18.00 óra: Bazilika (Igét hirdet Fehérvári
Lajos plébános)
Ha valaki nem tud minden alkalommal eljönni, kérem, hétfő és
szerda este törekedjék különösen arra, hogy szabaddá tegye
magát!
+ Vízkereszt ünnepétől szokás a házak, lakások megáldása. Akik
ezt kérik, azok szíveskedjenek a plébános atyával időpontot egyeztetni.
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:
tanítási időben, hétfőnként: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros)
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
minden péntek: 18.30-18.55: gyóntatás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás

Az elmúlt héten kereszteltük Putz Péter Andrást.
Az elmúlt héten temettük Kassai Ferencet.
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

