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Heti elmélkedés – rovat
A betegek kenetéről gyakorlati szempontból
A betegek kenetét kérjük bátran a magunk számára, ha rossz híreket kapunk. Egyszer egy szép napon a legtöbbünk egy súlyos betegség
diagnózisával fog hazajönni az orvostól, mondjuk egy rákkal, vagy más életveszélyes kórképpel. Azon a napon keressük föl bátran a plébánosunkat, és kérjük a megerősítő szentséget: a betegek kenetét! Kérjük azzal a hittel, hogy a testi gyógyulásunkért imádkozunk, de azzal a
hittel is, hogy az is rendben van, ha Isten másképp dönt.
Hasonlóképpen, beteg szeretteink számára se akkor vessük föl, hogy érdemes lenne papot hívni, amikor már tényleg a halálán van, hanem
akkor, amikor az első rossz hírt megkapja.
Másik természetes helyzet, amikor a betegek kenetét bátran kérhetjük, ha súlyos krónikus betegséggel kell együtt élnünk, vagy egyszerűen
megöregedtünk, és eljön a Betegek Világnapja. Ekkor, évente egyszer csoportosan is kiszolgáltatják a plébániák ezt a szentséget.
Azért az is fontos, hogy komolytalan betegséggel ne kérjük. Ha személyes példámról vallhatok – az elmúlt években végigkísérték a hívek
ilyen-olyan problémáimat – nem kértem a betegek kenetét a felnőtt mandulaműtétemkor, és akkor sem, amikor szalagszakadásom volt, és
műteni kellett. Mindkét esetben aláírtam a nyilatkozatot, hogy nem haragszom meg, ha belehalok a műtétbe, de lelkem mélyén egyik esetben
sem hittem el, hogy valódi életveszélyben leszek. Azt hiszem, ez a döntő. Azért a határon éreztem magam, ha még valami komplikáció
tényleg megijesztett volna, akkor már „papot hívok”.
Hölgyek esetében hasonló határhelyzet a várandósság. Az ugyebár nem betegség, tehát nem „jár” rá a betegek szentsége. Viszont veszélyeztetett terhesség esetén bátran lehet kérni!
Az is egy gyakorlati szabály, hogy egy éven belül ne kérjük többször. Imádságban hivatkozzunk Isten előtt arra, hogy megkentek bennünket
a szent olajjal, kérjük a gyógyítását!
Harmai Gábor plébános
köszönet
Plébániaközi farsang a Szent Adalbert Központban
Kedves Erősék, Tóthék, Hertelendyék, Dévényiék, és mindenki, aki
hozzátett hajszálnyit is a farsanghoz!
Nagyon szépen köszönöm a munkátokat, igyekvéseteket, áldozataitokat, időtöket, energiátokat, amit csakis miértünk, a közösség tagjaiért beletettetek ebbe az ünnepbe.
Mégha nehéz is volt, és sietve kellett tenni-venni, nagyon hálásak
vagyunk. Azoknak is, akik még fáradtan is, elfoglaltan is nem sajnálták jelenlétükkel fényezni a farsangi estét.
Sokszor esem én is abba a hibába, hogy olyan természetesnek veszem azt, ami nem az.... Még egyszer hálás vagyok nektek, a szeretőgondos munkátokért, és igyekvésetekért.
Nagyon jó hogy nálunk még van összetartás.
Rimaszéki Rita

HIRDETÉSEK
+ Ifjúsági Alpha indult a Belvárosi Plébánián. Az Alpha beszélgetéseket jelent hitről, Istenről, életről. A szervezők filmvetítéseket
is tartanak, és azok alapján zajlanak a beszélgetések.
+ Szeretettel várjuk azon szabad állapotú fiatal férfiak jelentkezését, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt 017. április 1-jén az esztergomi Szemináriumban nyílt napra!
Hogyan és hol élnek a kispapok? Miből lesz a cserebogár? Ilyen és
ehhez hasonló kérdésekre kaphat választ a 18-35 év közötti érdeklődő. Előzetes jelentkezés szükséges, legkésőbb március 12-ig
Csépányi Gábor atyánál (gabcsep77@gmail.com).
Korkedvezmény: érettségi közelében lévők jöhetnek.
Ez még nem felvételi és nem is szentelés! Aki komolyan gondolkozik rajta, még nem hozott végleges döntést, az jöhet!
A program célja: segítség a jó döntéshez. Tanúságtételek, beszélgetések lesznek...
+ 5 gyermekes családnak, 20 négyzetméteres szobába lenne
szükség szőnyegre, maradék padlószőnyegre. Illetve mivel most

31 négyzetméteren lakik a 7 fős család, egy emeletes ágyra is szükség lenne. A legkisebb gyermek 2 éves, az édesapa az Eszköznél
dolgozik. Nem tudták rendesen kifűteni az albérletet, ezért átköltöztek egy kisebb lakásba, amit viszont nagyon elhanyagolt állapotban hagyott ott az előző lakó.
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998
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: 18.30-18.50: gyóntatás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás

Az elmúlt két hétben temettük: Kovács Miklósnét, Viola
Józsefnét, Szvoboda Dezsőt, Szentgyörgyi Pálnét, Felföldi
Bélánét, Ispán Jánosnét, Mekler Rozáliát
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: Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia
Loyolai Szent Ignác Templom Esztergom

