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Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2017. február 19.

Heti elmélkedés – rovat
A szolgálati papság szentségéről dogmatikai szempontból
A szolgálati papság az apostolok kiválasztásából következik. Teljes értelemben apostolutódok a püspökök. Magam, mint szolgálati pap, a
papság második rendjét birtoklom, munkatársa vagyok a püspökömnek, Dr. Erdő Péter bíboros úrnak. Az ő feladatát szolgálom itt, helyben,
két esztergomi plébánián. Az egyházi rend harmadik fokozatát a diakónusok hordozzák. Míg a szolgálati papok általános helyettesei a
püspöküknek azon a helyen, amit rájuk bízott, a diakónusok konkrét feladatokat kapnak. Ezt a feladatot jelen egyházfegyelem szerint általában a plébánosok közvetítik feléjük, de ez nem szükségszerű: lehetnek a püspökök közvetlen munkatársai is. Szent Lőrinc diakónus pl. az
akkori római pápa pénzügyeinek általános intézője volt. Azok a papi címek, amelyeket ilyen tradicionális püspöki városban, mint Esztergom,
gyakran hallhatunk: káplán, plébános, esperes, kanonok ill. püspökök esetében segédpüspök, érsek, bíboros, netán pápa, magához a papi ill.
püspöki szolgálathoz kapcsolódó specialitások. Míg apostolutódokat a Szentlélek rendelt a püspökök kézföltétele révén, káplánokat, plébánosokat, stb. az egyház állított be, különféle sajátos feladatokra. Sajátos, római katolikus hit ugyanakkor, hogy a római pápa sajátos kiválasztottságának bibliai alapja van: ő úgy viszonylik a többi apostolutódhoz, mint Szent Péter a többi apostolhoz. Sajátos értelemben Szent
Péter utódának tekintendő, és így tiszteljük őt.
Keresztények számára Krisztus a főpap. Ő az egyetlen közvetítő, aki hitelesen közvetíti Isten kegyelmét az emberek felé, és hitelesen viszi
el az embereket Isten színe elé. Krisztus főpapságában minden megkeresztelt részesül. Ebben az értelemben a keresztények papi népet
alkotnak, jelenlétükkel fönntartják az emberiségben Jézus Krisztus emlékezetét. Ezt a jelenlétet teszi láthatóvá a szolgálati papság, amely
örökli az apostolok kiválasztását. A szolgálati papoknak dolguk láthatónak lenni, és liturgikus közösséggé formálni, a világ számára láthatóvá tenni az egyházat. Dolguk továbbá garantálni, hogy lényeg szerint változatlanul ugyanazt az üdvözítő krisztusi hitet hirdesse az egyház,
amíg világ a világ.
Harmai Gábor plébános
célgyűjtés
Szolidaritási gyűjtés a világban működő Hit és Fény közösségek javára
A Nemzetközi Hit és Fény mozgalom szolidaritási fölhívással fordult a magyar közösségekhez, hogy támogassuk a világszerte működő Hit és Fény közösségeket is. A világ nagyon sok pontján gyűlnek össze értelmi sérült gyermeket nevelő családok helyi Hit és
Fény közösségbe úgy, ahogy minálunk is. Nagyon sokan azonban
elképesztő szegénységben. A nemzetközi Hit és Fény garanciát vállal arra, hogy hozzájuk jut el célzottan az az adomány, aminek az
összegyűjtésével többek között a mi Kavics közösségünket bízta
meg.
Kérjük ezért a testvéreket, hogy a következő két hétben az elkülönített központi perselybe ebből a célból adakozzanak.
Isten fizesse meg:
Harmai Gábor plébános

HIRDETÉSEK
+ Gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára jövő vasárnap, február 26-án.
+ Szeretettel hívjuk-várjuk a Köztünk élnek… sorozatunk következő rendezvényére február 20-án, hétfőn 17 órakor, melynek
vendége Mudrák Attila fotóművész lesz. Beszélgetőpartnere
Sinkó Gyula.
+ Ifjúsági Alpha indult a Belvárosi Plébánián. Az Alpha beszélgetéseket jelent hitről, Istenről, életről. A szervezők filmvetítés
ket 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...
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 héten temettük Köcsky Sándort
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

