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Heti elmélkedés – rovat
A papság szentségéről biblikus szempontból
Az talán köztudott, hogy a 12 apostol kiválasztása jelenti katolikus hit szerint a szolgálati papság jézusi alapítását. A 12 apostolt név szerint
is fölsorolja 4 helyen a Szentírás, ami a Jézus gesztusának vitathatatlan fontosságát mutatja: Mt 10,2-4. Mk 3,16-19. Lk 6,14-16. Acs 1,13.
Az apostolok feladatáról Szent Péter beszédét érdemes fölidézni, aki a most ünnepelt Mátyás kiválasztásánál mondja: „szükséges, hogy...
valaki velünk együtt az ő [Jézus] feltámadásának tanúja legyen.” (Acs 1,21b.22b) Az apostolok tehát szemtanúk és vértanúk. Aki Jézus
föltámadását tagadja, az ezt a 12 személyt bélyegzi hazugnak. Az apostolok utódai, a püspökök, e tanúságtétel hiteles közvetítői. Dolguk a
jézusi hit továbbadása. Ebben munkatársaik a szolgálati papok.
Fontos bibliai tény, hogy Jézus nem csak a 12 apostolt választotta ki, hanem kiválasztott 72 tanítványt is, „és elküldte őket kettesével maga
előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült” (Lk 10,1b). Ez azt jelzi, hogy Krisztus Urunk maga is struktúrákban gondolkodott,
amikor bizalmas tanítványait irányította. Túl egyszerű lenne azt mondani, hogy a mai papok a 72 tanítvány közvetlen utódai: ilyesfajta
„jogutódlás” nincs. Azt azonban határozottan gondolja az Egyház, hogy ahogyan Krisztus Urunk kiválasztotta a 72 tanítványt, úgy van joga
minden apostolnak és apostolutódnak is munkatársakat választani maga mellé, hogy a küldetését kiteljesítse.
Hasonlóan gondolkodunk a diakónusokról is. Nyilván nincs diakónusi jogutódlás sem, de ahogy az apostolok Jeruzsálemben kiválasztottak 7
diakónust (vö. Acs 6,5), úgy választhatnak a mai püspökök is ilyen munkatársakat maguk mellé vagy papjaik mellé. Harmai Gábor plébános
a plébánia saját halottja
Édesanyám: Szabó Andrásné szül.: Vincze Jolán emlékére
Szülei nagy örömére, tizedik gyermekként látott napvilágot. Elszántan keresztényi hivatásra pályázott de fizikai adottságai miatt e szándékát meg kellett változtatnia. Ő ezt elfogadta, vállalta az anyaságot
szíve tiszta szeretetével és hitvesi hűséggel. Emellett mindig kereste
az egyház közeli lehetőségeket, ahol hasznossá teheti magát, ahol
Isten szolgáit szolgálhatja.
Énekkari, plébániai tevékenységben való közreműködése feltöltötte,
új erőt adott számára. Ezek voltak az igazi ünnepek. Törékeny, poéta
lelkületű kicsi asszony, kinek a sors korán a kezébe nyomta a kardot
és a pajzsot. Betegségben megrokkant – majd elég fiatalon meghalt – férje mellett családja harcosává kellett válnia három kislánya
nevelő-, védő-, őrző feladatainak ellátása érdekében. Erőn felül vállalta a terheket, példát mutatva gyermekeinek.
Betartotta, de meg is követelte a tisztesség és becsület írott és íratlan
szabályait. Következetes és szigorú nevelése tele volt szeretettel,
megtanította gyermekeit nevetni és sírni. Az egyszerű, tiszta boldogság sugárzott belőle kellő humorral fűszerezve. Vágyott a szeretetre
és az elismerésre. Erejének táptalaja a mindent felülíró hite volt.
Sorscsapásait emelt fővel viselte, soha nem lázadott. A Jóisten akaratát soha nem bírálta. Erősödött minden csapás után. Úgy érezte,
hogy ereje alkalmassá teszi arra, hogy gyengéken segítsen. Ez volt a
célja, mikor a Karitász szervezet szolgálatába lépett és felajánlotta
segítségét. Fellelkesítette ez a feladat, új értelmet kapott élete.
Osztotta a ruhákat, látogatta az elesett időseket, vitte a szeretetcsomagot a nagy ünnepeken több évig. Pedig már Ő sem volt fiatal. Nagyleánya: Klára elvesztését csak úgy tudta feldolgozni, hogy belevetette
magát a munkába. Évekig bizonyítani akarta, hogy igen, Ő most is feláll. De már nem igazán sikerült. Sérült a lélek és fátylat vont a tudatra.
Egyre inkább Őt kellett átkarolni és védeni. Elfáradt a drága édesanya.
Hosszú, szép idő volt, amit Ő megélt. Türelemmel várt az Úr hívó
szavára. Bár cserbenhagyták érzékszervei, de ragyogó kék szeme az
utolsó pillanatig üzente a szeretetet.
„Elment egy lélek ma ismét a földről,
kit szívünk többé el sosem feled,
Csendesen figyelsz ránk már odafentről,
Legyen helyettünk: Isten Veled!”
Lekics Ferencné
Az elhunyt temetése kedden, 14:30-kor lesz a Belvárosi Temetőben.
Mivel Joli nénit a Plébánia saját halottjának tekintjük, utána rögtön gyászmise is lesz az elhunytért.

HIRDETÉSEK
+ Március 1-én Hamvazószerda szigorú böjt és hústilalom van. A
szentmise este 7 órakor lesz.
+ Nagyböjti keresztutat járunk a templomban március 3-án pénteken 18.15 órai kezdettel, melyet a Beteglátogatók csoportja vezet.
+ Száraz Miklós György , József Attila - díjas író: Emléklapok a
régi Magyarországról, Tibetről, a Szaharáról, Andalúziáról és Rómáról címmel tart előadást eddig megjelent könyvei, élettapasztalatai alapján. Helyszín: Laskai Osvát Antikvárium ( Esztergom, IV.
Béla kir. u. 6. )
+ Zenekari hangverseny lesz március 4-én, szombaton 19. órai kezdettel a Dobó Gimnázium aulájában, melyet Reményi László karnagy úr vezényel.
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 id. Hidvégi Lászlót.
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

