Harangszó-melléklet
XXI. évf. 8.szám

Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele

2017. március 19.

Heti elmélkedés – rovat
A papság szentségéről egyháztörténelmi szempontból
A papság hármas tagozódása igen hamar kialakult. Érdekes dokumentuma ennek az egyik első vértanú püspök, a Kr.u. 110 és 115 között
vértanúságot szenvedett Antiochiai Szent Ignác levele a szmirnaiakhoz: „Kövessétek mindannyian a püspököt, ahogyan Jézus Krisztus az Atyát,
a presbitériumot pedig úgy, mint az apostolokat; a diakónusokat úgy tiszteljétek, mint Isten rendelkezését.” Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a
presbitérium, vagyis a papok testülete jóval kisebb volt, mint manapság, és jóval több püspökre bízott egyházmegye volt. Papok csak nagyvárosi
püspökök munkatársaiként működtek, míg minden kisebb településnek, falunak vagy oázisnak saját püspöke volt. Így a kisebb helyek püspökei
társadalmilag a mai plébánosok helyzetében voltak. A középkorban alakult ki a nagy püspökségek szervezésének a gyakorlata, tudjuk pl, hogy
Szent István 10 egyházmegyét szervezett egész Magyarország számára. 10 egyházmegyét természetesen csak igen sok pap, és hozzájuk képest
kisszámú püspök láthatott el.
A diakónusok az ókorban a püspökök közvetlen munkatársai voltak, sok helyen ragaszkodtak a bibliai 7-es számhoz, így természetesen igen
komoly központi feladatokat is megkaphattak. Szent Lőrinc pl. a Római Püspökség, vagyis a pápa pénzügyeit kezelte, ehhez fűződik kegyetlen
vértanúsága. A középkorban, ahogy a papság megsokasodott, az ókori diakónusok feladatait is papok vették át, így a diakonátus, mint állandó
életállapot, megszűnt. A II. Vatikáni zsinat állította vissza, de a papság hármas tagozódásának logikája szerint inkább a plébániák, mint a
püspökök munkatársaiként.
Bár az egyetemeket, mint a felsőfokú tudás átadásának központjait a Katolikus Egyház kezdte szervezni a virágzó középkorban, a papság
általános felsőfokú képzése csak a barokk kor kezdetén, a Tridenti Zsinat reformjaival kezdődött. Legyünk büszkék rá, hogy az Esztergomi
Szeminárium jogelőd intézményét Nagyszombatban már 1566-ban, 3 évvel a Tridenti zsinat lezárása után megalapította Oláh Miklós érsek.
Érdekes kérdés a papi cölibátus története. A püspöki cölibátus gyorsan kialakult, a keleti és a nyugati egyházban egyaránt. A papok cölibátusa
inkább csak a nyugati egyházban lett eszmény, amit főleg a volt római birodalmi területeken, különösen Hispániában követeltek meg már az I.
évezredben. Ugyanakkor az egyház reformmozgalmainak újra és újra követelése volt, hogy a papok is a házastársról való lemondással mutassák
meg, hogy komolyan gondolják a nőtlen Krisztus Igéjének hirdetését. Végülis VII. Gergely pápa írta elő kötelezően a latin nyelvű egyház
számára, hogy csak nőtlen embereket szabad pappá szentelni, olyanokat, akik le is mondanak a nősülésről. Tény viszont, hogy a keleti egyházakkal folytatott egységtárgyalásokon a pápa soha nem követelte ennek az egyházfegyelemnek az alkalmazását, így nálunk, Magyarországon
is, a pápával egyesült görögkatolikus papok nősülhetnek.
Harmai Gábor plébános
meghívó
Kísértések Útja
Pusztai kivonulással egybekötött egész napos csendes egyéni elmélkedésre hívják a szervezők a Testvéreket április 7-én este 8 órától. A
létszám korlátozott max. 15 fő. Jelentkezési határidő 2017. április 2.
Részletek megtalálhatóak a hirdetőtáblán lévő plakáton.
meghívó
Szövött Idők
Hegyi Ibolya kárpitművész (1953-2016) Szövött Idők c. emlékkiállításának megnyitója március 25-én, szombaton 16 órakor lesz a Keresztény Múzeumban
meghívó
Magyar költők arcképei Janus Pannoniustól Petőfi Sándorig
Vigh Kristóf dalciklusának esztergomi nyilvános főpróbája március
26-án, vasárnap 17 órakor lesz a Szent Erzsébet Gimnázium Dísztermében Közreműködik:
Béres Timea – szoprán, Heim Mercedes – alt, Pálmai Árpád – tenor
Ambrus Ákos – bariton, Cser Péter – basszus
Zongorán közreműködik a szerző
HIRDETÉSEK
+ A Kórház Lázár Kápolnájában Betegek miséje lesz március 24én pénteken délután 5 órakor, ahol lehetőség lesz szentgyónás elvégzésére és a betegek kenetének felvételére is. A szentmisét celebrálja Dr. Székely János püspök atya.
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 hetekben temettük Bodonyics Sándornét, Szabó
Andrásnét, dr. Polák Gyulát, Mikolai Ferencet, Nusser Ernőt
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

