
 

   

H a r a n g s z ó - m e l l é k l e t
  

XXI. évf. 12.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2017. április 30. 

Heti elmélkedés – rovat 
A papság szentségéről ökumenikus szempontból 

Aki figyelmesen kísérte az eddigieket, észrevehette, hogy a szolgálati papságra vonatkozó katolikus tanítás jelenti voltaképpen a legnagyobb 
ökumenikus akadályt a katolikus és a protestáns keresztény gondolkodás között.  
A Szentírás közös, a keresztség közös, Úrvacsorát a protestánsok is vesznek magukhoz, első alkalommal a Szentlélek megerősítését kérik 
ehhez, és szertartásuk latinból átvett neve, a konfirmáció megfelel katolikus bérmálás latin nevének (confirmatio), bűnbánatot ők is tartanak, 
házasságokat ők is kötnek, a súlyos betegséget ők is sajátos élethelyzetnek tekintik, és vannak, akik imádságuk formájaként Jakab levélben 
leírt olajjal való megkenést kérik.  
A döntő különbség abban áll, hogy mindebben a protestánsok nem igénylik egy külön papi testület szolgálatát. A protestáns lelkészek 
prédikátorok, akik megkeresztelt keresztényként, és teológiai tanulmányaik alapján vállalják keresztény gyülekezetek vezetését.  
A katolikus pap és a protestáns lelkész társadalmi helyzete, feladatköre természetesen sok hasonlóságot mutat, de az a katolikus gondolat, 
hogy a szolgálati papság fő feladata egy lényegileg állandó keresztény tanítás átadása, a protestáns gondolkodástól idegen. Szerintük az 
állandóság garanciája a változatlan Szentírás.  
Azért az ökumenikus párbeszéd korántsem reménytelen. Míg a XVI. században nagyon éles, feloldhatatlan szembenállásként fogalmazta 
meg Luther a „Sola Scriptura - Csak a Szentírás” jelszót, illetve a tridenti zsinat a „Szentírás és a Szent Hagyomány” - jelszót, ma mindenki 
világosan látja, hogy egyrészt az egyházak nem csak időben állandó, hanem valóban tisztán emberi, történelmileg változó hagyományokat 
is hordoznak, másrészt, hogy a Szentírás feltételez egy szentesítő intézményt, az egyházat. A fennmaradó ökumenikus kérdés tehát, hogy 
mekkora a szent hagyományok terjedelme, mi az, amit kezdettől máig Isten bízott az ő egyházára. 
 Harmai Gábor plébános 

meghívó 
Előadás és lelkinap a Ferences Szegénygondozó Nővéreknél 
A Ferences Szegénygondozó Nővérek a rendházukba két programra 
is szeretettel várják az érdeklődőket. 
Az egyik program az első keddi előadássorozatuk májusi alkalma, 
amely május 2-án este fél 8-kor kezdődik Éltető ima címmel. 
A másik program a ferences ifjúsági lelkinap, amelyre a fiatalokat 
hívják, május 6-án, szombaton fél 10-re. 
Mindkét programról további részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak. 
 M. Veronika nővér 

meghívó 

Film Loyolai Szent Ignác életéről 
Budapesten, az Urnáia moziban mutatják be az Ignác c. filmet, 
amely a jezsuita provincia ajánlásával mutatja be Loyolai Szent Ig-
nác életét, tehát remélhetőleg jó film. Aki szívesen jönne, annak  
egyrészt érdemes Interneten jegyet rendelnie, ha kéri, szívesen segí-
tek, másrészt pedig 12.10-kor indul a budapesti busz, amivel me-
gyünk, és várhatóan este 7 óra körül érkezünk vissza. 
 Harmai Gábor 

HIRDETÉSEK 
+ A fenti két meghíváson kívül még hirdetjük, hogy az Országos 

Mindszenty Zarándoklat ünnepi szentmiséje szombaton 10.30-
kor lesz a Bazilikában. Aki teheti, jöjjön el! 

+ Közeledik a személyi jövedelemadó-bevallás határideje. A Kato-
likus Egyház technikai száma 0011, ill. szeretettel ajánljuk támo-
gatásra a belvárosi plébániai alapítványunkat, adószáma: 
18600227-2-11 Ajánljuk még a Hit és Fény Alapítványt, adó-
száma: 19650421-1-42 

+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettói 
litániát. 

 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 kereszteltük Boros Józsefné Editet, Szmeskó 
Domonkost, Borbás Hannát, Vajgel Mara Magdolnát és Csipes 
Áron Jánost  
Az elmúlt hetekben temettük Váradi Gusztávnét, Péntek Bélánét, 
Szűcs Józsefet, Horváth Lászlót, Kiffer Kálmánt és Vavrovics 
Károlynét 
A közös őrzési helyen elhelyeztük továbbá a régebben elhunyt 
Péntek Béla és Laboda János hamvait. 
 

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 


