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Olvasmány: Sir 15,15-20 Evangélium: Mt 5,17-37 Szentlecke: 1Kor 2,6-10 

 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

 

Jövő vasárnapi (évközi 7. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Lev 19,1-2.17-18; szentlecke: 1Kor 3,16-23 

EVANGÉLIUM (Mt 5,38-48): Hallottátok, hogy azt mondták: ,,Szemet szemért, és fogat fogért” [Kiv 21,24]. Én viszont azt mondom 

nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. És aki pereskedni akar 

veled és el akarja venni a köpenyedet, engedd át neki a ruhádat is; s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. 

Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj. Hallottátok, hogy azt mondták: ,,Szeresd felebarátodat [Lev 

19,18] és gyűlöld ellenségedet.” Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai 

legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gazembereknek. Ha ugyanis csak 

azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? És ha csak a testvéreiteket 

köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei 

Atyátok tökéletes. 

Elmélkedéshez: 

 Átéltem-e olyan helyzetet, amikor nem szálltam szembe a gonosszal? Milyen tapasztalat volt? 

 Vannak-e ellenségeim? Kik, miért, és mit jelent szeretni őket? 

 Mi rendkívülit teszek Krisztusért? 
 

Beszámoló-rovat: Betegek XXII. Világnapja  

A Lourdes-i Szűzanya jelenésének napját, február 11-ét II. János 
Pál pápa 1992. május 13-án keltezett határozatában a Betegek Vi-
lágnapjává nyilvánította. Az első ünnepre 1993. február 11-én ke-
rült sor. 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Lourdes-
ban a 14 éves francia leánykának, Bernadettnek. Ezt követően, 
február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Ezen a 
helyen 1864-ben épült templomnak IX. Pius pápa bazilika címet 
és előjogokat adományozott. Évente több százezer ember zarán-
dokol Lourdes-ba, a betegek gyógyítójához és sokan beszámolnak 
csodás gyógyulásukról. II. János Pál szándéka a Betegek Világ-
napjának meghirdetésével az volt, hogy felkeltse az Egyház életé-
nek egyik fontos területén az eredeti karizmához, a betegek gyó-
gyításához és az Evangélium hirdetéséhez való hűséget, és ráéb-
resszen bennünket felelősségünkre az Egyház Kincsei, a betegek, 
a szenvedők iránt. A Betegek Világnapja alkalom arra is, hogy az 
Egyház kifejezze háláját, elismerését az egészségügy területén 
dolgozó számtalan szakembernek, papnak, szerzetesnek, laikus 
segítőnek, akik hittel, szeretettel nagylelkűen foglalkoznak a bete-
gekkel, a szenvedőkkel és a haldoklókkal. A betegség, a szenve-
dés elfogadása nehéz feladat. A szenvedés elviselésére Jézus 
Krisztus adott nekünk példát. Az Ő szenvedése megváltó erő lett! 
Megszentelte a mi szenvedésünket! Isten hív bennünket: „Jöjjetek 
hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én 
felüdítelek titeket.” (Mt11,28) Gyógyulni szeretnénk? Vigyük Is-
ten elé szenvedésünket! Mondjuk el őszintén panaszainkat, hibá-
inkat, félelmeinket, öregkori nehézségeinket, sértettségeinket, bi-
zalmatlanságunkat, halálvágyunkat. „Édes az Úr és igazságos, 
ezért útbaigazítja a vétkeseket.” (Zs25:8) A gyónásban megtisztult 
lelkű betegek, műtét előtt állók, 65éven felüli idősek a betegek 
miséjén Isten különleges ajándékában, a betegek kenetében része-
sülhetnek. Tudatosan és felkészülten vegyük fel a szentséget, mely 
a haldoklóké, de elsősorban az élőké! „A betegek szent kenetével 
és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedő és 
megdicsőült Krisztusnak a betegeket, hogy nekik enyhületet és 
üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy szabadon csatla-
kozva Krisztus szenvedéséhez és halálához, szolgáljanak Isten 
népének javára.” (II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium dogmatikus 

konstitúció, 11.) A Szentkenet betegségben gyógyulást, szenve-
désben elviselést, türelmet, halálban az örökéletet biztosítja. Test-
vérek! Örökéletre vagyunk teremtve! Földi életünk az örökélet 
előszobája. 

Mindenkit szeretettel hívunk február 18-án kedden délután 

15 órakor az esztergomi kórház Lázár Kápolnájába a Betegek 

miséjére, melyet Dr. Székely János püspök atya és Dr. Harmai 

Gábor plébános atya, kórházlelkész celebrálnak. 

Lehetőség lesz szentgyónásra és a betegek kenetének felvételé-

re is. 
Kívánom, találkozzatok gyógyítótokkal, Krisztussal, a Szentkenet 

által is, hogy életetek terheit, szenvedéseteket, betegségeiteket 

könnyebben hordozzátok.    Szeretettel:   Felföldi Éva 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2 X1% FELETTI RENDELKEZÉS! 

Tisztelettel kérjük Testvéreinktől, hogy a személyi 

jövedelemadójuk 2x1%-át templomunk alapítványa és az 

Egyházunk javára szíveskedjenek rendelni, mert ezzel is 

jelentősen elősegítik célkitűzéseinket. Amennyiben Testvéreink 

nem rendelkeznek, úgy a pénz az adószámlán marad. Ahhoz, hogy 

lehetőségükkel élni tudjanak, fontos az adóbevallásnál található 

1%+1% százalékról rendelkező nyilatkozat kitöltése. A 

nyomtatvány felső részén a kedves Támogató Testvérünk neve és 

adóazonosítója, alsó felén az alapítványunk 18600227-2-11 

adószámát tüntessék fel. A nyomtatvány legalsó részén a Magyar 

Katolikus Egyházat, valamint annak technikai számát: 0011 

kérjük feltüntetni. Egyidejűleg felhívjuk támogatóink szíves 

figyelmét, ha már valaki benyújtotta adóbevallását, akkor 2014. 

május 20-ig akár önállóan is beküldheti a fenti rendelkezésüket a 

NAV címére. Ezen felül meg kell említeni, hogy akik elektronikus 

úton készítik el, bevallásukat a fenti nyilatkozatokat ott is 

megtalálják és ki tudják azokat tölteni. Ezúton is megköszönjük 

gondos Testvéreinknek nagylelkű támogatását és fáradozását. 

Testvéri szeretettel           Sági József 



Harangszó  

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Házasság hete (02.9.-02.16.):  Mi is a Házasság hete? 

Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap kör-

nyékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja 

az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar 

Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. A megvalósítás-

hoz egy szervezőbizottság állt össze. Látásunk szerint a házasság 

Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára. 

A házasságban a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szere-

tet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, 

de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy 

nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítá-

sára, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen mó-

don a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget 

jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. 

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 

gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, 

bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló 

értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat 

épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok 

felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a há-

zasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. 

Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és 

házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tar-

tani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valami-

lyen ok miatt megszakadt.       (forr.:hazassaghete.hu) 

Gondolatok-rovat: Festménykiállítás és az Isteni házasság, család 

Egy kedves ismerősöm keresett meg engem, hogy tudnék-e segí-

teni szakirodalom keresésében a szakdolgozatához, aminek témá-

ja az óvodás korú gyermekek segítése a szülők válása, válásveszé-

lye esetén. Nagy élményt nyújtott számomra a beszélgetés, mivel 

a keresgélés előtt el kezdtünk gondolkodni arról, hogy honnét 

kezdjük el a témát, mi lehet a dolgozat íve, koncepciója. Ezzel 

kapcsolatban lassan visszafejtettük azt a fonalat, aminek váláskö-

rüli csomójánál fogtunk meg, és keresni kezdtük azokat az okokat, 

következményeket, melyek egy ilyen helyzet kialakulásához ve-

zethet. Nagy és szép beszélgetés alakult ki, mivel kiderült, hogy a 

kérdésről, a házasságról, szülőkről Isten és szeretet nélkül nem 

igazán tudunk beszélni. Ehhez kell, hogy Istenkapcsolat és szülői 

családok Istenkapcsolatának mélységéről beszéljünk. Miért ez a 

mélység? Talán azért mert pár évtizeddel ezelőtt egy idős festő-

művésznő megszólított a kiállításának megnyitóján. „Tetszik a 

kép? Igen, válaszoltam. És mi tetszik benni, mi az ami megérint 

-kérdezte?” Próbáltam valamit mondani - mint egy laikus. Vála-

szom inkább valami szánalmas nyökögésre hasonlított, mint konk-

rét válaszra. Erre az mondta a festőnő: „Belsődben vak vagy. Az a 

baj, hogy nem tudsz kérdezni. Megelégszel a felszínes válaszok-

kal és nem tudsz mögé kérdezni. Így nem találod, nem látod meg 

az okokat, nem tudod mitől szép a szép” Igen, így volt. Ezt nem 

felejtve a családok és szülők nehézségeinél is az okok megtalálása 

az, ami igazán segítséget ad. Viszont lassan kiviláglott, hogy a 

család és benne a szülők életét, viselkedését, család működését 

nem lehet az Isten jelenléte és a szeretet működése nélkül értel-

mezni, értékelni. Nélküle értelmetlen a szeretetről beszélni, arról a 

valódi szeretetről, amiről a biblia beszél, amit a szentírás alapján 

ismerünk Istenről. Nagyon sokszor ebben látszik, hogy mennyire 

nem ismerjük meg az Isten szeretetét az életünkben, így nem is 

igazán tudjuk azt megélni, átadni, tovább adni. Hiányos az Isten-

nel való élő napi kapcsolatunk. Kevés az odahallgatásunk és ke-

vés a meghallgatásunk. Ebben természetesen segít a vallásunk 

gyakorlása, de az Istentapasztalásunk nagy előrelépést nyújt ne-

künk. Miről is beszélek? Azokról a tapasztalatainkról és felnöve-

kedésünk során megélt életélményeinkről, amelyeket szüleink ál-

tal és környezetünk által ismerhetünk meg. Ezáltal minden tökéle-

tes lehet? Nem hiszem, mivel a gonosz cselvető is jelen van és 

folyamatosan gáncsoskodik azon, hogy elbukjunk. Elbukjunk, 

megrendüljünk emberi mivoltunk alapjaiban, bűnbe essünk. Bűn-

be, mely birtoklásra törekvésből, félelemből, szégyenből táplálko-

zik és lassan egyre messzebb sodor Istentől, aki a Szeretet. Hát, 

eddig jutottunk szakirodalom keresését megelőzően. Eddig, de 

talán a lényeget ragadhattuk meg, amire azt a szeretet lehet építe-

ni, amire a most induló jegyeskurzusunk résztvevői is alapozni 

kívánják házasságukat. Szeretetre, mely több mint az érzelem. 

Sajnos nem csak szándék kérdése ez, hanem a mintáink, tapaszta-

lásaink, élményeink helyessége, látott megoldások, kitartások, ra-

gaszkodások, érték megtartása, -követése, azok, amik alapjaként 

szolgál a házasságnak, gyermekneveléseknek, életünknek. Ha eb-

ben helyes önismerettel és Istennel próbáljuk döntéseinket meg-

alapozni, akkor nagy hittel lehetünk abban, hogy minden helyzet-

ben velünk van az Isten. Csak mi ne távolodjunk Tőle! Tóth László 

HIRDETÉSEK 

+ Február 17-től hétfői napokon kezdődik az idei jegyeskurzus. 

Kérjük a kedves testvéreket, hogy biztassák a környezetükben élő 

házasságra készülő párokat, együtt járókat, elkötelezettséget ne-

hezen vállalókat, hogy jelentkezzenek a felkészítő alkalmakra! 

Jelentkezni a plébánián vagy a felkészítő alkalmon lehet.  

+ Március 1-én (szombaton) Dr. Erdő Péter bíboros atya az eszter-

gomi Belvárosi Plébániatemplomban 17 órától rózsafűzért imád-

kozik a hívekkel, majd ezt követően szentmisét mutat be. Buzdít-

juk a kedves testvéreket az alkalmon való részvételre! 

+ Jövő vasárnap a perselyadományokat a katolikus iskolák számára 

gyűjtjük. 

+ Tisztelettel kérjük a testvéreket, hogy plébániánk számára az ez 

évi egyházközségi hozzájárulásaikat lehetőségük szerint rendezni 

szíveskedjenek! Ennek ajánlott mértéke, az éves jövedelem 1%-a.  

+ Megkezdődött ebben az évben is az adóbevallás időszaka. A ha-

rangszóban részletes információkat találnak a személyi jövede-

lemadó 2x1%-os felajánlási lehetőségéről. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

hétfő – péntek: este 7 óra; 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: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten temettük:  

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 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

Plébániai fogadó órák: hétfőtől - péntekig du.15-18h között 
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

Alapítványunk adószáma 1%-os fölajánláshoz: 18600227-2-11 

www.belvarosiesztergom.hu; sztpeterespal@egomnet.hu 


