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Olvasmány: Jób 38,1.8-11 Evangélium: Mk 4,35-41 Szentlecke: 2Kor 5,14-17 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

Következő hírlevelünk várhatóan augusztus hónapban jelenik 

meg! 

Jövő vasárnapi (Évközi 13. vasárnap) szentírási szakaszok: olvasmány: Bölcs 1,13-15; 2,23-25; szentlecke: 2Kor 8,7.9.13-15;  

 evangélium: Mk 5,21-43 

Amikor Jézus ismét áthajózott a túlsó partra, nagy tömeg gyülekezett oda köré, ahol ő a tó partján volt. Ekkor odajött hozzá egy zsinagóga-

elöljáró, akit Jairusnak hívtak. Amikor meglátta őt, a lábaihoz borult, és így esedezett hozzá: ,,A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá 

kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!’’ El is ment vele. Nagy tömeg követte és szorongatta. Egy asszony, aki tizenkét esztendő óta 

vérfolyásos volt, és sokat szenvedett a számtalan orvostól, elköltötte mindenét, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett, 

amint Jézusról hallott, hátulról odament a tömegben és megérintette a ruháját. Azt gondolta: ,,Ha csak a ruháját érintem is, 

meggyógyulok.’’ Valóban mindjárt megszűnt a vérfolyása, és érezte testében, hogy meggyógyult betegségétől. De Jézus, aki azonnal 

észrevette, hogy erő ment ki belőle, a tömeghez fordult és megkérdezte: ,,Ki érintette meg a ruhámat?’’ Tanítványai azt felelték neki: 

,,Látod, hogy mennyire szorongat téged a tömeg, és mégis kérdezed, ki érintett engem?’’ Erre körültekintett, hogy lássa, ki volt az. Az 

asszony pedig, aki tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és őszintén elmondott neki mindent. Ő pedig ezt 

mondta neki: ,,Leányom! A hited meggyógyított téged. Menj békével, és légy mentes a bajodtól.’’ Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga-

elöljárótól, és azt mondták: ,,A lányod már meghalt. Minek fárasztanád tovább a Mestert?’’ Jézus meghallotta, hogy mit mondtak, és így 

szólt a zsinagóga-elöljáróhoz: ,,Ne félj, csak higgy!’’ Nem engedte meg, hogy más vele menjen, csak Péter, Jakab és János, Jakab testvére. 

Odaérkeztek a zsinagóga-elöljáró házába, ahol látta a tolongást, s a nagy sírást és jajgatást. Bement, és azt mondta nekik: ,,Miért zajongtok 

és sírtok? Nem halt meg a gyermek, csak alszik.’’ De azok kinevették. Ekkor elküldte onnan mindnyájukat, maga mellé vette a gyermek 

apját és anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: ,,Talíta, kúmi!’’ -- 

ami azt jelenti: ,,Kislány, mondom neked, kelj fel!’’ -- A kislány azonnal fölkelt és járkálni kezdett. Tizenkét esztendős volt. Mindenki 

nagyon csodálkozott. Ő pedig szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja; majd szólt nekik, hogy adjanak neki enni. 

 

Ismeret-rovat: Templombúcsú 

A templombúcsú alkalmával mindig aktuálissá válik az a kérdés, 

amelyet már többen és többször föl is tettek, éspedig: „Mi is a 

búcsú?” Latin megnevezése: indulgentiae, aminek jelentése: el-

engedés. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az Egyház által elengedi az 

ideig tartó büntetést. A magyar búcsú kifejezés arra utal, hogy az 

ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak, az Egyház ré-

vén közvetített kegyelme által. A búcsú a katolikus bűnbánati val-

lásgyakorlatban azt jelenti, hogy a bűnbánat szentségében, 

azaz a gyónásban már föloldozást nyert bűnért járó ideig tar-

tó büntetést Isten elengedi. 

Egyházunknak a búcsúkra vonatkozó tanítása hosszú dogmafejlő-

dés során bontakozott ki. A fogalmi tisztázás csak a középkor de-

rekán érte el a teljességét. A búcsúkról szóló dogmafejlődés teo-

lógiai alapjait Szent Ágoston tette le, aki azt vallotta: „a bűnök 

eltörlése után is fennmarad számunkra bizonyos büntetés, mert az 

ember könnyen kicsibe venné a bűnt, ha eltörlésével együtt min-

den adósságunk eltöröltetne.” Minden egyes bűnnek negatív hatá-

sa és következménye van. Meggyónhatjuk az elkövetett bűnt, 

megkaphatjuk érte a feloldozást, de bűneink másokra ható követ-

kezményei megmaradnak, és az igazság elve alapján büntetést ér-

demelnek. A klasszikus példa szerint, a bűn olyan, mint sima tó 

vizébe kavicsot dobni. Ott, ahol a kavics beleesik, körülötte kör-

körös vízgyűrűk képződnek, melyek annál nagyobbak, minél erő-

sebb a kavicsnak a vízbe való becsapódása. A mi bűneink is így 

hatnak másokra és életükre. Isten abszolút megbocsátása, amit a 

Keresztségben, és az azt megerősítő Szentgyónásban kapunk, nem 

változtat Isten igazságosságán, ami miatt bűneink szennyétől vagy 

már itt a földön, vagy túlvilági Tisztítóhelyen meg kell tisztulnunk 

ahhoz, hogy Isten teljes színelátását elnyerjük. Ezért helytelen az 

a vélemény és felfogás, hogy „Kinek mi köze ahhoz, ha én vétke-

zem?” Ha személyesen nem is érint senki vétkének következmé-

nye, mégis gyengíti annak a Krisztus által megváltott Egyháznak a 

morális szentségét, melyhez minden megkeresztelt ember tartozik. 

Noha megbánhatjuk és meggyónhatjuk elkövetett bűneinket, de 

másokat ért következményei megmaradnak. Az Egyház ezért ke-

gyelmi tárházából, Krisztus és a szentek érdemeire való tekintettel 



Harangszó  

engedélyezi a búcsúkat, melyek által bűneink következményei ál-

tal érdemelt büntetéseink alól bocsánatot nyerünk. Mindazok ré-

szesülhetnek a búcsúnyerés kegyelmeiben, akik kellően felkészül-

tek és teljesítik az Egyház által előírt feltételeket. Ily feltételek 

mellett az Egyház a Krisztustól kapott oldó és kötő hatalmánál 

fogva Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárából részesítheti 

tagjait, szeretetük és bűnbánatuk mértéke szerint. A középkor óta 

szokásos a megkülönböztetés, ami a teljes és részleges búcsúkat 

illeti. A teljes búcsú kifejezésen a búcsúnyerés útján elengedhető 

összes ideig tartó büntetések eltörlését értjük, a részleges búcsú 

viszont a büntetés-adósságnak csak egy részét törli el, amelyeket 

az Egyház bizonyos cselekedetek elvégzése esetén vagy bizonyos 

imák elimádkozásakor engedélyez. Minden búcsúnyerés feltétele 

a kegyelem állapota, a búcsúnyerés szándéka és az előírt ima vagy 

cselekmény elvégzése. (Templombúcsú esetén: szentmisén való 

részvétel, szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára 

egy Hiszekegy, Miatyánk és Üdvözlégynek az elimádkozása.) 

(Forrás: http://szentagoston.hhrf.org) 

Miért a vidám önfeledt együttlét a búcsú alkalmával? A búcsú 

nincs minden nap a templomunk közösségében. Kicsit furcsa is, 

hogy a bűneinktől való szabadulást követően lakomába csap át a 

templomból távozó hívő nép. Mi ez az lakomázás? A búcsúi misét 

követően a lélekben felkészült, a kötelező imákat elmondott és a 

szentmisén részt vett testvérek bűntől és büntetéstől szabadulásá-

nak öröme az alapja annak, hogy vígan lehetünk. A vigalom má-

sik velejárója, hogy a templomi hívők közösségének (reményeink 

szerint) egyazon az öröme a szentmise végeztével, vagyis, hogy 

templomi közösségünk tagjai nyerték el a búcsút, illetve mi, akik 

örömmel lehetünk az ünnepi asztaloknál, a vigadalmon. Talán en-

nek közösségformáló és összekovácsoló erejét az őskeresztény 

körökben élők jóval inkább megértették és közösségük ünnepének 

tekintették. Mostanra talán elhalványodik a résztvevőkben az, mi-

ért is az eszem-iszom. Van akiben a „jó együtt”-fogalom jelenik 

meg, van akiben a szokás. Ezek értékes szempontok, amennyiben 

a jó irányba mutatnak, de a végső igazság mégiscsak, hogy búcsú 

napján különösen velünk az Isten.  

Reméljük, hogy a rövid összefoglalót olvasva a kedves testvérek 

lélekben fel tudnak készülni a jövő heti alkalomra, és buzgó fel-

készülésüket a szívbéli öröm megjelenése fogja koronázni a búcsú 

elnyerését követően. Így remélhetőleg valódi mély belső öröm 

lesz a plébániánk udvarán összejövő hívek szívében, lelkében, 

amit a csevegések, étkezések, játékok öröme csak láthatóvá tesz. 

Ezek ismeretében legyen lelkesedésből fakadó öröm a templo-

munk búcsúnapja!          Tóth László 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

 

+ 24. szerda: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE 

(főünnep); 27. szombat: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 

(ünnep) 

+ Június 28-án, jövő vasárnap ünnepeljük Szent Péter és 

Pál, templomunk búcsú napját. Ezen a napon a szentmise 

10.30 órakor lesz, utána szeretettel várjuk a híveket a 

templomkertben egy tál meleg étellel, az Ettore cukrászda 

jóvoltából fagylalttal és – ha a testvérek be tudnak 

segíteni – süteményekkel. Kérjük, hogy lehetőség szerint 

mélytányért és evőeszközt hozzanak maguk számára a 

kedves testvérek, mivel a plébánia készletei korlátozottak. 

+ Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Harangszó hírle-

vél ezzel a lapszámmal nyári szünetre megy. Legközelebb 

várhatóan augusztus hónapban jelenik meg. Mindezek 

mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapszámok szer-

kesztéséhez és heti nyomtatásához önkénteseket keresünk, 

akik betanítását szívesen vállaljuk. A jelenlegi tartalmak 

mellett arra is bíztatjuk a híveket, hogy írásaikkal, beszá-

molóikkal, tanúságtételeikkel gazdagítsák a lapszámain-

kat, mivel ennek hiányában a Harangszó heti 

rendszerességű megjelenését hosszú távon sem feltétlenül 

tudjuk vállalni. Megemlítjük, hogy fiatalok számára jó 

önkénteskedési lehetőséget rejt a lap szerkesztésében való 

szerepvállalás! Jelentkezők szerepvállalásukat a plébános 

atyánál és e-mail formájában is megtehetik! 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök, 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 csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 

utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük Gyurics Benettet 

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: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


