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Olvasmány: Jer 31,79 Evangélium: Zsid 5,16 Szentlecke: Mk 10,4652

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Jövő vasárnapi (Mindenszentek) szentírási szakaszok: Olvasmány: Jel 7,24.914; Szentlecke: 1Jn 3,13; Evangélium: Mt 5,112a;
Az Oltáriszentségről biblikus szempontból
Az Oltáriszentség alapításáról a szinoptikusok számolnak be, míg a János evangéliumban az élet kenyeréről szóló jézusi beszédek húzzák
alá a szentség fontosságát. A Harangszó terjedelmében most a „szövetség” – kulcsszót emelem ki. Márk és Máté szerint Jézus szövetséget
köt velünk az utolsó vacsorán, Lukács pedig hozzáteszi az „új” jelzőt.
Amikor Isten szövetséget köt az emberrel, az mindig új, minőségileg más élet adását jelenti, és ingyenes ajándék. Az „Ószövetség” az
voltaképpen szövetség-sorozat: Isten Ádámot engedi élni, Noénak adja az új világot, Ábrahámnak ivadékot ad, Mózesnek törvényt,
Dávidnak királyságot. Isten kezdeményez, az ember elfogad. Mindezek a szövetségek evilágra vonatkoznak, a halállal végük szakad.
Jézus örök szövetséget köt velünk, örök életet ad. Új ez a szövetség, mert minden régit magában foglal.

Harmai Gábor plébános

Kedvcsináló
plébánosként immár tapasztalatok birtokában merem kijelenteni,
hogy a családtáborok jól szoktak sikerülni. Ezért biztatok mindenkit,
hogy a hirdetésben foglalt határidőre, jövő vasárnapig jelentkezzen
a 2016 évi táborba!
Kedvcsinálóként álljanak itt értékelések az idén nyári táborból!
Rövid záróértékelések az idei családtáborból
Vasárnap délután, az utolsó utáni pillanatban megkérdeztük a tábor
lakóit, mi tetszett nekik a táborban: „Mit viszel haza magaddal a tá-
borból?”
• Jó itthon lenni Istennel
• Szabadságom, hatalmam és felelősségem van!
• Érdekes programokon vehettünk részt!
• Csodás 4 nap! Szeretetben. Hálás vagyok!
• A társaság mindennél fontosabb volt. Nagyon jó emberek voltak
itt!
• A közösséghez való jó élmény érzését.
• Közösségben az erő!
• Sok új barátot szereztem!
• Azt, hogy bár mindent nekünk is bele kell adni, amit tudunk, Ő
végül még ennél is sokkal jobban intéz mindent. Aggódni nem kell...
• Fantasztikus volt otthon Istennel!
• Az összetartozást köszönöm!
• Köszönöm, hogy sokat tanulhattam és jól éreztem magam közte-
tek!
• Hodász András atya előadása kivételes volt és hihetetlenül élvez-
tem!
• Ez egy működő közösség!
• Nekem az erdősakk tetszett nagyon!
• Békességet!
• Dicsőitsük az Urat 10 percenként és adjunk hálát a papokért!
• „A jót kőbe vésni, a rosszat homokba rajzolni”
• Köszönöm azt a sok jó embert, akikkel találkoztam és közelebb
kerülhettünk egymáshoz!
• Nekem az akadályverseny tetszett!
• Nagyon jó volt a tábor egésze, az utolsó nap volt a legemlékezete-
sebb. Kicsit rövid volt a tábor időtartama, épp egymásra hangolód-
tunk volna, amikor vége lett...
• Köszönöm, hogy gyermekeim másokat nyúzhattak
• Ügyesen beosztották a vezetők a mozgékonyak idejét!

• Sokat gazdagodtam az előadók gondolataiból.
• Baratnők lettünk Katóval!!!
• Köszönöm a szentségimádást!
• A legjobb a mezőn alvás volt...
• A hasznos idő az, ami igazán összekovácsol egy közösséget, vagy
akár egy várost...
• Nagyon jó volt Hodász A. atya előadása.
• Az első perctől jó volt itt lenni.
• Köszönöm a mesemondókat!
• A legjobb a gyerekvigyázás volt!
• Minden jó volt!
Hosszabb értékelések
A táborban mi, felnőttek is el voltunk kényeztetve. Nemcsak a gye-
rekeknek szerveztek remek, szórakoztató és értékes programokat, de
a nagyoknak ugyanúgy kijutott minden jóból. Olyan előadók, ven-
dégek fogadták el a meghivásunkat, akik bármelyikét szívesen hall-
gatnám órákon át. Ami legjobban meglepett, és
egyértelműen bizonyította számomra, hogy az Úristen fonja a szála-
kat odafönt: szinte mindegyik előadás szorosan összekapcsolódott
témájában, egyik a másikat kiegészítette, alátámasztotta. Pl. egyik
este Klára nővértől az emberben felinduló érzelmekről hallottakat
másnap Pécsi Rita sziporkázó elfőadása vitte tovább, aki rengeteg, a
hétköznapi életből hozott, gyakorlatias tanáccsal, példával fűsze-
rezve boncolgatta a haragkezelés témáját.
És idejét sem tudom, hogy mikor beszélgethettünk ennyit, élhettünk
át együtt közös kalandokat, felnőttek, gyerekek. Talán a sok játek
hozta magával az oldott hangulatot, ami az egész csapaton végig ér-
ződött. Várom a folytatást!

H. Kati
Az én élményem akkor kezdődött, amikor beléptem a táborba és 4
napig tartott.
És nem túlzok ám. Egy olyan különleges nagy és békés ERŐ vett
körül ott bennünket, amit nem fogok elfelejteni. Sokan sok munkát
tettünk a szervezésbe, van olyan, aki rengeteget. Az az ERŐ amiről
beszélek, ezen jócskán túlmutatott. Csak ámultam és bámultam a fi-
atalok élményein, amikre egyáltalán nem lehetett előre számítani.
Ámultam a tábor működésén. Ámultam a családos vetélkedő közben
a csapatom kivételes összjátékán. Ámultam az egymás után felfűz-
hető témákon, amiket a vendégeink hoztak. Ámultam a hatásokon,
amik ott sok embert elértek. Csodáltam azt, ahogy az aggodalmaim
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sorra szappanbuborékként pukkadtak szét. Úgy éreztem, hogy apró,
kicsi, hétköznapi szintű megnyilvánulások átalakulnak, más jelen-
tést nyernek. Isten kertjében éreztem magam, amikor nemezelés
közben sokan a teknő fölé hajoltunk.
Nos... lehetséges, hogy túlságosan általánosnak tűnik a beszámolóm,
akkor az azért van, mert nem tudom kézzelfoghatóan érzékeltetni és
átadni nektek az ámulatomat. :)
Nagyon hálás vagyok, hogy ezt veletek élhettem át és sokakhoz kö-
zelebb kerülhettem.
Ps.: extraámulat a tábori posta működéséért.

KB
Egy augusztusi reggel viszonylag pesszimista hangulatban érkeztem
meg a családommal Pusztamarótra. Nem nagyon volt kedvem ehhez
az egészhez és úgy éreztem, hogy leginkább a szüleim lökdöstek el
ide. Viszont minden kétségem és negatív gondolatom elszállt az első
kiscsoportos beszélgetésünk, játékunk után. Még most is élénken él
bennem az emlék, amikor utolsó este kint aludtunk a szabad ég alatt.
Azóta természetesen már szeptember 5-én közösen kirándultunk
egyet a Rámszakadékba, közben jókat beszélgettünk és én személy
szerint nagyon jól éreztem magam! Köszönöm az élményt a szerve-
zőknek, illetve Iminek és Ritának, azaz a csoportvezetőinknek is!

D. Juli
Félelemmel vegyes várakozással indultam a táborba, Várakozásom
abból a mély meggyőződésből táplálkozott, hogy tudtam, nagyon
különleges élményben lesz közösségeinknek része a következő négy
napban. A félelmem saját helyzetünkből adódott: hét gyermekkel in-
dultunk neki a tábornak, és mint kiderült, a legifjabb resztvevő is a
mi családunkat erősítette. A nagy számok törvénye alapján elég ke-
vés esélyt láttam arra, hogy a család minden tagja jól érezze magát,
megtalálja a helyét, és közösségre találjon az ott lévőkkel. A kezdeti,
kicsit görcsös igyekezetet viszonylag gyorsan felváltotta az önfeledt-
ség. Mindenki, szinte kivétel nélkül beállt a korcsoportjába, részt
vett a programokon és hozzáadta jókedvét, tehetségét, Természete-
sen már nem a saját családomról beszélek, hanem az egész közös-
ségről! Vendégeink közül, egymástól függetlenül, ketten is megfo-
galmazták, hogy a jelenlévő családok milyen erős, jó közösséget al-
kotnak, és milyen jó volt ennek részese lenni! Nekem ez nagyon jól
esett, szerintem bátran csatlakozzunk hozzájuk, és mi is csodálkoz-
zunk rá saját gazdagságunkra!

Dévényiné Betti
színikritika
Pozsgai Zsolt: Szeretlek Faust!
díszelőadás az önkormányzat szervezésében az ’56-os forradalom
tiszteletére
Az Önkormányzat jóvoltából új rovat jelenhet meg plébániai értesí-
tőnkben: színikritika egy esztergomi színielőadásról!
Remek ötlet volt ilyen módon megemlékezni a forradalomról, hiszen
a művészet ki tud fejezni olyan tartalmakat, amik mindannyiunk szí-
vében ott vannak, de egy hivatalos ünnepélyen mégis hiteltelennek
tűnnek.
A darab Mindszenty József hercegprímás (Lux Ádám alakítása) po-
koljárását mutatta be 1919-es első fogságától haláláig.
A darab hiteles patetizmussal mutatja be, ahogyan a pap akárhány
verésen, akárhány csalódáson és akárhány kísértésen keresztül is
megőrzi emberségét, miközben az üldözők önmaguk karikatúráivá
silányulnak (Szálasi, Rákosi és Péter Gábor alakjait ifj. Jászai László
formálta gúnyrajzzá), de ahol a maguk kompromisszumait megkötő
kisemberek is összetörnek. Az ő jelképük a színészlegenda, Jávor
Pál (Kautzky Armand alakítása), aki végülis összemlott Hollywood
közönyében. A mellékszereplők alakításai is erősek voltak, legjobb
talán Fazekas Zsuzsa volt az anya szerepében, akit szinte egy pravo-
szláv ikonként formált meg.
Bár mindenképpen érték, hogy elkezdődött a közelmúlt művészi fel-
dolgozása, és a darab méltó emléket állít egy egész magyar nemze-
déknek, azért a súlyos hiányosságok sem hallgathatóak el.

Dramaturgiailag nem teljesen érthető az a vonalvezetés, hogy az
1944-es Jávor Pál veszi föl a mindentudó kísérő szerepét, aki végig-
viszi a bíborost a saját életén.
Miközben a darab logikusan sző bele eredeti Mindszenty-beszédeket
és Emlékirat-idézeteket a szövegbe, történeti pontatlanságok és vi-
tatható mozzanatok is fölbukkannak. Komoly történelmi alap nélkül
nem állítanám pl, hogy a hercegprímás 1919-es fogsága idején nem
állt ki egy ember mellett, aki segítette egy halálraítélt szökését.
Ugyanakkor – ahogy a református kollégával, Ágoston Csabával be-
szélgettünk a darabról – ha már összehozza a szerző Mindszentyt
Tildy Zoltánnal az 1956-os Parlamentben, akkor ki lehetett volna
használni, hogy Tildy eredendően református lelkész volt.
Végső problémám az a hisztérikus karakter volt, amit a Mindszentyt
megformáló színész, Lux Ádám és a szerző, Pozsgai Zsolt együtt
adott a hercegprímásnak. Ebből a szempontból egyértelmű mélypont
volt épp a parlamenti jelenet, amikor „Mindszenty” pisztollyal ha-
donászva kényszeríti a fehér zászlót kitűzni készülő „Tildyt”, hogy
„ne áruld el az én forradalmamat!” Ez egyszerűen nem az az ember
volt, akit a történelmünkből megismerhettünk.
Ezzel együtt is úgy zárnám a kritikámat, hogy a darab fontos hiányt
tölt be, és az Önkormányzatot egyértelmű dicséret illeti, hogy ezzel
a díszelőadással ünnepelte meg forradalmunkat.
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Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: szerdán SZENT SIMON ÉS
JÚDÁS(TÁDÉ) APOSTOLOK ünnepe, vasárnap MINDEN-
SZENTEK főünnepe lesz.
+ A Missziós gyűjtés eredménye a Belvárosban 72 895 Ft, a Ví-
zivárosban 59 400 Ft lett. Az összegeket már elutaltuk, Isten fi-
zesse meg!
+ Október hónapban a szentmisék előtt, este ½ 7-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken.
+ Mindenszentek napján, november 1-én, vasárnap délután 5 óra-
kor imádságos gyertyagyújtást tartunk a Belvárosi temetőben, a
kőkeresztnél.
+ Halottak napján, november 2-án (hétfőn) a Belvárosi templom-
ban este 7 órakor a templom kriptájában tartjuk a szentmisét, a
templomban eltemetettek lelki üdvéért.
+ Legkésőbb jövő vasárnapig kérjük mindazok jelentkezését,
akik szeretnének jönni a két plébánia közös családtáborába, amit
2016. aug. 11. és 14. között (csütörtöktől vasárnapig) tervezünk.
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:
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna)
A héten temettük Maradi Ferencnét
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


