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ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
Jövő vasárnapi (Évközi 33. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: Dán 12,13; Szentlecke: Zsid 10,1114.18.; Evangélium:  

Mk 13,2432 

Az Oltáriszentségről liturgikus szempontból 

A szentmise második részét „áldozati liturgiának” nevezzük, középpontjában az Oltáriszentség áll. Érdemes követni a szentírási utolsó 

vacsora és a passió motívumait. A fölajánláskor csak az oltárnál van mozgás: a pap vagy akár egy segédkező diakónus és a ministránsok a 

két apostol szolgálatát végzik, akik előkészítették a húsvéti vacsorát (vö. pl. Mk 14,12-16). A hívek, sőt ünnepibb miséken a Jézus 

személyében elnöklő főcelebráns is várakozik: ülnek és énekelnek. A prefáció megfelel a rövid említésnek: Jézus vette a kenyeret és 

áldást mondott (vö. pl. Mk 14,22). A kánonokban a pap Jézus személyében is, de a saját személyében is elmondja az átváltoztatás szavait: 

„ez az én testem…” (vö. pl. Mk 14,23-24). Az Úrfelmutatás egyszerre emeli ki a folytonosságot és a különbséget is a Passió és a 

szentmise között: Jézus, „amikor fölemelték, mindeneket magához vonzott” (vö. Jn 12,32). Fölemeljük a Golgotát is jelképező oltárról 

Jézus testét és vérét, és karunkat a kereszthalál jelképeként kitárva a lehető legtávolabb visszük egymástól a Szent Testet és a Szent Vért, 

mégis, ez vértelen áldozat. Jézushoz való vonzódásunkat fejezzük ki vele. A Miatyánk az élő hit imádsága, amire Jézus a föltámadásával, 

a miséző pap pedig a Föltámadott gesztusával és mondatával válaszol: „Béke veletek” (vö. Jn 20,22.26) Ezzel megjelenik az az Új 

szövetség, aminek erejében áldozhatunk, és az egyház áldásával elmehetünk a világba „Isten hírével”.  Harmai Gábor plébános 
 

Tanúságtétel  

A Zsolozsmáról 

Erdő Péter bíboros atya a közelmúltban közzé tett egy felhívást 

amelyben azt kérte, hogy egy bizonyos szerdai napon különösen 

imádkozzunk papjainkért. Bíboros atya kérését megfontolva arra 

jutottam, hogy előállok egy kezdeményezéssel ami már úgyis régó-

ta foglalkoztat.  

Paphiány van. Esztergom hívő népe még egyenlőre szentmisék 

szempontjából elég jól el van látva, de ha így megy tovább, bizony 

el fogunk jutni arra a szintre is, ami a kisebb falvakban már régóta 

működik: heti egy szentmise és ennyi. Az ima ereje viszont hatal-

mas csodákra képes. Ezt tanúsíthatom e kezdeményezés eredmé-

nyeképpen. Ugyanis attól a bizonyos szerdai naptól kezdve temp-

lomunkban rendszeresen elkezdtük imádkozni a szent Zsolozsmát.  

Eleinte a Ferences Szegénygondozó Nővérek segítségével, amit 

ezúton is szívből köszönök nekik, hiszen évekig a Rendházba jár-

tam és ott tanítottak meg az Egyháznak erre a hivatalos imájára. Itt 

tudatosult bennem, hogy mennyire fontos a hívők bekapcsolódása a 

Zsolozsma imádkozásába. Később önállóan vezettem az imádságot 

és Isten azonnal igazolta a kezdeményezés fontosságát egyrészt az-

zal, hogy kialakult egy mag aki rendszeresen bekapcsolódik az 

imádságba, másrészt az imádság gyümölcsét azzal kamatoztatta, 

hogy most már Lesták Zoltán jóvoltából a Zsolozsma rendszeresen 

áldoztatással van egybekötve - illetve néha a szentmisébe - való 

beépítés módján történik a zsoltárok imádkozása. Viszont azért az 

sem elhanyagolható tény, hogy a Szeminárium növendékeinek 

száma is megnövekedett. Lehet, hogy ehhez mi is hozzájárultunk? 

Ez maradjon Isten titka - Isten útjai kifürkészhetetlenek.  

A zsolozsmát a papságnak az egész közösség nevében, képvisele-

tében kötelességszerűen, rendszeresen teljes egészében el kell vé-

geznie. Gondoljunk rájuk hálával, hogy e szolgálatot nevünkben, 

értünk vállalják. Viszont a zsolozsma nem csupán a papok imádsá-

ga. A Zsinat szerint „mindazok akik a szent Zsolozsmát végzik, az 

Anyaszentegyház nevében állnak Isten trónja előtt. Ajánlatos, hogy 

a világi hívők is imádkozzák, akár maguk között csoportban, de 

még külön-külön egyenként is.” Végül azt kívánja a Zsinat, hogy 

„a kiemelkedő imaórákat, elsősorban a Vesperást legalább vasár-

napokon és nagyobb ünnepeken minden templomban közösen vé-

gezzék.”(Lit. Konst. 85.és 100.) A Vesperás tehát a Plébánia isten-

tiszteleti rendjéhez hozzátartozik. 

A Zsolozsma az Egyház nyilvános, közös, hivatalos imádsága. 

Benne a Szentírásból és Szenthagyományból vett szövegeket éne-

kelve, a megszabott imaórákat megtartva megvalósítja a folyama-

tos Isten-dicséretet. 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint „amikor Krisztus Jézus, mint 

az új és örök szövetség Főpapja magára vette az emberi természe-

tet, akkor ennek a földi számkivetésnek helyére magával hozta azt 

a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Az 

egész emberi közösséget maga köré gyűjtötte, hogy vele együtt kö-

zösségben énekeljék az Isten-dicséretnek ezt az égi énekét. Ezt a 

papi föladatát folytatja most is Egyháza által, amely… a szent Zso-

lozsma végzésével szünet nélkül dicséri az Urat és az egész világ 

üdvösségéért közbenjár. A szent Zsolozsma az ősi krisztusi ha-

gyományokból úgy épült ki, hogy az Isten dicsérete által a nappal-

nak és éjszakának egész folyamatát megszentelje. Amikor tehát a 

dicséretnek ezt a csodálatos énekét szabály szerint megvalósítjuk, 

akkor ez a Jegyesnek hangja, amellyel Vőlegény beszél. De még 

inkább magának Krisztusnak imádsága ez, amelyet mintegy a maga 

Testével együtt küld az Atyához.”(Lit. Konst. 83-84.) 

 Vjatrák Anna 

technikai megjegyzés: a számítástechnika arra is jó, hogy a zso-

lozsmát mindenki a kezébe vehesse. A www.zsolozsma.hu webolda-

lon bárki megtalálja a napi zsolozsmát, de Android operációs 

rendszerű mobiltelefonokra appként is letölthető. Ezért botránkoz-

tatom néha a jámbor híveket azzal, hogy a templomban úgy pörge-

tem a mobiltelefonomat, mint kamaszgyerek az iskolában a pad 

alatt  

A zsolozsmaimádság e digitalizált formában természetesen egyházi 

jóváhagyással végezhető. 

 Harmai Gábor 

 

http://www.zsolozsma.hu/
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Tours-i Szent Márton püspök 

Fölfogásának és életvitelének az a szigorú, aszketikus vonása, 

amely már a megválasztásakor ellenkezést váltott ki némelyekben, 

haláláig megmaradt, és mindvégig tüske volt még néhány püspök-

társa szemében is. Az Egyház ugyanis a kapott szabadságban kez-

dett berendezkedni, és egyre inkább berendezkedett a világba. 

Kezdtek kialakulni az egyházi birtokok, mert a császár példája sze-

rint, aki nagyon gazdag adományokkal látta el az Egyházat, feje-

delmek és főúri családok szintén kezdték adományokkal megvetni 

egy-egy kolostor vagy templom életének alapját. Ennek következ-

tében a klérus a dolgok természetes rendje szerint hamarosan hoz-

zászokott az anyagi biztonsághoz, a fényes ruhákhoz, dús asztal-

hoz. Érthetően megütközést váltott ki, hogy miként lehet megvá-

lasztani püspökké olyat, aki vezeklésben és szegénységben él, aki a 

remeteséget kedveli; aki a liturgiában használatos fényes trónust 

elutasítva, egyszerű széket használt, ami főúri házaknál csak a cse-

lédeké volt; s aki a vele élő szerzetes testvéreinek megtiltotta, hogy 

csak egyetlen ezüstöt is elfogadjanak azért, hogy új ruhát csináltas-

sanak maguknak. Alázattal viselte, nem kérte számon és nem bün-

tette, hogy papságából és a kisebb klerikusok közül morgolódtak 

ellene, és néha meg is bántották; ha azonban nem az ő személyéről, 

hanem az Egyházról volt szó, határozottan lépett föl. Minden tevé-

kenységében apostoli céljai irányították: a rábízottak üdvössége és 

az igaz tanítás megőrzése. A veszélyben lévők és az üldözöttek 

megvédésének gondja és a hit tisztaságáért égő buzgóság miatt ra-

gadtatta magát olykor olyan lépésekre, amelyek miatt később szem-

rehányást tett magának, és e lépései valóban csak úgy érthetők 

meg, mint a jogtalansággal szemben alkalmazott végső védekezés 

tettei. A szokatlan és új szabadság légköre, amelyben most a ke-

reszténység teljes egészének része volt, mind a tanításban, mind az 

erkölcsökben vadhajtásokat és gyomokat is termett. Az igaz hit és a 

tévtanok képviselői keményen és kitartóan küzdöttek egymással. 

Hispániában egy gazdag, de nagyon aszketikus életet élő 

Priscillianus nevű laikus állított össze a montanizmushoz közel álló 

tanítást, amelyre elsősorban nagyon szigorú erkölcstana volt jel-

lemző. Priscillianus sok követőt szerzett, akik megválasztották 

Avila püspökévé. A császári udvarban nagyon erős ellentábor szer-

veződött Ithacus püspök vezetésével, aki az ellenségeskedést odáig 

tudta élezni, hogy Maximus császár 385-ben halálra ítélte 

Priscillianust. Az egyháztörténelemben ekkor hoztak először halá-

los ítéletet eretnekkel szemben. Márton 384-ben Bordeaux-ban elő-

ször püspöktársaival együtt elítélte Priscillianust, de utána azonnal 

útnak indult és Trierbe utazott a császárhoz, hogy közbenjárjon az 

eretnek érdekében, és személyes szabadságát biztosítsa. Mikor úgy 

érezte, hogy Ithacus pártja, melynek oroszlánrésze volt a halálos 

ítélet meghozatalában, az udvarban túlságosan nagy befolyással bír, 

és fönnáll a veszély, hogy további vérontás is következik, nehéz 

szívvel elhatározta magát, hogy fölveszi a közösséget azokkal, aki-

ket kegyetlenségük és igazságtalan eljárásuk miatt került, mert csak 

így tudta megmenteni Narses gróf és Leucadius prézes életét. Ezzel 

a lépéssel elérte a célját -- a császár ugyanis Tours püspöke enge-

dékenysége fölötti örömében mindent megígért neki --, emiatt 

azonban élete végéig vádolta magát. 

Mártont a nép ezért nem hibáztatta; úgy fogadták emlékezetükbe, 

mint az irgalmas szamaritánust, aki a koldusnak utolsó ruhadarabját 

is odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó példáját, aki a legszoronga-

tóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten iránti szeretetet tette 

életének vezérlő elvévé. Halála után hamarosan szentként kezdték 

tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek között. Ezrekre rúg azok-

nak a hegyeknek, templomoknak, váraknak és kolostoroknak szá-

ma, amelyek Márton nevét viselik. A sírja Tours-ban híres zarán-

dokhely volt az egész középkor folyamán.A Jeromos-féle 

Martirológium november 11-re teszi Szent Márton temetését. Ró-

mában a 6. század óta ünneplik. 

 forrás: Szentek élete 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 

HIRDETÉSEK 

 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn: A LATERÁNI BAZI-

LIKA FELSZENTELÉSE (ünnep), kedden: NAGY SZENT LEÓ 

PÁPA ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, szerdán: TOURS-I SZENT 

MÁRTON PÜSPÖK, csütörtökön: SZENT JOZAFÁT PÜSPÖK 

ÉS VÉRTANÚ, pénteken: MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDO-

GOK 

+ Megérkezett a jóváhagyás a vízivárosi képviselőtestületi válasz-

tásra. Eszerint az új képviselőtestület tagjai: dr. Dévényi Norbert, 

Erősné M. Gyöngyi, Hertelendy Katalin, Hidászné Somogyi Kriszti-

na, Ilosvai Gábor, Kerekes János, Marossyné Bodonyi Ilona, Mészá-

ros János, Orbán Balázs, Süttő Gábor, Ungárné dr.Soós Mária, 

Zsembery Ákos. Póttagok a tagok házastársai közül azok, akik vállal-

ták ezt a feladatot. 

+ Az új képviselőtestület alakuló ülését november 12-én, 8:00-kor 

tartjuk, az elnök megválasztása és egyéb aktualitások mellett fő té-

mánk lesz megbeszélni, hogyan köszönjük meg azok munkáját, akik 

ezzel most kiválnak a testületből. Én a magam részéről hittel bocsá-

tom előre a mondást: „Isten fizesse meg!” 

+ Most vasárnap Böjte Csaba gyermekei részére gyűjtünk a sok-

éves szokásunk szerint. Élelmiszeradományokat is hálásan köszö-

nünk, melyet a templomba kitett gyűjtőládában fogadunk. 

+ Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a Nyugdíjas Klub követke-

ző összejövetele november 12-én csütörtökön d.u.3 órakor lesz. 

+ A második szombati szentségimádás jövő szombaton délután 

1 órakor kezdődik, és szokás szerint hajnalig tart. Ezen belül 17 

órakor lesz a Rózsafüzér-társulat titokcseréje. 

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 kereszteltük Nyíri Barnabást 

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 


