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Olvasmány: Dán 7,1314 Evangélium: Jn 18,33b37 Szentlecke: Jel 1,58  
 

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 
 
Jövő vasárnapi (Advent 1. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Jer 33,1416; Szentlecke: 1Tessz 3,124,2;  
Evangélium: Lk 21,2528. 3436; 
 
Az Oltáriszentségről ökumenikus szempontból 
Viszonylag közismert, hogy a katolikusok az ortodox szentmisét teljes értékű szentmiseként ismerik el. Fordítva nem ilyen egyszerű a 
kérdés: az ortodoxiának komoly problémát jelent, hogy a latinok miért kovásztalan kenyérrel áldoznak (alapjában azért, mert Urunk a 
kovásztalan kenyerek ünnepén alapította az Oltáriszentséget – vö. Mk 14,12, de ettől függetlenül mi a kovászos kenyerek ősi ortodox 
gyakorlatát elfogadjuk), továbbá a két szín alatti szentáldozás korlátozását a miséző papra elfogadhatatlannak tartják. A kérdés annyiból is 
érdekes, hogy olyan vidékeken, ahol beszerezhetetlen a búzakenyér, és pl. a rizs az alapvető élelmezési cikk, szabad volna-e rizskenyérrel 
misézni? Jelenleg erre annyit mondhatunk, hogy amerre a kereszténység elterjedt, mindenütt biztosítható a szentmiséhez szükséges 
búzaliszt, így nem ez az a téma, ahol a teológiai kísérletezőkedvnek ki kell élnie magát…   
A protestáns felekezetek az 1Kor 11,20-ban Szent Pál által használt „Úrvacsora” kifejezést veszik át a szentmisének megfelelő 
szertartásukra. Katolikus körökben közismert, de csak részben helytálló azt mondani, hogy míg a katolikusok Urunk valódi jelenlétéről 
beszélnek, addig a protestánsoknál a jelenlét jelképes. Vannak protestáns felekezetek, amelyek Ullrich Zwinglit követve még a reformáció 
korából, tényleg így gondolják. De Luther épp ezen vélemény miatt szakított Zwinglivel. A legenda szerint a hitvitájuk közepén belevágta 
a nagykést az asztalba, amelynél ültek, és ezt mondta: „Márpedig oda az van írva, hogy »ez az én testem és ez az én vérem«”! 
A lutheránus és a kálvinista teológia innentől azzal számol, hogy a hívő az Úrvacsoravétel pillanatában valóban Urunkkal találkozik, kb. 
úgy, ahogy a keresztségben is a keresztelés pillanatában érinti meg a Szentlélek a szentség fölvevőjét. 
A lényegi eltérés innentől a katolikus és a kálvinista ill. lutheránus felfogás között a szolgálati papság katolikus szentségéből vezethető le. 
A katolikusoknál a pap szolgálata Krisztus Urunk személyében bemutatni az Ő áldozatát, ennek kezdőpontján elmondani az Ő szavait, és 
onnantól az ő jelenléte folyamatos. Ha a hívő hiszi ezt, igen jól teszi, de Urunk akkor is jelen van, ha nem hiszi.   
Mit mondjunk akkor mi katolikusok, arról a protestáns meggyőződésről, hogy ők Urukkal találkoznak, amikor veszik az Úrvacsorát? Én 
szeretek arra emlékeztetni, hogy olyan Istenben hiszünk mi közösen, aki „ott is arat, ahol nem vetett” (vö. Mt 25,24). Isten kegyelme 
nagyobb annál, hogy ne szentelje meg azokat, akik őszinte szívvel hozzá fordulnak. Katolikus azonban ne vegyen magához protestáns 
Úrvacsorát, már csak azért se, mert ha nem hisz benne, akkor nem is találkozik általa Krisztussal ☺ 
 Harmai Gábor plébános

Aktuális 

Párizs, 2015… 
Gyászolunk másfélszáz franciát, a gyűlölet és egy torzult isten-kép 
áldozatát. 
Afrikában, Ázsiában naponta hetente hal meg ennyi keresztény, ér-
tük nem szól a harang, nem mondanak gyászmisét, értük nem szí-
nezzük át facebook-os profilképünket, hisz az ő haláluk oly termé-
szetes. Hiszen keresztények, elég lenne meghajtani fejüket egy más 
isten előtt, hogy éljenek. Vállalják sorsukat, a vértanúság útját. Ők 
mégis meghalnak, erről nem számol be a híradó, s az internet. 
Némán halnak meg, ajkukon nincs halálsikoly. Mint a bárány a kés 
előtt. Nem sikolt értük a világ. A keresztre feszített gyermekekért és 
férfiakért. A csoportosan megerőszakolt és lefejezett lányokért és 
asszonyokért. Az élve elégettekért csendes a világ. 
Mégis, gyászolunk másfélszáz franciát, és fájdalmunk jogos. 
Mert bennük magunkat gyászoljuk, letűnő világunk, Európánk. Mert 
ők lehetnénk mi is. Mi is gyanútlanul járunk az utcákon, a halálra 
nem készültünk fel mi sem. 
Emlékszel, mit csináltál, mikor a terror híre hozzád eljutott? Vajon 
mi lett volna, ha abban a percben téged ér el a halál, készületlen? 
Gyászoljunk ma másfélszáz franciát, kik lehetnénk mi is. 

Lelkünkben visszhangzik az Írás szava: „Vagy az a tizennyolc em
ber, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszi
tek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? 
Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy el
vesztek ti is mindnyájan.” 
Nem voltak bűnösebbek, mint mi, a párizsi másfélszáz… Vajon 
lesz-e még hitünk a bűnbánatra, lesz-e még időnk, hogy megtérjünk? 
És csendben visszhangzik a kérdés: tudnánk-e mindezt vállalni 
Krisztusért? 
 Rozványi Dávid  
 forrás: www.polgarportal.hu 
Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódó búcsúval járó imádság 

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szívének 

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod 
előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. 
Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk 
fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek még 
meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. 
Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit 
legszentebb Szívedre. Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, 
akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik 
elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, 
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és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, 
akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza 
őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy 
akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egyházadnak biztos és teljes 
szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész 
földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni 
Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék és áldassék 
mindörökké.  Ámen 
Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák, 
részleges búcsút nyerhetnek. Teljes búcsúban részesülhetnek, 
ha Krisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik.  

 (www. uj.katolikus.hu) 

lelkiség 

A vértanúk részesednek Krisztusnak, a Főnek győzelmében 
 
Én, Pál, aki Krisztus nevéért fogoly vagyok, szeretnék beszámolni 
nektek gyötrelmeimről, amelyek napról napra elárasztanak. Isten 
iránti szeretetre gyulladva mondjatok hálaimát Istennek velem 
együtt, mert örökké szeret minket (Zsolt 117, 1). Börtönöm valóban 
az örök kárhozat képmása: mindenféle kegyetlen elszenvedni valók, 
amilyenek a béklyók, vasláncok és bilincsek, továbbá hazudozások, 
a gyűlölködés, a bosszúállás, a rágalom megnyilvánulásai, illetlen 
szavak, vádaskodások, bántalmazások, jogtalan esküdözések, átko-
zódások, végül a szorongások és a szomorúság. De Isten, aki hajdan 
megszabadította a három ifjút a tüzes kemencéből, mindig itt van 
velem. Megszabadított ezektől a gyötrelmektől, sőt megédesítette 
őket, mert örökké szeret minket.  
Mindeme gyötrelmek közepette, amelyek másokat rémíteni szoktak, 
Isten kegyelméből öröm és vidámság tölt el, mert nem egyedül va-
gyok, hanem Krisztussal.  
Mesterünk maga viseli a kereszt teljes súlyát, reám csupán a legki-
sebb és utolsó részét helyezi. Nem puszta szemlélője küzdelmem-
nek, hanem ő vívja a harcot, ő a győztes, és az egész bajvívás ered-
ményessé tevője. Ezért tehát az ő fejére került a győzelmi koszorú, 
de dicsőségében részesülnek az ő tagjai is.  
De hogyan viseljem el a látványt, amikor napról napra néznem kell 
a hatalom gyakorlóit, a mandarinokat és csatlósaikat, amint káro-
molják szent nevedet, Uram, aki a kerubok és a szeráfok fölött tró-
nolsz? (Zsolt 79, 2). Íme, keresztedet lábbal tiporják a pogányok! 
Hová lett a te dicsőséged? Mindezek láttán inkább akarnék szerete-
tedtől lángra gyúlva, tagjaim elvesztésével meghalni, szeretetednek 
tanújaként.  
Mutasd meg, Uram, hatalmadat, üdvözíts és támogass engem, hogy 
megmutatkozzék az erő az erőtlenségben, és hatalmad megdicsőül-
jön a nemzetek előtt; nehogy útközben meginogjak, és ellenségeid 
gőgösen emelhessék fel fejüket.  
Kedves testvéreim! Ha mindezt halljátok, szüntelenül örvendezve 
adjatok hálát Istennek, akitől minden jó származik. Áldjátok az Urat 
velem együtt, mert örökké szeret minket. Magasztalja az Urat az én 
lelkem, és szívem ujjongjon Istenemben, mert tekintetre méltatta alá-
zatos szolgáját, és ezentúl boldognak hirdetnek a jövendő nemzedé-
kek (vö. Lk 1, 46-48): mert örökké szeret minket.  
Dicsérjétek az Urat, minden népek, és magasztaljátok, minden nem-
zetek (Zsolt 116, 1), mert Isten azt választotta ki, ami a világ előtt 
gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, és ami a világ előtt ala-
csonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, hogy megszégye-
nítse az előkelőket (vö. 1 Kor 1, 28). Szájam és értelmem által meg-
szégyenítette a bölcselkedőket, akik e világ bölcseinek tanítványai, 
mert örökké szeret minket.  

Mindezt azért írom nektek, hogy egyesüljön a hitetek az enyémmel. 
E vihar közepette Isten trónusáig vetem ki a horgonyt: az élő re-
ményt, amely szívemben van.  
Ti pedig, kedves testvéreim, úgy fussatok, hogy elnyerjétek a koszo-
rút! (vö. 1 Kor 9, 24). Öltsétek magatokra a hitnek páncélját (1 Tessz 
5, 8), és vegyétek kézbe Krisztus fegyverzetét jobbról és balról (vö. 
2 Kor 6, 7), miként védőszentem, Szent Pál tanította. Jobb nektek fél 
szemmel vagy nyomorékon bemennetek az életre, mint épkézláb ki-
utasíttatni (vö. Mt 5, 29).  
Segítsetek nekem imádságaitokkal, hogy a törvényhez híven küzd-
hessek, mégpedig jó harcot harcoljak (vö. 2 Tim 4, 7), és mindvégig 
harcolhassak, hogy pályafutásomat boldogan végezhessem be. Ha 
ebben az életben már nem fogjuk látni egymást, az eljövendőben 
meglesz ez a boldogságunk, amikor a szeplőtelen Bárány trónjánál 
egy szívvel-lélekkel énekeljük az ő dicséretét, örökre ujjongva a 
győzelem örömében. Ámen. 
 Szent LeBaoTinh Pál leveléből, amelyet a KeVinh 
 papnevelő intézet növendékeihez intézett 1843ban 
 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
 

+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn: SZENT I. KELEMEN 
PÁPA ÉS VÉRTANÚ, kedden: DUNG-LAC SZENT ANDRÁS 
ÁLDOZÓPAP ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK, szerdán: ALEXAND-
RIAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS VÉRTANÚ (emléknap) 
+ A mai perselyadományokat a karitász javára ajánljuk fel. 

+ A mai ünnephez kapcsolódóan teljes búcsú elnyerésére van lehe-
tőség. Ennek feltételei és a hozzá kapcsolódó imádság szövege a 
Harangszóban megtalálható. 

+ Minden hónap utolsó péntekén Esztergom különböző temploma-
iban magzatvédő szentmisét mutatunk be. Legközelebb november 
27-én 9:00 órakor a Ferences Szent Anna Templomban. 
+ Advent első vasárnapjának előestéjén, tehát szombaton 17 órától 
a Széchenyi téren a hagyományokhoz híven városi gyertyagyújtás 
lesz. Megáldjuk a hívek koszorúit, és meggyújtjuk az első gyertyát. 

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)  
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 


