
 

  

Harangszó
  

XX. évf. 15. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  é s  V í z i v á r o s i  P l é b á n i a  h í r l e v e l e  2016. április 24. 

Olvasmány: ApCsel 14,21b-27 Evangélium: Jn 13,31-33a. 34-35 Szentlecke: Jel 21,1-5a 
 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 
 

Jövő vasárnapi (Húsvét 6. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: ApCsel 15,1-2. 22-29; Szentlecke: Jel 21,10-14. 22-23; Evan-
gélium: Jn 14,23-29; 
Az Oltáriszentségről liturgikus szempontból 
A szentmise teljes egészében az Oltáriszentség ünneplésére irányul. A szertartás eredeti görög neve „Eucharisztia - hálaadás”. Azzal fejezzük 
ki a hálánkat Jézus Krisztusnak, aki értünk meghalt és föltámadt, hogy eljövünk szentmisére. 
A szentmisében könyörgünk Istenhez, meghallgatjuk Istent, és imádjuk Őt, amiért meghallgatja könyörgésünket. Ennek felel meg, hogy a hívek 
állnak, ülnek és térdelnek. A miséző pap személyében Jézus Krisztus cselekszik, ezért az ő mozgásai mások.  
A különféle könyörgésekben életünk napi kérdéseivel fordulunk Istenhez: reményeinkkel, bűneinkkel, félelmeinkkel.  
Engedjük, hogy Isten szóljon hozzánk, tanítson bennünket a Szentírás felolvasásával és prédikációban történő értelmezésével. 
Végül az utolsó vacsora konkrét felidézésével szemléljük azt a titkot, hogy Isten minden kérésünket, vágyunkat eleve betöltötte, amikor az 
Oltáriszentségben nekünk adta önmagát, értünk áldozta életét. 
A szentmise végigveszi Jézus életét úgy, ahogyan a szinoptikus evangéliumok bemutatják: a bűnvallás egy kicsi Advent, elmondjuk, hogy Isten 
nélkül üres az életünk, rászorulunk a Megváltóra. A Dicsőség ősi éneke megünnepli, hogy ténylegesen megszületett a Megváltó, vagyis ekkor 
Karácsony van. A szentírási olvasmányokban Jézus maga tanít minket, mint nyilvános működése idején, Galileában a tanítványait, az oltár 
előkészítésével pedig elkezdődik a szent három nap. A kánon záró dicsőítése, amikor felemeljük Krisztus testét és vérét, a kereszthalálra emlé-
keztet, János evangéliumának az értelmezésében: „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” (Jn 12,32). 
Teljesen persze lehetetlen követni a bibliai sorrendet, hiszen csak ezután következik a szentáldozás, de a szentáldozás már a Föltámadás szim-
bólumai között zajlik: az Isten Báránya-ének a Jelenések könyvében leírt egyetemes hódolathoz kapcsolódik: „Méltó a Bárány, akit megöltek, 
hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.” (Jel 5,12) 
Az örök élet kenyerének erejével vághatunk bele a hétköznapokba a Szentmise záróáldása után. A hétköznapok a mi saját pünkösdi időnk. 
 Harmai Gábor plébános 
 

lelkiség 

Vianney Szent János gyakorlati tanácsai gyónóknak I. 
A papok leendő védőszentje, aki sokszor napi 18 órán át gyóntatta 
az Arsba özönlő bűnbánókat, hat szempontot hangsúlyozott a szent-
gyónással kapcsolatban. 
Az arsi plébános először is arra biztatta a bűnbánókat, hogy világo-
san, érthetően, töredelmesen gyónjanak. Megfelelő felkészüléssel – 
mondta – az is percek alatt elvégezheti gyónását, aki évek óta nem 
gyónt. A fecsegésre hajlamosaknak, akik szükségtelen részletekkel 
bővítették bűnvallomásukat, segített, hogy rövidebbre fogják és csak 
a bűn elkövetésének közvetlen körülményeire korlátozzák mondan-
dójukat. Ezt elsősorban nem azért tette, hogy megrövidítse a gyónás 
idejét, hanem mert az volt a tapasztalata, hogy minél több részletet 
mond el a gyónó, annál kevésbé bánja a bűneit; ahelyett, hogy meg-
fogalmazná bűnei indítóokát, különböző kiegészítésekkel próbálja 
megmagyarázni vagy kimagyarázni őket. „Kerüljétek a haszontalan 
vádaskodást! Pazaroljátok vele a gyóntató idejét, fárasztjátok a többi 
gyónásra várakozót, és kioltjátok az áhítatot” – tanította. 
Másodszor: igyekezett eloszlatni a gyónásra készülők félelmeit. 
Tudta, hogy sokan azért nem akarnak gyónni, mert félnek, hogy mit 
gondol majd róluk a pap. Biztosította őket, hogy nem tudnak olyat 
mondani, amin a pap megbotránkozna. „Megalázó, amikor a bűnei-
tekkel vádoljátok magatokat? A pap jól tudja, mire vagytok képe-
sek.” Majd elmondta, mit él át a pap, amikor a gyónó alázatosan és 
Isten irgalmában bizakodva vádolja magát: „A pap könyörületet érez 
irántatok – mondta –, veletek együtt zokog” (amit Vianney Szent Já-
nos sokszor maga is megtett). 

Harmadszor arra törekedett, hogy gyónói imádságos lelkülettel fo-
gadják a szentségi feloldozást és megértsék jelentőségét. „Amikor a 
pap megadja a feloldozást, egyetlen dologra kell gondolnunk: hogy 
a Jóisten vére ömlik át a lelkünkön, hogy megmossa, megtisztítsa és 
olyan ragyogóvá tegye, mint a keresztség után volt.” A feloldozás, 
akárcsak a keresztség, hatalmas csoda: a bűn miatt halott lélek feltá-
madásának csodája. Előfordul, főleg amikor sokan várakoznak 
szentgyónásra, hogy a gyónók már a feloldozás szövege alatt mon-
dani kezdik a bánatimát. Az arsi plébános nem kedvelte az efféle 
„többfunkciós üzemmódot”. Inkább azt tanácsolta a gyónóknak, 
hogy lassítsanak, és elmélkedjenek azon, mi is történik. Meg volt 
győződve róla, hogy így egyre jobban megszeretik a bűnbánat szent-
ségét és egyre több gyümölcsét fogják élvezni. (folytatjuk) 
 forrás: Magyar Kurír (a cikk P. Roger J. Landry  
 írásának összefoglalója, amely a catholicity.com  
 –on jelent meg). 
A hét szentje 

Sienai Szent Katalin 
A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte és 
csúfította. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi 
Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát válasz-
tottak, a pápaságot politikai érdekeknek szolgáltatták ki. A másik 
nagy baj az egyre fenyegetőbb török veszedelem volt, amely Palesz-
tinában már a szent helyek pusztulásához vezetett, és világosan lát-
szott, hogy a török terjeszkedésnek csak fegyverrel lehet útját állni. 
Ezekhez járult még Itáliában a városállamok harca a pápai állam, a 
császár és egymás ellen. Ebben a zűrzavaros században született egy 
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leány, aki férfiakat megszégyenítő elszántsággal és erővel imádko-
zott, vezekelt és harcolt Krisztus édes Menyasszonyáért és a földi 
Krisztusért, ahogy ő az Egyházat és a pápát szokta nevezni… 
1375-ben meghívták Pisába. Itt kapta meg az Úrtól küldetésének és 
életének pecsétjét: április elsején, a Szent Krisztina-templomban 
Krisztus megajándékozta stigmáival, melyek Katalin kérésére látha-
tatlanok maradtak. Ebben az évben írta első levelét a pápának, XI. 
Gergelynek. Júniusban tért haza Sienába, ahol megtérítette Niccolo 
Tuldót, akit mint kémet halálra ítéltek. A következő években fölso-
rolhatatlan a csodálatos megtérések, kibékülések, gyógyulások 
száma, miközben Katalin fáradhatatlanul harcolt a pápa Rómába 
való visszatéréséért és a keresztes háború megszervezéséért… 
Sok biztatása és imádsága végre eredményt hozott: a pápa szinte 
megszökött Avignonból, és 1376. szeptember 13-án elindult a tenger 
felé, hogy hajón utazzék Rómába. Katalin Genováig elkísérte, s en-
nek köszönhető, hogy a genovai partraszállás után -- látva az ottani 
zűrzavaros helyzetet -- a pápa nem fordult mindjárt vissza. Katalin 
öntött belé erőt, s mikor a pápa ismét tengerre szállt és dél felé hajó-
zott, ő visszatért Sienába. XI. Gergely 1377. január 17-én vonult be 
Rómába. Katalin ekkor a Siena közelében lévő Orcia-völgybe indult, 
hogy békét teremtsen a családi háborúkban.  
Katalin egy kertben tartózkodott a tanítványaival, amikor néhány 
martalóc rátámadt. Nem akart menekülni, hanem ellenkezőleg, ami-
kor megkérdezték, melyikük a Sienából való Katalin, a kérdező elé 
lépett, letérdelt és az ég felé tárt karokkal, sugárzó arccal mondta: 
„Én vagyok, íme, engem ölj meg!” A gyilkolásra emelt kezek leha-
nyatlottak, s Katalin később sokat siratta, hogy nem lehetett vértanú 
Egyházáért. Katalin hazatért, s ezután kezdte diktálni -- legtöbbször 
misztikus elragadtatásban -- az isteni gondviselésről szóló könyvét, 
a Dialógust. Azért diktált, mert ő maga sokáig (amíg az írás és olva-
sás képességét misztikus módon meg nem kapta az Úrtól) nem tudott 
sem írni, sem olvasni. Állandóan több „titkár” és „titkárnő” volt mel-
lette, kiknek leveleit diktálta -- gyakran egyszerre többet is -- a leg-
különbözőbb címzettek részére: világiaknak és szerzeteseknek, kirá-
lyoknak és a pápának, katonáknak és kereskedőknek. Levelei és a 
Dialógus lenyűgözik az olvasót, aki elfogulatlanul fogadja tanítását. 
Aki nem tudja, hogy ki az írója e könyveknek, inkább az egyház-
atyák közül gyanakszik valakire, mint egy „műveletlen” siénai pol-
gárlányra. Csakhogy ez a leány annak a Krisztusnak lett a menyasz-
szonya, aki a gyengékben mutatja meg a maga isteni erejét és böl-
csességét. 
A pápa utóda VI. Orbán lett…VI. Orbán szerencsétlen kézzel nyúlt 
a kormánykerékhez. Reformot szeretett volna, s a szükségnek meg-
felelően elsőként a klérust akarta megújítani, de szigorát nem visel-
ték el. Legszűkebb környezete is ellenállást tanúsított, amelynek a 
vége az lett, hogy a francia bíborosok elhagyták Rómát, és Fondi 
várában ellenpápát választottak Genfi Róbert személyében, aki a 
VII. Kelemen nevet vette föl. Mindezt Katalin előre megjövendölte. 
Szüntelenül buzdította gyermekeit az imádságra és a virrasztásra, 
hogy e szörnyű bajt elháríthassák. Ez volt a nyugati egyházszakadás, 
amely negyven évre elmondhatatlan bajokat hozott az Egyházra. Ka-
talin 1378 októberében fejezte be a Dialógust. Ekkor levelet kapott 
a pápától, aki arra kérte, hogy jöjjön Rómába és legyen segítségére. 
Lelki gyermekeivel együtt útra kelt tehát, és a következő ádvent első 
vasárnapján megérkeztek Rómába. Katalin ettől kezdve haláláig tel-
jes erejével VI. Orbán érvényes pápaságának elismertetéséért és az 
elszakadtak visszatérítéséért küzdött. Egészsége egyre gyengült, de 
azért minden reggel gyalog ment el a Santa Maria sopra Minerva-
templom melletti szállásáról a vatikáni Szent Péter-bazilikába, hogy 

ott szentmisét hallgasson, és hosszú imádsággal „fáradozzék” az 
Egyházért…  
Az 1379-es év levelezéssel, tárgyalásokkal, sok-sok vezekléssel és 
imádsággal telt a pápa közelében. 1380 nagyböjtjére Katalin fekvő 
beteg lett. Tanítványai tanúsága szerint iszonyatos kísértéseket szen-
vedett, az ördögök valósággal tomboltak körülötte, míg végül április 
29-én a tercia idején eltávozott égi Vőlegényéhez. Halála előtt még 
elrendezte gyermekei sorsát, mindegyiket anyai bölcsességgel irá-
nyította egyik vagy másik szerzetbe. 
A szentté avatást II. Pius pápa 1461. június 29-én végezte. Szent Ka-
talint 1939-ben -- Assisi Szent Ferenccel együtt -- Itália védőszent-
jévé nyilvánították. 1970-ben pedig Avilai Szent Terézzel együtt 
megkapta az egyházdoktor megtisztelő címét. 
 forrás: www.katolikus.hu/szentek (részletek) 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 
HIRDETÉSEK 

 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn: SZENT MÁRK 
EVANGÉLISTA, Pénteken: SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ 
ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE 
+ A Könyvtári Beszélgetések sorozat következő vendége Beer 
Miklós püspök atya lesz hétfőn délután 5 órakor. Helyszín a Városi 
Könyvtár  
+ A Neokatekumenális Közösség katekézis sorozata folytatódik, 
jöjjünk el kedden és csütörtökön este 6 órakor az alkalmakra a Bel-
városi Plébániára! 
+ Húsvéti lelki délutánt tervezünk május 7-én 13 órától Török 
Csaba atya vezetésével. Török Csaba atya a Vatikáni Rádió volt 
munkatársa, a katolikus televízió adások referense, az Esztergomi 
Hittudományi Főiskola tanára. 
+ Szülői értekezlet lesz az elsőáldozók szülei részére május 9-én, 
hétfőn du. 5 órakor. 
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) 
minden péntek:  18.00-19.00: gyóntatás és szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten temettük: Koppány Imrét, Turi Lajosnét, Besey Gyulánét 
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 


