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XX. évf. 19. 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. május 22. 

Olvasmány: Péld 8,22-31 Evangélium: Jn 16,12-15 Szentlecke: Róm 5,1-5 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 
Jövő vasárnapi (Úrnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Ter 14,18-20; Szentlecke: 1Kor 11,23-26; Evangélium: Lk 9,11b-17; 

A bűnbánat szentségéről dogmatikai szempontból 
Krisztus Urunk akkor törölte el a bűneinket, amikor a keresztségben szövetséget kötött velünk. A bűnbánat szentségével kapcsolatos legfonto-

sabb egyházi tanítás, hogy visszahelyez bennünket a keresztségi szövetség állapotába: Krisztus vére árán tisztára moshatjuk köntösünket mind-

azoktól a bűnöktől, amelyeket már megkeresztelt keresztényként követtünk el. Fontos, hogy nem saját könnyeink hullása tisztít meg bennünket, 

hanem az, hogy Krisztus, aki életét adta értünk a kereszten, és legyőzte a saját halálát, legyőzi a mi lelki halálunkat is, megújítja velünk a maga 

szövetségét, és ezt, mint tényt, mi hittel és köszönettel elfogadjuk. Megkeresztelt keresztényként azonban a bűneink nem magánügyek többé. 

Immár az Anyaszentegyház közös küldetését, a keresztény tanúságtételt rombolják, hiteltelenítik, ezért van velük kapcsolatban az Anyaszent-

egyház képviselőinek, az apostolutód püspököknek és munkatársaiknak, a papoknak egy bizonyos bírói jellegű feladatuk: nekik kell kimonda-

niuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a bűnbánat jeleit tapasztalva, és a bűnökkel való szakításra vonatkozó "erős fogadást" meghallgatva 

a bűnbocsánatot. 

Fontos ezzel kapcsolatban a "tökéletes bánat"  gondolata. Isten már akkor megtisztít bennünket a bűneinktől, amikor egyéni bánatimában az 

irgalmát kérjük, amennyiben a bánatimában fölajánljuk neki, hogy bűneinket következő gyónásunkban elmondjuk, vagy legalábbis tudva és 

akarva nem titkoljuk el. Ha akaratlanul kifelejtünk valamit a gyónásból, akkor bizalommal hihetjük, hogy arra vonatkozik Isten megbocsátása 

- bizonyos értelemben Isten is kész elfelejteni. 

Készüljünk tehát elő azzal a szentgyónásra, hogy napi rendszerességgel fölindítjuk a tökéletes bánatot! 

 Harmai Gábor plébános 
 

meghívó 

Zarándoklat Rómába 

Zarándokútra hívom Rómába a Plébániáim híveit és Esztergom vá-

ros katolikusait október 3 hétfő és október 8 szombat között.  

Ha Isten is úgy akarja, és még élünk, kérnénk Istentől az Irgalmasság 

Szentévére rendelt búcsút a négy nagy bazilika megtekintésével, 

részt veszünk a keddi magyar misén a Szent Péter Bazilika altemp-

lomának Magyar Kápolnájában, és úgy alapvetően megnéznénk az 

első és a második évezred látnivalóit az Örök Városban. 

Idegenvezető én magam leszek: zarándok-szinten aránylag jól isme-

rem a várost, azt gondolom, tudok benne mutatni sok fontos látniva-

lót. 

Ez most csak egy előzetes fölmérés, hogy tudjak tárgyalni a légitár-

saságokkal, tehát repülővel mennénk oda-vissza, a Szent István Ház-

ban szállnánk meg, honlapja magyar nyelvű, rá lehet keresni az In-

terneten, a várható összköltség kb. 150 eFt lesz személyenként, de 

ez csak egy nagyon durva előzetes becslés. 

lelkiség 

A keresztvetés huszonegy jelentése (8-14) 

8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imádságban, 

hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan Őt elképzeljük, kozmikus szel-

lemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor inkább rólunk szól, 

mint az élő Istenről. A keresztvetés az igaz Isten felé irányít. „Ami-

kor a Szentháromsághoz fohászkodunk, a minket teremtő, nem pe-

dig az általunk teremtett Istenhez szólunk. Elképzeléseinket félre-

téve ahhoz az Istenhez imádkozunk, akinek Ő kinyilatkoztatta ma-

gát: Atya, Fiú és Szentlélek háromságához.” (Bert Ghezzi) 

9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként a 

homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szentháromság 

első Személye. Kezünk leeresztésével „kifejezzük, hogy a Fiú az 

Atyától származik”. Azzal pedig, hogy a Szentlelket említjük har-

madikként, utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól származik 

– mutat rá Szalézi Szent Ferenc. 

10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe 

és a Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével „kis hitvallást” te-

szünk, melyben szavainkkal és mozdulatainkkal hitünk lényegi igaz-

ságait nyilvánítjuk ki. 

11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint Is-

ten nevének hatalma van. Szent Pál írja: „Jézus nevére hajoljon meg 

minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” (Fil 2,10) A 

János-evangéliumban pedig maga Jézus mondja: „Amit a nevemben 

kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiú-

ban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,13–14) 

 

12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztre feszítést. Aki követni 

akarja Krisztust, annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia magát, 

és fel kell vennie a keresztjét (Mt 16,25). „Krisztussal engem is ke-

resztre feszítettek” – írja Pál apostol (Gal 2,19). Amikor keresztet 

vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent mondunk a tanítványságnak erre 

a feltételére. 

13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint vállaink 

érintésével arra kérjük Istent, hogy segítsen – vállaljon, vegyen vál-

lára – minket. 

14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben újra 

kiejtjük a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, „összefoglaljuk és 

újra elfogadjuk keresztségünket” – írta Joseph Ratzinger bíboros. 

 Ménesi Krisztina a catholicexchange.com alapján 

elmélkedés 

Örüljetek az Úrban szüntelen! 

Az Apostol megparancsolja nekünk, hogy örvendjünk, mégpedig az 

Úrban, nem pedig a világnak. Amint a Szentírás is mondja: Aki a 

világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek (Jak 4, 

4). Mert amint az ember nem szolgálhat két úrnak, úgy senki nem 

örvendezhet a világban is és az Úrban is.  

Győzzön tehát az Úrban való öröm, és közben szűnjék meg az e világ 

szerinti öröm. Az Úrban való öröm növekedjék  állandóan,  a  világ 
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szerinti öröm pedig csökkenjen, míg egészen meg nem szűnik. Nem 

azért hangzanak el ezek, mintha ebben a világban nem kellene örül-

nünk; hanem azért, hogy – bár e világban élünk – mégis már az Úr-

ban örvendjünk.  

De azt is mondhatja valaki: Én ebben a világban élek, tehát ha örü-

lök, akkor ott örülök, ahol vagyok. Mit mondasz? Azért, mert ebben 

a világban élsz, nem vagy-e az Úrban? Hallgasd csak meg az Apos-

tolt, amikor az athéniekhez szól, és az Apostolok Cselekedeteiben 

ezt mondja Istenről, Teremtő Urunkról: Benne élünk, mozgunk és 

vagyunk (17, 28). Isten ugyanis ott van mindenütt, tehát hol nincs? 

Hát nem erre figyelmeztet minket a Szentírás? Az Úr közel van. Ne 

aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6).  

Nagy dolog ez, mert az égbe szállt, és mégis közel van azokhoz, akik 

itt a földön élnek. Ki ez a távollevő és mégis közel álló, hacsak nem 

az, aki irgalomból van köztünk?  

Az egész emberi nemet jelenti az az ember, akit az úton félholtan 

fekve hagytak ott a rablók, akit aztán figyelemre sem méltatott a mel-

lette elhaladó pap és levita; odament azonban hozzá az arra elhaladó 

szamaritánus, hogy sebeit kezelje, és segítsen rajta. Tehát mivel tá-

vol volt tőlünk a Halhatatlan és a Szent – hiszen mi halandók és bű-

nösök voltunk –, ezért leszállt hozzánk, hogy közel legyen hozzánk 

ez a Távollevő.  

Nem bűneink szerint bánt velünk (Zsolt 102, 10). Fiai vagyunk 

ugyanis. Honnét bizonyítjuk ezt? Íme, meghalt értünk az Isten egyet-

len Fia, hogy ne maradjon egyedül. Nem akart egyedül maradni, 

azért halt meg egymaga. Isten egyetlen Fia így tett sokakat Isten fia-

ivá. Saját vére árán testvéreket vásárolt magának, kedvessé tett min-

ket a Megvetett, kiváltott az Eladott, megtisztelést adott a Meggya-

lázott, életre keltett a Megölt.  

Tehát, testvéreim, örüljetek az Úrban (Fil 4, 4), ne pedig e világnak: 

azaz örüljetek az igazságnak, és ne a gonoszságnak; örüljetek az 

örökkévalóság reményének, és ne a hiú hazugság virágának, így 

örüljetek: bárhol és bármeddig is éltek itt a földön: Az Úr közel van. 

Ne aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6). 

 Szent Ágoston 

párkapcsolatok 

Hogyan fagy meg az ember?  

Az elhidegülés a legalattomosabb ellensége egy párkapcsolatnak. 

Mert olyan, mint amikor télen "megfagy" egy ember. Nem fájdal-

mas, csak szépen lassan elalszunk a halálunkban. 

A kapcsolatunkban is szépen beleszokunk a dolgokba. Abba is, 

hogy elhanyagoljuk a társunkat, és abba is, hogy elhanyagolnak 

minket. 

És amikor erről a témáról olvasunk, talán még egy kis lelkesedést 

is kapunk a dologhoz, hogy változzanak a dolgok. És lehet, hogy 

valaki  tálcán kínálja a lehetőséget, hogy a párkapcsolatunk har-

monikus legyen. 

Bocsánat, NEM! 

Nem fog történni semmi, amíg valaki nem csinál valamit! Magától 

nem fog változni semmi.  
És messze ne gondoljuk, hogy az elhidegülés a legnagyobb el-

lenség!  
A legnagyobb ellenség mi magunk vagyunk. Mi, amikor nem te-

szünk semmit a helyzetünkért. Észleljük, hogy valahogy nem az 

igazi otthon, de nem teszünk semmit, csak végignézzük az életün-

ket mint a moziban egy filmet. Esetleg próbálkozunk, próbálko-

zunk, és a hamar jött kudarcokban elfáradunk. És igazából teljesen 

mindegy. 

Valaki vagy tesz önmagáért, a kapcsolatáért, vagy nem.  

Persze amikor nincsenek beszélgetések vagy csökken az intimitás 

egy kapcsolatban, lehet hibást keresni. Lehet bűnbakot keresni. 

Ott van például a társunk, a munkahelye, az élethelyzetünk. Bármi. 

De nem érdemes.  

Mert változás csak akkor lesz, ha TESZÜNK érte valamit. És MI 

tudunk tenni a dolgokért. Nem a szomszéd, nem a szüleink, nem a 

társunk. Mi magunk! 

 

És keményen szembe kell nézni a felelősségünkkel. Máshogy úgy-

sem fog menni. 

Lehet bízni a csodákban, de nincsenek csodák a párkapcsolatunk-

ban. Csak tudatosan önmagukon dolgozó emberek, akik megke-

resik a legjobb eszközöket a céljuk eléréséhez. És CSELEKED-

NEK, amikor lehetőségük van. 
 Dr. Mészáros Ádám 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn Boldog Apor Vilmos 

püspök és vértanú emléknapja lesz. Kedden Szűz Mária, a keresz-

tények segítsége emléknapja. Szerdán Tiszteletreméltó 

Szent Béda áldozópap és egyháztanító emléknapja, Szent VII. Ger-

gely pápa emléknapja, és Pazzi Szent Mária Magdolna szűz em-

léknapja. Csütörtökön Szent Fülöp áldozópap emléknapja. Pénte-

ken Canterburyi Szent Ágoston püspök emléknapja. Vasárnap 

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja főünnepe lesz. +

 Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a 

Lorettói litániát. 

+ Imádkozzunk a mostani vasárnap elsőáldozóiért, hogy Krisztus 

testének vétele erősítse őket életszentségre jutásuk útján. 

+ Jövő vasárnap Úrnapja főünnep lesz. Az esti szentmise elma-

rad, biztatjuk a Testvéreket, hogy a Bazilikában este 6 órakor kez-

dődő Úrnapi szertartáson, körmeneten vegyenek részt! 

+ május 22-én, azaz a mai napon az esti szentmise után Bartman 

Stella (fuvola) és Váczi Kristóf (orgona, ének) szeretettel meghív-

nak mindenkit koncertjükre Stella és Kristóf mindketten fiatal ke-

resztény zenészek. 2012 óta zenélnek együtt. Az előadáson klasz-

szikus műveket, taizéi énekeket és ifjúsági dalokat hallhatunk. 

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 kereszteltük Gyurkovics Leventét, Mucsi Leventét és 

Zvara Rolandot 

A héten lett elsőáldozó Forgó Lilla, Hajós Zára, Ollé Boldizsár, 

Veres Kamilla, Viola Maja, Zsembery Sarolta 

A héten esküdtek: Szakmári Richárd és Bélay Krisztina továbbá 

Tábori Zoltán és Fonyó Márta 

A héten temettük Éliás Erzsébetet és Markó Lászlónét 
 

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 


