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XX. évf. 20. 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 29. 

Olvasmány: Ter 14,18-20 Evangélium: Lk 9,11b-17 Szentlecke: 1Kor 11,23-26 

ÚRNAPJA 
Jövő vasárnapi (Évközi 10. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: 1Kir 17,17-24; Szentlecke: Gal 1,11-19; Evangélium: Lk 7,11-17; 

A bűnbánat szentségéről biblikus szempontból 

Természetesnek tűnhet számunkra 2000 év kereszténység után, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma a bűnöket megbocsátani. Fontos 

azonban tudatosítanunk, hogy ez a meggyőződésünk egy Krisztus Urunk által elvégzett bizonyításon alapul. A Mt 9,1-8-ban olvashatjuk a 

béna meggyógyításának történetét. Urunk először azt jelenti ki a számára, hogy „Bocsánatot nyertek bűneid” (5. vers), és csak utána, hogy 

„Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!”. Az evangélium kifejezetten hangsúlyozza a farizeusok megbotránkozását, így a csoda egyértelműen 

Jézus isteni bűnbocsátó hatalmának bizonyítására szolgál. Vonjunk is le azonnal egy tanulságot: többek között ezért fontos nekünk 

személyesen, hogy Istennek valljuk Krisztus Urunkat: ha nem volna valóságos Isten, semmilyen bűnünket nem bocsáthatná meg. Mi 

emberek csak olyan bűnöket bocsáthatunk meg, amit ellenünk követtek el. Primitív példával élve, ha Gipsz Jakab rálép Beton Lívia lábára, 

és én azt mondom Gipsz Jakabnak, hogy „nem történt semmi”, mindketten csodálkoznának… 

A bűnbocsátó hatalom az Egyház egyik öröksége Krisztus Urunktól: a János evangélium a föltámadt Jézus egyik megjelenése kapcsán 

beszéli el, hogy Jézus az apostolokra „lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot 

nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.«” (Jn 20,22b-23) 

A bűnbocsátó hatalom gyakorlása a keresztséggel kezdődik. Amikor Jeruzsálem lakóinak egy része Szent Péter pünkösdi beszédének 

hatására megrendül, és megkérdi az apostoloktól, „»Mit tegyünk, férfiak, testvérek?« Péter azt felelte nekik: »Tartsatok bűnbánatot, és 

mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára; akkor megkapjátok ajándékul a Szentlelket.” (Acs 2,37-

38) 

A szentgyónás a keresztségi szövetség helyreállítása. Jakab apostol így ír erről: „aki a bűnöst visszatéríti téves útjáról, megmenti annak 

lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát” (Jak 5,20b) Harmai Gábor plébános 
 

meghívó 

A gyereknap állomásai 

Kérem a szülőknek, hogy a gyermekeknek ne mutassák meg ezt a 

programot, de úgy gondoltam, érdemes megőrizni az utókornak 

Gyöngyi ötleteit  

Köszönjük a vállalkozó cserkészek közreműködését, az Ettore cuk-

rászda fagylalt-fölajánlását, a süteményeket hozó szülők sütemé-

nyeit, és mindenkinek, hogy részt kíván venni a közös örömben! 

A gyermeknap ünneplése tehát 29-én vasárnap du. 3 és 6 óra között 

lesz. Harmai Gábor 

Fogadó : Picúr Pompommal 

1. áll. Civakodó cipőikrek 

összekötött lábbal végigugrálni egy akadálypályán; kötélhúzás 

2. áll. Mágneskörmű szögkihúzó 

egy alakzat szögekkel való kirakása (ehhez kell sok kis falap, pici 

szögek, minta, kalapács); kisebbeknek Hammerchen Spiel szögelős 

játék 

3. áll. Gombóc Artúr 

Csokiperecek vannak fellógatva. ezeket kell kéz nélkül megenni 

felsorolni milyen csokoládékat szeret G. Artúr 

4. áll. Óriástüdejű Levegőfújó 

pattogatott kukoricát kell szívószállal tartani és agyik helyről eyg 

másikra átvinni; poharakba pingpong labdát belefújni 

5. áll. Ragasztó Rezső 

homokkép készítés 

6. áll. Madárvédő golyókapkodó 

célbalövés vízipisztollyal; minél több madárfajtát felsorolni (kicsik-

nek 5, nagyoknak legalább 10 félét) 

7. áll. Lesből támadó szárítókötél 

ugrálóköteles és hullahopp karikás feladatok; kötélmászás 

8. áll. Festéktüsszentő Hapci Benő (3 fő, Somody Panni) 

fogkefés festés; falevél nyomdázás 

buborékfújós festés 

9. áll. Radírpók (Pali) 

pókjárásban és sántaróka járásban menni...; titkosírásos feladat meg-

fejtése 

 

10. áll. Egylábú esernyőmadár 

kötélen esernyővel menni; mérlegállás ki meddig bírja ? (stopper) 

11. áll. NAGYON JÓ IDŐ ESETÉN fürdőruhában 

nejlon szappanos csúszópályán eljutni egyik helyről a másikra. 

12. áll AZ ISKOLA     sütispult Erős Gyöngyi 

meghívő 

Előadás a gyógynövényekről és termesztésükről 

Láss csodát! címmel folytatódik Lechner Judit ökológikus gondol-

kodó és kertész előadása Plébániánkon 2016. június 1-jén szerdán 17 

órától a Nagyteremben 

A mostani téma: Kolostorkertek gyógynövény hagyatéka, a vetemé-

nyeskert gyógynövényei. Lehetőség van könyvet vásárolni, levendu-

laszörpöt és zöldfűszeres szendvicseket kóstolni! A részvétel ingye-

nes. További információ: DARÓCZI TÍMEA • 06 20 4949 901 

daroczi.timea@kornyezetkultura.hu 

lelkiség 

A keresztvetés huszonegy jelentése (15-21) 

15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a kereszt-

vetésben „az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb oldal 

felé” irányuló mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás visszafordítására 

emlékeztet. Egyben kifejezi, hogy a jelen nyomorúságból a jövendő 

dicsőségbe fogunk jutni, amint – írta Ince pápa – Krisztus is „átment 

a halálból az életbe, az alvilágból a mennybe.” 

16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez ha-

sonlítja bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: „Vessétek le a 

régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan 

megújul Teremtőjének képmására” (Kol 3,9–10). Az egyházatyák 

Krisztus ruháitól való megfosztásával kapcsolták ezt össze. Tanítá-

suk szerint az ember, amikor a keresztségben leveti régi természetét 

és újat vesz fel, részese lesz annak, amikor Krisztust megfosztották 

ruháitól. A keresztvetés kifejezheti, hogy részesei akarunk lenni e 

megfosztatásnak, majd a feltámadás dicsőségébe öltözésnek. A ke-

resztre feszítés egészét elfogadjuk, nem csak azt, ami megfelel az 

ízlésünknek. 

17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó meg-

felelője a szphragisz, amely a tulajdonlás jegyét is jelentette. Így ne-

vezték például azt a bélyeget, amellyel a pásztor megjelölte a nyájá-

hoz tartozó állatokat. Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi 

Pásztor tulajdonaként jelöljük meg magunkat. 



Harangszó  

18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak nevezték 

a parancsnok nevét is, amelyet katonái bőrébe tetováltak. A keresz-

tény ember pásztoraként követi Krisztust, ennyiben juhhoz hasonlít-

ható – de nem birkához! Krisztus katonáivá kell lennünk. Mint Szent 

Pál írja: „Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon el-

lenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. … 

Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, 

vagyis az Isten szavát.” (Ef 6, 13–17) 

19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem egyik 

fegyvere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint „csodálatosan ha-

donászhat az ember a kezével, ám áldás nem származik belőle, hacsak 

nem vet keresztet. Ha azonban keresztet vet, a gonosz csakhamar meg-

rémül a győzelmes jel láttán.” Egy másik, Aranyszájú Szent Jánosnak 

tulajdonított mondás szerint pedig a keresztvetés hatására a démonok 

„elrepülnek”, mert „úgy félnek tőle, mintha bottal vernék őket”. 

20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a 

szphragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi 

levélben, ahol Pál apostol így ír: „Isten az, aki minket veletek együtt 

megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és 

foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” (2Kor 1,21–22) Vala-

hányszor keresztet vetünk, újra megpecsételjük magunkat a Lélek-

ben, és kérjük, hogy hatalmas működése hassa át életünket. 

21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett ke-

resztvetés a hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. „Ne szé-

gyelljük hát megvallani a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a mi pe-

csétünk, amellyel bátran jelöljük homlokunkat és mindent: a kenye-

ret, amelyet elfogyasztunk, az italt, amelyet megiszunk; minden be- 

és kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, utazásunkat és pihe-

nésünket” – írta Jeruzsálemi Szent Cirill. 

 Ménesi Krisztina a catholicexchange.com alapján  

tanúsgtétel 

A Szent Jusztínusz és társai vértanúságáról készült aktákból 

A szenteket – elfogatásuk után – Rómába hurcolták Rusztikusz 

prefektus elé. Midőn a törvényszék elé állították őket, Rusztikusz 

prefektus így szólt Jusztínuszhoz: „Mindenekelőtt tégy hitet az 

istenekre, és kövesd a császári parancsokat.” Jusztínusz felelt: 

„Bíróság elé állítani és elfogatni senkit sem lehet azért, mert 

engedelmeskedünk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus parancsainak.” 

Erre Rusztikusz megkérdezte: „Miféle tanokat vallasz?” Jusztínusz 

így felelt: „Bár iparkodtam megismerni mindenféle tant, de csak a 

keresztények igaz tanításához csatlakoztam: ennek igazságait 

csupán azok nem fogadják el, akik tévedésekben botorkálnak.” 

Rusztikusz prefektus kérdezte: „Helyesnek ítéled azokat a tanokat, 

te szerencsétlen?” Jusztínusz felelt: „Igen, sőt, igaz dogmaként 

fogadom el azokat.” 

Rusztikusz prefektus: „Mi ez a dogma?” Jusztínusz felelt: „Az, hogy 

a keresztények Istenét tiszteljük, akit egyedül vallunk Teremtőnek 

az idők kezdetétől, és az egész teremtett látható és láthatatlan világ 

Alkotójának, és tiszteljük Jézus Krisztust, az Isten Fiát, akit a 

próféták előre megjövendöltek, mint az emberiség javára eljövendő 

üdvösség Hírnökét és mint a kiválasztott tanítványok Mesterét. És 

én, mivelhogy csak ember vagyok – úgy vélem –, csupán parányit 

mondhatok annak végtelen istenségéről, akit az imént Isten Fiának 

mondtam, jóllehet ismerem a róla szóló prófétai jövendölések 

bizonyító erejét. Tudom ugyanis, hogy az égből kaptak ihletést a 

próféták, és így jövendölték meg az emberek közé való eljövetelét.” 

Rusztikusz megkérdezte: „Tehát keresztény vagy te?” Jusztínusz 

felelt: „Úgy van. Keresztény vagyok.” 

A prefektus Jusztínuszhoz: „Hallom, hogy tudósnak tartanak, és te 

is úgy gondolod, hogy ismered ezeket az igaz tanokat; ha most 

megkorbácsoltatás után fejedet veszik: vallod-e meggyőződéssel, 

hogy a mennybe szállsz?” Jusztínusz felelt: „Remélem, hogy az ő 

honában lakom majd, ha mindezeket elszenvedtem; tudom ugyanis, 

hogy mindazok, akik helyesen éltek, megkapják az isteni kegyelmet 

egészen a világ végezetéig.” 

Rusztikusz prefektus kérdése: „Tehát azt hiszed, hogy majd a 

mennybe szállsz, és ott majd elnyered a neked szánt jutalmat?” 

Jusztínusz felelt: „Nemcsak hiszem, de határozottan tudom, és 

biztosra is veszem.” 

Rusztikusz prefektus válasza: „De térjünk csak vissza a kitűzött 

tárgyhoz, amely most szükséges és sürgős. Most tehát mindnyájan, 

akik csak itt vagytok, egyetértve áldozzatok az isteneknek!” 

Jusztínusz így felelt: „Egyetlen egy helyesen gondolkodó jámbor 

ember sem vetemedik istentelenségre.” 

Rusztikusz prefektus válasza: „Ha nem teljesítitek ezt a parancsot, 

akkor kegyetlenül megkínoztatlak benneteket.” Jusztínusz így felelt: 

„Epedve várjuk, hogy Urunkért, Jézus Krisztusért kínzásokat 

szenvedve üdvözüljünk. Ez ad majd nekünk üdvösséget és 

megnyugvást a mi Urunk és Üdvözítőnk sokkal félelmetesebb és 

egyetemes ítélőszéke előtt.” 

Ugyanígy nyilatkozott a többi vértanú is: „Tedd, amit akarsz; mert 

mi keresztények vagyunk, és a bálványoknak nem áldozunk.” 

Rusztikusz prefektus kihirdette az ítéletet: „Akik az isteneknek 

áldozni és a császár parancsának engedelmeskedni nem akarnak, 

azokat megkorbácsolásuk után vezessék el, hogy a törvény előírása 

szerint halállal bűnhődjenek.” E szent vértanúk Istent dicsőítve 

kimentek a kivégzés szokott helyére, és ott Üdvözítőnket megvallva 

lefejezték őket, és így szenvedték el a vértanúhalált. 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Hétfőn Szent István király ereklyéinek átvitele emléknapja 

lesz, szerdán Szent Jusztinusz Vértanú emléknapja, csütörtökön 

Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk emléknapja, pénteken 

Jézus Szentséges Szíve Főünnepe, szombaton a Boldogságos 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve emléknapja. 

+ Gyermeknap lesz a plébániakertben most, 29-én vasárnap dél-

után 3 és 6 óra között. Részletek a Harangszóban 

+ Plébániánk hagyományos Jézus Szíve körmenetére pénteken, 

június 3-án, Jézus Szentséges Szíve főünnepén a 19.00-kor kez-

dődő szentmise után kerül sor, a testvéreket szeretettel várjuk. 

+ Taize-i imaóra lesz szombaton, június 4-én, 18 órától a Kórház 

kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ Láss csodát! címmel folytatódik Lechner Judit ökológikus gon-

dolkodó és kertész előadása Plébániánkon 2016. június 1-jén szer-

dán 17 órától a Nagyteremben. Részletek a Harangszóban 
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 lett elsőáldozó: Alekszandrova Antónia, Bujalka István 

Benedek, Hertlik Nóra, Hulkó Simon Péter, Kosztadinovszki 

Jázmin Zoé, Kosztadinovszki Kristóf, Mihalovits Ádám, Perger 

Bence, Putz Máté, Révész Csenge, Sawin Dániel András, Sawin 

Róbert János, Selmeczi Miklós Márk, Vakán Péter  
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 


