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Olvasmány: Zak 12,10-11. 13,1 Evangélium: Lk 9,18-24 Szentlecke: Gal  3,26-29 
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 

 
Jövő vasárnapi (Évközi 13. vasárnap) szentírási szakaszok: Olvasmány: 1Kir 19,16b. 19-21; Szentlecke: Gal 5,1. 13-18; Evangélium: 
Lk 9,51-62; 
A bűnbánat szentségéről morális szempontból 
Ha vétkeztünk, vegyük észre, bánjuk meg, lehetőség szerint tegyük jóvá és legyünk készek meggyónni. Ezt a folyamatot végigvinni a 
legalapvetőbb erkölcsi kötelességünk a bűnbánat szentsége szempontjából.  
Észrevenni rögtön azután van legjobb esélyünk, hogy elkövettük, de a nap folyamán elkövetett bűnös gondolatokat, szavakat, cselekedeteket 
és mulasztásokat tegyük esti bánatimánk tárgyává is! 
A megbánás nem rágódást jelent a múlton, és nem öngyűlöletet, hogy „hogy lehettem én ilyen?” - hanem jövőre vonatkozó elhatározást: 
Isten kegyelmét kérem, hogy a jövőben másmilyen lehessek. Tanít bennünket a gyónás bánatimájának az a sora, hogy „erősen fogadom, 
hogy a bűnre vezető alkalmat elkerülöm”. Szellemes példa a zsidók Talmudjából egy párkapcsolati viselkedési tanács: „egy fiatal pár 
házasságkötés előtt vagy ne legyen egy fedél alatt, vagy ne legyen négyszemközt.” Sem egy fedél alatt lenniük nem bűn, sem négyszemközt 
lenniük, de négyszemközt, egy fedél alatt, az bizony bűnre vezető alkalom, ha tényleg szeretik egymást… 
A jóvátételre van némi kegyelmi időnk, ha abból kifutunk, már nem biztos, hogy érdemes az ügyet emberi kommunikációban elővenni. Pl. 
egy alaptalan veszekedés miatt nem ugyanaz egy órán belül bocsánatot kérni, és egy év múlva. Vezeklésre azonban mindig van mód. Ha 
lelkem mélyén tudom, hogy vétettem valaki ellen, próbáljak meg valami jót tenni vele, vagy legalább imádkozni érte. 
A gyónásra való készség azért része a bűnbánati folyamatnak, mert a bűneinkkel az egyház egésze ellen is vétkezünk: Krisztus rossz tanúinak 
bizonyulunk. Éppen ezért igen helyes bűneinket az egyház képviselője elé is letenni. Jó, ha ezzel kapcsolatban elhatározunk egy élhető 
ritmust, ami ne legyen kevesebb évi négy szentgyónásnál: Karácsonykor, Húsvétkor, valamikor mostanában, Pünkösd táján és ősz elején. 
Több lehet, kevesebb ne, ha hétről hétre szentáldozáshoz járulunk. Ha ez a ritmus megvan, akkor a napi egyéni bánatimánkban 
hivatkozhatunk rá: „Uram, te tudod, hogy szoktam gyónni, ezt is kész vagyok meggyónni, amit most eléd tettem, ha elfelejteném, vagy nem 
kerülne szóba, bocsásd meg a gyöngeségemet!” Egy ilyen imádság logikus része a bánatimának, és ha tényleg szoktam gyónni, hiteles is, 
remélhetem, hogy Isten, aki Ura az időnek, már most eltörli a bűnömet, amit így kész vagyok meggyónni. Harmai Gábor plébános 
 

bemutatkozás 

Csepregi Róbert 
Múlt szombaton szentetlte pappá dr. Erdő Péter bíboros úr búcsúi 
szónokunkat, Csepregi Róbertet. A szentelés kapcsán osztott bemu-
tatkozó füzet róla szóló részét idézzük. 
1989. január 19-én született Esztergomban. Nyergesújfalun nevelke-
dett szerető családi környezetben egy 5 évvel idősebb bátyjával 
együtt. Szülővárosában végezte el az általános iskolát majd jelentke-
zett Esztergomba, a Bottyán János Műszaki Szakközépiskolába in-
formatika szakra.  
Ez idő alatt, 16 évesen kezdte el érezni a papi hivatás halvány vágyát, 
de nem találta a papságot elég vonzónak ahhoz, hogy jelentkezzen 
is. Igyekezett részt venni hivatástisztázó lelkigyakorlatokon, hogy 
lássa, mi az Isten terve.  
Ez idő alatt lehetősége nyílt találkozni, és őszintén beszélgetni bölcs 
és hiteles papokkal, különösen plébánosával Molnar Alajos atyával. 
Érettségi után jelentkezett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vi-
téz János Karára, ahol szociálpedagógiát tanult. Majd egy év eltelté-
vel kezdte el az Esztergomi Hittudományi Főiskolán a lelkipász-
tor/katekéta munkatárs szakot levelező tagozaton.  
A második egyetemista éve végén erős, sürgető indítást érzett, hogy 
megtegye az első lépést, amit Krisztus kér tőle. 2010. júniusában je-
lentkezett az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetbe, ahová felvételt 
is nyert. 
A szemináriumi évek alatt sokat köszönhet évfolyamtársainak, akik 
támogatták, pappá formálták az évek alatt. Ez a 6 év alkalmas volt 
arra, hogy egyre inkább megtanulja szabadon, szeretettel vállalni a 
papi szolgálatot.  
Nyaranta segített az erdélyi táborozásokban is. Itt sok örömet, szere-
tetet és bizalmat tapasztalt meg, ami által megtanult bízni saját ké-
pességeiben is.  
Diakónussá szentelése után Budapesten, a Városmajori Jézus Szíve 
Plébánián töltötte a féleves gyakorlatát, ahol a hívek, mind a fiatalok, 
családosok és az idősek nagy szeretettel fogadták. 

Kéri a hívek további imáját, hogy el tudja vinni a világba Isten irgal-
mas szeretetét és barátságát. 
Jelmondata: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek ve-
lem tettétek” 
kultúra 

A múltban játszódik, de a jelenhez szól II. 
A Gyűrűk Ura vagy A Szilmarilok mögött világnézet húzódik meg. 
Füzessy Tamás Tolkien-kutatót, a Magyar Tolkien Társaság társel-
nökét kérdezte a Magyar kurír katolikus internetes újság a tolkieni 
életmű vallási vonatkozásairól. 
– Miért rejtette Tolkien ennyire mélyre a vallási alapokat? 
– Ő nem klasszikus fantasyt írt, ellentétben mondjuk Lewisszal vagy 
J. K. Rowlinggal. Az ő irodalmi ideája a mítosz volt. Egy olyan kör-
nyezetet akart teremteni, amely inkább fikciós múltnak nevezhető. 
Azt állította, hogy világunkban valamikor régen olyan események 
történtek, amelyeknek van mondanivalójuk a ma embere számára. 
Ezeket pedig a mítoszban lehet összefoglalni, mert az, bár a múltban 
játszódik, mégis a jelenhez szól. 
Tolkien elfogadta azt a teológiai értelmezést, mely szerint a Bibliá-
nak az Ábrahám előtti korszakot bemutató részeit nem szó szerint 
kell érteni. Úgy gondolta, hogy lehetséges keresztény szellemben 
olyan mítoszt írni, amely nem ellentétes az Ábrahám utáni esemé-
nyek logikájával. Tolkien egy alternatív keresztény mitológiát alko-
tott. 
– Találunk az írásaiban olyan utalásokat, amelyeket e szempontok 
szerint tudunk beazonosítani? 
– Tolkien fő művének A Szilmarilokat tartotta, A Gyűrűk Ura tulaj-
donképpen egy kiegészítő írás ehhez. Ebben kétségtelenül központi 
helyen szerepel Isten (Eru – az Egyetlen), mind az Atya (Ilúvatar – 
Mindenek Atyja), mind a Szentlélek (Olthatatlan Láng). A Fiúra vo-
natkozóan – csak-úgy, mint az Ószövetségben – csupán jövendölé-
seket találunk, hiszen az ő kora még nem jött el. A valák az angyalok. 
A történet egyik központi alakja Melkor, aki a bibliainál sokkal ki-
dolgozottabb luciferi karakter. De megtaláljuk benne a paradicsomi 
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állapotokat, a bűnbeesést, a bűntől való szabadulás vágyának erőtel-
jes motívumait is. Tárgyalja az anyagi világban létezésből származó 
negatív hatásokat, illetve azt a kérdést is, hogy honnan származik a 
rossz, és mit tud kezdeni vele az ember. Valójában A Gyűrűk Ura 
története sem értelmezhető e mélyebb mitológiai réteg nélkül – Tol-
kien eredetileg a kettőt együtt szerette volna megjelentetni. 
– Az ember teremtése és a tündék, illetve más képzeletbeli lények vi-
lága miként viszonyul egymáshoz? 
– Valóban, keresztény szempontból a tündék léte elsőre nehezen ér-
telmezhető. Igaz, hogy a Teremtés könyvében is találunk utalásokat 
különös lényekre („istenek fiai”, „óriások”, „hősök”), de a biblikus 
világkép mégis koncentráltan emberközpontú. Tolkien viszont olyan 
keresztény szellemiségű mitológiát szeretett volna írni, amely leg-
alább annyira izgalmas, mint a pogány mitológiák – amelyeket 
egyébként szeretett és jól ismert –, ám az is nyilvánvaló volt, hogy e 
kettő nehezen hozható közös nevezőre. Jól mutatja ezt a vívódást, 
hogy a valákat a mitológiákból kiindulva először isteneknek hívta; 
majd azt írta, hogy csak az emberek nevezték őket isteneknek, való-
jában angyalok; a végső szövegváltozatokban pedig az istenekre 
való utalást elhagyta, így lettek a valák angyali hatalmak. 
A tündék kérdése nagyon érdekes. Megközelítésem szerint Tolkien-
nak azért van szüksége rájuk, hogy tisztázza az embernek a halálhoz 
való viszonyát. Amikor megkérdezték tőle, hogy miről szólnak a 
művei, azt válaszolta, hogy végső soron a halálról, mert minden igazi 
mű erről szól. A tündék annak az ideálnak a megtestesítői, amivé az 
ember válni szeretne. Magasak, szépek, okosak, kreatívak, még egy 
kevés természetfeletti tulajdonsággal is rendelkeznek, ezenkívül hal-
hatatlanok. Mégis irigykednek az emberekre, mert ők Ilúvatartól 
megkapták a halál ajándékát. A tündék ugyanis szinte tökéletesek, 
ám mindenestül a fizikai világhoz kötődnek. Ha testük meghal, ak-
kor is ebbe a világba születnek újjá. Ezzel szemben az emberek, ha 
letöltötték földi idejüket, visszakerülnek a transzcendens létbe, Is-
tenhez. Tolkien így üzen: lehetsz halhatatlan, de azzal örökre ide le-
szel kötve, vagy lehetsz halandó, és akkor visszajutsz a lét forrásá-
hoz. 
– Hol helyezkednek el ebben a mitológiai rendszerben a hobbitok? 
Miért éppen Frodóra bízzák a gyűrűt? 
– A hobbitok emberek. Őket az általa leginkább kedvelt középangol 
kispolgárról mintázta. Egyébként A Gyűrűk Urában valószínűleg 
nem szerepeltek volna hobbitok, ha Tolkien kiadója nem ragaszko-
dott volna hozzájuk A hobbit megjelenése után. Végül be-emelte 
őket a történetbe, illusztrálva velük azt a bibliai tanítást, hogy az 
utolsókból lesznek az elsők. Az emberek döntő többségét megszédíti 
a hatalomvágy, ezért nem tudnának ellenállni a gonosz hatalom kí-
sértésének, ám a hobbitok, akiket az önzetlenség jellemez, alkalma-
sak a legnagyobb tettekre is. 
Frodó persze végül elbukik, ez pedig ismét több keresztény tanítást 
idéz fel. Bár karakterének van messianisztikus jellege, emberként a 
saját erejéből mégsem tudja megvalósítani azt, ami rá lett bízva. A 
mindenki által lenézett Gollam – aki a gyűrűhöz való ragaszkodása 
miatt vált annyira szerencsétlenné – lesz az, aki segít végrehajtani az 
isteni tervet. Milyen jó, hogy Frodó nem ölte meg akkor, amikor erre 
lehetősége volt, hiszen így sikerült teljesíteni a feladatot! 
– Sokan azzal vádolják A Gyűrűk Urát, hogy fekete-fehér világa túl-
ságosan leegyszerűsít… 
– Tolkien mítoszt ír. Márpedig a mítoszok természetes velejárója, 
hogy a szereplőkben általános meglátások, elvont ideák testesülnek 
meg. Így a jó és a rossz is közvetlenebbül, tisztábban jelenik meg. 
Tolkien azonban világunkat mindig összeköti a mítoszaival. Azt 
mondja, hogy az emberi történelemnek volt egy olyan időszaka, ami-
kor a jó és a rossz oldalt sokkal inkább meg lehetett különböztetni, 
és kötelező volt választani közöttük. Ez azonban nem maradt így, 
hiszen sok ezer év elteltével oda jutottunk, hogy a világból eltűntek 
az erkölcsi oldalakat szimbolizáló mitikus lények. A jó és a rossz 
egyre jobban összekeveredett, s a közöttük dúló harc végül már nem 
embercsoportok között folyik, hanem az emberi lélekben. Tolkien a 
mítoszaival szeretné megmutatni, hogy egyértelmű határvonal van a 

két oldal között, de ezt a mai világban már magunknak, magunkban 
kell felismernünk, azért, hogy dönteni tudjunk. 
– A filmek hozzátettek vagy elvettek ebből a keresztény üzenetből? 
– A film alkotógárdája pontosan ismerte a művek mögött húzódó 
mitológiai rendszer részleteit. Ahogy én látom, egy másik médium 
segítségével igyekeztek megőrizni a tolkieni világ alapvető össze-
függéseit, szabályait. Akarva-akaratlanul, a filmekben is működik a 
korábban leírt rejtett keresztény lényeg: az izgalmas, fordulatos dra-
maturgia mögött mindig kitapintható az egyértelmű erkölcsi irány-
mutatás szándéka. Baranyai Béla/Magyar Kurír 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Kedden, június 21-én Gonzága 
Szent Alajos szerzetes emléknapja lesz. Szerdán Fisher Szent Já-
nos püspök és Morus Szent Tamás vértanúk emléknapja, továbbá 
Nolai Szent Paulínusz püspök emléknapja. Pénteken Keresztelő 
Szent János Születése főünnepe. 
+ Szent Péter és Pál, templomunk búcsú napját június 26-án, 
jövő vasárnap ünnepeljük. Ezen a napon a szentmise 10.30 óra-
kor lesz, újmise keretében, melyet Csepregi Róbert atya fog be-
mutatni. Elmarad mind a Vízivárosi 9 órai, mind a Belvárosi 
11.30-kor kezdődő Szentmise. Búcsúmise után szeretettel várjuk 
a híveket a templomkertben egy tál meleg étellel, az Ettore cuk-
rászda jóvoltából fagylalttal és – ha a testvérek be tudnak segíteni 
– süteményekkel. Kérjük, hogy lehetőség szerint mélytányért és 
evőeszközt hozzanak maguk számára a kedves testvérek, mivel a 
plébánia készletei korlátozottak. 
+ Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Harangszó hírlevél ez-
zel a lapszámmal nyári szünetre megy. Legközelebb várhatóan 
szeptember hónapban jelenik meg. Mindezek mellett felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a lapszámok szerkesztéséhez és heti nyomta-
tásához önkénteseket keresünk, akik betanítását szívesen vállaljuk. 
A jelenlegi tartalmak mellett arra is bíztatjuk a híveket, hogy írá-
saikkal, beszámolóikkal, tanúságtételeikkel gazdagítsák a lapszá-
mainkat, mivel ennek hiányában a Harangszó heti rendszerességű 
megjelenését hosszú távon sem feltétlenül tudjuk vállalni. Megem-
lítjük, hogy fiatalok számára jó önkénteskedési lehetőséget rejt a 
lap szerkesztésében való szerepvállalás! Jelentkezők szerepválla-
lásukat a plébános atyánál és e-mail formájában is megtehetik! 
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: most vasárnap ELMARAD! 
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 Volf Anikó Terézt. 
A héten temettük Pathó Sándort és Brandt Pálné Marx Terézt 
A héten esküdtek Varga Máté és Szádvári Enikő Réka 
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 


