
 

  

H a r a n g s z ó - m e l l é k l e t
  

XX. évf. 24. szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. szeptember 4. 

Heti elmélkedés - rovat 

A bűnbánat szentségéről ökumenikus szempontból 

Az életre vezető megtérés (vö. Acs 11,18) nem puszta bánkódás a bűneink fölött, hanem Krisztus Urunk szövetségi ajánlatának és ezen 

belül megbocsátásának elfogadása. Ennek szentsége a keresztség, amelyet a keresztények minden felekezete gyakorol. Ha már 

keresztényként vétkezünk, reményünk az lehet, hogy Isten – ha imádságban kérjük – megemlékezik a szövetségéről, és helyreállítja azt. Ez 

is közös keresztény meggyőződés, és a más felekezetbe tartozó testvéreinkkel kapcsolatban is valljuk ezt. Még az is bibliai alapú közös 

keresztény meggyőződés, hogy bűneink kimondása, mások előtti megvallása hatékonyan segíti a bűnnel való szakítást: „Valljátok meg tehát 

egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok…” (Jak 5,16a). Igazából a vita nem a bűnbánó keresztény teendőit 

illetően áll fönn: arról minden felekezet nagyjából ugyanazt tanítja: kérje Isten irgalmát, bízzon abban, hogy a keresztségben Isten 

szövetségese lett, és egészséges dolog embernek is kimondani a bűneit. Felekezeti vita abban van, hogy van-e egy olyan, a történelemben 

folyamatosan jelenlévő szolgáló papi testület a keresztények között, amelynek különös szerepe van az oldásban és a kötésben, amelynek 

saját feladata a föloldozás, Isten megbocsátásának a közvetítése. Mi katolikusok azt gondoljuk, az apostolok utódainak, a püspököknek és 

az általuk megbízott papoknak Istentől kapott különös feladata a bűnvallások meghallgatása, mérlegre tétele, és a keresztségben kapott 

kegyelmi állapot helyreállítása. Látni fogjuk a többi szentség ökumenikus vizsgálatánál, hogy ha van felekezeti vita, az minden esetben a 

szolgálati papság sajátos feladataihoz lyukad ki. Harmai Gábor plébános 
  
 

Újdonság 

A Harangszó, mind melléklet 

Az új plébániai évben úgy tervezem, hogy a Harangszót a plébánia-

közi Élő Víz újság saját mellékleteként adjuk ki. Nagy szolgálat az 

egész magyar egyháznak, hogy a Zalalövői Plébánia Élő Víz címmel 

újságot ad ki, amelyből tájékozódhatunk a liturgiáról, és elmélkedé-

seket olvashatunk. A lap másik oldalát tudatosan hagyják üresen a 

zalalövői szerkesztők a saját plébánia hirdetéseinek, cikkeinek.  

Nyilván visszalépés, hogy a zalalövőiek szolgálatával az idei évtől 

élni fogunk, de arányosnak találom: a fönti elmélkedést kedvvel, 

örömmel írom, a hirdetésekre szükség van, az impresszumban fog-

lalt adatok hasznos tudnivalók a plébániáról. Emellett a hívek cikke-

inek, beszámolóinak, gondolatainak is marad még hely.  

Ha megjelenik egy lelkes szerkesztőbizottság, amely a lapot meg 

akarja újítani, és heti kétoldalnyi saját cikkel kívánja megtölteni, 

örömmel adok teret. 

Plébánosként ez az egy üres oldal tűnik számomra szükségesnek a 

kibontakozáshoz   Harmai Gábor plébános 
  

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: Hétfőn Kalkuttai Szent Teréz 

szűz emléknapja lesz,  szerdán Szent Márk, István és Menyhért 

áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe, csütörtökön: Szűz Mária 

születése (Kisboldogasszony) ünnepe, pénteken: Claver Szent Pé-

ter áldozópap emléknapja 

+ Hétfőn délután 3 órakor már elkezdjük az elsőáldozási fölké-

szítést, akinek a gyermeke  jönne, az egyszerűen hozza el az alka-

lomra, vagy keressen meg szentmise után. A fölkészítések délután 

fél ötig tartanak, de természetesen nem másfél órás fejtágítást je-

lentenek, hanem ahogy a korábbi években is, az imádság és a közös 

játék alkalmai is lesznek. 

+ Szintén már a jövő héten, pénteken du. 4-kor indul a bérmálko-

zási fölkészítés. Alsó korhatár 13 év. Aki már ezt betöltötte, akkor 

is jöhet, ha még nem volt elsőáldozó, vagy nincs is megkeresztelve.  

Teendő szintén annyi, hogy jöjjön el az alkalomra, és a továbbiakat 

megbeszéljük. 

+ Tervezem a felnőtt hittanok elindítását is, de azzal még nem a 

jövő héten kezdünk. Viszont aki felnőttként szeretne valamilyen 

szentséget fölvenni, tehát keresztelkedni, áldozni, vagy bérmál-

kozni, az keressen bátran! 

+ Hétfőn este fél 6-kor tartjuk a belvárosi képviselőtestület kö-

vetkező ülését. 

+ Csütörtök este 9 órakor Dévényi Norbiéknál kiértékeljük a csa-

ládtábort, erre a vízivárosi képviselőtestület tagjai afféle „külső 

szemként” szintén hivatalosak. 
 

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: 18-18.50: gyóntatás (Belváros) 

utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük: Bakon Emmát, Töberling Vencelt, Horváth 

Szeder Hannát, Petrovszky Bálintot 

A héten temettük: Schubert Annát, Szabó Máté Zoltánt 

A jövő hétre összeírjuk, kiket kereszteltünk, eskettünk, temettünk 

a nyár folyamán…  

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 


