
 

  

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

XX. évf. 25.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. szeptember 11. 

Heti elmélkedés - rovat 

A bűnbánat szentségéről gyakorlati szempontból 

Havi egy, de minimum évi négy szentgyónás az, ami rendszeresen szentmisére járó, szentáldozáshoz járuló katolikus híveknek ajánlható. 

A teljes igazság az, hogy nincs ezzel kapcsolatban modern egyházi állásfoglalás, a legújabb 1215-ben született a IV. Lateráni Zsinaton. 

Akkor az egyház minimum évi egy szentgyónást írt elő, de évi egy szentáldozást is. A XX. században azonban komoly biztatást kaptak a 

katolikus hívek, hogy lehetőség szerint rendszeresen áldozzanak, ehhez logikusan hozzátartozik az évi egynél jóval sűrűbb szentgyónás is.  

A rendszeres gyónásnak napi szintű bánatimákra kell épülnie. Minden nap legyen olyan öt percnyi idő, amit Istennek adunk, 

lelkiismeretvizsgálatban végiggondolva, hogyan szolgáltuk őt aznap, vagy ha reggel végezzük ezt az imát, előző nap.  

A gyóntató megválasztásában szabadok vagyunk. Gyónhatunk állandó lelkivezetőnél, vagy kihasználhatjuk atyák alkalmi szolgálatát is pl. 

Budapesten a Ferenciek terén. Fontos, hogy alkalmilag fölkeresett atyától ne várjuk sorsfordító emberi tanácsokat. Ha tud adni, az is Isten 

kegyelme, de Isten elsődleges kegyelme, hogy a pap szolgálata által föloldoz bennünket bűneink alól. Ezt akkor is megteszi, ha emberileg 

esetleg nem túl találó, amit mond. Mi kerestük őt alkalmilag, ennek feleljen meg a várakozásunk vele szemben! 

Az is nagyon lényeges, hogy az elfelejtett bűnökre áll a föloldozás. Ne engedjük, hogy utólag eszünkbe jutó bűnök megzavarják azt a 

biztonságunkat, hogy Isten tényleg eltörölte a bűneinket. Az evilági következményeket persze nem feltétlenül. Súlyos bűnt említve, egy 

házasságtörés evilági következményei nem attól rendeződnek, hogy elvégzünk egy szentgyónást, hanem attól, ha megtaláljuk a 

kiengesztelődést azzal, akihez hűtlenek voltunk. Harmai Gábor plébános 
 

Anyakönyvi hírek 

Nyáron kereszteltük 

Czifra Emesét, Rein Dórát, Kapusi Lilit, Ócsai Júliát, Mácskovics 

Mátyás Ákost, Knapp Máté Pétert, Eőry Csabát és Kovács Attilát 

Nyáron házasodtak 

Kis Csaba és Szaller Katalin, Villányi Richárd és Farszky Klaudia, 

Bognár Dávid és Balogh Réka, Bősz Krisztián és dr. Szivek Zsófia, 

Varga Ferenc és Oravecz Annamária, Szárszói Tamás és Győri Ad-

rienn, Csele János és Baumstark Anita, Szocska László és Bukaresti 

Margit 

Nyáron temettük 

Juhász Antalt, Majtényi Sándort, Dr. Baumann Gézát, Simon Évát, 

Sádli Lajosnét, Lantos Imrénét, Gerendás Gyulát és Juhász Józsefet 

 Harmai Gábor 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ A jövő hét ünnepei, emléknapjai rovat megszűnik, mivel a túl-

oldalon sokkal szebb kivitelben megtalálható  

+ Hétfőn délután 3 órakor már zajlik az elsőáldozási fölkészítés, 

de még természetesen lehet csatlakozni. Akinek a gyermeke jönne, 

az egyszerűen hozza el az alkalomra, vagy keressen meg szentmise 

után. A fölkészítések délután fél ötig tartanak, úgy, hogy a tanulás 

mellett az imádság és a közös játék alkalmai is lesznek, ahogy a 

korábbi években is. 

+ Szintén zajlik már pénteken du. 4-kor a bérmálkozási fölkészí-

tés. 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 meg-

beszéljük. 

+ Szeretnék idén is felnőtteknek szóló programokat szervezni.  

+ + A Bibliakör tavaly alapjában sikeres volt, végigelmélkedtük a 

Jakab-levelet. Szívesen folytatnám, érdeklődők keressenek! 

+ + Ha valaki felnőttként szeretne keresztelkedni, elsőáldozó lenni 

vagy bérmálkozni, keressen bátran, megbeszéljük! Bátorításként 

jelzem, hogy egy érdeklődő van. 

+ + Mivel a papnövendékeket a Főiskolán gyötröm a bibliai görög 

nyelvvel, részemről nem plusz erőfeszítés, hanem inkább öröm, ha 

plébániai híveket is taníthatok. Ha van érdeklődő, szintén keressen 

bátran! Annyit jeleznék, hogy középfokú nyelvvizsga modern 

nyelvből belépési feltétel.  

+ Újra indul a Mini Manó Klub! A baba-mama muzsika csütörtö-

könként fél 10-kor kezdődik a Belvárosi plébánián. Együtt ének-

lünk, mondókázunk, táncolunk és játszunk. Szeretettel várjuk az 

édesanyákat és kisgyermekeiket. A foglalkozásokat az Otthon Se-

gítünk Alapítvány szervezésében Erős Gyöngyi vezeti. 

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 Máltesics Ármint, Telekes Esztert és Walter 

Lillát 

A héten esküdtek Palotás Levente és Arany Virág 

A héten temettük Kapronczai Éva Rozáliát  
 

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 


