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XX. évf. 27.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. szeptember 25. 

Heti elmélkedés - rovat 
A házasság szentségéről biblikus szempontból 

Krisztus Urunknak sok tanítását ismerjük a házasság fölbonthatatlanságáról, mégis, a házasság szentségi lényegéről véleményem szerint a 
kettős szeretetparancs tanítása mond legtöbbet: „‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’ Ez a 

legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’” (Mt 22,37b-39). Aki házastársat választ 
magának, az felebarátot választ. Egy olyan személyt, akivel élő napi kapcsolatban megmutathatja, hogyan szereti Istent, akit „soha senki 

nem látott”, és akit Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki nekünk (vö. Jn 1,18). Ahogyan a házastársak egymást szeretik, egymásnak örülnek, ill. 
amikor kell, egymásnak megbocsátanak, azt tükrözi, hogy hogyan szeretik az Istent. Persze a „felebarát”, vagy a bibliai szót pontosan 
fordítva a „legközelebbi” személy időről időre változik számunkra. Ha meglátunk egy öntudatlan, segítségre szoruló embert, akkor ő a 
felebarátunk. Egy édesanya vagy édesapa számára segítségre szoruló gyermeke az adott pillanatban a „legközelebbi”, tehát a felebarátja. 
Mégis, nagy különbség, hogy ezeket a személyeket, tehát a gyermekeket is, azért kapjuk Istentől, hogy útjukra engedjük őket. A házastársak 
viszont azért kapják egymást, hogy ne engedjék el többé a másikat, amíg a halál el nem választja őket, hanem együtt mutassák meg a 
világnak, hogy Isten áldása jelen van ebben a világban. A szentség látható jel, amely láthatatlan kegyelmet közvetít. A működő házasság 
olyan látható jel, amely ilyen, szentségi értelemben teszi láthatóvá Istent. Harmai Gábor plébános

beszámoló 

Alfa kurzus indult a Belvárosi Plébánián 
Amennyire nehezen indult, annyira jól sikerült az első összejövete-
lünk. Mivel hajléktalanok is vannak a csoportban, hétfő délután kez-
dünk, mert nekik 7-kor el kell foglalniuk a helyüket a hajléktalan-
szállón. 
Többségük nem - volt - vallásos, de május óta egyre rendszeresebben 
járnak templomba, augusztus elejétől néhányan Szentségimádásra 
is. Az első összejövetelen 15 - en voltak, 10 - en jelezték, hogy most 
nem tudnak jönni. 
Szervezett támogató közösségünk és háttér - szolgálatunk még nincs 
(kiépülőben van), ezért most a vacsora feldíszített zsíroskenyér (lila-
hagyma, paradicsom és erőspaprika karikák) volt, illetve folyamato-
san érkeztek a sütiadományok, amiket hálásan köszönünk, Isten fi-
zesse meg! 
A csoportvezetőket és a segítőket az élelmiszerosztás önkéntesei kö-
zül hívtam meg, mert ők ismerik és valóban  elfogadják ezeket az 
embereket, és ezt fontosnak tartottam ahhoz, hogy ezek az emberek 
mielőbb otthon érezzék magukat és  megnyíljanak. 
Ugyanazért már az első alkalommal a vacsora illetve az első szünet 
után dicsőítettünk is. (A vasárnapi mise előtt vagy után már eddig is 
énekeltünk néha). 
Az előadásokra a plébánosunkat kértem fel, aki - mióta ők is járnak 
misére - nagyon figyel arra, hogy számukra is érthető legyen a pré-
dikáció. Gábor atya kihangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus áldozata ér-
tük is szólt, és hogy a keresztény közösségekben nekik is helyük van. 
A kiscsoportos beszélgetésekben nagyon hamar megnyíltak, és meg-
lepő, megható hozzászólásaik voltak. 
Élethelyzetükre való tekintettel a maradék sütit becsomagolva szét-
osztottuk közöttük. 
A segítők záróbeszélgetése is pozitív irányba mutatott, minimális 
változtatásokat javasoltak, aminek egy részét elfogadtuk, többet el-
vetettünk, mert az már nagyon eltérne az Alpha arculatától. 
A keddi élelmiszerosztáson mindenki erről mesélt azoknak, akik 
nem voltak hétfőn. Ria 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 
+ Elkészültek az altemplomban lévő kripta új urnafalai. Jövő va-
sárnap a 10 órai szentmise után az építők jelenlétében megáldjuk 
őket. Akinek nincs módja ekkor lejönni, az bármikor máskor is 
nézze meg bátran, hogy az elhunytakhoz méltó, szép kivitelű urna-
fal készült el. Aki elhunytját szívesen temetné a templom keresztje 
alá, annak ajánljuk ezt a lehetőséget.  

+ Jövő csütörtökön délután 3 órakor szeretettel várják a Testvé-
reket a Nyugdíjas klubba 
+ 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. 
+ Taize-i imaóra lesz október 1-én, szombaton a Kórház kápolná-
ban 18 órai kezdettel! Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szer-
vezők. 
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 esküdtek Nádasdi Norbert és Speier Viktória 

A héten temettük Farkas János Aladárt 
 

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 


