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XX. évf. 31.szám Az Esztergom-Belvárosi és Vízivárosi Plébánia hírlevele 2016. október 30.

Heti elmélkedés - rovat
A házasság szentségéről morális szempontból
„Miért bűn az ha szeretjük egymást?” Sok pár teszi föl ezt a kérdést az egyháznak, akik szeretik egymást, közös háztartásban élnek, esetleg
gyermekük is van, de össze nem házasodtak. Az egyik oldalról nézve ez kérdés nyitott kapuk döngetése: két vagy több tanúval oda kell állni
a pap elé, meg kell vallani a kölcsönös szerelmet, és a pap nem bűnről fog beszélni, hanem arról hogy megáldja a megkötött házasságot.
A másik oldalról nézve persze lehet olyan ok, ami kizárja a házasságkötést. Leginkább az, ha valamelyik fél még nem érzi magát késznek
arra, hogy egy életen át fölvállalja a másikat. Ekkor a bűn az elköteleződés hiánya, miközben a pár mindkét tagja napról napra azt üzeni a
másiknak, hogy minden rendben, szeretik egymást.
Az a nagy titok, ha egy pár elszánja magát a kölcsönös, elkötelezett szerelmen nyugvó együttélésre, amelyben a pár mindkét tagja büszke
arra, hogy a másik a gyermekei édesanyja ill. édesapja. Ha ezt nyilvánosan kimondják, azt házasságnak nevezzük.

Harmai Gábor plébános

elmélkedés
Pilátus halálra ítéli Jézust
A Belvárosi Temető fölötti Kálvária meggyalázott első stációja előtt
állva, amely - ha el nem lopták volna a domborművet - azt ábrázolná,
hogy Pilátus halálra ítéli Jézust, szükségképpen jut eszünkbe az „íté-
let” szó.
Hogyan ítélne Pilátus? Ez talán nem is olyan nehéz kérdés. Nyilván
van az a pénz, amiért fölmentette volna a bűnöst.
Hogyan ítélek én? Kár lenne tagadom, hogy van a szívemben meg-
vetés és harag. Ostoba és szégyenletes dolog egy önmagában érték-
telen domborművet ellopni, amely azonban az eredeti helyén már
több mint 100 éve hűségesen szolgálja az imádkozó híveket.
Hogyan ítélne Jézus? A házasságtörő asszonynak ezt mondta: „Én
sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) Kérjük Istent,
hogy ez a mondat teljesedjék be tolvaj testvéreink esetében is. Ne
vétkezzenek többé azzal, hogy megtartják a lopott holmit, mi pedig
csitítsuk el háborgó szívünk ítéletét.

Harmai Gábor
meghívó
Láss csodát! Gyógynövények a természetben és a konyhában
Lechner Judit kertészmérnök, biotermelő előadása lesz 2016. nov-
ember 11-én, pénteken 17 órakor nálunk, a Belvárosi Plébánia Nagy-
termében az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület és a Kiskosár
Bevásárlóközösség szervezésében.
Fekete István gondolataival indul az előadás, a tizenkét hónap törté-
néseit veszi sorra a kertész „földhözragadt” szemléletével. Szó van
benne a virágok, lombok színeinek változásáról, az évszakokhoz illő
táplálkozásról, a fűszernövények gyűjtéséről, szárításáról, a hónapok
régi magyar elnevezései szerint végigjárva egy esztendőt.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ A missziós gyűjtés eredménye a Belvárosban 54 955 Ft, a Ví-
zivárosban 43 790 Ft volt.
+ Mindenszentek napján, kedden ünnepi miserend lesz. Délután
5 órakor imádságos gyertyagyújtást tartunk a Belvárosi temetőben,
a kőkeresztnél.
+ Halottak napján, november 2-án szerdán este 7 órakor a Belvá-
rosi templom kriptájában tartjuk a szentmisét, a templomban elte-
metettek lelki üdvéért

+ Változás: A Taize-i imaóra 2016. nov. 5-én, 19 órától a Kerek-
templomban lesz! Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!
+ Jövőre is lesz Belvárosi és Vizivárosi családos tábor, aug. 3-6.

között. Tudnunk kell a pontos létszámot, kérjük ezért, hogy akik
jönnének, jelezzék, és akik tehetik, már az előleget is fizessék be!
+ Előre hirdetjük, hogy az egyházmegyei diakónus-jelöltek lek-
torrá avatását november 13-án, 2 hét múlva, vasárnap du. 15.30
perces kezdettel Dr. Székely János segédpüspök úr fogja végezni
nálunk, a Belvárosi Plébániatemplomban.
A lektorrá avatás az első szentelési lépcsőfok, imádkozzunk az
avatás előtt állókért, külö nösen a plébániánkhoz kötődő személye-
kért: Gyurácz-Németh László karnagy úrért, Lesták Zoltánért és
Tóth Lászlóért.

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 hétfő: 7:45-8:45: szentségimádás (Víziváros)
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)

Az elmúlt héten kereszteltük Kovács-Kómár Attilát.
Az elmúlt héten temettük Kovács Terézia M. Judit nővért és Mikk
András Miklóst.
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


