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Heti elmélkedés - rovat
A házasság szentségéről ökumenikus szempontból
Protestánsok és keleti ortodoxok házasságát a katolikus egyház a maga szóhasználata szerint rendben lévő, szentségi házasságnak ismeri el.
Így azt lehet mondani, hogy az eltérések jó része szóhasználati jellegű: mivel a protestánsok nem beszélnek „hét szentségről”, ezért nem
sorolják közé a házasságot sem. Az, hogy a protestánsoknál és az ortodoxoknál lehet úgymond válni és újraházasodni, szintén inkább
félreértés. Nem lehet: Krisztus Urunk a Szentírásban megtiltotta. Viszont nincs olyasfajta egyházi bíráskodás, amely külső ítéletet mondana
arról, hogy egy szétment házasságnak a megkötése volt-e bűn valamelyik fél részéről, vagy a fölbomlása. Ez a felek lelkiismeretére tartozik,
majd egyszer Istennel megbeszélik, ahogy mindannyian a magunk dolgait. Katolikusként azért lényeges szolgálatnak tartom a hívek felé,
hogy a házasulandók Isten előtti szabad állapotáról a Katolikus Egyház mer objektív nyilatkozatot tenni. De tény, hogy a Katolikus
Egyházban is csak pár száz éve folyik egyházi bíráskodás.
További, mondhatni klasszikus ökumenikus problémát jelent a vegyes házasságok kérdése. Ebben máig van felekezeti feszültség, de az
ökumenikus párbeszéd sokat csiszolt az eltérő koncepciókon. Mi katolikusok úgy gondoljuk, egy vegyes házasságra vállalkozó katolikusnak
dolga protestáns ill. ortodox (vagy akár pogány) házasfél mellett is kitartani a maga katolikus hitében, és dolga ezt a hitét minden gyermek
felé egyaránt képviselnie. A másik félnek dolga tudomásul venni, hogy katolikus párja ezt így elhatározta. Tényleges feszültség akkor van,
ha mindkét fél elkötelezett a maga felekezeti meggyőződésében. Erre végső soron nem lehet minden családban működő lelkipásztori
megoldást javasolni: a pár tagjai kötik össze egymással az életüket, nem mi, papok és lelkészek… Mindenesetre úgy véljük, hogy ilyen
esetben mindkét félnek dolga a maga vallási meggyőződését hitelesen élni, a gyermekek előtt megvallani, és végül, a nagykorúvá váló
gyermekek saját döntését elfogadni. Ágoston Csaba lelkész úrral egyetértettünk abban, hogy a legrosszabb megoldás, ha a református szülő
iránti tiszteletből a gyermek a katolikus templomot kerüli el, a katolikus szülő iránti tiszteletből pedig a református templomot is.

Harmai Gábor plébános

beszámoló
Élelmiszerosztás októberben (1. rész)
Arra jutottam, hogy megírok egy ilyen havi beszámolót, köszönet-
képpen is, biztatásképpen is, hogy érdemes.
Mindenekelőtt megköszönöm Istennek, hogy az elmúlt hónapban
megint szétosztottunk több, mint 7 tonna élelmiszert, amit a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület helyi megbízottjaként elhoztunk a
TESCO-ból: ennyi enyhítette a városi szegénységet, ennyi nem ke-
rült simán szemétbe. Ez már sokkal több, mint jelképes segítség, ez
már valósan könnyebbé teszi a rászorulóink életét. Nincsenek illúzi-
óim, vannak közöttük is simlis alakok, dehát a legalapvetőbb erköl-
csi probléma az volna, ha ez a 7 tonna élelmiszer egyszerűen meg-
semmisült volna... Ahogy egyébként rengeteg további kaja meg is
semmisült más áruházakban...
Olyan, rugalmas segítői hálózatot igyekszünk kialakítani, amiben
mindenki megtalálhatja a maga feladatát, amit felelősséggel ellátva
hozzájárulhat az egészhez. Ha valaki valamit elvállal a megosztott
naptárban, akár csak havi egy feladatot, és meg is teszi, arra büszkén
tekinthet. (folyt.)

Harmai Gábor

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ Jövő vasárnap Böjte Csaba gyermekei részére gyűjtünk a sok-
éves szokásunk szerint. Élelmiszeradományokat is hálásan köszö-
nünk, melyet a templomba kitett gyűjtőládában fogadunk.
+ 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!
+ Az egyházmegyei diakónus-jelöltek lektorrá avatását nálunk, a
Belvárosi Plébániatemplomban fogja végezni Dr. Székely János

segédpüspök úr jövő vasárnap, november 13-án. A szentmise du.
fél 4-kor fog kezdődni.
A lektorrá avatás az első szentelési lépcsőfok, imádkozzunk az
avatás előtt állókért, különösen 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)

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


