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Heti elmélkedés - rovat
A betegek kenetéről dogmatikai szempontból
Szerelmesnek lenni, vagy éppen úgy érezni, hogy egész életünkkel Krisztus szentségeit szeretnénk szolgálni, az egy életállapot. Ennek a
megszentelése a házasság ill. a papság szentsége. Az is egy életállapot, amikor olyan betegséggel küzdünk, ami kapcsán komolyan
elgondolkodunk azon, hogy ebbe bele is halhatunk, vagy amiről tudnunk kell, hogy súlyosan korlátoz, és egy életen át hordoznunk kell.
Mindannyian halandók vagyunk, de mégiscsak más ezt általában tudni, és annak kapcsán tudni, hogy valamilyen fájdalom vagy gyöngeség
újra és újra eszünkbe idézi, hogy esetleg már csak pár, egyre nehezebb hónapunk van hátra.
A betegek szentsége nem „utolsó kenet”, nem végső készület a halálra, hanem ennek az életállapotnak a megszentelése. Higgyük, hogy
nagyon értékes életállapot súlyos betegnek lenni. Higgyük, hogy többet tehetünk Krisztusért, mint egészséges életünk évtizedeiben! Nem
mindegy, hogyan hordozzuk a betegséget. Krisztus sem egészséges élete évtizedeiben váltotta meg az emberiséget, hanem amikor keresztre
feszítették.
Krisztus Urunk úgy imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.”
(Mt 26,39). Ezt mi is kérhetjük Istentől, azzal a biztos hittel, hogy Isten nem akarja a szenvedésünket, és meg akar bennünket gyógyítani.
De Krisztussal el kell fogadnunk a megengedő akaratát, ha mégis el kell mennünk ebből a világból.

Harmai Gábor plébános

elmélkedés
Jóság és jótékonyság
A XX. sz. egyik amerikai gondolkodója, Friedrich August von Ha-
yek elmélkedik egy helyen arról, hogy a modern nyelvben vannak
„menyét-szavak”, amelyeknek az a funkciójuk, hogy az alapszó élet-
erejét elszívják. Ilyen szó pl. a „szociális”. „Szociális igazságosság”
– mennyivel gyöngébb szó ez, mint a puszta „igazságosság”!
A mi nyelvünk ragasztó nyelv, ezért a mi nyelvünkből menyét-kép-
zőkre és menyét-ragokra lehet példákat hozni.
A „jótékonykodás”-szavunk a „jó” szóból származik. De gondol-
kodjunk kicsit! Krisztus jó keresztényeket szeretne látni, vagy jóté-
kony keresztényeket? A világnak jó keresztényekre van szüksége,
vagy jótékonykodó keresztényekre? Mi jó keresztények vagyunk,
vagy jótékonykodó keresztények?
A „jótékonykodás” kb. úgy viszonylik a „jóság”-hoz, mint az úszás
ahhoz, ha beledugjuk a lábujjunkat a medencébe, és kirántjuk, mert
hideg.
Ha jó keresztények akarunk lenni, vagyük komolyan, amit Ferenc
pápa mond. Ő a Karitászt egy egészséges plébánia harmadik pilléré-
nek nevezi a liturgia és az igehirdetés mellett.
Jó hüvelykujj-szabály, hogy ha a liturgiára rászánunk heti egy órát,
akkor jó keresztényként nem elégedhetünk meg kevesebbel a kari-
tász terén sem! Legyen heti egy, vagy havi 4-5 óránk, amit arra szá-
nunk, hogy Krisztus irgalmas szeretetét valamilyen ötletes módon
megmutassuk az arra rászorulóknak!

Harmai Gábor
meghívó
A történelmi regény - előadássorozat
A történelmet nem csak érteni, átérezni is kell - szeretettel várunk
minden érdeklődőt november 23-án, szerdán 17.30-kor a könyvtár-
ban, ahol folytatódik "A történelmi regény" c. előadássorozat! A har-
madik előadás témája: A magyar tragédia - a történelmi sorsfordulók
ábrázolása a magyar történelmi regényekben.

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998

HIRDETÉSEK
+ A mai perselyadományokat az Országos Karitász javára ajánl-
juk föl.
+ Ma, vasárnap délután 5 órakor fényképes élménybeszámolót
tartok múlt heti libanoni utamról.
+ A Böjte Csaba gyermekei részére tartott gyűjtés eredménye a
Belvárosban 203 040 Ft volt, a Vízivárosban 210 280 Ft. Isten fi-
zesse meg!
+ Advent első vasárnapjának előestéjén, tehát szombaton 17 órá-
tól a Széchenyi téren a hagyományokhoz híven városi gyertyagyúj-
tás lesz. Megáldjuk a hívek koszorúit, és meggyújtjuk az első gyer-
tyát.

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)

A héten temettük: Nagy Ferencné Etel Máriát
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


