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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
V: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

Olv.: Jer 20, 7-9

2008. augusztus 31.
Sztl.: Róm 12, 1-2

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 16, 21-27)
Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a
vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette:
„Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére
van gondod, hanem az emberekére!”
Azután így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki
meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának
dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Hogyan állok az önmegtagadás mindennapi gyakorlásával? (köszönjük szépen)
Melyik szenvedésem/keresztem értelmét fedeztem fel?
Mikor mondtam le valamiről, ami lelkem kárára lett volna?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti evangélium (Ez 33, 7-10; Róm 13, 8-10; Mt 18, 15-20) kapcsán? (beküldhető: szerda délig)
BELVÁROSI HIRDETÉSEK

Rendkívüli ajánlat

+ Módosul plébániánk miserendje. A szentmisék télen és nyáron
egységes időpontban fognak kezdődni. A változtatás fő oka,
hogy Esztergom városán belül a kölcsönös helyettesítések így
sokkal könnyebben megoldhatóak lesznek.

Az Esztergomi Hittudomnyi Főiskola a 2008/09 tanévben 3 éves
bolognai rendszerű BA szintű levelező képzést indít katekétalelkipásztori kisegítő szakon. A képzés mindenki száméra módot
ad arra, hogy elmélyüljön a katolikus teológiában és olyan felsőfokú végzettséget ad, amely plébániai munkatársak és hitoktatók
számára igen jól használható. Félévenként 9 szombaton van
egésznapos konzultáció ezen túlmenően a vizsgákra szabadon
lehet felkészülni.
Az ajánlatot az teszi rendkívülivé, hogy mivel a Plébános atya
egyben a Főiskola rektorhelyettese is, a jelentkező felkészültségét szeptember 20-ig (tanévkezdetig) el tudja bírálni, és a plébánosi ajánlástól is eltekint. Keresztlevél azonban szükséges.

új MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
+ A Kórház Kápolnában a Szentmise vasárnap 9 órakor lesz,
melyet a ferences atyák mutatnak be.
+ 2009-es Katolikus Kalendárium 330Ft,
2009-es Új Ember Kalendárium 500Ft kapható a sekrestyében!
+ A héten:
Esküdtek Váczi András és dr. Schlosser Gitta Zsófia.
Temettük Pándi Istvánnét és Körmendi Sándornét.
+ 1 éve augusztusban:
Kereszteltük Válent Roxána Katalint, Szatbári Júlia
Pannát, Szatmári Benedeket, Balázs Márton Józsefet,
Magyar Richárd Józsefet és Pozsonyi Pétert.
Esküdtek Csizi István és dr. Schlosser Annamária, Eöry
Csaba és Szikriszt Ágnes, Petrovics János és Csernák
Erika, Szekeres Péter és Dobos Melinda.
Temettük Dr. Bátori Désest, Kissik Alajosnét, Vollár
Mihálynét, Arany Istvánt, Havas Ferencnét.
HETI MISESZÁNDÉKOK
31. (v)
1. (h)

½ 10
½8
½9
½ 11
3. (sze) 19
4. (cs) ½ 8
5. (p)
11

+ Gábor, + Szülők és családtagok
Hálaadás a műtétéért
Veni Sancte (Kolping)
Veni Sancte (Gyakorló)
+ Erzsébet
+ Szülők és testvérek
+ Anna

A Mária Rádió új frekvenciája (FM 97,4)
Már Esztergomban és környékén (Dorog, Nyergesújfalu, Tát,
Lábatlan, Tokod, Szob és szlovákiai magyar lakta helységei) is
fogható a Mária Rádió adása.
Magyarországon 2006 óta működik a Mária Rádió, mely Egyháztól és államtól jogilag és anyagilag független civil kezdeményezés. Kizárólag adományokból és önkéntes munkából tartja
fenn magát.
Kedves Testvérek, valóban várjuk a cikkeiket.
Szeretettel várjuk cikkeiket a Belvárosi Harangszóba. Heti
lapzárta szerda este van. Kérjük, számoljanak be a közösségeiket
érintő eseményekről, a plébánia egészét érintő tudnivalókról,
érdekes kulturális programokról; érezzék, hogy ez az újság
közös vállalkozás.

Belvárosi Harangszó

Felvidéken azért rendben mennek a dolgok…..
A Jó Pásztor Közösség zenekara felkérést kapott augusztus 22.ére a felvidéki Bátorkeszin megrendezett hagyományos Szent
István napokra.
Kicsit elcsodálkoztunk a felkérés kapcsán, hiszen zenekarunk
Istent dicsőítő dalokkal és igehirdetéssel szolgál. Így tettük ezt a
felkérést megelőző napon is a Szent Erzsébet iskola
gólyatáborában közel száz fiatal között. De egy falunapon? Virsli, mustár és világi műsorok között színpadi programként szolgálni? Nem kis kíváncsisággal és némi fenntartással indultunk el,
de hát a Szentlélek ott fúj ahol akar, mi csak a zászlót lengetjük,
hajrá!
Megérkezve szembesültünk a ténnyel: Itt a Szent István nap
tényleg Szent István napja. Ezzel nem kisebbíteni szeretném az
esztergomi programsorozat magas színvonalát, de ebben a piciny
felvidéki faluban egy magyar szent szellemisége körül forgott a
világ.
Ökumenikus istentiszteleten énekelték a református hívek a
„Boldogasszony anyánk”-at, s katolikusok a Református himnuszt. A Jó Pásztor zenekar dicsőítő koncertje előtti és utáni fellépők, nem kis meglepetésünkre hasonló dalokkal készültek.
Többször hangzott el idézet első királyunk intelmeiből is, így a
falunap egyfajta lelki nappá formálódott azok számára is, akik
csak a virsli, vagy az igen jó illatú sült húsok miatt tévedtek arra.
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I. János Pál pápa
megválasztásának 30. évfordulójára emlékeztek
Észak-olaszországi szülőfalujában emlékeztek meg Albano
Luciani pápává választásának 30. évfordulójáról.
1978. augusztus 26-án választották meg Péter székébe Albino
Luciani velencei bíborost, aki a megszokottól eltérően kettős nevet választott: János és Pál, az előtte uralkodó két mélyen tisztelt
pápa emlékére. I. János Pál azonban csak 33 napig volt pápa. E
rövid péteri szolgálat ellenére az olasz nép szívében ma is eleven
él a kedves, szerény, mosolygós pápa emléke.
Canale d’Agordo jelenlegi plébánosa ezekkel a szavakkal emlékezett I. János Pálra: „Jóllehet pápasága igen rövid volt, és ő
maga mindig kerülte a világi hívságokat, számtalan hívő ember
lelkét megérintette egyénisége, és mindig sokan elzarándokolnak
ide, szülőfalujába, hogy megőrizzék emlékét.”
(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)

Hazatérve két dolgot kellett megállapítanunk:
1., Megtiszteltetés volt számunkra, hogy az érseki székhelyet
képviselve ott lehettünk Bátorkeszin, ahol az Úr igéje az élet
része.
2., Felvidéken azért rendben mennek a dolgok…
Hajrá esztegomi missziós hét!
Istvánfi Gábor
Jó Pásztor közösség
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