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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
V: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”

2008. szeptember 7.
Sztl.: Róm 13, 8-10

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 18, 15-20)
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem
hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat,
mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a
mennyben is.
És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert
ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Bölcs ember szavai előtt három kapuőr áll. Az első azt kérdezi: „Igaz vagy-e?” A második ezt: „Szívből jössz-e?” A harmadik ezt:
„Használsz-e ott, ahová menni szándékozol?”
Kik vétkeztek ellenem az utóbbi időben? Hogyan kezeltem az ügyet? Mit tettem bölcsen, és mit tettem rosszul?
Mit tettem az egyetértésért az utóbbi időben? Mi az, amit másokkal egyetértve, együtt kellene kérnünk az Úrtól?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Sir 27, 30 – 28, 7; Róm 14, 7-9; Mt 18, 21-35)
(beküldhető: szerda délig)
BELVÁROSI HIRDETÉSEK

+ Erdő Péter bíboros Úr rendelkezése értelmében a mai vasárnap
az épülő Újpalotai templom javára gyűjtünk.
+ Módosult plébániánk miserendje. A szentmisék télen és nyáron
egységes időpontban kezdődnek.
új MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
+ A Kórház Kápolnában a ferences atyák vasárnap 9 órakor
mutatnak be Szentmisét.
+ Kérjük a plébániához tartozó csoportokat jelentkezzenek a
vasárnapi szentmisék felolvasói szolgálatára.
+ Szombaton déltől Szentségimádást tartunk.
+ Kedd 18 órakor Szent Anna templomban közös ima az
Egyházért és a papokért
+ 2009-es Katolikus Kalendárium 330Ft,
2009-es Új Ember Kalendárium 500Ft kapható a sekrestyében!
+ A héten:
Kereszteltük Buzási Áront, Enzo Šafárt és Perényi Flórát.
Esküdtek Czifra Zoltán és Kiss Erzsébet Szilvia.
Temettük Tóth Istvánnét.
HETI MISESZÁNDÉKOK
9. (k)
19
10. (sze) ½ 8
12. (p)
½8
19
13. (szo) 12–19
14. (v)
10
19

+ Gyula
+ Éva
két + Mária és családtagok
+ Ágnes és + László
Szentségimádás
Veni Sancte (cserkészek)
betegekért (beteglátogatók miséje)

A Mária Rádió új frekvenciája (FM 97,4)

Felhívás felolvasói szolgálatra
Szeretnénk a hívő közösséget mind inkább a Szentmise szolgálatába bevonni. Kérjük, a kedves Testvéreket, jelentkezzenek a
szentírási olvasmányok és könyörgések felolvasására. Feliratkozni – a szokott módon – az újságos asztalnál lehet.
A Szentmisék előtt lehetőséget biztosítunk az átolvasásra a sekrestyében. Számítunk az egyházközségben működő csoportok, a
segítőkész felnőttek és gyermekek jelentkezésére, szolgálatára és
a szép felolvasásra.
Missziós hét 2008
Idén is megrendezésre kerül az esztergomi Missziós hét a belvárosi, vízivárosi és Szt. Anna plébánia híveiből alakult missziós
csoport szervezésében.
A részletes program:
12. (p) 17 Belvárosi plébánia – felkészülés a missziós hétre.
Erre az alkalomra a segítőket várjuk.
14. (v) 20 Belvárosi templom – Taize-i imaóra, a missziós hétért.
15. (h) 18 Központi kávéház (Szamos cukrászda) – beszélgetés
Harmai Gábor, Lak Gábor és Pokriva László atyákkal.
16-17. (k-sze), 16-18 Széchenyi tér – zenei programok, pantomim, gyereksátor, beszélgetési lehetőség, imasátor.
19. (p) 21 Széchenyi tér-Szt. Tamás kápolna – fáklyás keresztút.
A programokra nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit segítőnek és résztvevőnek egyaránt. Imádkozzunk együtt a misszió
sikeréért!
Lesták Zoltán
Kirándulások, zarándoklatok
Péliföldszentkereszti búcsú szept. 13. (szo.) Ez a harmadik
alkalom, hogy a plébánia közösségéből néhányan gyalogosan
megyünk el a Tokod-pincéktől Péliföldszentkeresztre. Nagy
szeretettel várjuk a nyugdíjasokat és kisgyerekes családokat is.
Klastrompuszta (Kesztölc falunap) szept. 14. (v) Két csoportban indulunk. Az első csoport reggel 5:30-kor indul gyalog
Pilisszentlélekre (útba ejtve az „Erdei Boldogasszony” szobrot)
A második csoport a 8:10-es dobogókői busszal megy Pilisszentlélekig. Találkozás a Pilis-nyeregnél; délben Szentmise.
Zarándoklatot tervezünk Márianosztrára.
Ősszel immár hagyományos kirándulásokat is tervezünk a
környéken (diószedés, szalonnasütés stb.)
Kuti István
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Belvárosi Harangszó

Lelkigyakorlatos beszámoló
Minthogy a plébánia híveit és munkatársait azzal bosszantottam,
hogy plébánosként 8 napra eltűntem augusztus végén lelkigyakorlatot végezni, fontosnak érzem, hogy a lelkigyakorlat gyümölcseiből
is megosszak valamit a kedves testvérekkel.
Tudni kell, hogy a papságnak az egyetemes egyházjog írja elő, hogy
legalább három évente lelkigyakorlatot végezzenek, azaz imádságban irányítsák vissza lelküket elsődleges feladatukra, Isten imádására, és abból vezessék le újra másodlagos teendőiket, amelyeket a
mindennapi élet tesz eléjük. Számomra épp most, a plébánia átvétele folyamán különösen fontosnak tűnt, hogy a Jóistennel is megbeszéljem, mit vár tőlem, ezért Benkő Antal jezsuita atyához fordultam, hogy személyesen vezetett lelkigyakorlaton segítse imádságomat.
Nem ez az első jezsuita lelkigyakorlatom: a Collegium
Germanicum et Hungaricumot is jezsuita atyák vezetik, ahol négy
évig tanultam.
A jezsuita lelkigyakorlat abban különbözik minden mástól, hogy
nagyon nagy csöndbe teszi be a résztvevőket, és ebben a csöndbe
napi négy imaórát kell elvégezni. Ezen túlmenően általában naponta
találkozunk a lelkigyakorlatvezetővel, akivel kb. félórát értékeljük,
amit aznap imádkoztunk. A nap többi része teljesen jogosan használható arra, hogy kialudjuk magunkat, rendszeresen étkezzünk, de
a szentmisével és a papi zsolozsma végzésével együtt igazából
eléggé eltelik az idő. Lelkivezetőim álláspontja változott abban a
tekintetben, hogy olvasni szabad-e, Benkő atya maga által választott
könyveket adott nekem, így három elolvasott jó könyvvel is gazdagabb lettem. Újságot olvasni, rádiót hallgatni, olimpiát nézni mindenesetre nem volt szabad, vagy legalábbis ellentmondott volna a
lelkigyakorlat játékszabályainak.
Hozzáteszem, hogy a jezsuita atyák más, világi hívek számára
használhatóbb lelkigyakorlatos programokat is kialakítottak, van pl.
olyan, 30 hétre leosztott elmélkedési anyag, amit napi egy órában
végig kell imádkozni a vállalkozó szelleműeknek, és az imádságra
vállalkozók csapata heti egy alkalommal találkozik a
lelkigyakorlatvezetővel.
Ezt főleg azért írom, mert ez bátorít arra, hogy úgy számoljak be
arról, mivel is telt a napi négy elmélkedésem, hogy két elmélkedés
végigimádkozására meghívom a Harangszó olvasóit, és akiknek van
kedvük eljönni egy megosztásra, azokkal szívesen találkoznék.
Akik tehát szeretnék tudni, milyen egy jezsuita lelkigyakorlat, azok
adjanak egy-egy órát Istennek az alábbi két elmélkedés kapcsán!
Ténylegesen adják oda: teremtsenek csöndet maguk körül, kezdjék
az imát azzal az ígérettel, hogy „Uram, ezt az órát most neked
adom, adj erőt, hogy ki tudjak tartani az imádásodban.” Utána vessenek keresztet, olvassák el újra az elmélkedések itt következő leírásait, és nosza! Ha letelt az óra – amit optimális esetben egy ébresztőóra csipogása jelezhet, ne bámuljuk folyton a karóránkat –
akkor köszönjük meg Istennek, hogy velünk volt, kérjünk bocsánatot, ha mi mégsem voltunk végig vele, mondjunk el egy Miatyánkot
és egy Üdvözlégyet, és pár soros emlékeztetőt is írjunk arról, hogyan telt az imaóra. Ezzel az emlékeztetővel lehet majd eljönni a
megosztásra.
1. Elmélkedés
Az első elmélkedés ténylegesen az első volt a lelkigyakorlaton is.
Utólag Interneten megnéztem, a Chartres-i székesegyház padlózatán
valóban ott van ez a labirintus.
Szempontok:
A labirintus az emberi életút szimbóluma. Mennyiben? Érdemes
ujjunkkal végigkövetni az utat kintről befelé, bentről kifelé.
Miben ismerem föl a kereszténység gondolatvilágát?
Elfogadom-e a saját életem szimbólumaként?
Ha igen, mely pontokat mihez kötnék a saját életemben? Hol tartok
most?
Ha nem, mi nem stimmel?
Akik vállalkoznak erre az imádságra, azokkal közös megosztást tartunk szeptember 14-én, vasárnap du. 3-kor a plébánián.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

2. Elmélkedés a Jn 19,31-37 kapcsán
Előkészületképpen kérnék egy bónusz-félórát, amikor a vállalkozók
elolvassák a János-evangéliumot a 14. fejezettől végig. A lelkigyakorlat ugyanis a János-evangéliumról szólt, ezeket a szakaszokat
több napon keresztül vettem imaóráról imaórára, tehát a jelen imaórához legalább szövegkörnyezetként hozzátartozik a János evangélium szenvedéstörténete, ill. a Föltámadásról szóló beszámolók.
Szempontok:
Jánosnak fontos gondolata, hogy Jézus Krisztus már a kereszthalálban megdicsőült, élete a kereszthalál pillanatában „beteljesedett”
(Jn 19,30), nekünk is arra kell tekintenünk, akit keresztülszúrtak
(vö.: „Ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz
vonzok” – Jn 12,32)
Kik azok, akik a szememben már a haláluk pillanatában megdicsőültek?
Jézus Krisztus kereszthalála miben hasonlít az ő esetükre, és miben
egészen egyedi?
Ha János szerint Jézus Krisztus már a halála pillanatában megdicsőült, akkor miért számol be több lelkesült fejezetben a Föltámadásról?
Mi a szerepe az én hitemben a kereszthalálnak és a Föltámadásnak?
Ha ma meg kellene halnom, megdicsőülnék-e? Teljesnek érzem-e
az életem? Mi hiányzik belőle? Mi az, ami benne van, de ebben a
perspektívában nem is olyan fontos?
Hiányaim kapcsán kérjem Isten irgalmát, ha tényleg meg kell halnom, mert lehet, de kérjem Isten kegyelmét ahhoz is, hogy teljesebb
életet éljek, ha mégis itt kell maradnom. Próbáljak minél konkrétabb lenni, valós hiányaimat nevezzem meg Istennek!
Akik vállalkoznak erre az imádságra, azokkal közös megosztást tartanánk szeptember 20-án, vasárnap du. 3-kor a plébánián.
A megfelelő megosztásra természetesen az is jöhet, aki csak az
egyik imaórát végezte el. Jelzem továbbá, hogy a Harangszó összes
vállalkozó olvasója jöhet, nem csak a plébánia saját híveit látom
szívesen, sőt, nem is feltétlenül csak a katolikus testvéreket.
Isten áldotta imádságot kívánok, ne csak az én szavamra hallgassanak, ízleljék meg személyesen, milyen egy jezsuita lelkigyakorlat!
Harmai Gábor
plébános
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