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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
V: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

Olv.: Iz 55, 6-9

2008. szeptember 21.
Sztl.: Fil 1, 20a-24. 27a

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 20, 1-16a)
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment,
hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül
megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom
majd nektek.” Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra
körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” Azok ezt válaszolták: „Mert senki sem
fogadott fel minket.” Erre azt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőmbe!”
Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: „Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!”
Először azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik
többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen: „Ezek az utolsók csak egy órát
dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük!” Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: „Barátom, nem
vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied, fogd és menj! Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt,
amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?
Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok?
Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Ez 18, 25-28; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32) (beküldhető: szerda délig)
BELVÁROSI HIRDETÉSEK

+ 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.
+ Szeptember 25-én csütörtökön 15 órakor lesz az Idősek Klubja.
+ szeptember 28-án vasárnap 18 órára szeretettel várjuk az
érdeklődőket a szerveződő plébániai Hit és Fény közösség első
imádságos együttlétére. Helyszín: Plébánia.
+ A héten:
Kereszteltük Demus Botond Gábort.
Esküdtek Herczegh Géza és Erős Melinda.
Temettük Velencei Károlyt, Révfalvi Ferencnét és Adorján
Kálmánt.
HETI MISESZÁNDÉKOK
21. (v)
22. (h)
24. (sze)
28. (v)

10
½ 12
19
½8
½ 12

+ János
+ Erzsébet
+ Gabriella
+ Mária és + családtagok
két + Otmár és Margaréta

Szarkális Művészetek hete esztergomi programjai
Helyszín: Szent Adalbert Központ
21. (v) 16 „Az esztergomi Bakócz-graduale” Reneszánszkori magyar kódexművészet és gregorián ének.
22. (h) 16 Schola, libri, musica
A Szakrális Művészetek rendezvénysorozata nemcsak a hívő emberekhez szól. Minden művészetet kedvelő, a szépre nyitott és azt
igénylő jóérzésű érdeklődőt várnak a térítésmentes tárlatvezetéseken, kiállításokon, előadásokon, hangversenyeken.
Nősuli
A Nősuli év nyitót tart a Segítő Nővérek csobánkai házában szeptember 28-án, vasárnap 9 órától.
A program idei témája: Isten és a család kapcsolata önmagunkkal.
A volt hallgatóinkat is szeretettel hívjuk és várjuk.
Kapcsolat tartó Rehovics Dóra: 20/828-92-66
Baba-Mama Klub
A Baba-mama klub idén újra indul kéthetes gyakorisággal.
Első témánk Linda Dillow: Társ/Feleségek könyve, mely a Példabeszédek 31-en keresztül mutatja be az Istennek tetsző feleséget. A
beszélgetést vezeti: Rehovics Dóra.
Időpont: 2008. 09. 25. csütörtök 10 óra a plébánia Tanácstermében.
Dörner Andrea

Kedves Testvérek, várjuk a cikkeiket.
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.
Számítunk az egyházközségben működő csoportok, a segítőkész
felnőttek és gyermekek jelentkezésére, szolgálatára.

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.
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Belvárosi Harangszó

Zöld Mozi
Korábban már adtunk hírt a Harangszóban a Bajor Ágost
Kultúrmozgó Zöld Mozi sorozatáról. Olyan filmek kerültek vetítésre, mint az Új Eldorádó, a Himalája, a Darwin Rémálma, a
Pingvinek Vándorlása, illetve az Al Gore által jegyzett Kellemetlen Igazság és a sort hosszan sorolhatnánk. Szerencsére.
Igen, mivel ezek a filmek más-más oldalról hívják fel figyelmünket környezetünk sérülékenységére és az emberi felelőtlenségre, mellyel sebeket ejtünk globális és lokális környezetünkön.
Ha minél többen megnézzük ezeket a filmeket és kicsit átgondoljuk egyéni, közösségi felelősségünket, cselekvési lehetőségeinket, akkor talán már célba találnak a filmek. Látogassák a vetítéseket!
Szeptember 25-től október 1-ig (csütörtök-szerda) 17 órakor a
Zöld Házban működő moziban:
A Föld (színes feliratos német-angol dokumentumfilm, 96 perc,
2007 korhatárra tekintet nélkül megtekinthető)
Ez a lélegzetelállítóan gyönyörű természetfilm egy felejthetetlen
utazásra viszi a nézőt, az Északi-sarktól indulva a Déli-sark felé,
követve a Nap útját, és az évszakok változásait. A film főszereplői olyan csodálatos teremtmények, akiknek a mindennapjain
keresztül bepillantást nyerhetünk bolygónk varázslatos, de sokszor kegyetlen világába. Lenyűgöző képeket láthatunk egy téli
álmából ébredő jegesmedve családról; elefántokról, akik a sivatagon átkelve, számtalan veszéllyel szembenézve igyekeznek,
hogy elérjék az Okavango folyót; és bálnákról, aki bejárják az
óceánokat, hogy élelemhez jussanak. A film egyszerre ünnepli a
földi élet szépségét, és figyelmeztet az ember felelősségére, annak megőrzése érdekében.
októberi előzetes: Szerelmes Állatok, Mindennapi kenyerünk.
Kórustalálkozó
Csodálatos élményben volt részünk 2008. szeptember 9-én a VI.
Nemzetközi Templomi Kórustalálkozón a tokodi templomban.
Résztvevő kórusok: a Corale „S. Cecilia” Fossato di Vico
(Olaszország), Szivárvány Énekkar Párkány (Szlovákia), Tokodi
Gardellaca Kórus, Mogyorósbányai Szlovák Nemzetiségi Énekkar és az Esztergom-Belvárosi Templom Kórusa voltak.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy a rendkívül színvonalas eseménynek mi is részesei lehettünk, melyet a táti Musik-Land Utazási Iroda hagyományosan szervez. A kórusok világhírű zeneszerzők egyházi műveit magas fokon interpretálták a lelkes
közöség nagy megelégedésére.
A műsor után a résztvevő kórusok egy jó hangulatú közös vacsorán ünnepelhették a sikerek örömét, melyet színvonalas zene és a
közös éneklés élménye fűszerezett tovább mélyítve az eddig kialakult jó kapcsolatokat.
Pármai Csaba karnagy
„Az angyalok énekével egyesüljön énekünk,
zengvén a szív örömével: szent vagy, édes Istenünk”
Immár második alkalommal vettünk részt a Nemzetközi Templomi Kórustalálkozón. Az egyházzenei áhítat helyszíne a nagyon
szép Tokodi templom volt. Felemelő volt a testvérkórusok szép,
míves énekét meghallgatni.
A mi kórusunk dalai a következők voltak: Hiszek a Szent Szívben(Halmos); Sanctus (F. Schubert); Magasztallak óh Uram!,
Stabat Mater (Kodály); Minden földek (Halmos); Ároni Áldás.
A jelenlévők hosszú tapssal köszönték meg a hallottakat
valamenyiünk örömére. A vacsora közben már fel fel hangzottak
a kedvelt és ismert olasz világi dallamok is.
Köszönet illeti a mindenkori plébános Atyákat, hogy a szükséges
feltételeket 1924 óta mindig biztosították számunkra a mai napig
is.
Köszönet illeti a szervezőket a gondoskodásért.
Valamennyien gazdagabbak lettünk.
Gyarmathy Tiborné
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Az egyház kincsei
„Kedves barátaim, értékes kincs vagytok az egyház számára,
amely a ti családotok, külön helyetek van Jézus szívében”
(II. János Pál pápa szavai közvetlenül az értelmi sérültekhez a
Hit és Fény mozgalom 2001-es Lourdesi zarándoklata
alkalmából)
Már Michels Antal atya beharangozta a plébánia átadásakor,
hogy a plébánia új papsága elkötelezetten bekapcsolódott a Hit
és Fény közösségek életébe. Ez persze csak akkor öröm, ha egy
ilyen lelkiségi mozgalom nem elvesz valamit a plébániától,
hanem ad neki. Hogy adni tudjon, Isten kegyelméből meg
szeretnénk szervezni a Belvárosi Plébánia saját Hit és Fény
közösségét.
A Hit és Fény családmozgalom. Közösségeiben olyan családokat
fog össze, akik meglátták a kincset értelmi sérült gyermekükben,
vállalták a nevelését, de épp ezért akárhányszor ők maguk
szigetelődtek el, úgy a társadalomban, mint az egyházban.
Örömmel látok persze az esztergomi plébániákon olyan
családokat, amelyek megtalálták saját helyüket és gyermekük
helyét a plébánia életében, de a Hit és Fény mozgalomnak
kifejezett célja, hogy minden ilyen helyzetű család felé nyitott
hellyé tegye az egyházat. Szükség van ezért segítőkre is: olyan
fiatalokra és idősebbekre, akik személyükben és családjukban
talán nem érintettek, de értik azt a prófétai jelet, amelyet sérült
testvéreink jelentenek: „válságba juttatjátok azt az elképzelést,
hogy az élet lényege a fizetés, a feltűnés, a sietség és a
hatékonyság” (II. János Pál szentbeszéde 2000 december 3-án).
Gyakorlatban a Hit és Fény kétheti egy alkalomból álló
elfoglaltságot jelent és egy nyári tábort: havonta egy
imatalálkozóra hívjuk majd a segítőket és a családtagokat, és
havi egy közösségi délutánt szervezünk sérült barátaink és
mindannyiunk örömére. A nyári tábor egy hét. Éppen ezért a Hit
és Fény jól összeköthető más közösségi elkötelezettségekkel is,
de egy nagyon sajátos, önálló missziós irányt jelent, amiben
mindenki gazdagabbá válik.
Első alkalmunk 2008. szeptember 28-án, vasárnap este 6-kor
lesz a Belvárosi Plébánián, ahová főleg segítőket és családokat
várunk, de értelmi sérült testvéreinket is szívesen látjuk.
Segítségül hívjuk az Úr nevét, és megbeszéljük a szervezés
részletkérdéseit.
Harmai Gábor
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