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Olv.: Iz 5, 1-7

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
V: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

2008. október 5.
Sztl.: Fil 4, 6-9

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 33-43)
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába)
taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte
szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a
másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak.
Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!” Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak
egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.
Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?
Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.”
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az Írásokban: A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és
szemünkben csodálatos ez! Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi
annak gyümölcsét.”
Elmélkedéshez
• Hogyan becsülöm meg az életemben a Szőlősgazda Fiát?
• Vajon ki vagy mi a szegletkő ez én életemben? (köszönjük)
• Isten békéje lakozik-e a szívemben?
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 25, 6-10a; Fil 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14)
(beküldhető: szerda délig)
BELVÁROSI HIRDETÉSEK
MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek.
+ Kérjük a plébániához tartozó csoportokat jelentkezzenek a
vasárnapi szentmisék felolvasói szolgálatára.
+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért.
+ Október 6-án hétfőn este képviselő testületi gyűlés lesz.
+ Október 7-én kedden Dr. Brückner József atyáról emlékeznek
meg a Szent Adalbert Központban.
+ Október 11-én szombaton Cserkész számháború Piliscsabán.
+ Október 11-én 17 órakor koncert lesz a templomban.
+ Október 11-én szombaton déltől Szentségimádást tartunk.
+ Október 23-án zarándoklat lesz Márianosztrára.
+ Családjukból kikerült gyermekek számára nevelőszülőket
keres az „Otthon” Nevelőszülői Hálózat.
+ A héten temettük Skultéti Józsefnét.
1 éve:
Kereszteltük: Dávid Szabolcs Józsefet, Nagy Nóra Rozáliát,
Maradi Emma Dórát és Lesták Esztert.
Esküdtek: Klebovich András és Ember Zsófia, Mázsi Tamás
és Szegedi Csilla, Béni András Márton és Argyelán Viktória.
Temettük: Dr. Márkus Pálnét, Menárikné Mezei
Zsuzsannát, Várady Sándornét, Teutsch Józsefet, Arany
Elemért, Hambach Józsefnét, Szabó Istvánnét, Horváth
József Aladárt, Mészáros Jánosnét és Hetves Istvánt.
HETI MISESZÁNDÉKOK
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† György és Lenke
Magyar hazánkért
† Éva
† József, † Margit és családjáért
Betegekért (beteglátogatók miséje)

Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat
Esztergom-Belvárosi Énekkar próbáit szerdánként 17 órai kezdettel tartja. Szeretettel várjuk új és régebbi tagjainkat közös
éneklésre és a templomi szolgálatra való felkészülésre.
Cserkész számháború
Cserkészek, figyelem!
Szeretettel hívunk titeket a hagyományos Piliscsabai Kerületi
Számháborúnkra. Találkozó a Vasútállomáson október 11-én
szombat reggel ¾ 8 órakor. Várható érkezés 18 órakor. Hozz
magaddal egésznapi élelmet, esőkabátot, valamint jókedvet!
Felhívás felolvasói szolgálatra
Szeretnénk a hívő közösséget mind inkább a Szentmise szolgálatába bevonni. Számítunk az egyházközségben működő csoportok, a segítőkész felnőttek és gyermekek szolgálatára.
Aki befogad akár csak egyet is a kicsinyek közül…
Gyermekszerető családok jelentkezését várja – a Beer Miklós
püspök atya által alapított – „Otthon” Nevelőszülői Hálózat.
Családjukból kikerült gyermekek számára keresnek gondozást,
nevelést, követhető családi szerepmintát, érzelmi biztonságot
nyújtó új „otthont”.
Meghívó
2008. Október 8-án 16 órakor megemlékezés lesz a vaskapui
menedékház melletti MAGYAROK NAGYASSZONYA
szobornál.
Az ünnepet méltatja Dr. Hegedűs András. Mária énekeket énekel
a Belvárosi plébánia kórusa. Utána koszorúzás, mécses gyújtás.
Mindenkit szeretettel várunk:
Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Szent Kereszt vajdaság, Lengyelország
2008. szeptember 18-22. között magas rangú delegáció érkezett
megyénkbe a lengyelországi Szent Kereszt vajdaságból.
Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatrendszere egy
újabb
testvérmegyével
bővült,
az
együttműködési
szándéknyilatkozat aláírására ez év szeptember 20-án került sor
Tatabányán. Miért is fontos nekünk – magyarországi
katolikusoknak – ez az új kapcsolat?
A Szent Kereszt vajdaság Lengyelország déli részén található,
1,3 milliós lakosságával az ország legkisebb vajdasága. A
névadó hegységében található apátság Lengyelország egyik
legnagyobb –számunkra kevéssé ismert - magyar vonatkozású
kegyhelye: az ezeréves lengyel-magyar történelem közös
zarándokhelye a Szentkereszt-hegy, régi nevén Łysa Góra. A
Szent Kereszt-ereklyét őrző Święty Krzyż kolostor egykori
helyére a hívek egész Lengyelországból zarándokoltak ide a
történelem során.
Jan Dlugosz (1415-1480) híres középkori lengyel krónikás
szerint Boleszláv 1006-ban alapította a Szent Keresztről
nevezett bencés monostort, ahol a Szent Imre herceg által
ajándékozott ereklyét őrzik.
Dlugoss jól ismerte egyházmegyéjét, és külön is foglalkozott az
ott fekvő Lysa Gora-i Szentkereszt kolostorral. Ezzel kapcsolatban ír István fiának, Imrének nagybátyjánál, Vitéz Boleszlávnál
tett látogatásáról. Leírja, hogy Imre elzarándokolt Szent Adalbert sírjához, majd felséges rokona meghívására vadászaton vett
részt. Ekkor olyan romokra bukkant, amelyek még alkalmasnak
látszottak, hogy csekély újjáépítéssel emberi szállássá alakítsák
ki. Imre kérésére Boleszláv kolostort alapított itt a szentkereszt
tiszteletére. Ugyanis Imre a felépülő kolostornak ajándékozta azt
a kettős keresztet, amely az, Úr keresztfájának nevezetes
darabját őrizte ezüst foglalatban, s amelyet atyjának, István
királynak a görög császár Konstantinápolyból nagy ajándékként
küldött. Dlugoss leírja azt is, hogy ezt az ereklyét, melyet Imre
apjától kapott, a mellén hordta. Tudjuk, hogy Dlugoss látta az
ereklyét, alaposan megvizsgálta az eredetét igazoló feljegyzéssel
együtt. Ennek tartalmát, amely a származását és az ajándékozást
mondta el, részletesen rögzítette a maga számára.
A Szent Kereszt Apátság kerengőjét 2002 óta díszíti egy
magyar-lengyel kétnyelvű márvány emléktábla, a következő
szöveggel: „A Lengyelország és Magyarország közötti ezeréves
barátság, a közös királyok, lengyel és magyar katolikus egyház,
kivált a bencés apátságok kapcsolatainak emlékére, Szent Imre
és a két nép barátságát megteremtő ősök tiszteletére.” A
márványtábla másolata Budapesten, a Villányi úti Szent Imretemplomban található. Az alapítás milleneumi ünnepén, 2006ban Erdő Péter bíboros oltárt szentelt fel Szent Imre tiszteletére.
Az együttműködési szándéknyilatkozat aláírása alkalmából a
delegációval érkező lengyel atya magával hozta Magyarországra
a Szent Kereszt ereklyét, amely a tatai Szent Kereszt
templomban került tiszteletre kihelyezésre.
Lengyel vendégeinknek sokszínű és tartalmas program keretén
belül megismerkedhettek hazánk fővárosával. Budapesten
látogatást tettek a hazánkba akkreditált lengyel nagykövetaszszonynál és a kereskedelmi attasénál, majd a hivatalos
programot követően megismerkedtek a város nevezetességeivel.
A delegáció – látogatásuk utolsó állomásaként - megtekintette
Esztergomot, hazánk első fővárosát, megyénk kulturális,
történelmi és természeti értékekben gazdag települését, mely
rendkívül elnyerte vendégeink tetszését. Különösen nagy sikert
aratott a város kivilágított panorámája a párkányi Duna partról!
Ez úton szeretném átadni lengyel testvéreink szeretetteljes
meghívását, miszerint várnak minden kedves esztergomi,
Komárom-Esztergom megyei zarándokot a Szent Kereszt
vajdaságba. Részletekről érdeklődni a Belvárosi Plébánián lehet.
Mézes Melinda
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Hitoktatás Rendje
Időpont
Hétfő
20:00
Szerda
14:30
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Katekumenátus
Kisovisok
4.o.
Nagyovisok és
1,2.o.

Szerda

16:30

Szerda

15:00

Elsőáldozók 1.*

Szerda

16:00

Elsőáldozók 2.*

Csütörtök 16:00
Péntek
17:00
Péntek
18:00

Felsősök
Bérmálkozók
Középiskolások

Hitoktató
Dr. Harmai Gábor atya
Hamza Ágnes
Hamza Ágnes
Hamza Ágnes
Lak Gábor atya
Tóthné Györgyi
Lak Gábor atya
Tóthné Györgyi
Tóthné Györgyi
Lak Gábor
Lak Gábor

* A két elsőáldozói hittan tananyaga azonos, a gyermek csak az
egyikre járjon!
„Biblia éjjel-nappal”
Október 5-től 11-ig a római Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilika
rendkívüli eseménynek ad otthont: hét nap és hét éjjel, megállás
és kommentárok nélkül olvassák fel a Biblia teljes szövegét. Az
eseményt XVI. Benedek pápa nyitja meg a Teremtés könyve
első fejezetének felolvasásával.
(Magyar Kurir)
A Szentírás magyar nyelven felolvasva 120 óra, megkapható
hangos könyv formájában.
A Szentatya üdvözlete a CCEE közgyűlés résztvevőinek
A Szentatya örömmel értesült az európai püspöki konferenciák
elnökeinek most kezdődő találkozójáról, amelyet szeptember 30.
és október 3. között tartanak Esztergomban, és szívélyes
üdvözletét küldi valamennyi résztvevőnek.
Mivel az első felfedezendő témák között van a média és az
Egyház kapcsolata, a Pápa arra buzdít benneteket, hogy
használjatok ki minden rendelkezésetekre álló lehetőséget Isten
igéjének hirdetésére hazátokban. Szent Pál apostol széles és
változatos körben hirdette az Evangélium igazságát. A neki
szentelt évben a „modern Areopáguszok” érdemesek az Egyház
pásztorainak különleges figyelmére.
Őszentsége különösen azért imádkozik, hogy utak nyíljanak
annak elérésére, hogy a tömegtájékoztatásban dolgozók „egyre
inkább tiszteljék az információk igazságát és az emberi személy
méltóságát” (Ecclesia in Europa, 63), s így üzenetük valóban
hozzájárulhasson Isten országának építéséhez a földön.
Mindannyiatokat Európa Nagyasszonya anyai oltalmába ajánlva
a Szentatya szívélyesen küldi apostoli áldását.
Tarcisio Bertone bíboros
államtitkár
(Magyar Kurir)

Kedves Testvérek, 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
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Harmai Gábor
Szerkesztőség: 2500 Esztergom, IV. Béla király u. 3.
Tel.: (33) 413 - 791, (20) 770 – 0902
Készül: a Ventor 94 KFT Nyomdájában.

e-mail: harangszo@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

