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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

2008. október 19.

ÉVKÖZI 29.
MISSZIÓS VASÁRNAP
V: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

Sztl.: 1 Tessz 1, 1-5b

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 22, 15-21)
Abban az időben:
A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a
Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem
vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?”
De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!”
Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.”
Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!”
Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Az én életemben mi az Istené?
Mit adok ténylegesen oda Istennek? Mi az, amit nehéz neki odaadni?
Az én életemben mi a „császáré”? Mi az, amit nehéz odaadni?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Kiv 22, 20-26; 1 Tessz 1, 5c-10; Mt 22, 34-40)
(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.
+ Ma van a Misszós vasárnap. A mai perselypénzt a missziók
számára továbbítjuk.
+ Szerdán kezdődik plébániánkon az Őstörténet kurzus.
Imádkozzunk a résztvevők lelki megújulásáért.
+ Október 23-án zarándoklat lesz Márianosztrára.
+ A héten:
Kereszteltük: Szentgáli Rékát.
Temettük: Széherné Dr. Bednárik Máriát.
HETI MISESZÁNDÉKOK
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† István
50. házassági évforduló: László és Teréz
† Ferenc
† Antal
† Lajos
† Anna és † Kálmán
† Dr. Erdős Mátyás (születésének 100. évf.)
† István és † családtagok
† Magyar Hazánkért és az 1956-ban elesettek
† lelki üdvéért

Van hittan az elsőáldozás után!
Kedves Negyedikesek!
Szeretettel várlak titeket minden szerdán ½ 4-től a plébánián.
Jó társaságban beszélgetünk, játszunk, nevetünk és egy kicsit
okosodunk is. Számítok Rátok!
Ági néni
Michels Antal atya új helye
Michels Antal atyát – a verbita rendből történt visszatérését
követően – Dr. Erdő Péter bíboros atya kinevezte a BudapestKelenvölgy Szentháromság Plébánia kormányzójává.
Isten áldása kísérje új szolgálati helyén!
A plébánia címe:
1116 Budapest, Dália utca 41/a.
Tel.: 06-1-227-5010
Márianosztrai Zarándoklat
Időpont: október 23. (csütörtök)
Rövid program:
Indulás 8:40-kor a szentendrei busszal Marótra, onnan gyalog a
szobi révhez, majd komppal 9:50-kor Szobra, onnan gyalog
Márianosztrára (Kb 2 óra, 7,6 km)
Mise a márianosztrai templomban Gábor atyával kb 12 órakor.
Ebéd a Hangulat étteremben
Visszafele gyalog Szobra (Kb. 2 óra, 7,6 km), esetleg busszal
13:25-kor vagy 15:20-kor.
Szeretettel várunk mindenkit! Kérlek, jelentkezzetek minél
hamarabb!
Kuti István

Kedves Testvérek, várjuk a cikkeiket.
Felhívás felolvasói szolgálatra
Szeretnénk a hívő közösséget mind inkább a Szentmise szolgálatába bevonni. Számítunk az egyházközségben működő csoportok, a segítőkész felnőttek és gyermekek szolgálatára.
Mária Rádió FM 97,4

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

Világmisszió Országos Ünnepe
A verbita rend idén ismét megszervezte a világmisszió ünnepét,
„nagy kincs a missziónak szentelt élet” mottóval, a budai
ciszterci Szent Imre templomban, 2008. október 11-én,
szombaton.
Ilyen alkalmakkor a verbita rend tagjai, valamint barátai, a
missziós táborokban részt vevő segítők és gyerekek, illetve a
missziós imaközösségek tagjai gyűlnek össze, hogy közösen
együtt dicsőítsenek, imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt,
előadást hallgassanak. Idén sem volt ez másként, hiszen
rendkívül változatos programmal készültek, ami pedig külön
örömet jelentett számunkra, hogy az esztergomi Jó Pásztor
Közösséget kérték fel a zenés evangelizációra, melynek keretén
belül a jelenlévőkkel közösen dicsőítettünk, adtunk hálát Isten
szeretetéért, és azért, hogy összehívott minket, valamint Lesták
Zoli, a Közösség vezetője tett tanúságot. A délben kezdődő
szentmisén, melyet Dr. Székely János püspök atya tartott,
szintén a közösség végezte a zenei szolgálatot.
A nap folyamán ezenkívül még Balczó András olimpiai bajnok
magyar öttusázó tanúságtételét hallgathattuk meg, melyben
őszintén és közvetlenül vallott hitéről, és ennek szerepéről az
életében. Valamint a világ más tájain is dolgozó missziós atyák
számoltak be a különböző földrészek történéseiről, illetve arról,
hogy már Magyarország is missziós területté vált.(gondoljunk
csak Elly atyára, aki Indonéziából érkezett hozzánk, hogy a
mélyebb hit felé vezessen, és tanúságtételre buzdítson minket.)
A délutánt a csángó gyerekek műsora tette színesebbé, melyben
tánc, ének és mesemondás is szerepelt. Ezt követően a tavalyi
Városmisszió után létrejött „Pure Fashion” divatmisszióról
kaptunk tájékoztatást, valamint az ebben részt vevő fiatalok
adtak elő egy pantomimet egy lány megtéréséről, mely nagyon
jól mutatta, hogy a mai világ mennyi mindennel akar minket
elszakítani az Istentől, aki azonban botlásaink ellenére is küzd
értünk, és bízik bennünk.
A nap folyamán idő volt a személyes találkozásokra is, akik
pedig egészen estig maradtak, missziós rózsafüzért
imádkozhattak a testvérekkel, mely tulajdonképpen attól
„különleges”, hogy mindegyik földrészért külön imádkozunk
egy tizedet, így visszük az Úr elé a föld minden lakóját, és az
értük tevékenykedő misszionáriusokat.
Mindezen műsorokat a Mária Rádió is közvetítette, és azt
hiszem mind a rádióhallgatóknak, mind a résztvevőknek nagy
örömet jelentett ez a nap. Én pedig, mint a Jó Pásztor közösség
tagja különösen is hálás vagyok, hogy a közösségünk más
városokban is az evangélium hirdetésén fáradozik.
Fürtös Anikó
Meghívó
Október 20-án, hétfőn 17 órakor a Tanítóképző dísztermében
újjáalakul a Balassa Bálint Társaság. Minden Esztergomot
szerető embert vár:
Prokopp Mária
Zarándoklat Esztergomban
A Budapest-Lágymányos Szent Adalbert plébánia zarándoklatot
tart városunkban 2008. október 25-én szombaton.
Imádságunkkal kísérjük Istennek tett erőfeszítéseiket, hogy az
kedves legyen az Ő szemében.
Templomunkban 17.30-tól fognak imádkozni.

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Vers
Szent-Gály Kata: IKON
Szeress nagyon most engem, Mária,
bár nem morzsoltam úgy soha neved,
mint anyám tette, vagy a nagyanyám,
s az orosz ősök.
Gyertyát sem gyújtok. Tőlük
már messze estem.
De én is szerettem, sőt megőriztem
ezüst-virággal átszőtt képedet,
és mint a gyerek,
hozzád hazamegyek,
ha baj van.
Lásd, ma csalódtam:
másképp gondoltam el – –
és ellenem menetel
minden, de minden.
Ők még a pócsi Máriához jártak,
kocsin, gyalog – –
én azt szeretném, ha fehér kezed,
ez az ötujjú keskeny mozdulat,
mely itt a képen ma is felragyog,
elindulna felém,
akár a Fény.
31. Taize-i Találkozó (Brüsszel)
Kedves Fiatalok!
A templomban kifüggesztett figyelemfelkeltő plakátról
képszerűen meg lehet látni, milyen a közös (énekes) imádság
10.ezer nm-es kiállítási csarnokban. A fiatalok a földön ülve
éneklik az igen egyszerű, könnyen elsajátítható énekeket.
Általában 40 ezer fiatal vesz részt ezeken a találkozókon.
A plakát hátoldalát is kifüggesztettük. Erről megtudható az
utazás és a visszautazás időpontja, a szállásra, a költségekre
vonatkozó tudnivalók. Arra kérlek akkor is olvassátok el, ha
nem tudtok elutazni.
A „derékhad” december 29-én érkezik meg Brüsszelbe. A
szervezők önkéntesek jelentkezését is várják, ők december 27-én
érkeznek, és ott a zarándokokból verbuválódó kórus, zenekar
felkészülésében vesznek részt; az érkező zarándokokat fogadják;
a Taize-i levelet, program- és énekfüzeteket osztják ki. Ők
osztják be a csoportokat az egyes plébániákra, lelkészségekre,
majd ezekben az „alközpontokban” osztják be a résztvevőket a
konkrét szálláshelyekre.
Nem turisták vagyunk, hanem zarándokok, ezért nemcsak a
találkozón fogunk közösen imádkozni, hanem a buszúton is
lesznek közös imaórák reggel és este.
Gyertek el a templomba havonkénti Taize-i imaórára is!
Grób Lajos
Jelentkezni lehet a sekrestyében illetve a plébániai irodában.
Várható költségek:
Utazási: november 1 előtt 27.000Ft, december 1-ig 32.000Ft.
Helybeli: kb. 50€ (önkéntes segítők számára kevesebb)
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) 775 – 2841
e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu
Készül: a Ventor 94 KFT Nyomdájában.

e-mail: harangszo@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

