XII. évf. 46. szám
Olv.: Péld 31, 10-13.19-20.30-31

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
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V: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.
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EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 25, 14-30)
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak
kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele
kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment,
ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így
szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A
kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot
adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga? A kevésben hű voltál, sokat
bízok rád: Menj be urad örömébe!”
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram? Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél,
és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom
neked?” Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga? Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek
onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza? Vegyétek
csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van? Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és
akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van? Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre? Ott sírás lesz és
fogcsikorgatás?”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Milyen talentumokat (képességeket) kaptam Istentől?
Hol tudom szolgálni Istent és embertársaimat?
Igazságos-e az Úr? Miben szükséges megváltoznom?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Ez 34, 11-12. 15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46)
(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.
+ Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik a Karácsonyi
misztériumjátékban szeretnének részt venni.
+ November 22-én a Ferences Gimnázium nyílt napot tart.
+ Böjte Csaba testvér 1600 árva – félárva gyermeke részére
mosó- és tisztítószereket valamint tartós élelmiszert
helyezhetnek el a templomban lévő faládába vagy szükség
esetén a plébánián. Akinek nincsenek ilyen készletei, készpénz
adományt is adhat, a szándék egyértelmű jelzésével.
+ Kérjük a tartósan beteg testvérek hozzátartozóit, azzal is
gondoskodjanak betegeikről,
hogy az
elsőpéntekes
betegellátást kérik számukra. Mindenkihez készséggel
kimegyünk áldoztatni, igény esetén gyóntatni. Ne feledjék
Önök is kerülhetnek ilyen helyzetbe!
+ A héten temettük: Wagensommer Jánosnét, Olaszy
Endrénét és Kecskés Endre Józsefet.
HETI MISESZÁNDÉKOK
16. (v)

11.30
19.00
17. (h)
19.00
18. (k)
7.30
19. (sze) 7.30
19.00
22. (szo) 7.30

Hálából
Betegekért (beteglátogatók szentmiséje)
† Margit és † Kálmán
† János és † Etelka
† Keresztszülőkért
Hálából
† Kórustagokért

Mária Rádió önkénteseket keres
A Mária Rádió magazin és programfüzetének terjesztéséhez
önkéntes segítőket keres. A műsorfüzetek kihordására minden
hónap végén kerül sor. Kihordási terület jelenleg
Szentgyörgymezői, Belvárosi és a Szent Anna plébánia.
Jelentkezni lehet: Károly Bélánál a 30/395-9229 telefonszámon.
Gyűjtés Böjte Csaba atya árváinak
Felhívjuk a kedves testvéreinket, hogy Csaba testvér 1600 árva –
félárva gyermeke részére mosó- és tisztítószereket valamint tartós élelmiszert helyezhetnek el a templomban lévő faládába vagy
szükség esetén a plébánián. Akinek nincsenek ilyen készletei, az
készpénz adományt is adhat, a szándék egyértelmű jelzésével.
Az Esztergomi Ferences Gimnázium nyílt napja
A Ferences Gimnázium nyílt napot tart a 6. és 8. osztályt végző
fiúk számára. Minden érdeklődő gyermeket és szülőt szeretettel
hívnak és várnak.
Helyszín: Esztergom, Bottyán János utca 10.
Időpont: november 22. szombat 9 óra
december 6. szombat 9 óra
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.
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Hívom a családokat – 2008. november
Bíró László püspök levele
November: Mindenkinek – egyénnek és családnak egyaránt –
szüksége van ételre, italra, lakásra, ruházatra, az élet minősége
azonban nem az anyagi javak bőségétől függ. A boldog család
egyszerűségre törekszik és figyel arra, hogy a többi családnak is
jusson a mindennapi kenyérből. A családok szolidáris közössége
hozzájárul az életminőség növekedéséhez.
Beszélgessünk ebben a hónapban a következő szentírási
szakaszról: Kiv 16, 2-30 és Zsolt, 34/33, 9-11
Amikor fenti mottónkat leírtuk, nem sejthettük, hogy a gazdasági
világválság különös aktualitást ad novemberi levelünknek. Ez a
válság súlyosan érinti az átlag magyar családot
mindennapjaiban. Mikor gyermekeinknek nem adhatjuk meg azt,
amit szükségesnek érzünk, mikor a családi békességet
veszélyezteti az anyagiak hiánya, a szép elvek csak idegesítően
hathatnak ránk. Mennyi idegesség, veszekedés lopakodik be
otthonainkba, amikor küszködünk annak a kevésnek a
beosztásáért, ami jut! Mégis beszélnünk kell néhány tisztázó,
bátorító, erősítő elvről. Szentatyánk a püspöki szinódus nyitó
beszédében a pénzügyi válságot is érintve arról szólt, hogy a
napjainkban tapasztalható világpiaci krízis figyelmeztető jel,
hogy ne hamis értékekben bízzunk. A nagy bankok összeomlása
arra mutat rá, hogy a pénz is eltűnhet, és végül semmivé válhat.
A látszólag központi fontosságú gazdasági, politikai és
társadalmi kérdések, csupán „másodrendű” valóságok Isten
igéjének, magának Istennek örök valósága mellett. Ugyanakkor
egy korábbi beszédében (Marizell, 2007. szept. 8) a Szentatya
arra is figyelmeztet minket, hogy „az anyagi szegénység
önmagában még nem visz Isten közelébe, hiszen a szívet
megkeményítheti a gazdagság utáni vágy.” Tudatosítanunk kell
azonban, hogy „miként az egész Szentírásból, a szegényekről
szóló boldogságból is felismerhetjük, hogy Isten minden esetben
különleges módon közel van a szegényekhez ... de ezt a
szegénységet Krisztus kedvéért kell megélni, és engedni kell,
hogy szabaddá tegyen a felebarát szolgálatára.” A Szentatya
friss tanításaiból három igazság hangsúlyos: a) ami a létben
állandó, az az Isten, b) az anyagiak szűkössége megerősítheti
bennünk a szolidaritás lelkületét, és c) mindennapi
szükségleteinkben ne feledkezzünk meg Isten velünk létéről.
Engedjük, hogy a ránk nehezedő gondok segítsenek bennünket
abban, hogy figyelmünk még inkább Istenre és a felebarátra
irányuljon, hogy családjaink, közösségeink csoportjaink életében
még inkább középpontba kerüljön a szeretet parancsa.
Hogyan segíthetünk egymásnak, hogy ezek az igaz elvek a
hétköznapi gyakorlatban érvényesüljenek?
Őrizzük meg családjaink rendjét, békéjét, ne engedjük, hogy az
anyagiak szűkösebbre fordulása felforgassa azt! Pál apostol elvét
nagyon szem előtt kell tartanunk: „Tudok nélkülözni, de tudok
bőségben is élni” (Fil 4,12). Mellé tehetjük a magyar
közmondást is: „Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!”
Hála Istennek a többségünknek még nincsenek napi
kenyérgondjai. Érdemes megfontolni, annak a pénzügyi
szakembernek a szavát, aki kollégáját így vezette be a helyes
pénzgazdálkodásba: a pénz olyan, mint az energia: nem a
semmiből keletkezik, és nem tűnhet el a semmibe. Forrása van,
és ha valahova elfolyik, nem veszhet el, csak átalakul más
értékké. Ne költs el olyan pénzt, aminek nincsen forrása, és
tartsd szemmel, hogy ami a forrásból fakad, hova folyik el!
Valójában az élet minőségét nem az határozza meg, hogy milyen
bőven áradó a forrás, hanem hogy mennyire van kultúránk a
folyam irányítására, és mennyire tudjuk egymásra figyelve
szabályozni ezt a folyamot.
Elevenítsetek fel eseteket, amikor a meglévő kevésből még arra
is jutott, amire nem is gondoltatok!
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Novemberi szentírási szakaszunk a választott nép boldog
állapotáról szól, végre kiszabadultak az egyiptomi fogságból,
szabadságuk valóságos, nincs már külső elnyomó erő fölöttük.
Mégis rabokká teszi őket Isten iránti bizalmatlanságuk. Látásuk
olyannyira elhomályosul, hogy visszakívánják a fizikai és
szellemi rabságot: „Miért hoztatok ki minket ebbe a pusztába:
hogy éhen veszítsétek ezt az egész sokaságot?” (Kiv 16, 3)
Mózes világosan látja: sem az éhes szabad ember, sem a
jóllakott rab nem lehet sorsával elégedett. Az Úrhoz
fohászkodik, és az Úr válaszol: „Mondd nekik: Estére húst
fogtok enni, reggel pedig jóllaktok kenyérrel, hogy megtudjátok,
hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek!” (Kiv 16,12). A nehéz
helyzetben gondoljunk Szentatyánk szavára: „Isten minden
esetben különleges módon közel van a szegényekhez ... de ezt a
szegénységet Krisztus kedvéért kell megélni, és engedni kell,
hogy szabaddá tegyen a felebarát szolgálatára.”
Mikor tapasztaltátok meg Isten közelségét nehéz helyzetekben?
Figyeljünk még Szentírási szakaszunk néhány el nem
hanyagolható mozzanatára:
– Azok, akik kapzsiságból, vagy akár csak bizalmatlanságból
több mannát szedtek, mint napi szükségletük, pórul jártak, mert
az másnapra megromlott és ehetetlenné vált. A kapzsiság és a
bizalmatlanság a lélek baja, amely akadályoz bennünket abban,
hogy igazán a jelenben éljünk, hogy örüljünk a mai mannának és
fürjnek.
– Azt is érdemes megfontolnunk, hogy a szeretet, az egymáshoz
való odafordulás nem pó-tolható étellel és itallal, játékkal és
ruhákkal. Sokszor családjainkban észre sem vesszük, hogy nem
az anyagi javak hiányától, hanem az egymás iránti szeretet és
odafordulás hiányától szenvedünk.
– „A hatodik napon azonban kétszerannyi eleséget szedtek
össze, … »Ezt mondta az Úr: Holnap az Úrnak szentelt szombati
nyugalom van«”. Hányszor vesszük semmibe a vasárnapot
abban a reményben, hogy így anyagi gyarapodásunk nagyobb
lesz! Ezzel nem csak önmagunkat fosztjuk meg a szükséges
pihenéstől, hanem családunktól is megvonjuk önmagunkat, és
elősegítjük családunk szétesését is. Megsínyli ezt az egyén és a
család egyaránt, tehát a társadalom is kárát látja.
– A mohó mannagyűjtés mögött nem csak az Isten, hanem az
embertárs iránti bizalmatlanság, is ott rejlik: Senkiben nem
bízhatok, csak a magam erejében, munkájában, ügyeskedésében.
Most amikor az élet elnehezedhet, fontos, hogy a rokonság,
közösségek még inkább egymásra figyeljenek. Legyen bennünk
készség segítő jobbot nyújtani egymásnak. Napjainkban fontos:
újuljunk meg a szolidaritás lelkületében.
Milyen indíttatást ad nektek bibliai elbeszélésünk.
Adjatok mindennap hálát a mindennapi kenyérért!
Magyar Kurír
Bíró László

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
új MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
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