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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

2008. november 30.

ADVENT 1. VASÁRNAP
Olv.: Iz 63, 16b-19b; 64, 1-8 V: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! Sztl.: 1 Kor 1, 3-9
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 13, 33-37)
Abban az időben Jézus így tanított:
Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza
mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne
találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!
Elmélkedéshez
• Ady Endre verset írt Az Úr érkezése címmel, javasoljuk kikeresni. Mit jelent az én életemben az Úr érkezése?
• Volt-e olyan pont az életemben, amikor az Úr érkezése ébren talált, ill. amikor alva talált?
• Ha ma oda kellene állnom az Úr elé egész életemmel, mit mondana?
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 40, 1-5. 9-11; 2 Pét 3, 8-14; Mk 1, 1-8)
(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.
+ Adventben hétköznaponként reggel 7 órakor rorate szentmise
van a Kórház Kápolnában.
+ Plébániánk adventi gyertyagyújtása szombatonként 17 órakor
az „Esztergomi csillagváró” szerves részeként a Széchenyi
téren lesz. Vegyünk részt rajta minél többen!
+ Az elmúlt vasárnapi karitasz gyűjtés 65.130 Ft volt. Isten
fizesse meg a testvérek nagylelkű adományát.
+ Ma 16 órakor Hit és Fény közösségi alkalom lesz a plébánián.
+ Ma 17 órakor „Adventnyitó” irodalmi – zenés elmélkedés lesz
a Hittudományi Főiskola könyvtárában.
+ December 1-én hétfőn 18 órakor képviselő testületi ülés lesz.
+ December 4-én csütörtökön 17 órakor a KÉSZ imaórát tart a
Bakócz-kápolnában.
+ A héten kereszteltük: Balogh Tamást és Horváth Lászlót.
HETI MISESZÁNDÉKOK
3. (sze) 19.00 † Erzsébet
5. (p)
7.30 † Nagyszülők és † Keresztszülők
19.00 † Szülők: Erzsébet és Géza
6. (szo) 7.30 † Béla atya (8. évf)
19.00 † Margit
7. (v)
10.00 Pro populo
11.30 † János édesapa, nagypapa
19.00 † László
Meghívó
December 4-én, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát
tartanak a Bakócz-kápolnában, amelyre mindenkit szeretettel vár
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének esztergomi csoportja.
Homiliát mond és az imaórát vezeti:
Dr. Harmai Gábor teológiai tanár, plébános.
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: december 6. szombat 9 óra

Az adventi koszorú ne maradjon szobadísz
Az advent előkészület szent karácsony ünnepére, szent idő, a
bűnbánat és az imádságos várakozás ideje. Egy-egy közösen
meggyújtott gyertya jó alkalom a családok közös imádságára.
Javaslat:
Urunkat, közelgő Királyunkat, † jöjjetek, imádjuk!
ÉNEK: Harmatozzatok 1-2 versszak (Ho 2)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel
teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
RÖVID OLVASMÁNY (1 Kor 4, 5)
Ne ítélkezzetek időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd
megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait.
Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentől.
Csillagvilágot alkotó,
hívőknek áldott fénysugár,
mi Megváltónk, jöjj, Krisztusunk,
és halld meg esdő sóhajunk.
Megszánva árva népedet,
nehogy halálban vesszen el,
a bűnre hoztál gyógyulást,
a fásult földnek újulást.
FOHÁSZOK
Krisztust, az Atya bölcsességét és erejét, aki örömest van az
emberekkel, kérjük bizalommal:
Urunk, maradj mindig közel hozzánk!
Urunk, Jézus Krisztus, alti meghívtál minket országodba, add,
hogy mindenben Atyád tetszését keressük!
Te, aki közöttünk vagy, bár a világ nem ismer, ismertesd meg
magadat minden emberrel!
Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd,
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét!
Te, áld az életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy
szentek és feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk, és
oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől
megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
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Belvárosi Harangszó

Mécses helyett
A gyertya, a mécses az emlékezés jelképe. Emlékezünk valakire,
aki már nem lehet közöttünk, de emléke tiszteletre kötelez
bennünket. Családtag, rokon, barát, vagy ismerős, akitől valamit
kaptunk, vagy valamit köszönhetünk neki, ami emlékeztet rá:
segítség, nevelés, tanítás, vagy bármi, amit nem felejtünk el
soha, és amiért egy szál gyertyával és főhajtással tisztelgünk
emlékének.
Állok a Belvárosi Temetőben a síremlék előtt. Nehéz kibetűzni a
neveket és a hozzátartozó évszámokat, hiszen az enyészet már
kikezdte a kemény kőbe vésett írásokat. Nem csoda, hiszen a
legrégebbi temetés közel százhetven évvel ezelőtti.
A rideg sírkő gondolatokat ébreszt bennem. Az írásokat rögzítő
obeliszk az egykori bencés gimnázium tizenkét elhunyt
tanárának állít emléket. Irodalom, latin nyelv, történelem,
matematika, fizika, és vallástan oktatói voltak, akik nem csupán
a tudomány átadását tekintették feladatuknak, hanem az ifjúság
vallási- és erkölcsi nevelését is, beléjük oltva a bencés szellemet.
Közülük egyet szeretnék megemlíteni, hiszen még nekem is
tanárom volt: Dr. Szabó Farkas vallástant tanított, és ennek
keretén belül gimnáziumi tanulmányaim utolsó két évében az
apologetikát véste agyunkba. 1948-ban szólította el közülük a
Gondviselés.
Nem lenne teljes az emlékezés, ha kimaradna a sorból Dr.
Mattyasovszky Kasszián, egykori iskolaigazgató, aki galád
gyilkosság áldozata lett. Ő a szentgyörgymezői temetőben
alussza örök álmát családtagjai mellett.
Kötelez bennünket a Halottak-napja, hogy évenként legalább
egyszer hajtsuk meg sírjuk előtt az emlékezés zászlaját, hiszen
sok száz diák nevelése volt feladatuk, miközben tudásuk legjavát
plántálták beléjük. Örök nyugodalmat kérve nekik az Egek
Urától, idézem a költőt:
„Mint rideg sírkőre metszett név megállít utazót:
Úgy szemed, ha e kőlapra száll magában, álljon ott.
És, ha egykor megtekintvén ottan látod nevemet,
Eszmélj rólam, mint halottról, szívem itt örökre temetve lett.”
Holop Géza

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
Adventben: Csütörtök 6 óra
+ Adventben csütörtökönként hajnal 6 órakor rorate szentmisét
tartunk itt, a Szentgyörgymezői templomban.
+ Az elmúlt vasárnapi karitasz gyűjtés 36.855 Ft volt. Isten
fizesse meg a testvérek nagylelkű adományát.
+ December 2-án kedden 20 órakor gondnoksági ülés lesz a
Plébánián.

Szent Erzsébet ünnepén, Karitasz szemmel
November 19-én emlékezünk és ünnepeljük Szent Erzsébetet, a
karitasz védőszentjét.
Alakja nagyszerűen példázza a szolgáló szeretetet, világszerte a
legismertebb magyarok egyike.
Példaképe lehet a mai világban is a fiatal lányoknak,
édesanyáknak és az özvegyeknek. Három nagy szerelme volt:
szerette az Istent, szerette férjét és gyermekeit és szerette a
rászorulókat. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva
a Karitasz Központ minden évben lelki napra hívja önkénteseit.
Idén november 22-én, Budapesten a Magyar Szentek
Templomában jöttünk össze ünnepi megemlékezésre.
A lelkinap délelőttjén Hollai Antal atya elmélkedéseit hallgattuk
XVI. Benedek pápa a Keresztény remény enciklikájáról. A
remény elsajátításának iskolái és gyakorló terei részét. Az
enciklikát már ismerve és olvasva is jó volt hallgatni Hollai atya
kiemeléseit, más megvilágításba kerültek bizonyos részek.
Az enciklika fontos része, hogy ha az ember magányra jut is, az
imádkozó ember soha nincs egyedül! Jó ezt emlékezetünkbe
vésni.
Beszélt a szenvedésről: tudni kell elfogadni és értelmet találni
benne, ami csak Krisztus által lehetséges.
Az a társadalom, amely nem tekint megértéssel a szenvedőkre,
halálra van ítélve.
A Karitasz próbáljon meg együtt érezni a szenvedőkkel, a
szomorúakkal, tudja együtt hordozni a keresztjüket.
Beszélt a vigasztalásról –, ami a mai világból hiányzik – a
küldetésről, a végső ítéletről és a szolgálatról.
Szeretetből szolgálni csak akkor lehet, ha Krisztusért tesszük.
A délelőtti elmélkedés részletesen kibontotta a pápai enciklika
fontos részeit, még azoknak is akik előtte nem találkoztak vele.
Lelkileg gazdagodva és feltöltődve vártuk a délutáni programot.
Ebéd után meglepetést kaptunk. Egy szentendrei művészpár
orgona és hegedű játékát élvezhettük. Csodálatos élményben
volt része a közel 250 Karitasz munkatársnak. A meglepetést
őszinte szívvel köszönjük a Karitasz Központnak.
A lelki napot Szentmisével zártuk, majd Écsy Gábor Karitasz
igazgató atyától kaptuk a Szent Erzsébet kenyeret és rózsafűzért.
Téli hóesésben indultunk haza a kissé viszontagságos úton.
Feltöltődve várjuk az előttünk álló feladatokat, melyekre erőt a
hasonló lelki napokból meríthetünk.
Szeretném megköszönni Heim Ferenc dunabogdányi
pékmesternek, hogy a frissen sült cipókat időben, személyesen a
mise előtt leszállította templomunkba. Köszönet érte!
A szentmisén a BÁRKA közösség mutatkozott be. A jelenlévő
tagok is boldogan kapcsolódtak be a cipóosztásba.
A sérült emberek számára látszott, hogy nagy élmény a
cipóosztásban való részvétel.
A cipókból vittünk az évközben látogatott betegeinknek és jutott
a hajléktalanszállón tartózkodóknak is.
Köszönöm munkatársaimnak, hogy még vasárnap szétosztották a
kenyereket, bekapcsolva őket is ebbe a szép hagyományba.
Galambosi Lajosné
karitasz vezető

+ A héten temettük: Menyhár Józsefet.
HETI MISESZÁNDÉKOK
30. (v)
3. (sze)
4. (cs)
5. (p)
6. (szo)
7. (v)

18.30 † Erzsébet
18.00 † Antal és † Rozália
16.00
–
18.00
–
18.00
–
18.30
–
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