
 

   
XII. évf. 49. szám Az  Esz t e rgom-Be lvá ro s i  P l ébán ia  H í r l ev e l e  2008. december 7. 

ADVENT 2. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 40,1-5.9-11; 64,1-8 V: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! Sztl.: 2Pét 3,8-14 
 

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 1-8) 
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 
Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr 
útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. 
János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden 
lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv 
vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és 
megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” 
 

Elmélkedéshez 
• Ki az, akinek a meghallgatásáért hosszú gyalogutat is megtennék? Miben különbözik más emberektől? 
• Miben kell megtérnem? Mire kell megtérnem?  
• Mi az amiben az Úr útján járok? Mi az amiben nem? Mi a különbség? 
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tessz 5, 16-24; Jn 1, 6-8; 19-28) 

(beküldhető: szerda délig) 
 

 

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! 

+ A héten a Karitasz csoport gyertyákat árul az adventi vásárban. 
A gyertyákért kapott adományból országszerte karácsonyi 
ajándék készül a hajléktalanok számára. 

+ December 9-én kedden 17 órakor imaóra lesz a Szent Anna 
templomban. Készüljünk együtt az Úr érkezésére! 

+ December 13-án szombaton déltől Szentségimádást tartunk. 
+ December 15-én hétfőn 18 órakor Advent – Ave Maria címmel 
koncert lesz a Vizivárosi templomban. 

+ Előre hirdetjük, hogy december 19-21. triduumot tart 
templomunkban Mazgon Gábor prefektus. 

 
 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

7. (v)  10.00 Pro populo 
   11.30 † János édesapa, nagypapa 
   19.00 † László 
8. (h)  19.00 † Mária és † Béla 
10. (sze) 7.30 † családtagok 
11. (cs) 15.00 † Miklós 
12. (p)  7.30 † Szülők és † testvérek 
   19.00 † Adrienn 
13. (szo) 7.30 † Margit 
15. (v)  10.00 † Andor 
   11.30 † Erzsébet 
   19.00 Betegekért (beteglátogatók miséje) 
 

 

 
 

Mária Rádió FM 97,4 
 
 

 

+ Egy éve 
 Kereszteltük: Bejó Bencét, Bejó Natasát, Bejó Rékát, 
Várkövi Rolandot és Gergely Andrást. 

 Esküdtek: Madarász Péter és Gép Sarolta. 
 Temettük: Benyik Ernőnét, Merényi Jánosnét, Major 
Sándornét, Seres Istvánnét, Zachár Lászlónét, vitéz 
Kormány Pált és Holop Jánost. 

 

 

Memento mori 
Dr. Erdős Mátyásról mindenki Matyi bácsijáról 2008. december 
7-én vasárnap szentmise keretében emlékeznek meg az Epöli 
hívek: halálának 5., a Lourdes-i barlang megépítésének 50. 
évfordulója, valamint 100. születés napja alkalmából. Az Epölön 
eltöltött hosszú és szép szolgálati éveinek emlékére a templom 
falán emléktáblát lepleznek le. Lach Konrád 
 

 

Meghívó 
Szeretettel várunk minden kórusmuzsikát kedvelő érdeklődőt 
december 15-én hétfőn 18 órakor Advent – Ave Maria zenés 
karácsonyi elmélkedésre, feltöltődésre. 
A belépés díjtalan, de adományokat szívesen fogadunk Böjte 
Csaba atya dévai iskolája számára. Szervezők 
 

 

Baba-Mama Klub 
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait. 
Következő alkalom: Adventi készülődés, 2008. december 11. 
csütörtök 10 óra, Belvárosi Plébánia Tanácsterme. 
Vendég: Kurucz Betti keramikus Dörner Andrea 
 

 

Köszönet 
A szerencsés balesetem alkalmával elmondott hálaadó 
Szentmiséért, a Rózsafüzérekért, az egyéni fohászokért, az okos 
és hatékony segítségért és gondoskodásért, a plébániai 
szolgálatomban való helyettesítésért, az egymást érő érdeklődő 
telefonokért, a felajánlott önzetlen segítségnyújtásokért és nem 
utolsó sorban az Úr Isten kegyelméért. 
Jó érzés volt tapasztalni, érezni a közösség együtt érző 
szeretetét. Hálás köszönettel:  Mara néni 
 
 



Belvárosi Harangszó 
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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: Ébredj ember 1-2 versszak (Ho 9) 
 

Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel 
teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között! 
 

RÖVID OLVASMÁNY (1 Tessz 5, 23-24) 
A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek 
legyetek, őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket 
feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig! Aki meghívott 
benneteket, az hűséges, és végbe is viszi. 
 

A vak világnak éjjelén 
mint nászházából vőlegény 
a tiszta Szűztől földre lépsz 
ki zárt szentélyed volt előbb. 
 

Erőd, hatalmad mindenek 
tisztelvén térdet hajtanak, 
az égiek s a földiek 
szent Úrnak téged vallanak. 

 

FOHÁSZOK 
Kedves Testvéreim! Jézus Krisztus kiszabadított minket a bűn 
sötétségéből. Kérjük alázattal, és hívjuk bizalommal:  
Jöjj el, Urunk, Jézus! 
Gyűjtsd egybe, Urunk, a földkerekség minden népét, és erősítsd 
meg velük örök szövetségedet! 
Isten Báránya, te egykor azért jöttél, hogy elvedd a világ bűneit, 
vedd le rólunk a bűn minden terhét! 
Te azért jöttél, hogy visszaszerezd, ami veszendőbe ment, 
amikor ismét eljössz, üdvözítsd, akiket megváltottál! 
Hitünkkel téged keresünk, amikor eljössz, találjuk meg benned 
az örök boldogságot! 
Aki megítéled az élőket és a holtakat, fogadd be jóságosán 
elhunyt testvéreinket a szentek seregébe! 
 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 
 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, lelkesítsd szívünket egyszülött Fiad útjának 
előkészítésére, hogy a vele való találkozás által megtisztult 
lélekkel szolgáljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké. Amen. 
 

 

 

Köszönet – Kérés 
A belvárosi karitasz csoport nevében szeretnék köszönetet 
mondani az elmúlt félévben történt adományokért. 
A második félévben meghirdettük az „apróval a betegekért” 
akciót. A bevonásra kerülő 1-2 forintosok gyűltek a 
templomban. Hozzájárultak a visegrádi Szent Lázár lovagrend 
tagjai is külön gyűjtéssel, amit a ruhaadományaikkal juttattak el 
csoportunkhoz. Az így összejött „aprót” kiegészítve 50 000 Ft-ot 
tudtunk átadni eddig a kórházi beteglátogatóknak, akik már évek 
óta minden karácsonykor meglátogatják a korházban fekvő 
betegeket. Eddig ezt saját költségükből igyekeztek megoldani. 
Szeretnék köszönetet mondani az augusztus havi tanszer-
támogatáshoz nyújtott segítségért is. Az ebből befolyt összeget, 
szintén kiegészítve 60 000 Ft-ot tudtunk adni az arra 
rászorulóknak. Volt ahol tornaruha, füzet és toll vásárlására, 
máshol iskolai fejlesztő szakkör beindítására fordították a 
támogatást. Álljon itt a Franka lapban írt néhány köszönő sor is: 
„Az Esztergom-Belvárosi Karitasz ebben az évben is gyűjtést 
szervezett, aminek eredményeképpen nagyobb összeggel és tan- 

 

szeradománnyal támogatta rászoruló diákjainkat. Hálásan 
köszönjük a segítséget.” 
Szent Erzsébet lelkinapon indította útjára a Magyar Karitasz az 
„Egymillió csillag a gyermekekért” akciót. Európa országaiban 
ez már évek óta bevált szokás. Az adventi időben december 7. és 
14. között a fenti logoval ellátott gyertyák kerülnek forgalomba, 
melyet meg lehet vásárolni. Az ezért kapott összeg adománynak 
minősül és a rászorulókhoz kerül. 
A karácsonyfa alatt égő gyertyácska emlékeztet azokra, akik az 
erdőszélen, aluljárókban, hajlék nélkül vagy mostoha 
körülmények között töltik az ünnepet. 
Esztergomban az adventi vásáron kerülnek a gyertyák 
forgalomba. Kérjük ebben a mozgósítást, hogy minél előbb 
értékesíthessük őket és így bevétel még karácsony előtt a 
rászorulókhoz kerülhessen. 
Eddigi támogatásukat és jövőbeli segítségüket is szívből 
köszönjük a rászorulók nevében is: Galambosi Lajosné 
 karitasz vezető 
 

 

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET 
 

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK 
 

MISEREND 
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra 

Vasárnap:  ½ 9 óra 
Adventben: Csütörtök 6 óra 

 

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő 
HIRTEDÉSEKet is, hiszen a különféle programokra Önöket is 
szeretettel várjuk. 

+ Adventben csütörtökönként hajnal 6 órakor rorate szentmisét 
tartunk itt, a Szentgyörgymezői templomban. 

+ Előre hirdetjük, hogy december 19-21. triduumot tart a 
Belvárosi templomban Mazgon Gábor prefektus. Hogy a 
kedves Testvérek részt tudjanak venni rajta, a péntek és 
szombat esti szentmiséket elhagyjuk. 

 

+ A héten temettük: Németh Lászlót. 
 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

7. (v)  18.30 † Endre (4. évf.) 
10. (sze) 18.00  – 
11. (cs) 16.00  – 
12. (p)  18.00 † Ferenc és † Borbála 
13. (szo) 18.00 † Mária (10. évf.) 
14. (v)  18.30 † Szülők 

 

 

Memento mori 
Mély fájdalommal, de az Isten akaratában megnyugodva 
emlékezünk Kecskeméti István testvérünkre, aki nemcsak a 
Szentgyörgymezői társadalmi élet aktív tagja és szervezője volt, 
hanem plébániaközösségünkben is hasonlóképp tevékenykedett, 
és akit a plébánia saját halottjának tekint. 
Szorgalmával, segítőkészségével és emberségével Isten 
dicsőségére és mindannyiunk javára cselekedett. 
Krisztus, aki egy pohár vízért is nagy jutalmat ígért, vezesse el 
Őt a Mennyek Országába! egyházközségi gondnokság 
 

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. 


