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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

2008. december 14.

ADVENT 3. VASÁRNAP
V: Lelkem ujjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét.
Sztl.: 1 Tessz 5, 16-24
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 6-8; 19-28)
Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról,
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról.
János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Erre
megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?”
„Nem vagyok” – felelte. „A próféta vagy?” Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: „Akkor ki vagy? Mert választ kell
vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?” Ezt felelte: „A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr
útját”, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: „Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a
Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?” János így válaszolt: „Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki
utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”
Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

Olv.: Iz 61, 1-2a. 10-11

•
•
•
•

Elmélkedéshez
Ki vagy te? Mit mondasz magadról?
Ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta, akkor miért gondolod, hogy jelentős ember vagy, akinek fontos az élete?
Mivel tesz tanúságot az életed Krisztusról?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (2 Sám 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Róm 16, 25-27; Lk 1, 26-38)
(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.
+ Ma az esti Szentmise után koncert lesz templomunkban.
+ December 15-én hétfőn 18 órakor Advent – Ave Maria címmel
koncert lesz a Vizivárosi templomban.
+ December 17-én szerdán 15.30-kor a KÉSZ szervezésében
mézeskalács készítés lesz a Dobó Gimnáziumban.
+ December 19-21. triduumot tart templomunkban Mazgon
Gábor prefektus.
+ December 20-án szombaton 17.30-kor lesz a Szent Anna
plébánia megáldása, utána 18 órakor ünnepi szentmise.
+ December 23-án 17.30-kor lesz a MALOM Művészeti Műhely
irodalmi-zenés összeállítása templomunkban.
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HETI MISESZÁNDÉKOK
† Andor
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Triduum
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+ A héten temettük: Dékány Józsefnét, Süttő Miklóst és
Gulácsi Györgynét.

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
Meghívó
Dr. Erdő Péter bíboros atya december 20-án szombaton 17.30kor megáldja Szent Anna Plébánia újonnan elkészült épületét,
majd 18 órakor ünnepi szentmisét mutat be a Kerektemplomban.
Mindkét alkalomra szeretettel várjuk a kedves Testvéreket!
Pokriva László
Mézeskalács készítés
Bércziné Szendrő Csilla népi iparművész vezetésével karácsonyi
mézeskalács díszítést rendez a KÉSZ esztergomi csoportja
December 17-én, szerdán 15.30-tól a Dobó Katalin
Gimnáziumban. A foglalkozás díjmentes. Díszítendő kalács a
helyszínen is vásárolható, vagy sajátot is lehet használni.
Jelentkezés a kesztergom@vipmail.hu címen. A jelentkezés nem
feltétele a részvételnek, de könnyíti a szervezők dolgát.
Könyvajánló
Megjelent az esztergomi prímási rezidenciáról, annak kertjéről
és gyűjteményeiről szóló könyv. A színes képekkel illusztrált
kötethez CD-melléklet is tartozik, melynek anyaga szervesen
kiegészíti az olvasottakat.
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

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: Ó fényességes szép hajnal (Ho 11)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel
teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
RÖVID OLVASMÁNY (Fil 4, 4-5)
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom,
örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr
közel van!
Hozzád könyörgünk, Krisztusunk,
ki egykor mint bíró ítélsz,
jöjj, hárítsd el ma őrizőn
az ártó ellen fegyverét.
Most néked, Krisztus, nagy Király,
s Atyádnak áldás, tisztelet,
magasztalja a Lelket is
a zengő ének szüntelen.
FOHÁSZOK
Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki az út, az igazság és az élet,
könyörögve kérjük: Jöjj, Urunk, és maradj velünk!
Jézus, a Magasságbeli Fia, akit Szűz Máriának Gábor főangyal
hirdetett, jöjj, és uralkodjál népeden mindörökké!
Te vagy az Isten Szentje, altit az Előhírnök már megszületése
előtt ujjongva köszöntött, jöjj, és add meg az egész világnak az
üdvösség örömet!
Szabadító Jézusunk, akinek nevét angyal nyilatkoztatta ki
Józsefnek, az igaz férfiúnak, jöjj, és szabadítsd meg népedet a
bűn rabságából!
Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember várva
várt, jöjj, és vigasztalj meg minket!
Felkelő Napunk, rólad jövendölte Zakariás, hogy eljössz
hozzánk a magasságból, jöjj, és hozz világosságot azoknak, akik
a halál árnyékában ülnek!
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped
Karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének
nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan
ünnepeljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. Amen.

A MALOM MŰVÉSZETI MŰHELY
IRODALMI-ZENÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A VÁRAKOZÁS JEGYÉBEN
Esztergom városában időről-időre egymásba ölelkezésre hívja a
MALOM MŰVÉSZETI MŰHELY a mélyen érző higgadtakat, a
forrongó szíveket, a számkivetetteket, a kallódó lelkeket. A
legszebb születésnap előestéjén azért jövünk össze a Belvárosi
Templom áldásos falai között, hogy mélyítsük a hosszú-hosszú
századokat átkaroló Szűz Mária tiszteletet.
Irodalmunk, zenénk minden időben köszönti, csodálja és szereti
a Magyarok Nagyasszonyát, régi nagy Pátrónánkat, akihez
bizalommal járultak őseink.
Közreműködnek:
Magyar Szilvia operaénekes,
Szivkova Marianna énekművész,
Rózsár Brigitta kamaraművész,
Danis Alica hegedűművész,
Erdélyi Lili Ada előadóművész
valamint:
Müller László, Müller Bálint, Müller Mátyás,
Horváth Krisztina, Tóth Márton, Haluska Gergely
KARÁCSONYI KONCERT
SZENTESTE ELŐESTÉJÉN
(23-án kedden) 17.30-kor a
BELVÁROSI TEMPLOMBAN

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.
+ 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.
+ December 21-én vasárnap 16.30-kor Dunai Éva és Konyicska
Renáta koncertje lesz templomunkban.
+ A héten temettük: Hugyec Ödönnét és Szabolcs Ferencnét.
HETI MISESZÁNDÉKOK
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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.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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† Szülők
† Etelka és † József
–
Nincs Szentmise
Nincs Szentmise
† András

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
december 21-én 16.30-kor a Szentgyörgymezői Templomba
Karácsonyi koncertre, amelyen Ave Maria-k és karácsonyi
dallamok feldolgozásai hangoznak el.
Dunai Éva és Konyicska Renáta

e-mail: harangszo@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

