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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

2008. december 21.

ADVENT 4. VASÁRNAP
V: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát!

Sztl.: Róm 16, 25-27

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 1, 26-38)
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz
neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a
Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának
soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt
válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának
fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az
emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal
eltávozott.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
A hagyomány „Angyali üdvözlet”-nek nevezi ezt a jelenetet. Én milyen címet adnék neki?
Hogyan festeném meg? Mária imádkozott? Főzött? Takarított? Ment az utcán? Hogyan nézett ki az angyal? Férfi? Nő? Kisgyermek?
Mária „igenje” erős hitről tanúskodik. Lehet ezt bátorságnak is nevezni. Milyen erényeket fedezek még fel Máriában?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Sir 3, 3-7. 14-17a; Kol 3, 12-21; Lk 2, 22-40)
(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.
+ December 23-án 17.30-kor lesz a MALOM Művészeti Műhely
irodalmi-zenés összeállítása templomunkban.
+ December 24-én 15.30-kor lesz plébániánk karácsonyi játéka.
+ Karácsony éjjelén lesz éjféli mise.
+ Karácsony ünnepén ünnepi miserendet tartunk, kötelező ünnep,
de aki éjféli misére jön, teljesítette miselátogatási kötelezettségét.
+ Karácsony másnapján, december 26-án, hétköznapi miserend
lesz.
HETI MISESZÁNDÉKOK
21. (v)
22. (h)
23. (k)
24. (sze)
28. (v)

19.00
17.30
17.30
24.00
11.30

Triduum
† Sándor
† Gusztáv
Éjféli mise
† Johann

+ A héten
Kereszteltük: Szendy Gábort és Szendy Júliát.
Temettük: Farnady Endrénét.

KARÁCSONYI KONCERT
SZENTESTE ELŐESTÉJÉN
(23-án kedden) 17.30-kor a
BELVÁROSI TEMPLOMBAN

Mária Rádió FM 97,4

Mikulástúra Erdélyben
Nagyon sok nehézsorsú erdélyi gyermeknek szerzett örömöt a Mikulás a Magyarország több városából összegyűjtött ajándékokkal.
Dunaföldvár és Szekszárd mellett Esztergomban is volt gyűjtés az
ún. Mikulástúrára, mely a Böjte Csaba ferences szerzetes által alapított gyermekotthonokat és napközi otthonokat kereste fel. A gyermekek számára elengedhetetlen csomagokon kívül a Mikulás kb. 10
tonna élelmiszert és tisztítószert is szétosztott a gondoskodást, meleget és élelmet adó otthonok számára.
Románia területén szinte ismeretlen a napközi otthon fogalma, s az
árva ellátás intézménye is kezdetleges. A szükséget szenvedő családok, gyermekek számára igen magas, így a Szent Ferenc Alapítvány
gondoskodása olyan az érintettek számára, mint a falat kenyér. Hála
legyen a Jóistennek, hogy a gondoskodás újra és újra célba ér. Van,
aki megszervezi, és vannak, nagyon sokan vannak, akik adományokkal segítenek.
A Mikulástúra határunkhoz legközelebb eső állomása Nagyszalonta, legtávolabb eső pedig Gyimesbükk és Kovászna volt.
A szervezők ezúton szeretnének közvetíteni a Szent Ferenc alapítvány minden gyermeke, munkatársa és vezetőjének Csaba testvérnek a köszönetét minden jótevőjük számára.
„Azok a nagy pillanatok, amikor az ember ki meri mondani, meg
tudok én enni három vacsorát is estére, de csak egyet fogok, bőven
elég az nekem, a többit meg szétosztom a nélkülözők között. Persze
ez nemcsak az ételre igaz, hanem mindenre”
Csaba testvér
Adventi gyertyagyújtás a templomon kívül
Nagyon jó ötlet volt a felújított, ünnepi fénybe öltözött főtéren elhelyezett, hatalmas ádventi koszorú, amely a Szentháromságszobrot öleli körbe. Karácsonyig minden szombaton 17 órakor felgyullad rajta egy-egy gyertya a különböző plébániák plébánosainak
segítségével. (Az elsőt Kiss-Rigó László püspök gyújtotta meg.)
Igazán lélekemelő az atyák beszéde, a közös ima, a kórusok éneke.
Az ismerősök egy-egy kedves szóval, mosolyogva köszöntik egymást. A csodálkozás a más vallású vagy nem hívő és környékbeli
embereket is odavonzza.
Remélem hagyománnyá válik, és igen jó missziónálási lehetőség
lesz, amire a nyári kánikulában is szívesen emlékezünk majd.
Forgácsné Erika
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Belvárosi Harangszó

Mindent Isten dicsőségére
A kedves Testvérek bizonyára értesültek a Hídlapból, hogy Dr.
Felföldi Éva főorvosnő az „Esztergom Rászorulóinak
Megsegítéséért” Szabó Erna díjban részesült.
Tenném, de terjedelmi okok miatt nem ismételhetem meg Dr. Pák
Gábor orvosigazgató úr jól összeállított méltatását, hiszen azt
mindenki ismeri. A Doktornő kórházi tevékenysége rendkívül
ismert kimagasló segítőkészsége, lelkiismeretessége, emberszeretete
miatt és a plébániai beteglátogató csoport példamutató húzóereje és
vezetője. Hívő emberként a Főorvosnő áldozatos tevékenységéből
szeretném kiemelni, hogy Ő nemcsak a betegek testét, hanem a
lelkét is kezeli, gyógyítja. Sőt, a halállal küzdő szenvedőt sem
hagyta magára, hanem imádsággal, együttérzéssel kíséri útján és
enyhíti kínzó magányát, míg át nem lépi az Élet kapuját.
Jó Testvérünkben lévő alázat és segítőkészség, a beteg lelkének
szerető gondozása arra mutat, hogy mély hit és meggyőződés rejlik
e cselekedetek mögött. Vezetőnk a legkomolyabban veszi a
gyógyító Jézus tanítását, ez ad Néki ilyen emberfeletti erőt. Csak az
isteni erő tud így működni valakiben, hogy a felebaráti szeretet
ilyen hőstetteit bírja nap-nap után tenni.
Az orvosnő embertestvéreiért folytatott küzdelme éppen ezért az
Istenünknek dicsőségét mutatja, csak Istenünk képes az embert
emberfeletti teljesítményre segíteni, ha az ember Őbelé
kapaszkodik. Hálát adunk Istenünknek, hogy adta nékünk
példamutató Testvérünket. Ő serkent bennünket is, hogy ki-ki a
maga élethelyzetében Istenünk kegyelmével tegye a jót
embertestvéreink megsegítése érdekében.
„A hegyre épült város nem rejthető el!”
Dr. Felföldi Éva főorvos úrnő életműve iránt ezúton fejezzük ki
tiszteletünket és példamutató személyisége iránt szeretetünket,
kérjük Reá és további áldozatos munkájára Istenünk áldását.
Sági József

késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok,
mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki
bűnbánatot tartson.
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem
minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll,
mindazokra, akik félik őt.
Isten, a mi mennyei Atyánk öröktől fogva elhatározta, hogy
üdvösségre vezeti népét. Kérjük őt, és mondjuk:
Urunk, őrizd népedet!
Atyánk, te megígérted, hogy Egyházad az életszentség termőföldje
lesz, őrizd meg népedet életszentségben!
Atyánk, add, hogy vonzó legyen tanításod az emberek előtt, és
erősítsd meg híveidet, ne érezzék tehernek a keresztény életet!
Őrizd meg bennünk szereteted Lelkét, hogy hozzánk érkező szent
Fiad irgalmát elnyerjük!
Kegyelemosztó Istenünk, tégy minket mindvégig állhatatossá, hogy
az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára készen álljunk!
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
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.

A szeretet lángja
A Katolikus Karitasz 2008 december 7-14 között akciót hirdetett
„Egymillió Csillag a Szegényekért” logo alatt. Ez az akció Európában évek óta tart, Magyarországon először próbaként indult útjára.
Mint Karitasz munkatárs lehetőséget kerestem és találtam az akció
meghirdetésére. Szokás szerint a Belvárosi Harangszóban, plébániánk újságjában, de nagy örömünkre a HÍDLAP-nál is megértésre
találtunk! Köszönet a segítségért, hogy a cikk időben megjelent.
A csoda elkezdett dolgozni! Hihetetlen, de sokan keresték a gyertyát és örömmel számolhatok be, hogy csütörtökre minden gyertyánk gazdára talált és szép számmal találtak meg az adományok is!
Köszönet minden jó szándékú és segítőkész embernek, aki megértette, hogy a gyertya vásárlásával és esetleges plusz adománnyal,
nehéz helyzetben élő gyermekek arcára csalhat mosolyt, okozhat
örömet Karácsony este. Amikor meggyújtják a gyertyákat, gondoljanak ezekre a gyermekekre.
Szeretném megköszönni a HÍDLAP mozgósító cikkét, ami a környék településein működő Karitasz csoportoknak is segített és köszönöm minden adományozónak a nehéz gazdasági helyzet ellenére
is áldoztak arra, hogy az arra rászorulóknak is boldogabb Karácsonya lehessen! A Belvárosi Plébánia Karitasz csoportja nevében köszönöm mindenkinek a segítséget! Remélem jövőre is számíthatunk
támogatásukra.
Magam és a Karitasz csoport nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
Galambosi Lajosné
karitasz vezető

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRTEDÉSEKet
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk.
+ December 21-én vasárnap 16.30-kor Dunai Éva és Konyicska
Renáta koncertje lesz templomunkban.
+ Szent János napján az esti Szentmise után bort szentelünk.
HETI MISESZÁNDÉKOK
21. (v)
18.30 † András
24. (sze) 24.00 Éjféli mise
25. (cs) 18.30 Pro Popolo
26. (p)
18.00 † Lajos
27. (szo) 18.00 † Szülők és Nagyszülők
28. (v)
18.30 † Szülők

Az adventi koszorú ne maradjon szobadísz
Urunkat, közelgő Királyunkat, † jöjjetek, imádjuk!
ÉNEK: Ébredj, ember, mély álmodból (Ho 9)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
RÖVID OLVASMÁNY (2 Pét 3, 8b-9)
Egy nap az Úr előtt, annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint
egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET

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
Karácsonyi Meghívó
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy kis karácsonyi
ráhangolódásra december 24-én 16.30-kor énekes, verses műsor
keretében a Szentgyörgymezői templomba.
Énekes lányok
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

