XIII. évf. 2. szám
Olv.: Iz 42, 1-4. 6-7

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
V: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

2009. január 11.
Sztl.: ApCsel 10, 34-38

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 7-11)
Abban az időben:
Keresztelő János 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!”
Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint
feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá.
Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Érzek –e féltékenységet amiatt, hogy Jézus az Atya szeretett Fia? És akkor én ki vagyok?
Mi lenne, ha nem lennék a Szentlélekkel megkeresztelve? Miben lenne más az életem?
Miért pont galamb? Én milyen állattal jelképezném a Szentlelket? Mit mond nekem az, hogy a szent író a galambot választotta?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (1Sám 3, 3b-10.19; 1Kor 6, 13c-15a.17-20; Jn 1, 35-42)
(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.
SZENTSÉGIMÁDÁSI REND
Szerda
20.30-21.00 (csendes)
Csütörtök 19.45-21.00 (vezetett)
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán
meglátogathassuk őket.
+ Január 18-án vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. A mi
templomunkban szerda este lesz az imádság.
HETI MISESZÁNDÉKOK
11. (v)

10.00
11.30
12. (h)
11.00
13. (k)
19.00
14. (sze) 19.00
16. (p)
19.00
17. (szo) 17.30
18. (v)
10.00
11.30

Ad. Int. Ord.
† Édesanya
† Pálos Antal atya temetése
† István
† Kálmán
† Erzsébet
Hálából
Ad. Int. Ord.
† Szülők

+ A héten temettük: Majtényi Mária Magdolnát.
Ökumenikus Imahét 2009.
Az imaórák 18 órakor kezdődnek, a várható helyszínek:
18. (v)
Esztergomi Bazilika
19. (h)
Görög katolikus templom
20. (k)
Evangélikus templom
21. (sze) Belvárosi templom
22. (cs) Szent Anna templom
23. (p)
Református templom
24. (szo) Szentgyörgymezői templom
25. (v)
Vízivárosi templom
Mária Rádió FM 97,4

Szent-Gály Kata
„Krisztus az egész világmindenség ura,
De otthona csak egy vana mi Földünk.”
A költőnő tiszta, egyszerű formában megírt elmélkedései magvas gondolatokat, mély lelki tartalmakat fejeznek ki.
Közlése olyan természetes, hogy azt mindenki sajátjának érzi.
Mintha helyettünk mondaná ki gondolatainkat, melyek kifejezhetetlenül bennünk vannak. Talán ez az ő titka.
Istennek átadott élete megszentelte családja (hat gyermek édesanyja volt), környezete életét, s írásaival olvasóit is az életszentségre segíti.
Az 1970-es évek közepén jelent meg első kötete, melyben ritmikus prózában írt elmélkedéseivel felemel minket hétköznapi életünkből a kegyelem világába úgy, hogy megmutatja az imádság
útját, s elvezet bennünket a lelki békességig. (A könyv címe:
Boldog utak békessége.)
Verseiben gazdagon tárja elénk az apostoloknak, szenteknek,
mindennapi embereknek lelkiségét, Istenhez vágyakozását.
Mély Isten- ember- és természetszeretet sugárzik írásaiból. A
Balaton északi partján élt. A szép dunántúli dombok, a csillogó
víz, a susogó nád mind-mind ihletője volt verseinek. Ezek között
a „díszletek” között látja az embert, s jeleníti meg mély humánummal, szelíd derűvel, az Isten-képmásnak járó tisztelettel.
Szent-Gály Kata gondolatait olvasva a mi szívünk is örömteli
vágyakozással telik meg, s annak reményével, hogy a világmindenség Ura nálunk is otthonra talál.
Durzák Anna
Becket Szent Tamás emlékünnepség
Január 5-én a Rudnay Sándor Alapítvány és a Rudnay Egyesület
rendezésében a Szent Tamás-hegyi kápolnánál ökumenikus
megemlékezést tartottunk. Ezt követően a Mindszenty Csarnokban Becket Szent Tamás emlékülésen vehettünk részt.
A Szent Tamás-hegyi kápolnánál mintegy száz résztvevő jelenlétében imádságok, könyörgések hangzottak el a különböző
nemzetiségű, felekezetű vendégek és az esztergomi keresztény
felekezetek lelkészei, papjai részéről.
Greg Dorey brit nagykövet, René Boudaut francia nagykövet, a
Canterbury-i érsekség küldötteként Denis Moss, a kelet-európai
anglikán egyház vezetője, Antony Mc Daid a Vatikánból, Don
Attilio padovai, Szent István királyunkról elnevezett plébánia
plébánosa mondott rövid emlékező szavakat, imát, könyörgést.
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Belvárosi Harangszó

Utánuk Révfalviné Budai Julianna református lelkésznő a 103-as
zsoltárból (Áldjad lelkem az Urat) imádkozott egy részt. Őt az
evangélikus lelkésznő Ferenczy Andrea követte, aki hitbeli elkötelezettségünkért, hitünk megerősítéséért imádkozott Istenhez.
Kiss-Rigó László szavai után együtt elmondtuk a Miatyánkot.
Az ünnepség a Mindszenty Csarnokban folytatódott különféle
előadásokkal. Az előadók közül kiemeljük Orbán Viktor volt
miniszterelnök urat.
Az ünnepség végén Meggyes Tamás polgármester bejelentette,
hogy pályázatot írnak ki a Szent Tamás kápolna mellett felállítandó Becket Szent Tamás szobor elkészítésére.
Szilveszter
Ismét eltelt egy év, és elérkezett a számadás, a visszatekintés
ideje. A Hálaadó szentmisén Plébános Atya szépen összefoglalta
az elmúlt év eseményeit. Örömmel töltötte el szívünket a keresztelők, esküvők száma. A gyönyörű gondolatok hozzásegítettek
mindnyájunkat ahhoz, hogy hittel, reménnyel telve és megtisztult
szívvel lépjünk át 2009-be.
Andi és Geri jóvoltából egy pompás szilveszteri buli következett. Ehhez az Atyák is partnerek voltak, hiszen biztosították a
helyet nekünk. A jó zenékkel, játékokkal vidáman telt az este, az
éjszaka. Aki megéhezett, megszomjazott, azt a büféasztal várta
az otthonról hozott finomságokkal, üdítőkkel.
Éjfél előtt Szentségimádás tette teljessé áhítatunkat és segített az
Úrral való teljes azonosulásban. Ezután pezsgős koccintás és jókívánságok következtek.
Később újból belevethettük magunkat a "Játékbarlangba", az
izgalmas, fondorlatos társasjátékok közé.
Hálát adunk a Jó Istennek, a szervezőknek és az Atyáknak, hogy
így együtt, igazi közösségként léphettünk át az óévből az újba.
Reméljük, hogy még sok ilyen szép élményben lesz részünk, hiszen ez segít feltöltődni és igazi szeretetközösséggé tenni plébániánkat. Boldog Új Évet, jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek sok szeretettel!
Tapuskáné Bán Orsi
Boldog Özséb Zarándoklat
Az Esztergomi Pálos Baráti Kör és a Magyar Turista Egyesület
Esztergomi Osztálya 2009-ben is megrendezi a már hagyományos Boldog Özséb zarándoklatot. Mindenkit szeretettel várunk!
Az idén jelezte részvételi szándékát P. Bátor Botond a Magyar
Pálos Rend tartományfőnöke is. Nagy megtiszteltetés, hogy a
Rend elöljárójával járhatjuk Boldog Özséb által több mint 700
éve megtett utat.
Akik végig (23 km) gyalogolnak, találkozás:
2009.01.17-én 6.00-kor Dobogókői út - Galagonyás út kereszteződésénél lévő keresztnél.
Akik a könnyített változatot (10 km) választják, találkozás:
8.10-kor az Esztergomi Buszvégállomásról Pilisszentlélekre induló buszon. 9.30.-kor a Pálos romoknál csatlakozás a gyalogos
csoporthoz. Tovább gyalogosan az útvonal hátralévő szakaszán.
Budapestről, Pilisszántóról jövő csoportok a Pilisnyeregnél csatlakoznak a menethez.(11 óra körül)
Érkezés Klastropusztára 13 óra körül. Itt rövid megemlékezés.
Hármas barlang megtekintése.
Hazaindulás: 15.20-kor Esztergom fele. Csatlakozás Budapest
fele a Kesztölci elágazásnál.
További információ: Kassai Kálmán Tel.: 06 (20) 925 - 6607
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
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Szentmise intenciók
Úgy gondolom, érdemes lehet lapunk hasábjain megvilágítani
bizonyos kissé mechanikusan folytatódó egyházi gyakorlatok
eredeti értelmét. Ezúttal a Szentmise intenciók témáját
választottam.
Sokan természetesnek tartják, sokan pedig furán érzik magukat
attól, hogy pénzért Szentmisét lehet „rendelni”.
Érdemes tudni, hogy a Középkor folyamán éppen ez volt a
papság
fő
megélhetési
forrása.
Emiatt
kifinomult
szabályrendszer is épült köré, ami jórészt ma is érvényben van.
A hívek szempontjából a két legfontosabb, hogy egy szentmisére
pénzért csak egy szándékot szabad elfogadni, és hogy a
befizetendő összeg nagysága pontosan meg van határozva. Az
egyházi törvényhozó nyilvánvalóan el akarta kerülni azt a fajta
nyerészkedést, hogy egy Szentmise kapcsán irreálisan sok pénzt
szedjenek be a miséző papok, de azt a fajta árversenyt is, hogy
legyenek „olcsó” és „drága” papok. Ha azonban az egész
gyakorlat értelmét keressük érdemes még távolabb visszamenni
a múltba. A Szentmise intenció lényegét tekintve adomány.
Jámbor keresztény szokás, hogyha valakinek adományt adunk,
azt kérjük tőle, hogy imádkozzon értünk. Érdemes lelkiismeretvizsgálatban föltenni magunknak azt a kérdést, hogy különféle
adományaink kapcsán szoktuk-e kérni, hogy imádkozzanak
értünk. Önmagában ez a kérés nagyban megemelné a
megadományozott személy – akár egy koldus, akár egy szegény
család tagjai – emberi méltóságát. Amikor egy papnak adunk
adományt, eléggé természetes, hogy az élete középpontjában
álló imádság, a Szentmise értünk történő felajánlását kérjük.
Végső soron ennyi az egész. Természetesen továbbra is
szükséges a középkori szabályok tisztelete, de számíthatunk arra
is, hogy papjaink az inkább rászorulóknak adják tovább azokat
az adományokat, amelyekre a megélhetésükhöz nincs szükségük.
Nyugat-Európában a kommunizmus idején kifejezett rendszerré
fejlesztették, hogy Szentmise intenciókkal a kommunista
elnyomás alatt élő, többek között a magyar papságot segítették.
Ezek a csatornák ma elsősorban a harmadik világban élő papság
megsegítését szolgálják. Magam is szívesen segítek abban, hogy
adományaikat olyan paptestvéreknek juttassam el, akik valahol a
nagyvilágban egy Szentmise formájában fognak imádkozni
Önökért.

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
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.
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán
meglátogathassuk őket.
+ Január 18-án vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. A mi
templomunkban szombat este lesz az imádság.
HETI MISESZÁNDÉKOK
11. (v)
14. (sze)
16. (p)
17. (szo)
18. (v)

18.30 † Édesanya
18.00
––
18.00
––
18.00 † Szülők
18.30
––

+ A héten
Temettük: Nagy Józsefet és Szóda Ferencnét.

e-mail: harangszo@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

