XIII. évf. 3. szám

Olv.: 1Sám 3, 3b-10.19

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

2009. január 18.

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
ÖKUMENIKUS IMAHÉT KEZDETE
V: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

Sztl.: 1Kor 6, 13c-15a.17-20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1, 35-42)
Abban az időben:
Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két
tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte:
„Mit kívántok?”
Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”
„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra
körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik, András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével,
Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így
szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Érzek
Mi len
Miért
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Jón 3, 1-5. 10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20)
(beküldhető: szerda délig)
HIRDETÉSEK

MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra
Az ökumenikus imanyolcadon nincs esti Szentmise.
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.
+ Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy az Ökumenikus
Imahét idején nincs esti Szentmise.
HETI MISESZÁNDÉKOK
18. (v)

10.00
11.30
20. (k)
17.30
21. (sze) 17.30
25. (v)
10.00
11.30

Ad. Int. Ord.
† Szülők
† Édesanya és † Testvér
† Ágnes és † Sarolta
Ad. Int. Ord.
Egy család élő és elhunyt tagjaiért

+ A héten
Temettük: Pálos Antalt, Faragó Boglárkát és Lengyel
Erzsébetet.

Mária Rádió FM 97,4

Ökumenikus Imahét 2009.
Az imaórák 18 órakor kezdődnek, a 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
Baba-Mama Klub
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait.
Következő alkalom: Gyermeknevelés (következetesség),
2009. január 22. csütörtök 10 óra,
Belvárosi Plébánia Tanácsterme.
Dörner Andrea
Meghívó
Január 24-én, szombaton, 16.30-kor Taizéi Imaóra lesz a
Szentgyörgymezői Templomban.
Az imaóra után meleg tea, beszélgetés, ismerkedés a Plébánián
18.00-ig, az ökumenikus istentisztelet kezdetéig.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az Esztergomi Ökumenikus Taizéi Közösség

Kedves Testvérek, valóban 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.
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Belvárosi Harangszó

Csütörtöki Szentségimádás
A csütörtöki Szentmise utáni szentségimádást a Látogatás imaközösség tartja. Ez a közösség válaszként jött létre a Szűzanya
međjugorjei jelenéseire 1993-ban. A nemzetközi imacsalád
székhelye: Siroki Brijeg, lelki vezetője: Jozo Zovko ferences
szerzetes.
A „Látogatás” elnevezés az örvendetes rózsafüzér második titkához kötődik (a Szűzanya is így látogat minket már 27 éve
Međjugorjéban). A közösség feladata, a Béke Királynőjének
minden hónap 25-ei üzeneteit élni, az Ő általa megadott öt kövön keresztül, melyek a következők:
– Szívből jövő rózsafüzér ima naponta
– Napi Szentírás olvasás
– Böjt szerdán, pénteken
– Gyónás havonta
– Eucharisztia (Szentmise, szentségimádás)
A csütörtöki imaórát Szentmisével kezdjük (este 19-kor), majd
az Oltáriszentség előtt elimádkozzuk a međjugorjei- és irgalmasság rózsafüzéreket, felolvassuk a havi üzenetet Jozo atya elmélkedésével, majd egy rózsafüzért elmélkedve s ezeket valamely
litánia és a magnificat zár.
Az imaóra lényegi részét a rózsafüzér elmélkedéses imádkozása
teszi ki. II. János Pál pápa 2002-ben kiadott „Rosarium Virginis
Mariae” vagyis Szűz Mária rózsafüzére kezdetű apostoli levelében hangsúlyozza, hogy a rózsafüzér „sajátosan elmélkedő
imádság”. Az üdvözlégyeken keresztül, Máriával szemléljük
Krisztus arcát az Oltáriszentség előtt. Ebben több szent is példát
adott a világnak, mint például Szent Pio atya is.
„Amikor az Oltáriszentség előtt rózsafüzért imádkozunk teljes
bűnbocsánatban részesülünk” (ehhez a kegyelem állapotában
kell lenni – szentgyónás, szentáldozás – és imádkozni a Szentatya szándékaira). „Ez különös kegyelmi ajándék, amellyel Jézus
ezt a legszebb máriás-imádságot gazdagabbá szándékozta tenni.”
(Jozo Zovko)
Szeretettel hívunk és várunk!

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Az Ökumenikus Imanyolcadon:
Szerda, Péntek és Szombat: ½ 8 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. Előtte 16.30-tól
Taize-i imaórát tartunk.
+ Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy az Ökumenikus
Imahét idején nincs esti Szentmise, helyette reggel ½ 8 órakor
tartunk Szentmisét.
HETI MISESZÁNDÉKOK
18. (v)
21. (sze)
23. (p)
24. (szo)
25. (v)

18.30 † István
17.30
––
17.30
––
17.30
––
16.30 Taize-i imaóra
18.00 Ökumenikus imaóra
18.30
––

+ A héten
Temettük: Balogh Attilát.
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: harangszo@egomnet.hu
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

