XIII. évf. 4. szám

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Jón 3, 1-5. 10

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
ÖKUMENIKUS IMAHÉT ZÁRÓNAPJA
PÁLFORDULÁS (SZENT PÁL MEGTÉRÉSE)
V: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!

2009. január 25.

Sztl.: 1 Kor 7, 29-31

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 14-20)
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus
megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek.
Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt
meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Jó hír, evangélium számomra, hogy közel van hozzám az Isten országa? Miből, és hová kell megtérnem?
Engem mire vett rá Jézus legutoljára? Hová mentem el a kedvéért?
Jó szívvel elengedném-e a gyermekemet (testvéremet, közeli rokonomat), ha Jézus emberek halászává akarná tenni?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (MTörv 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28)
(beküldhető: szerda délig)
HIRDETÉSEK

MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra
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 27-én, kedden, 17 órakor imaórát tartanak a Szent Anna
(kerek) templomban.
+ Köszönjünk a kedves testvéreknek a segítséget, melyet a
templomunk Ökumenikus Imaalkalmával nyújtottak.
HETI MISESZÁNDÉKOK
25. (v)

10.00
11.30
26. (h)
17.30
28. (sze) 17.30
19.00
29. (cs) 17.30
19.00
30. (p)
17.30
19.00
31. (szo) 17.30
19.00
1. (v)
10.00
11.30
19.00

Ad. Int. Ord.
Egy család élő és elhunyt tagjaiért
† Valéria
† Erzsébet
† Jolán
† Anna és † Rezső
† Ottó
† Rita
† Rozália
† Jenő
† Miklós és † Margit
Pro Populo
† Szülők
† Ferenc és † Mária

+ A héten temettük: Kuczman Istvánt és Fazekas Gyulánét.
Mária Rádió FM 97,4

Segítség a rászorulóknak
2009. január 31-én, szombaton 12.00-tól Harmai Gábor belvárosi plébános és Halmai Lajos vállalkozó szervezésében 200 adag
meleg ételt és teát osztanak ki a rászorultaknak a Nagy-Duna sétánynál lévő buszparkoló melletti zárt udvarban.
Karitasz beszámoló a 2008 évi munkáról
Minden év elején számvetést igyekszünk készíteni az elmúlt
évben tett dolgainkról, valamint igyekszünk az új évre is
meghatározni feladatainkat, melyeket szerény kereteink között is
biztosítani tudunk az arra rászorulóknak és a hozzánk
fordulóknak.
Elmondhatom, hogy csoportunk a Plébánia nagy családján belül
bár kicsi, de jól működő közösséget alkot. A Jóisten meghallotta
kérésünket és az előző évben az élők sorából távozott
munkatársunk helyett, új karitasz tagot vezérelt közösségünkbe,
aki igazán jól beilleszkedett csoportunkba.
Hasonlóan az elmúlt évekhez a jól bevált módon működött a
csütörtökönkénti fogadónap, amikor a rászorulók ruhaneműt
vihetnek raktárunkból, illetve az adományokat rendszereztük.
Minden hónap első keddjén megtartjuk a csoport
összejöveteleket, hogy megbeszélhessük a várható feladatokat,
az időközben felmerülő problémákat, gondokat.
Az elmúlt évben is rendszeresen látogattuk a környezetünkben
és a látókörünkbe kerülő időseket, segítettünk ügyeik
intézésében, kisebb ház körüli teendőkben. Ezen a segítségen túl
az ünnepek közeledtével – húsvét és karácsony előtt – nem csak
az időseknek, hanem az arra rászorulóknak hasznos
ajándékcsomaggal is igyekeztünk kedveskedni. A csomagokban
(immár 90db) a tartós élelem mellett mindig van az ünnephez
illő apró kedvesség is.
Anyák napjára az édesanyák és nagymamák köszöntésére a 10
órás misére biztosítottuk a gyermekeknek a virágot a már jól
bevált módon. Karácsonyra a gyermekek részére 50 csomag
készült el és került kiosztásra.
Ebben az évben is – ígéretünkhöz híven – meglátogattuk a
Szociális Otthon lakóit. Az előző évben ígéretet tettünk, hogy az
új helyre költözésük esetén is mellettük leszünk. Igaz nem az
ünnepségen – mert az ünnepélyes átadás nem elég meghitt –
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látogattuk meg a lakókat az új helyen szobáikban. Magunk
sütötte süteményekkel kedveskedtünk, és kívántunk áldott
ünnepeket.
Sok ismerős arccal találkoztunk, akik már az évek folyamán
tudják, hogy ránk számíthatnak, és várnak minket.
Az augusztusi gyűjtésnek és egyéb adományoknak hála, ősszel
az iskolakezdéskor segítséget tudtunk adni a rászorulóknak. Az
1-2 Ft-osok gyűjtésével támogatni tudtuk a beteglátogatókat
munkájukban.
A 2007 évben kezdődő Szent Erzsébet év 2008-ban fejeződött
be. Csoportunk több tagja 1 éves tanfolyamon vett részt,
melynek zárásaként Sárospatakon voltunk. Ünnepi szentmise
keretében kaptuk meg okleveleinket Szent Erzsébet szülőhelyén.
Szép záró ünnepe volt az emlékévnek.
Szent Erzsébet napján a vasárnapi szentmisék után Erzsébet
cipók átadására került sor a már szokott módon, a finom cipók
illatával köszönthettük a híveinket a templomban. A cipókból
jutott az otthon látogatott betegeinknek és a hajléktalan szálláson
tartózkodóknak.
Az elmúlt évben egy anonim támogatónk jóvoltából, aki
nagyobb adománnyal segített, sikerült egy családot hosszabb
távra is támogatni, ahol az Édesanya halála után négy
kisgyermek maradt árván.
Sikerrel zárult a „Szeretet lángja” gyertya akció az adventi
időszakban. Kicsit félve indultam neki, de jövőre már bátrabban
merünk erre a feladatra is vállalkozni. Ebben jelentős segítséget
nyújtott a HÍDLAP-ban megjelent előzetes cikk.
Amikor a teljesség igénye nélkül, de mégis igyekszem számot
adni az elmúlt évi munkáról, mindig megerősödik bennem az
érzés, hogy mint vezetője ennek a csoportnak, milyen boldog
lehetek. Köszönöm a Jóistennek, hogy ilyen munkatársak
vesznek körül, hogy mindig számíthatok rájuk.
Külön köszönet újra és újra dr. Kovács Juditnak, hogy mindig
odafigyel a különböző akciókra, és így a csomagok
összeállításánál nem az utolsó percben kell kitalálni a tartalmat,
hanem előre gondol arra, hogy mit tudunk majd felhasználni.
Köszönet neki és a családjának a sütemények elkészítéséért, a
csomagolásért és szállításért is. Aki valaha foglalkozott ilyen
dologgal az tudja, hogy ez mennyi munkát is jelent.
Köszönöm Tóthné Katinak és férjének Gyurinak is, hogy
vállalták a csomagok széthordását a munkatársakhoz.
Itt szeretnék köszönetet mondani Magyarné Ibolyának és
lányának, akik a ruhatárban a rendezésben és a helyiség rendben
tartásában nagyon sokat dolgoznak.
Támogatóinknak, segítőinknek szeretném mindannyiunk
nevében köszönetemet kifejezni, hiszen nélkülük ennyi mindent
nem tudtunk volna megvalósítani (a köszönet azért is fontos,
mert karácsonyra kiderült, hogy azok közül akik adakozni
szoktak, mára mind többen kerülnek az adományra szorulók
közé!) Köszönetet szeretnék mondani:
- a GABI virágbolt tulajdonosának, hogy évek óta önzetlenül
segít az anyák napi virág kedvezményes beszerzésében.
- a dunabogdányi HEIM pékség tulajdonosának a Szent
Erzsébet napi cipókért.
- Dr. Kanász Gábornak és kedves feleségének Juditnak, hogy
rendszeres adományaikkal lehetővé teszik a rászorulók
támogatását.
- a táti CBA bolt vezetőjének, hogy adományaival lehetővé tette,
hogy a csomagokban több minden kerülhessen, illetve
nyersanyagot biztosított a karácsonyi sütéshez.
- a Karitasz Központnak az új gyógyszer támogatási
kedvezményért, a rászorulóknak nagyon sokat jelentett.
- a visegrádi Szent Lázár lovagrendnek, akik rendszeres
ruhaadományaikkal és az 1-2 Ft-os gyűjtéssel támogatták
csoportunk munkáját.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

- a névtelen adományozóinknak, akik a gyűjtések alkalmával
meghallják kérésünket és támogatják csoportunkat abban a
munkában, amit a körülöttünk élőknek a lelki támogatás
mellett, anyagiakban is nyújtani tudjunk.
Az írásos és telefonos visszajelzések igazolják, hogy számítanak
ránk és szükség van a segítségünkre.
2009-es évben a régiós Karitasz 15 éves évfordulóját ünnepeljük
Esztergomban. Komoly szervezési és vendéglátói munka vár a
csoportra is a már megszokott feladatok mellett.
Végezetül Boldog Kalkuttai Teréz anyától egy idézet, mely
oklevelünkön szerepelt: „Nem az a fontos mi mindent teszünk,
hanem az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.”
Szeretet nélkül ezt a munkát nem lehet végezni. A szeretet ad
értelmet az elvégzett munkának életünkben. E gondolatok
jegyében a 2009-es évben sok örömet, boldogságot és életükre
Isten áldását kérem.
Galambosi Lajosné
Karitasz vezető
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.

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.
+ Köszönjünk a kedves testvéreknek a segítséget, melyet a
templomunk Ökumenikus Imaalkalmával nyújtottak.
HETI MISESZÁNDÉKOK
25. (v)
28. (sze)
30. (p)
31. (szo)
1. (v)

18.30
––
18.00
––
18.00
––
18.00
––
18.30 † Katalin és † Szülők

+ A héten temettük: Bekő Zoltán Gyulát, Horváth Zsófiát és
Gúth Józsefet.
Köszönet
A karitatív odafigyelés szép példáját gyakorolják a
Szentgyörgymezői plébánián: Szent Erzsébet ünnepén a
templomba járó híveken kívül a plébánia területén élő idős,
beteg testvéreink is részesülhettek a kenyéradományból. 15-18
családba jutottak el a látogatók. Karácsony előtt Luca búzával
kedveskedtek az év végi jókívánságok mellett. Legközelebb
gyertyaszentelő után keressük fel testvéreinket, és eljuttatjuk
hozzájuk az egyházközség ajándékát, a szentelt gyertyát.
Isten fizesse meg minden önkéntes munkáját, és ehhez jó
egészséget kíván:
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: harangszo@egomnet.hu

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

