XIII. évf. 6. szám
Olv.: Jób 7, 1-4. 6-7

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP
V: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja.

2009. február 8.
Sztl.: 1 Kor 9, 16-19. 22-23

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 29-39)
Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak
is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az
ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők
utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!”
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És
ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Mikor könnyebb imádkoznom? Egészségesen, vagy betegen? Mit kérek betegség idején? Gyógyultan hogyan tekintek vissza azokra
az imákra?
Mit várok Jézustól? Mit ad nekem az evangéliummal?
Hogyan szolgálom a betegeket? Vannak-e beteg/sérült emberek a környezetemben, akik számíthatnak rám? Miben?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Lev 13, 1-2. 44-46; 1 Kor 10, 31-11, 1; Mk 1, 40-45)
(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)
+ Jegyes kurzus indul február 23-án, az alkalmak hétfőnként
20.00 órakor kezdődnek.
+ Szerdánkét az óvodás és kisiskolás gyermekek részére hittant
tartunk, szeretettel várunk mindenkit!
+ február 10-én kedden 15.00 órakor a Kórház Kápolnában a
Betegek világnapja alkalmából Szentmise lesz.
+ február 14-én szombaton délután Szentségimádást tartunk.
Jegyes kurzus
Jegyes kurzus indul a Belvárosi Plébánián február 23-án, hétfőn
20.00 órakor. Kérjük, jelentkezzenek azok a párok, akik ebben
az évben kívánnak házasságot kötni. Szeretettel hívjuk azokat a
párokat is, akik még nem döntöttek házasságuk pontos idejéről,
mert a kurzus talán segíthet a megalapozott döntésükhöz.
Azoknak, akik nem a mi templomunkban kívánnak házasságot
kötni a kurzus elvégzéséről igazolást adunk.
A témakörök a következők:
- Férfi és Nő szerepek a családban.
- Önismeret, és emberi játszmák
- Szürke hétköznapok és konfliktusok
- Gyermekvállalás és szexualitás
A házaspárok által tartott kurzushoz kapcsolódóan 3-4 alkalmas
szentségi felkészítést tart a plébános atya.
Kérjük a kedves testvéreket, vigyék el környezetükbe ennek a
jegyes kurzusnak hírét azok számára, akiknél megítélésük szerint
aktuális lenne a szentségi házasság. Jelentkezni a plébánián
lehet.

Kedves Óvodások, Kisiskolások Szülei és Nagyszülei!
Szertettel hívok minden kisgyereket a szerdánként 16.30-17.30
között tartandó hittanos foglalkozásokra!
Tudom, hogy ilyen felhívásokat szeptemberben szokás tenni, de
a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak, akik évközben is szívesen
csatlakoznának hozzánk, csak esetleg nem ismerik a módját,
vagy azt gondolják, hogy már úgyis lemaradtak. Tiszta szívből
bíztatok mindenkit, hogy tegye félre az efféle aggodalmait!
Az elsőáldozási felkészítőtől eltérően a kisebbeknek szóló
foglalkozásnak nem elsősorban az ismeretek rendszerezése és
kibővítése a célja. Mi igyekszünk közösséget építeni egymással
és Jézus Krisztussal, segíteni a gyerekeket, hogy már most és a
későbbiekben még inkább tagjai legyenek az élő Egyháznak és
gyermekei a Mennyei Atyának.
Kérem, ne úgy gondoljanak a hittanra, mint egy újabb feladatra a
gyerekek számára, hiszen itt a gyerekek életkorának megfelelően
leginkább játszunk, bábozunk, így ismerkedünk a Szentírással, a
szentekkel, az egyházi év ünnepeivel. A félénkebb gyermekek
nyugodtan hozhatják magukkal édesanyjukat vagy édesapjukat.
Végül egy praktikus megjegyzés: később az elsőáldozási
felkészítés során könnyebben boldogulnak azok a gyerekek, akik
már harmadikas koruk előtt is jártak hittanra.
Nagy szeretettel várok mindenkit, akár már elszánt, akár csak
érdeklődő!
Hamza Ágnes
HETI MISESZÁNDÉKOK
8. (v)
9. (h)
12. (cs)
15. (v)

10.00
17.30
17.30
10.00
19.00

Ad. Int. Ord.
† Franciska
† János
Ad. Int. Ord.
a betegekért (beteglátogatók miséje)

+ A héten
Temettük: Pereszlényi Ferencet.
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Lepramisszió
A magyar Lepramisszió 1974-ben alakult meg Dobos Károly
református lelkész vezetésével. A szervezet a Nemzetközi
Lepramissziónak 2000 óta tagja. A szolgálat ökumenikus
jellegű.
Jézus mondja a Mt 10, 8-ban:
„Gyógyítsatok betegeket, tisztítsatok meg leprásokat.”
A leprások Világnapja minden év január utolsó vasárnapja. Ez
alkalomból a magyarországi lepramisszió is évente ünnepséget
rendez. Az idén január 25-én Budapesten, a Kékgolyó utcai
evangélikus templomban került megrendezésre a találkozó. A
rendezvényen együtt imádkoztak reformátusok, katolikusok,
baptisták, evangélikusok. Az ökumenikus imahét tanulsága is az,
hogy tegyük a jót felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Jézus mondja a Mt 25, 35-ben:
„Éheztem ugyanis és ennem adtatok;
Szomjaztam és innom adtatok;
Beteg voltam és meglátogattatok.”
Vagy ahogy Jakab apostol leveléből (Jak 2, 14) olvassuk:
„Mit használ testvérem, ha valaki azt mondja,
hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek?”
Egy-két évvel ezelőtt Antal atya meghívta a Belvárosi
Plébániára a lepramisszió munkatársait egy ismeretterjesztő
előadásra a nyugdíjas klubba. A beszámoló hatására néhányan
fellelkesedtek, és bekapcsolódtak a kézi-kötésű fáslik
készítésébe. Most ez a tevékenység megszűnik a drága
postaköltség miatt, de segíteni másképp is lehet!
A lepra már gyógyítható, ha időben felismerik a betegséget.
Sajnos drágák a gyógyszerek, a műtétek, valamint a gyógyulás
utáni rehabilitáció is sokba kerül. A lepra miatt gyakran a
végtagok csonkítására is szükség van, ezért speciális
munkahelyek teremtése is a feladatok közé tartozik.
A lepra távolról sem a múlt betegsége! Ma is embermilliók életét
teszi tönkre. Tények a lepráról: A Földön minden második
percben kiderül valakiről, hogy leprás. Minden huszadik
percben pedig egy gyermekről derül ki, hogy leprás. 1981 óta
több mint 15 millió beteget gyógyítottak meg a kombinált
gyógyszerkészítményekkel. (MDT) Ha időben felismerik és
kezelik a lepra semmi maradandó nyomot nem hagy az emberen.
A misszió szeretettel kéri és köszöni imáinkat és lehetőség
szerinti anyagi hozzájárulásunkat munkájukhoz. A Lepramisszió
bankszámlaszáma: 11702036 – 20705549 - 00000000
Tétényi Istvánné
Országos Lelkipásztori Konferencia – Eger
Az Országos Lelkipásztori Intézet 2009. január 26. és 29. között
a sokévi gyakorlatnak megfelelően megrendezte a lelkipásztori
napokat. A Misztériumok Egyháza címmel megtartott
konferencián az összegyűlt kb. 300 lelkipásztor és világi segítő a
legidőszerűbb gondolatokkal, feladatokkal szembesült. A
Hittudományi Főiskolán megtartott kiváló előadásokat
csoportbeszélgetéseken dolgoztuk fel, majd szélesebb körű
plénumon tettük közkincsé. A színvonal érzékeltetése céljából
ismertetem az előadók személyét a témák sorrendjében: Ft.
Ternyák Csaba érsek úr, Ft. Csáki Tibor, Ft Kocsis Fülöp gk.
püspök úr, Sztrilich Ágnes szociális testvér, Magyar Balázs
pszichiáter, Ft Czopf Tamás, Ft Tomka Ferenc, és Ft Bíró
László püspök úr.
A rendkívül fontos témák közül azokat szeretném a kedves
Testvérekkel megismertetni, amelyek bennünket, világi hívőket
közelről érintenek, sőt egyértelműen a mi igyekezetünket,
aktivitásunkat igénylik.
A hívő embernek a remény forrásává kell válni a világ számára,
hogy
mint
a
remény
hordozójára
tekinthessenek
embertestvéreink, ezért mindig újra kell innunk az első
ősforrásból – Jézus Krisztusból. A Vele való kapcsolatunk
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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nélkülözhetetlen feltétele a rendszeres és mély imádság, a
szentségek és a krisztusi felebaráti szeretet. Nemcsak papjaink
feladata, de minden megkeresztelt testvérünk lelkébe sugallt
küldetés embertestvéreink egybeszeretése. Szembesülnünk kell a
ténnyel, hogy nem magunkért élünk, hanem embertársaink
szolgálata adja meg életünk értelmét és tartalmát. Ezt a
szolgálatot csak a fenti folyamatos, személyes istenkapcsolat
biztosíthatja számunkra. Tudatos életcélunk, hogy az
egybeszeretett testvérekkel olyan szeretet-közösséget alkossunk,
amelyben megjelenhet Jézus és láthatóvá válhat a világ számára.
A már meglévő plébániai közösségeinknek is célja kell legyen a
konkrét felebaráti szeretet feltételeit megteremteni: a
megbocsátás, az irgalom, a nem ítélkezés, az újrakezdés élő
gyakorlatán keresztül. A konferencia bennünket érintő súlyponti
gondolatait bontsuk ki együtt:
A társadalmi szinten kisebbségbe kerülő keresztény létünk
őrzése, tudatosítása, erősítése érdekében – különös tekintettel
fogyatkozó papjaink óriási leterheltségére – nélkülözhetetlen
konkrét feladatunk az imádságra alapozott, saját lábon álló,
felelősséget hordozó plébániai szeretetközösségek létrehozása.
Mérjük fel keresztény életünket, küldetésünk tartalmát – vajon
akarjuk-e tudatosan vállalni hitünk gyakorlati megélését, hogy
jellé váljunk Jézus akarata szerint? Vállaljuk-e, hogy alkalmas
eszközei legyünk Isten kegyelmének és így általunk a világ egy
kicsit szebb és jobb legyen? Óriási a keresztény emberrel
szembeni kihívás! Langyos kereszténységünk formális
jelenlétével vajon tudunk-e hatni, vagy csak devalváljuk a világ
előtt a jézusi értékrendet? Elfeledjük, hogy Jézustól esélyt
kaptunk egy értelmes, tartalmas, boldog életre, a jövőbe vetett
reményre? Nem vállaljuk küldetésünket embertársaink felé,
hogy Jézus akarata szerint testvérként nyújtsuk kezünket.
Kérünk Istenünk, hogy emberarcú Jézusunk érintése emelje fel
szívünket.
Az alapszentségnek nevezett jézusi közösség lelkiismereti
kérdésre visszatérünk a következő héten.
Testvéri szeretettel:
Sági József .
e.k. világi elnök

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.
+ február 9. hétfőtől kilenc napon át 18.00 órakor lourdes-i
ájtatosságot tartunk.
HETI MISESZÁNDÉKOK
8. (v)
11. (sze)
13. (p)
14. (szo)
15. (v)

18.30
––
18.00 † Julianna
18.00
––
18.00
––
18.30 † Béla és † Mária

+ A héten temettük: Kovács Istvánt.
BELVÁROSI HARANGSZÓ
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
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e-mail: harangszo@egomnet.hu
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