XIII. évf. 7. szám

Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Lev 13, 1-2. 44-46

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
V: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.

2009. február 15.
Sztl.: 1 Kor 10, 31-11, 1

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 40-45)
Abban az időben:
Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj,
mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.”
Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba,
inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Mit jelent számomra a tisztátalan? Mit a tiszta?
Mikor tettem mást tisztátalanná saját tisztátalanságommal?
Mikor tett tisztává másokat saját tisztaságom?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25; 2 Kor 1, 18-22; Mk 2, 1-12)
(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 21-én szombaton 17.00 órakor külön Szentmisét
tartunk a gyermekek számára.
+ február 21-én szombaton este lesz az Esztergomi Ökumenikus
Farsangi Bál és a Polgári Bál. Mindkettőt nagy szeretettel
ajánljuk a testvérek figyelmébe.
+ február 22-én vasárnap 16.00 órakor Hit és Fény közösségi
találkozó lesz a plébánia nagytermében.
+ február 22-én vasárnap országos gyűjtés lesz a Katolikus
iskolák javára.
+ március 1-én lesz templomunkban a betegek szentségének
kiszolgáltatása. Előtte szombaton gyóntatás.
HETI MISESZÁNDÉKOK
15. (v)

10.00
19.00
16. (h)
17.30
19.00
17. (k)
17.30
19. (cs) 17.30
19.00
21. (szo) 17.00
22. (v)
10.00
11.30

Ad. Int. Ord.
a betegekért (beteglátogatók miséje)
élő Imre és Julianna
† József és † Julianna
† Júlia és † István
† József
Hálából
Gyerekmise
† Szülők
† Imre és † Szülei
Mária Rádió FM 97,4

+ A héten temettük: Faragó Frigyesnét és Papp Imre Mihályt.
Egy éve februárban
Kereszteltük: Sziklai Rihárd, Szabó Alíz Máriát, Szabó
Zsombor Józsefet és Horváth Ibolyát.
Temettük: Pizág Antalt, Ilcsik Ferencet, Vörös Józsefet,
Bonafert Jánosnét, Puskás Ferencnét, Jancsó Dezsőt,
Tamási György Lajost, Horváth Sándornét, Etter
Nándort, Wibling Jánost és Tatár Tamást.
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
Baba-Mama Klub
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait.
Következő alkalom: 2009. február 19. csütörtök 10 óra, Belvárosi Plébánia Tanácsterme.
Téma: Otthonszülés. A beszélgetést vezeti és megosztja velünk
tapasztalatait: Robotkáné Edit
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Belvárosi Harangszó

Visszatérően: A plébániai jézusi közösség
Az Országos Lelkipásztori Konferencián elhangzottakhoz
fűződő múlt heti cikkem folytatásaként jó Testvéreimmel
szeretnék
együttgondolkodni
a
jézusi
közösség
nélkülözhetetlenségéről a közös nevezőre jutásunk érdekében.
Istenünk társas lénynek teremtett bennünket, ami magában
hordja a tényt – amit a mindennapi élet gyakorlata
cáfolhatatlanul igazol – hogy szükségem van Reád jó Testvérem
és Neked is szükséged van reám, Veled együtt botladozó
embertársadra. Egymás kibontakozásának vagyunk elősegítői,
Istenünk teremtői tervének jó vagy gyengébb eszközei és ezzel
szolgáljuk az Életet, amit Istenünk kockázatos módón, de
megtisztelően reánk bízott. Embertestvéri szolgálatunkat fogja
Teremtőnk tőlünk számon kérni, amikor a „Nagy Beszámolón”
szembesülök azzal a kérdéssel vajon mennyiben segítettem
rászoruló embertestvéremet. Segítségem nemcsak az anyagiakra,
de a lelkiekre éppúgy vonatkozik, néha talán még nagyobb
jelentőségű. Kiüresedő világunkban embertestvéreink vergődnek
a szeretethiánytól. A baráti jó szó, a kezdeményező, megértő,
támogató és bíztató beszélgetésünk Istenünk szeretetét
érzékelteti, testvérünk reményét adja vissza és fogyatkozó hitét
erősíti. De hiszen Jézusarcú Istenünk erre adott példát 2000
évvel ezelőtti embertestvéreinknek. Úgy-e a legteljesebb
emberkapcsolatnál tartunk? Hát ennyire szükségünk van
egymásra, mert mások segítsége nélkül, a magányos
egyedüliségben belepusztulunk az életben. És vajon mi
Jézushívő emberek, akik Benne találjuk meg életünk értelmét és
tartalmát –mert „a hit értelmet, a szeretet tartalmat ad
életünknek” – számunkra ugyanúgy nélkülözhetetlen, hogy jó
emberi
kapcsolatokban,
Jézushordozó
csoportokban
összefogjunk, egybeszeressük testvéreinket, egymás támaszai
legyünk. Ez az egység hitelességünk fokmérője. Azok a
Testvéreim, akik már megérezték, hogy a közösség milyen
fantasztikusan fontos megtartó erő – adjanak hálát Istenünknek
és mondják el kezdeményező módon másoknak is. Nem szabad
olyan szemérmeskedő, falhoz húzódó módon élni keresztény
életünket. A „menjetek és hirdessétek” nekünk is szól
élethelyzetünk kereteiben. Ne tartson bennünket vissza sem
magunk, sem testévünk esendő volta. Mindannyian irgalomra
szoruló, esendő emberek vagyunk. A bennünket szétválasztó
falakat döntsük le, amelyeket magunk építettünk magunk körül.
Higgyük és tudjuk, hogy gyenge embertársunk éppúgy az isteni
reménység eszköze, miként én vagyok botladozó voltom dacára,
ha az Úr útján akarunk maradni. Jézusarcú Istenünk a közösség
útját ajánlja fel nekünk megmaradásunk érdekében.
Jó Testvérem – hiszem, hogy Jézus ma is ható szeretete segít
közös meggyőződésre jutni és egységünkből jó gyümölcs
érlelődhetik. Közös gondolkodásunkat nem tolakodó módon
szeretném Veled folytatni, kérlek fogadj türelmesen jövő héten.
Testvéri szeretettel:
Sági József .
e.k. világi elnök

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.
Támogassuk a katolikus sajtót!
Szeretnénk a kedves Testvérek figyelmébe ajánlani a magyar
katolikus sajtó termékeit. Készítettünk egy listát azokról, a
hetilapokról, folyóiratokról és időszaki kiadványokról, amelyek
olvasását szívesen ajánljuk. A listát a sekrestyében
megtekinthetik, illetve egyúttal megrendelhetik a kiadványokat.
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.
+ február 21-én szombaton 17.00 órakor a Belvárosi
Templomban külön Szentmisét tartunk a gyermekek számára.
+ február 22-én vasárnap 16.00 órakor Hit és Fény közösségi
találkozó lesz a plébánia nagytermében.
+ február 22-én vasárnap országos gyűjtés lesz a Katolikus
iskolák javára.
HETI MISESZÁNDÉKOK

Felvételi lehetőség
Az Esztegomi Hittudományi Főiskola levelező tagozata felvételt
hirdet katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszakon.
Levelező képzést elsősorban azoknak javasoljuk, akik
párhuzamos képzésben tanulnak, vagy munka mellett, illetve
külföldről érkeznek.
Szükséges dokumentumok: kitöltött intézményi jelentkezési lap,
keresztlevél, plébános vagy lelki vezető írásos ajánlása, továbbá
– ha már van – az érettségi bizonyítvány, nyelvvizsgabizonyítvány és esetleges felsőfokú végzettséget igazoló okmány
másolata. Az intézményi jelentkezési lap letölthető a Főiskola
honlapjáról: http://www.eszhf.hu/jelelntkezesi_lap.doc
A felvételt kérő május 31-ig juttassa el ezeket az okmányokat a
Főiskola címére.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

15. (v)
18. (sze)
20. (p)
21. (szo)
22. (v)

18.30 † Béla és † Mária
18.00 † János és † Katalin
18.00
––
18.00 † Rozália
18.30
––

+ A héten temettük: Szekér Józsefnét.
BELVÁROSI HARANGSZÓ
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Dr. 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

