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Az Esztergom-B elvárosi Plébánia Hírlevele

2009. március 1.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP
V: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. Sztl.: 1 Pét 3, 18-22

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 1, 12-15)
Abban az időben: A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt
együtt, és angyalok szolgáltak neki.
Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Miben engedelmeskedem a Léleknek? Felajánlom-e az áldozatokat, amelyekre meghív?
A böjtben megkísért a sátán, hogyan küzdök az Isten szeretetéért?
Az én életemben hogyan mutatkozik meg az Isten Országa?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (;;)
(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.
Szerda
Péntek
Péntek

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
18.00-18.30 Keresztút
18.30-18.50 Népzsolozsma

+ A Katolikus iskolák javára tartott gyűjtés eredménye 78 075 Ft
volt. Isten fizesse meg!
+ Keresztutat járunk minden pénteken 18.00 órakor utána
Népzsolozsmát énekelnek a Ferences Gimnázium növendékei.
A soron következő keresztutat a hittanosok vezetik.
+ Hústilalom van nagyböjt péntekein, ne felejtsük el!
+ Nagyböjti Triduum lesz az esztergomi híveknek a Szent Anna
(kerek) templomban március 8-9-10-én a 18.00 órai
Szentmisében. Ezért március 9. és 10-én, hétfőn és kedden,
nem tartunk esti szentmisét. (Vasárnap lesz esti Szentmise.)
+ A következő gyerekmise időpontja megváltozott, március 21én 17.00 órakor lesz. Ajánljuk ismerőseink figyelmébe!
+ Imaóra lesz a Bakócz-kápolnában március 5-én 17.00 órakor.
+ Fölhívták a figyelmünket a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázataira. Néhány tízezer Ft értékben Üdülési
csekkre
lehet
pályázni
elég
egyszerű
űrlapokon
nyugdíjasoknak, fogyatékos személyeknek, sokgyermekeseknek, szakképzésben részt vevő tanulóknak. A pályázati űrlap
le- és kitöltésében szívesen segítünk.
HETI MISESZÁNDÉKOK
1. (v)
8. (v)

10.00 Pro Populo
10.00 Ad. Int. Ord.

+ A héten
Temettük: Szeberényi Ferencet, Dubecz Istvánnét és Válent
Gyulánét.

Meghívó
Jó Pásztor Közösség következő szentségimádási alkalma:
március 3. 18.00 – 18.45. Belvárosi templom
Mindenkit szeretettel várunk!
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
Körlevélben kaptuk…
Budapesti közösségekben született (szép, jó, igaz...) elhatározás,
hogy február 13-tól (péntek) kezdve indítsunk el egy ima- és
böjtláncot papjainkért, MINDEN PÉNTEKEN (ha lehetséges
egészen Húsvétig!)
Kérünk Titeket, Testvérek csatlakozzatok és hirdessétek
közösségetekben, plébániátokon, baráti, rokoni körötökben,
hogy a paptestvérek megújult lelki és testi erővel tudják Istent és
bennünket tovább szolgálni az Úr nagyobb dicsőségére!
Segítség kérés
Kedves Testvérek!
Vállalkozó kedvű segítőket keresünk újságunk szerkesztéséhez.
Várjuk azon testvérek jelentkezését, akik a kéziratos szövegeket
begépelik (heti kb. ½ – 1 óra elfoglaltság), vagy a meglévő
anyagokból a heti újságot betördelik (heti kb. 1 ½ – 2 óra
elfoglaltság).
Jelige: Harangszó
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, amely egyben megrendelői ív is kitettük hátra az
újságok mellé. Kérjük vigyék haza, és gondolják át, mely
újságokat szeretnék olvasni.
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Belvárosi Harangszó

Az irgalmat gyakorló közösségi ember
Az Országos Lelkipásztori Konferencia közösségi témájához
kapcsolódva együtt járjuk körbe az irgalmasság gondolatát.
Hiszem, nem az én korábbi érvelésem, hanem Istenünk
kegyelme az amely meggyőződésünkké teszi, hogy a keresztény
ember élete közösségi élet és ebből a közösségből nem zárhatjuk
ki egyetlen embertestvérünket sem. Nem új gondolat ez, de
látjuk, hogy Jézus 2000 éves tanítása milyen nehezen valósul
meg közöttünk. Sajnos nem vagyunk eléggé tanulékonyak, sőt a
feledékenység jellemez bennünket, amikor elfeledjük, hogy
Istenünk nem magunknak, hanem testvérnek teremtett egymás
szolgálatára. Zártak akarunk maradni, mert félünk „másért élni”,
hiszen ezzel fel kell adni magunkat, önző voltunkat. Elfeledjük,
hogy Jézus is értünk, a mi megsegítésünkért öltött emberarcot, a
szolgálatra adott nekünk példát lábmosó szeretetével. Figyeljünk
fel arra, hogy az irgalmas Jézusarcú Istenünk mindenekelőtt a
szükségben levőkhöz: a szegényekhez, a kitaszítottakhoz, a
betegekhez, a gyengékhez és a bűnösökhöz szól, azokhoz akik
saját erejükből nem tudták megvalósítani személyiségüket.
Jézusnak felrótták, hogy együtt étkezik a vámosokkal és
bűnösökkel, válogatás nélkül. Valóban, Jézus asztalközösséget
vállalt ezekkel a társadalom peremére szorultakkal, akiket mi
sem értünk meg, sőt lehet hogy elkerülünk. Vajon mi akadályoz
meg bennünket, hogy e „jézusi asztaltársaságot” elfogadjuk? Az,
hogy lényegesen többre tartjuk magunkat, hiányzik belőlünk az
irgalom, ez akadályoz a tisztánlátásban. Jézus irgalmas volta
csodálatos szeretetének legtökéletesebb megnyilvánulása. Bűnös
voltunkban ez ad reménységet számunkra. Melyikünk állhatna
Isten elé bűntelenségi tudattal? Jézusarcú Istenünk az irgalom
szemüvegén keresztül néz bennünket és esendőségünket,
bánatunkat látva, nagyvonalú szeretettel mondja nekünk is: menj
és többé ne vétkezzél. Erre az irgalomgyakorlásra szólít fel
bennünket is Jézus: „aki irgalmas, annak irgalmaznak.” – Mi
megítéljük azokat az embertársainkat, akiknek nem is ismerjük
életkörülményeit, neveltetését, tanultságát, lehetőségeit. Volt-e
emberük aki szerette és segítette őket, volt-e módja megismerni
Jézus valódi arcát, tanítását? Ha mindezt végiggondoljuk,
rájövünk, hogy embertársunk egy esendő, segítségre szoruló,
szeretethiányos, szorongó, riadt ember, aki ösztönösen keresi
helyét az életben, nem ismeri fel mi válik javára, boldogulására.
Itt jelentkezik segítői feladatunk, ha mi jobban látjuk a helyes
utat és elfogadják közreműködésünket. Ez az irgalom
látásmódja. Nem a mi utunk a testvérünk megítélésének bírói
módja. Jézus ezt az irgalmat gyakorolta és várja el tőlünk is. – E
jézusi asztaltársaság és a mi homályos emberi látómezőnk között
fennálló feszültséget állandó, őszintén szembesülő belső imával
oldjuk és szüntelenül tisztuló látásmóddal közeledjünk
testvérünk felé. Csak közösségben tudunk eljutni arra a szintre,
amire Jézus küld emberi, szolgáló küldetésünkben. Küldetésünk
nem reménytelen, mert Jézus velünk van: ahol ketten-hárman
összejönnek az én nevemben ott vagyok közöttük. Rideg,
embertelen világunkban legyünk hegyre épült város!
Istenünk dicsőségét mutatná, ha az emberek mondhatnák:
„Nézzétek, ezek megkülönböztetés nélkül szeretik egymást.”
Úgy legyen. Köszönöm a figyelmet.
Testvéri szeretettel:
Sági József .
e.k. világi elnök
Meghívó
Március 5-én, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát
tartanak a Bakócz-kápolnában, amelyre mindenkit szeretettel vár
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének esztergomi csoportja.
Homiliát mond és az imaórát vezeti: Kiss-Maly László esperes, a
dorogi Szent Borbála templom plébánosa.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Rendelkezés az adó 1 + 1 %-áról
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok idén is
rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer egy
százalékáról, legkésőbb május 20-ig. Ennek felajánlása a
rendelkezőknek nem kerül külön pénzbe, a fel nem ajánlott
összeg azonban az államkasszában marad. Ezért felhívjuk
minden jó szándékú ember figyelmét az Egyház számára
felajánlható egy százalékra.
A rendelkezések száma Egyházunk tevékenységének egyfajta
„értékmérője” is a társadalom szemében. A felajánlások száma
tehát még úgy is fontos, ha valakinek a konkrétan felajánlott
összege nulla forint.
Ez a támogatási mód az állami kiegészítéssel együtt lényeges
bevételi forrásunk, bár sajnos az Országgyűlés döntése
értelmében – a felajánlások növekvő száma ellenére – idén igen
jelentős pénzelvonást szenvedett el Egyházunk.
Részben ebből a forrásból biztosítjuk oktatási és szociális
intézményeink működését, a templomok felújítását, segítjük a
szegényebb plébániákat, valamint fizetjük a papok, szerzetesek,
szerzetesnők után a TB járulékot.
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk egyházi egy
százalékával a Katolikus Egyház szolgálatát.
MK
Első péntekes betegellátás
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak)
Azon testvéreket, akik tartós betegségük miatt több hónapon át,
vagy emberi számítás szerint soha többé nem tudnak templomba
jönni, minden hónap első péntekén szívesen meglátogatjuk.
Ezen alkalmakkor elvégezhetik gyónásukat és szentáldozáshoz
járulhatnak. Kérjük a hozzátartozók azzal is gondoskodjanak
betegeikről, hogy ezt a szolgálatot kérik számukra. Megjegyzés:
e szolgálat szempontjából fontosak a plébániahatárok: minden
beteg esetében a területileg illetékes plébániát kell megkeresni.
Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk.

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.
+ A Katolikus iskolák javára tartott gyűjtés eredménye 27 500 Ft
volt. Isten fizesse meg!
+ Keresztutat járunk minden pénteken 17.00 órakor.
+ Képviselő gondnoksági ülés lesz március 6-án az esti
szentmise után.
HETI MISESZÁNDÉKOK
1.
4.
6.
7.
8.

(v)
(sze)
(p)
(szo)
(v)

18.30 † Ilona és † Szülők
18.00
––
18.00
––
18.00
––
18.30
––
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