XIII. évf. 11. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP
NEMZETI ÜNNEP
V: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak.

Olv.: Kiv 20, 1-17

2009. március 15.

Sztl.: 1 Kor 1, 22-25

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 2, 13-25)
Abban az időben:
Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak,
valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket,
ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak
és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket
tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről.
Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Erre az evangéliumi szakaszra sokan hivatkoznak annak bizonyítékaként, hogy lehet helyesen haragudni; az Egyház tradíciója a
haragot a főbűnök közé sorolja. Mit jelent helyesen haragudni? Mikor haragudtam helyesen?
Miféle csodajeleket mutatott nekem Jézus? Hittem-e bennük?
Mi lakik az emberben? Mi lakik bennem? Miben számíthat rám Jézus? Miben nem?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (2 Krón 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21)
(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

+ Keresztutat járunk minden pénteken 18.00 órakor utána
Népzsolozsmát énekelnek a Ferences Gimnázium növendékei.
A soron következő keresztutat a cserkészek vezetik.
+ Hústilalom van nagyböjt péntekein, ne felejtsük el!
+ A következő gyerekmise időpontja március 21-én 17.00 óra.
Ajánljuk ismerőseink figyelmébe!
+ Pál apostol tanúságtétele címmel rajzpályázatot hirdettek meg,
részletek a faliújságon.
+ Kérjük, ne felejtsék el visszahozni az újságrendelési íveket.
Vállald, és vedd föl keresztedet!
Erősen tartsd, mert a mi Cirene-beli Simonunk maga Jézus
Krisztus! És Ő úgy segít, hogy a keresztünknél fogva ragad
minket a Mennybe! Hát csak vigyázz, ragadd jól meg Te is!
Nehogy idő előtt lecsusszanjál.
Tisztelettel:
Kardos Tamás

HETI MISESZÁNDÉKOK
15. (v)

11.30
19.00
16. (h)
17.30
19.00
17. (k)
17.30
19.00
18. (sze) 17.30
19.00
19. (cs) 17.30
19.00
20. (p)
17.30
19.00
21. (szo) 17.30
19.00
22. (v)
11.30
19.00

† Családtagok
betegekért (beteglátogatók miséje)
Hálából
† Sándor
Hálából
† Klára
Hálából
† Rokonok
† József és † testvérek
† Szülők és † hozzátartozók
† Katalin
† Ferenc
Hálából
† Édesanya és † Nagymama
† Sándor
† Édesanya és † Nagymama

+ A héten
Kereszteltük: Augustin Farkas Barnabást és Gergely Ádám
Mátyást.
Temettük: Kovács Ferencet.
Baba-Mama Klub
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait.
Következő alkalom: 2009. március 19. csütörtök 10 óra, Belvárosi Plébánia Tanácsterme.
Vendégünk: Kósáné D. Ildikó, védőnő

Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11

Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Szükségem van Reád – Szükséged van reám!
Az Országos Lelkipásztori Konferenciával kapcsolatos beszámolómra reagálva nagy örömünkre, figyelmes Testvérünk Dobay Pál
erdőmérnök az ő gyűjteményéből egy brazíliai bázisközösség
imádságát küldte. Hálásan köszönjük!
Sági József
Isten számít Reád
Egyedül Isten tud alkotni,
de az alkotást te tudod érvényre juttatni.
Egyedül Isten tud életet ajándékozni,
de te tudod azt tovább adni és vigyázni rá.
Egyedül Isten tud egészséget ajándékozni,
de te tudod azt megtartani és a betegséget gyógyítani.
Egyedül Isten tud hitet ajándékozni,
de te tudod a bizonyságodat adni.
Egyedül Isten tud szeretetet ajándékozni,
de te tudsz mást szeretetre tanítani.
Egyedül Isten tud békét ajándékozni,
de egyedül te tudsz mosolyt felragyogtatni.
Egyedül Isten tud erőt adni,
de te tudsz az elcsüggedőbe erőt önteni.
Egyedül Isten az út,
de te tudod azt másnak megmutatni.
Egyedül Isten a fény,
de te tudsz a másik szemébe ragyogást hozni.
Egyedül Isten tud csodát tenni,
de te tudsz ehhez öt kenyeret és két halat hozni.
Egyedül Isten képes a lehetetlenre,
de te tudod a lehetőt megtenni.
Isten egymagában mindenre képes,
mégis úgy látja jónak, hogy rád is számítson.
Felhívás a fiatalokhoz
Az elmúlt vasárnap nagy öröm volt látni, hogy mennyi stramm
fiatal volt jelen a vasárnapi szentmisén, együtt a jó szülőkkel.
Az egyházközség nevében szeretnélek felkérni Benneteket,
kedves fiatal barátaimat, hogy vegyetek részt minél többen az
oltárszolgálatban ministrálásotokkal. Aktív szolgálatotokkal
szebbé tennétek a liturgiát, nagy örömöt okoznátok a szentmisét
ünneplő testvéreknek, szülőknek és Istenünknek dicsőségét
hirdetné buzgóságtok. A kitüntető oltárszolgálat egyben
tanúságtevés hitetekről és kinyilvánítása annak, hogy Jézus
szeretetéért jöttetek a szentmisére. Ez a tettetek tovább erősíti
majd hiteteket, identitástokat és észreveszitek majd, hogy Jézus
szeretete hogyan alakítja életeteket, családotokat. Szeretettel
várunk benneteket: szentmise előtt 15 perccel jöjjetek be a
sekrestyébe a felkészülésre. Hiszem, hogy az okos és jószándékú
fiatal testvéreim meghallják a hívó szót és a kedves szülők is
bátorítják jó gyermekeik vállalkozó kedvét.
Belváros hívő népe nevében köszönöm az együttműködést.
Szeretettel:
Sági József
Pályázat
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.
BELVÁROSI HARANGSZÓ
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós - Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám
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,

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
A fenti tájékoztató kiegészítéséül szabadjon felhívni kedves
Testvéreink figyelmét, hogy az újságos asztalunkon elhelyeztük
a vonatkozó Rendelkező nyilatkozatokat 2 csoportban. A
Magyar Katolikus Egyház (0011) részére szánt adó 1%-ról
rendelkező nyilatkozatot, valamint a második 1%-ról szóló
nyilatkozatot, amely felhasználásával plébániánk alapítványát
(Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11) támogathatják jó Testvéreink. Hisszük, hogy
Testvéreink, megértő jószándékkal törekszenek segíteni.
Nevelési és hitéleti tevékenységünket csökkenő lehetőségeink
ellenére is töretlenül tovább kívánjuk folytatni. Tisztelettel
kérjük jó Testvéreinket, hogy mindkét nyilatkozat
felhasználásával rendelkezzenek az adójuk 1-1%-ról. Istenünk
áldja megy Testvéreinket érett, felelős döntésük miatt.
Szeretettel és köszönettel:
Sági József

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.
+ Keresztutat járunk minden pénteken 17.00 órakor.
+ Hústilalom van nagyböjt péntekein, ne felejtsük el!
+ Édesapák megáldása lesz Szent József az édesapák
védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan, március 22-én a
vasárnapi Szentmisében.
+ Köszönjük szépen a 4. csoportnak a templom takarítását, jövő
héten az 1-es csoport következik.
+ Segítséget kérünk a plébániai könyvek katalogizálásában.
+ Pál apostol tanúságtétele címmel rajzpályázat hirdettek meg
részletek a faliújságon.
HETI MISESZÁNDÉKOK
15. (v)
18. (sze)
20. (p)
21. (szo)
22. (v)

18.30 † Családtagok
18.00 † Ócsai József
18.00
––
18.00
––
18.30
––

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

