XIII. évf. 12. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

2009. március 22.

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP
Olv.: 2 Krón 36, 14-16. 19-23 V: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.

Sztl.: Ef 2, 4-10

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 3, 14-21)
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
„Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké
éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten
nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de
aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban
az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Miért van szükségem Krisztus keresztjére? Valóban akkorák bűneim, hogy miattuk Krisztusnak meg kellet halnia?
A zsidóknak botrány, a görögöknek ostobaság a keresztet az örök élet eszközének tekinteni. Én miért fogadom el?
Mely tetteimmel maradok szívesen sötétségben? Mely tetteimmel megyek világosságra? Mi az Ítélet rólam?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Jer 31, 31-34; Zsid 5, 7-9; Jn 12, 20-33)
(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!
+ Zenés imaórát tartanak a Szent Anna (kerek) templomban
március 24-én, kedden, 17.00 órakor, vendégek: Szontagh
Judit és Pálmai Árpád.
+ Hit és Fény közösségi találkozó lesz a plébánia nagytermében
március 29-én vasárnap 16.00 órakor.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 24-én, vasárnap
lesz. További részletek a Harangszóban. A bérmálkozás május
31-én Pünkösd vasárnap lesz a Bazilikában. Imádkozzunk az
elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülőkért!
+ Az esztergomi nagyböjti triduum homíliáinak a hangfelvétele
letölthető
a
Szent
Anna
plébánia
honlapjáról
(www.szentanna.extra.hu), vagy a CD megrendelhető a
sekrestyében.
+ Pál apostol tanúságtétele címmel rajzpályázatot hirdettek meg,
részletek a faliújságon.
+ Kérjük, ne felejtsék el visszahozni az újságrendelési íveket.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11
Mária Rádió FM 97,4

HETI MISESZÁNDÉKOK
22. (v)
23. (h)
24. (k)
26. (cs)
29. (v)

10.00
11.30
19.00
17.30
19.00
17.30
19.00
17.30
10.00
11.30

Édesapákért
† Sándor
† Édesanya és † Nagymama
† Erzsébet
† György
† Julianna
† József és † Margit
Hálából
† Csernyánszki Lajos
† Károly

+ A héten
Temettük: Kósa Jenőnét, Kálczy Sándornét, Juhász
Ferencnét, Szalay Józsefnét, Salamon Ferencet és Horváth
Istvánt.
Elsőáldozás
Az első szentáldozás az idén május 24-én, vasárnap lesz a
Belvárosi Templomban, a 10.00 órakor kezdődő Szentmisében.
Azokat a gyermekeket, akik még nem részesültek a keresztség
szentségében, Húsvétvasárnap fogjuk megkeresztelni, a 10.00
órai ünnepi nagymisében. A többiek első szentgyónása április 1én lesz, hittanórák keretében, a plébánián. Május 20-án, szintén
a hittanórán lesz az elsőáldozást megelőző gyóntatás.
Az első szentáldozást megelőzően még két szülői találkozót,
szülői értekezletet tervezünk a Belvárosi Plébánián, amely
segíthet az előttünk álló ünnep jobb megértésében és a
felkészülésben: április 23. illetve május 14. Mindkét alkalom
csütörtökön, 17.00 órától kezdődik, nagy szeretettel várjuk a
szülőket.
A gyermekek elsőáldozási jelentkezési lapot kapnak, amelyet
kérünk kitölteni és legkésőbb április 15-ig eljuttatni a
plébániára. Kérjük, csatolják hozzá a gyermek keresztelési
emléklapjának másolatát is, vagy kérjenek a keresztelő
plébániától keresztlevelet. Mindezekre az anyakönyvek pontos
kitöltéséhez van szükség. Megértésüket köszönjük.
Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!
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Belvárosi Harangszó

Megbocsátás és ellenségszeretet
Március 8-án a fenti címmel egyező írásommal és testvéri
felhívásommal nem jutottam messzire. Csupán egy jó barátom
reagált egy gyönyörű imával.
Tudom
a
legproblémásabb
keresztény
magatartással
kapcsolatban kértem a testvéreimtől a megélt tapasztalatukat,
gondolatokat megírni, mindannyiunk épülésére. E szótlanság
akár kedvemet is vehetné, észrevétlenül elhallgathatnék, hogy
kísérletem kudarca ne égessen. Ez a legkevesebb.
Mindannyian látjuk, hogy keresztény igyekezetünk ellenére félelmetes a szeretetlenség mértéke. Az egyetlen élhető, a szeretet
által megépített jézusi út ismerete mellett is szenvednek az érzelmi viharoktól, a gyűlölettől a társadalom peremére szorult
elesettek, a másként gondolkodók, a megbélyegzett kisebbségek.
De szenvednek azok is akik gyűlöletet, ellenséges érzületet hordoznak szívükben. Vajon még minek kell történnie a földön,
hogy rádöbbenjünk: Jézusarcú Istenünk testvérnek szánta a gyűlölőt és a gyűlöltet. El kellene fogadnunk egymást, sőt „egymás
terhét hordozzátok” hív fel Jézus a segítségnyújtásra. Ő volt az
első, aki erre lábmosó szeretetével példát adott. Meg is döbbentette a résztvevőket. Nagyon jó megvilágosítást nyertem P.
Boulád jezsuita atya megfogalmazásából: „Ha egész terjedelmében hirdetjük az Evangéliumot, akkor az emberek többsége
szükségképpen elutasítja. Logikusan és szükségszerűen így kell
történnie ennek, mert az Evangélium meghökkent. Mivel az emberben egy magasabb szintet szólít meg, mint az átlagos, kell,
hogy botláskő legyen. Provokálja az egész gondolkodásunkat,
megszokott életmódunkat. Kihívás nekünk és belsőleg felforgat.
Ebből megérthetjük, hogy Jézust is elutasították. „…”Isten fia
ezért jött, hogy bennünket egymással szeretetben egyesítsen.
Azért jött, hogy az embereket egymással kibékítse és egyetlen
családba hozza őket össze.” P. Boulád atya magyarázata lelkileg
helyre tesz. Ugyanakkor tudom, hogy környezetemben mennyi
értékes, nagyszerű ember él keresztényként. Nem kell attól megbénulni, elnémulni, hogy látjuk, milyen emberfeletti a feladatunk
és hol tart a világ, hanem bátran lépnünk kell a saját kicsiny környezetünkben. Meg kell kezdeni a „szent kísérletet” és testvérré
kell szeretni embertársainkat, ledönteni az elválasztó falakat, elviselni, segíteni egymást, megmutatni szeretetünket, amit ha
megtapasztalnak „ellenfeleink”, őket is megváltoztatja Istenünk
kegyelme. Mindenképpen rajtunk a sor, nekünk kell kezdeményezni. Tudnunk kell a kőbe vésett igazságot: „másokat nem tudunk megváltoztatni, csak mi tudunk változni.”Ami jobbá levésünk tudja megváltoztatni környezetünket, embertársainkat. Persze minden kísérlet kockázattal jár, olykor nem jön be számításunk valamiért, lehet, hogy ügyetlenül csináltuk. Ez a kockázat
embervoltunk része. De még Jézusarcú Istenünk is kockáztatott,
pedig csodálatosabb, ártatlanabb „ember” nem járt a földön.
Nem vagyok elkeseredve, hiszen én is – Te is abban az érési
folyamatban vagy aminek előbb-utóbb be kell teljesednie és
gyümölcsöt kell hoznia. Jézusarcú Istenünk irgalmas szeretettel
várja, hogy megérjünk világmentő üzenetének befogadására. –
Szeretettel várom hozzászólásodat, kiegészítésedet.
Köszönettel:
Sági József
„A megbocsáthatatlan megbocsátásakor van legközelebb az
ember az isteni szeretethez”
Gertrud von le Fort
Dobay Pál küldeménye
Új „Szín” a Belvárosi templomban
A péntek 18 órai Keresztutat, - melyet minden pénteken másmás plébániai csoport vezet – 18 óra 15 perckor megjelennek
Asztrik Atya vezetésével, Pálmai Árpád ének-tanár úr harmónium kíséretével a Ferences Gimnázium növendékei, hogy tisztán
szóló hangjukkal NÉPZSOLOZSMÁT énekeljenek, 19 óráig.
Ezzel is a Nagyböjtre való elmélyült felkészülést szolgálják.
Hálás köszönet érte:
Mara néni
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Rendelkezés az adó 1+1%-áról
Közismert, hogy az állampolgárok az idén is rendelkezhetnek az
adójuk 1+1%-áról, amit mindenképpen levonnak fizetésükből.
Tehát a kedves Híveinket többletlevonás nem terheli, viszont
Egyházunknak és Alapítványunknak nélkülözhetetlen forrása az
ebből származó átutalás. Az egyházi (0011) 1% felajánlás
kiemelten fontos még abban az esetben is, ha a felajánlás 0 Ft,
ugyanis az így mutatkozó támogatók darabszáma is
jelentőséggel bír.
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%-áról Rendelkező nyilatkozatot, valamint a második 1%-ról
szóló nyilatkozatot, amely felhasználásával plébániánk
alapítványát (Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfelújító és
Fenntartó Alapítvány 186-00-227-2-11) támogathatják jó
Testvéreink. Hisszük, hogy Testvéreink, megértő jószándékkal
törekszenek segíteni saját Egyházunkat és saját Plébániánkat;
egyben kinyilvánítják igényüket szolgálatunkra.
Nevelési és hitéleti tevékenységünket csökkenő lehetőségeink
ellenére is töretlenül tovább kívánjuk végezni. A templom
tatarozását pénzhiány miatt egyenlőre nem tudjuk folytatni.
Tisztelettel kérjük jó Testvéreinket, hogy mindkét nyilatkozat
felhasználásával rendelkezzenek az adójuk 1-1%-ról. Istenünk
áldja meg Testvéreinket érett, felelős döntésük miatt.
Szeretettel köszönjük a hívő közösség nevében:
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!
+ Köszönjük szépen a 1. csoportnak a templom takarítását, jövő
héten az 2-es csoport következik.
+ Hit és Fény közösségi találkozó lesz a plébánia nagytermében
március 29-én vasárnap 16.00 órakor.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!
+ Pál apostol tanúságtétele címmel rajzpályázat hirdettek meg
részletek a faliújságon.
HETI MISESZÁNDÉKOK
22. (v)
18. (sze)
20. (p)
21. (szo)
22. (v)

18.30 Édesapákért
18.00
––
18.00
––
18.00
––
18.30
––

+ A héten
Temettük: Ócsai Józsefet.
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

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

