XIII. évf. 13. szám
Olv.: Jer 31, 31-34

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

2009. március 29.

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP
V: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

Sztl.: Zsid 5, 7-9

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 12, 20-33)
Abban az időben:
Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai
Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek,
és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta:
„Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal,
egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az
megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt
becsülni fogja az Atya.
Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám,
dicsőítsd meg nevedet!”
Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy
mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem
miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.”
Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Jézus szavai szerint a megdicsőülés közvetlenül összefügg a búzaszem földbe hullásával, vagyis a halállal. Jézus termése vagyok.
Az én halálom hogyan válhat termékennyé, hogyan válhat megdicsőüléssé?
Minek a szeretetéről kellene lemondanom, hogy megmentsem lelkemet az örök életre?
Mely óráktól szeretnék szabadulni? Lehet-e azt mondani, hogy ezekért az órákért jöttem?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Mk 14, 1–15, 47)
(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

+ Ministráns foglalkozást tartunk péntekenként 16.00 órakor.
+ Keresztutat járunk minden pénteken 18.00 órakor utána
Népzsolozsmát énekelnek a Ferences Gimnázium növendékei.
A soron következő keresztutat a beteglátogatók vezetik.
+ Hústilalom van nagyböjt péntekein, ne felejtsük el!
+ Hit és Fény közösségi találkozó lesz a plébánia nagytermében
ma (március 29-én vasárnap) 16.00 órakor.
+ Előre hirdetjük, hogy Nagycsütörtöktől Nagyszombatig reggel
nem lesznek Szentmisék!
+ Fáklyás keresztút lesz Nagypénteken 21.00 órakor, a szokott
módon, a menet a Széchényi térről indul a Tamás hegyi
kálváriára.
+ Pál apostol tanúságtétele címmel rajzpályázatot hirdettek meg,
részletek a faliújságon.
+ Kérjük, ne felejtsék el visszahozni az újságrendelési íveket.

HETI MISESZÁNDÉKOK
29. (v)

10.00
11.30
2. (cs) 19.00
4. (szo) 17.30

† Lajos
† Károly
† Szülők és † testvér
† Mária

+ A héten
Kereszteltük: Szabó Iringó Etel Annát és Farkas Domonkost.
Temettük: Zsíros Józsefnét és Drahos Istvánnét.
Baba-Mama Klub
A Baba-mama klub idén kéthetes gyakorisággal tartja alkalmait.
Következő alkalom: 2009. április 2. csütörtök 10 óra, Belvárosi
Plébánia Tanácsterme.
Elmélkedést tart Szent Három Nap címmel Harmai Gábor
plébános atya.
Kirándulás
Április 4-én, szombaton 9.00 órakor indulunk az Alpesi
vendéglőtől. Irány a Majális forrás. A táv kb. 9 km. Érkezünk
Búbánatból busszal. (könnyű program, kezdőknek is ajánlott.)
További részletek: Kuti István 06 (20) 925 - 9363
Nagyböjti Triduum hangfelvételen
Az esztergomi nagyböjti triduum homíliáinak a hangfelvétele
letölthető a Szent Anna plébánia (www.szentanna.extra.hu)
honlapjáról, vagy a CD megrendelhető a sekrestyében.

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

Nagyheti liturgiák rendje
Virágvasárnap: A 10 órás szentmise az udvaron kezdődik a
barkaszenteléssel. A szokásos szertartások után bevonulunk a
templomba, mint Jézus Jeruzsálembe, elöl a ministránsok, utána
a pap, utána a nép. A szentmise könyörgéssel folytatódik, majd
az evangélium helyén a Passiót énekli a kórus.
Más miséken plébániai barkaszentelés nem lesz, de a misék
záróáldása után a pap megáldja azokat az ágakat, amiket a hívek
ezekre a szentmisékre hoznak magukkal.
Nagycsütörtöktől Nagyszombatig
reggel nem lesznek Szentmisék!
Nagycsütörtök: 19:00-kor kezdődik az esti szentmise. Templomba
érkezéskor, térdhajtáskor gondoljunk arra, hogy ekkora már az
Oltáriszentséget átvittük a Jézus Szíve oltárra, ott fog világítani a
gyertya, míg a főoltárnál az örökmécsest letakarjuk.
A szentmisében szentbeszéd után kerül sor a lábmosásra, az
„apostolokat” a következő napokban fölkérjük, aki nem szeretné
a fölkérést elfogadni, az gondoljon Szent Péter esetére a
Szentírásban… ☺
Az áldozás két szín alatt történik majd, bemártással.
Zárókönyörgés után a ministránsokkal körmenetben visszük a
misén átváltoztatott Oltáriszentséget a Jézus Szíve oltárra, majd
csöndben visszatérünk a sekrestyébe. Az oltárfosztás többi része
liturgián kívül fog történni.
Virrasztásra lesz lehetőség mindaddig, amíg folyamatosan
érkeznek a virrasztók, max. éjfélig.
Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a temető fölötti
Kálvárián. A stációkat a Belvárosi képviselőtestület és a
Szentgyörgymezői gondnokság tagjai közösen mondják.
Az esti szertartás 19:00-kor kezdődik. Térdhajtáskor itt is
gondoljunk az áthelyezett Oltáriszentségre. Az Evangélium
helyén Passió lesz, majd kereszthódolat.
Nagyszombat: A Vigília szertartása ugyancsak 19:00-kor
kezdődik. Tűzszentelés, Húsvéti Örömének, olvasmányok,
evangélium, szentbeszéd, vízszentelés és keresztségi fogadalmak
megújítása, áldozati liturgia. Szertartás után ételszentelés lesz,
majd agapét tartunk a plébánia nagytermében.
Húsvétvasárnap: Az ünnepi nagymisében lesz keresztelő
(gyermekkeresztelések lesznek, a késői időpontra tekintettel nem
a nagyszombati szertartásba illesztjük be őket), majd utána
körmenet a korábbi években megszokott útvonalon.
A 11:30-as szentmise Húsvétvasárnap elmarad, a 19:00-s
szentmisét megtartjuk.
Húsvéthétfő: Hétköznapi napirend szerint, 8:30-kor és 19:00-kor
lesznek szentmisék.
HOVA LETTEK A MINISTRÁNSOK!?
Szeretnénk a szülők érdeklődését felkelteni, azzal hogy
mostanában a gyerekeket alig látjuk a Sekrestyében és az oltár
körül, vagyis KEVÉS A MINISTRÁNS!
Hova lett a buzgó és nyüzsgő gyerek sereg a Plébániánk életében?
Nagyon szomorú a látvány számomra, amikor hétvégén hazatérek
Budapestről és azt látom a templomban valami miatt kevesen
ministrálnak. Vasárnap a szülők és a gyerekek későn jönnek be a
templomba. 9:45-kor kong az ürességtől a templom. Az nem
kifogás, hogy korán kezdődik, meg hogy ráérünk az utolsó
pillanatban betoppanni, mert csak tízkor kezdődik a mise.
A misére fel kell készülnünk lelkiekben és testben is. Olyan
érzésem támad, mintha a mise csak néhány ember számára lenne
fontos, pedig a gyerekeket buzdítani kéne a hitéletre, hiszen rajtuk
múlik, hogy milyen lesz a jövő számukra és az ő gyerekeik
számára. Sokat a szülőktől és a fiataloktól tanulnak, vagyis tőlünk.
A szülők, a családtagok és az ismerősök összefogását kérjük,
hogy bátran biztassuk a gyerekeket: jöjjenek a Plébániára, és a
templomban Vasárnap ministráljanak. Nagyon szép dolog az, ha
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

azt láthatjuk, hogy a kicsik és a nagyok összefognak és segítenek
az oltár körül a papnak és egymásnak is úgy, hogy figyelik a
nagyobbat, hogy mit kell csinálnia és hogyan kell viselkednie. Itt
tapasztalhatja meg sok gyermek a felelősséget, a türelmet, a
fegyelmezést, a szeretet erejét, és a buzgóságot azzal, hogy ki
szeretne tűnni az ügyességével a ministránsok között.
Ezért most összefogtunk ketten, de remélem, még többen
leszünk nagyobbak, akik a gyerekeket segítenénk a ministráns
élet megismerésében. Ezért indítunk március 13-tól
péntekenként délután 16:00-kor ministránsfoglalkozást a
Belvárosi Plébánián. Itt ezen a foglalkozáson 7-18 éves
gyerekeket várunk sok szeretettel!
A kicsiket is sok szeretettel várjuk Vasárnap a tízórai misére a
ministránsok közé, hiszen így tanulják meg mit is csinál egy
ministráns, és majd ha nagyobbak lesznek, akkor ők is
szeretnének majd a foglalkozásokra jönni.
A Ministránsfoglalkozásokon először megismerhetitek a játékos
tanulás titkát és egymást, hogy összetudjunk titeket kovácsolni,
és megtapasztalni ki miben ügyes, mert mindenkiben van jó , és
mindenki valamiben kitűnik a másiktól. A legjobb kérdés
valójában ki is az a MINISTRÁNS, na ezt is megtudhatjátok, ha
kíváncsiak vagytok rá és eljöttök hozzánk. Mit hozz magaddal?
Magadat, a vidámságodat és a nyitottságodat. ☺
Fő eseményünk, ahol részt vehettek ti is, ha hozzánk jöttök:
Április 25-én Ministráns Találkozó lesz Esztergomban! Ez egy
egész napos program, ahol megismerkedhettek más plébániáról
jött ministránsokkal és a tudásunkat összemérhetjük velük.
Hozzáteszem, hogy néhányan már vettek részt Találkozón 2008ban. A legfontosabb még az, hogy 2007-ben második helyezést
ért el a Szent Péter és Pál Plébániánk a ministráns versenyen
velem és Szűcs Ádámmal együtt.
Szóval gyertek bátran, várunk titeket!

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
+ Keresztutat járunk minden pénteken 17.00 órakor.
+ Gondnoksági ülés lesz április 3-án, pénteken a Szentmise után.
+ Plébánia környékének tavaszi takarítását április 4-én, szombaton
9 órakor kezdjük. Kérjük, a kedves Testvérek, segítségét!
+ Nagyhéten a szertartások 19 órakor kezdődnek, a Harangszóban
szereplő cikk – értelem szerint – vonatkozik ránk is.
+ Köszönjük szépen a 2. csoportnak a templom takarítását, jövő
héten az 3-es csoport következik.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!
HETI MISESZÁNDÉKOK
29. (v)
1. (sze)
3. (p)
4. (szo)
5. (v)

18.30
––
18.00
––
18.00
––
18.00
––
18.30 Virágvasárnap
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