XIII. évf. 14. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
NAGYBÖJT 6. VASÁRNAP
VIRÁGVASÁRNAP
V: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

Olv.: Iz 50, 4-7

2009. április 5.

Sztl.: Fil 2, 6-11

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 14, 1--15, 47)
[A Passió teljes szövegét most nem tesszük ide, de szívből javasoljuk, hogy a következő napokban olvassák végig.]
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Minek a királya Jézus? Nekem királyom-e?
Miről ismeri föl Jézust Isten fiaként a római százados? Én miről ismerem föl?
Mit várok Istentől? Életem céljai hogyan kapcsolódnak Jézus Krisztus történetéhez?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9)
(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

+ Képviselőtestületi ülés lesz április 6-án, hétfőn 18.00 órakor.
+ Keresztutat járunk nagypénteken 15.00 órakor a Belvárosi
Temető fölötti kálvárián. A keresztutat a belvárosi
képviselőtestület és a szentgyörgymezői gondnokság közösen
vezeti.
+ Fáklyás keresztút lesz Nagypénteken 21.00 órakor, a szokott
módon, a menet a Széchényi térről indul a Tamás hegyi
kálváriára.
+ Szigorú böjt van Nagypénteken, ne felejtsük el!
+ Nagycsütörtöktől Nagyszombatig reggel nem lesznek
Szentmisék!
HETI MISESZÁNDÉKOK
5. (v)
9. (cs)
10. (p)
11. (szo)
12. (v)

19.00
19.00
19.00
19.00

† László
Szentmise az utolsó vacsora emlékezetére
Kereszthódolat és áldoztatás
Húsvéti vigília mise feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap
10.00 † Mária, † István, † László, † Ottmár
és † családtagok

+ A héten
Kereszteltük: Santus Boglárkát és Santus Tímeát.
Temettük: Téglás Lászlónét.
+ Egy éve áprilisban
Kereszteltük: Nagy Erik Antalt, Horváth Nikolett Máriát,
Lénárt Bencét, Sárközi Péter Renátót, Gyuricza Zitát.
Temettük: Mihalovits Józsefnét, Keszthelyi Istvánt, Arany
Istvánnét, Sárközi Ibolyát, Soóky Józsefnét, Szőrfi
Sándornét, Kovács Lajosnét, Volentér Jánost, Drahos
Józsefet, Filakovszky Oszkárnét, Marton Györyöt.
Mária Rádió FM 97,4

MEGHÍVÓ
Irodalmi-zenés áhitat lesz április 5-én 18 órától az Esztergomi
Evangélikus Egyház templomában. A verseket elmondja Durzák
Anna, zongorán közreműködik Konyicska Renáta.
Tojásfestés
A KÉSZ esztergomi csoportja szervezésében tojásfestés lesz 10
év feletti gyermekeknek és felnőtteknek április 8-án 15.00 órai
kezdettel a Dobó Katalin Gimnáziumban. A foglalkozást vezeti
B. Szendrő Csilla. Hoznivalók: papír, íróeszköz, tojások (főtt,
száraz, szobahőmérsékletű) és megfelelő öltözet.
Húsvéti Játszóház
Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot április 11-én,
Nagyszombaton 10 órára a Belvárosi Plébániára, hogy együtt
várjuk a húsvétot tojásfestéssel, sok játékkal és meglepetéssel!
Aki szeretne festeni, kérjük, hozzon magával néhány főtt tojást!
Kőkuti Bogi és Hamza Ági
MEGHÍVÓ
A Balassa Bálint Társaság április 16-án 17.30 órakor a
Magasságok felé címmel Dr. Prohászka Ottokár teológiai tanár
1882-1904 közötti, 22 éves esztergomi működésére emlékezik,
Helyszín: a PPKE Vitéz János Kar díszterme.
Imaóra
A Jézus Szíve Család tagjai az Isteni irgalmasság napján, április
19-én du. 3-kor engesztelő imaórát tartanak a ferences
templomban.
MEGHÍVÓ
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,
Esztergom Városi Gazdakör valamint az Esztergom
Szentgyörgymezői Kertbarátkör tisztelettel meghívja a kedves
híveket 2009. április 25-én (szombaton) az ORSZÁGOS
BÚZASZENTELŐ ünnepségére. 10.30 Szentmise az
Esztergomi Szentgyörgymezői Szent György Templomban.
Köszöntőt mond: Meggyes Tamás Esztergom Város
Polgármestere.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11
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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
Szentmisék!

Nagyszombatig

reggel

nem

lesznek

Nagycsütörök:
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 ministránsok körmenetben viszik a misén
átváltoztatott Oltáriszentséget a Jézus Szíve oltárra, majd
csöndben visszatérünk a sekrestyébe. Az oltárfosztás többi része
liturgia nélkül fog történni.
Virrasztásra lesz lehetőség mindaddig, amíg folyamatosan
érkeznek a virrasztók, max. éjfélig.

Ministránstalálkozó
Esztergom-Budapest Egyházmegye Ministráns Találkozója
2009. április 25-én Esztergomban kerül megrendezésre.
Kérünk benneteket jelentkezzetek minél többen és készüljünk
együtt a ministránsfoglalkozások alkalmával, hogy ismét
büszkék lehessünk az elért eredményekre.
Plébániánként egy-egy házi feladatból készülünk fel: Hogyan
véded és ápolod az Istentől kapott természet kincseit? A3-as
méretű rajz, és a lapon a témához illő három könyörgés.
Javasolt Szent Pál életének tanulmányozása, megismerése, mivel
a feladatok a Szent Pál évre épülnek.
Várunk benneteket közös felkészülésre: Katica és Ádám
További infók: kicsiszucs@gmail.com, 30/417-34-39.
A találkozóra szükséges magatokkal hozni:
-ministránsruhát a közös szentmisére
-meleg ruhát (mert hideg van a Bazilikában, és a napunk nagy
részét a városban töltjük), esőkabátot
-ebédet és nem utolsó sorban jókedvet.
Íme az Ember
Egy pápa arcai
Kiállítás nyílt II. János Pál pápa halálának 4. –
megválasztásának 30. – évfordulója alkalmából a VAM Design
Centerben (Bp. VI. ker. Király utca 26.).
A pápa személyes tárgyai és a róla készült fotók
megtekinthetőek 2009. június 2-ig.

Nagypéntek:
15:00-kor keresztutat járunk a temető fölötti Kálvárián. A
stációkat a képviselőtestület tagjai mondják.
Az esti szertartás 19:00-kor kezdődik. Térdhajtáskor itt is
gondoljunk az áthelyezett Oltáriszentségre. Az Evangélium
helyén Passió lesz, majd kereszthódolat.

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET

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.

+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRTEDÉSEKET
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk.
+ Keresztutat járunk nagypénteken 15.00 órakor a Belvárosi
Temető fölötti kálvárián. A keresztutat a belvárosi képviselőtestület és a szentgyörgymezői gondnokság közösen vezeti.
+ A templom húsvéti díszítésére szánt adományaikat, kérjük, az
erre a célra kihelyezett perselybe tegyék!
+ Nagycsütörtöktől Nagyszombatig – a szokásostól eltérően –
19.00 órakor kezdődnek a szertartások!
+ Szigorú böjt van Nagypénteken, ne felejtsük el!
+ Köszönjük szépen a 3. csoportnak a templom takarítását, jövő
hét kedden mind a négy csoportot segítségét kérjük.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!

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.
Ima a megfogant életért
Minden este 9 órakor imádkozzunk együtt lélekben az Úr
imájával a magzatokért és az anyákért:
Miatyánk.
Mária Szeplőtelen Szíve!
Védelmezd a magzatokat, hogy megszülethessenek!
Mária Szeplőtelen Szíve!
Adj erőt az anyáknak, hogy elfogadják anyaságukat és megszüljék gyermeküket!
Mária Szeplőtelen Szíve!
Segíts mindannyiunkat, hogy támaszuk legyünk nehézségeikben!
Üdvözlégy.
Kapcsolatfelvétel: imadkozzunkegyutt@gmail.com
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra

HETI MISESZÁNDÉKOK
5. (v)
8. (sze)
9. (cs)
10. (p)
11. (szo)
12. (v)

18.30
18.00
19.00
19.00
19.00
18.30

Virágvasárnap
† Kis Imre
Szentmise az utolsó vacsora emlékezetére
Kereszthódolat és áldoztatás
Húsvéti vigília mise feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap

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

