XIII. évf. 16. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: ApCsel 4, 32-35

HÚSVÉT 2. VASÁRNAP
ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
V: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

2009. április 19.

Sztl.: 1 Jn 5, 1-6

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-31)
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és
az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok
elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek
helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett
és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet
és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most
már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont
megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Mit gondolok a föltámadásról és az örök életről? Mennyiben befolyásolja hitemet a fönti evangéliumi szakasz?
Boldoggá tesz-e a Föltámadás? Hogyan van jelen ez a hit az életemben?
A mai vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Hányféle formában jelenik meg a fönti evangéliumi szakaszban az Isteni
Irgalmasság?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 3, 13-15. 17-19; 1 Jn 2, 1-5a; Lk 24, 35-48)
(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

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
18.30-18.50 Népzsolozsma

+ Diákonus szentelés lesz a Bazilikában május 16-án szombaton
10.30 órakor. Imádkozzunk a szentelendőkért!
+ A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 23-án szombaton lesz,
aki szeretne részt venni, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében.
+ Zarándoklatot szervezünk Petőfiszállás-Pálosszentkútra május
30-án szombaton, részletek a Harangszóban.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 24-én, vasárnap lesz
templomunkban. A bérmálkozás május 31-én Pünkösd
vasárnap lesz a Bazilikában. Imádkozzunk az elsőáldozásra és
a bérmálkozásra készülőkért!
Meghívó
Szeretettel várjuk keresztény testvéreinket 2009. április 26-án 10
órára Szentgyörgymezőre a Szent György templomba. A vértanú
tiszteletére az ünnepi szentmisét Dr. Paskai László bíboros úr
mutatja be.
A szentmise után a plébániakertben lehetőség nyílik a
vendéglátás mellett kötetlen beszélgetésre is.
Plébániai gondnokság
Mária Rádió FM 97,4

HETI MISESZÁNDÉKOK
19. (v)
22. (sze)
24. (p)
25. (szo)
26. (v)

10.00
19.00
19.00
17.00
19.00
19.00

†Ferenc
† Márton
† Édesapa
Ministránstalálkozó zárása
† Ildikó
† János

+ A héten
Kereszteltük: Farkas Rebeka Sárát és Kalina Dávidot.
Temettük: Kis Kálmánnét.
Imaóra
A Jézus Szíve Család tagjai az Isteni irgalmasság Vasárnapján,
április 19-én du. 3-kor engesztelő imaórát tartanak a ferences
templomban.
Meghívó
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,
Esztergom Városi Gazdakör valamint az EsztergomSzentgyörgymezői Kertbarát Kör tisztelettel meghívja a kedves
híveket 2009. április 25-én szombaton az
ORSZÁGOS BÚZASZENTELŐ
ünnepségére. A Szentmise az Esztergomi Szentgyörgymezői
Szent György Templomban 10.30-kor kezdődik.
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

A Szentatya születésnapja
XVI. Benedek pápa április 16-án töltötte be 82. életévét.
Imádkozzunk Szentatyánkért!
Zarándoklat
Kiskunság népének búcsújáróhelye - Petőfiszállás-Pálosszentkút.
Ezt keressük fel egyházközségünk híveivel.
Indulás: 2009. május 30-án 8.00 órakor
Útvonal: Esztergom Szentgyörgymezei plébánia - Belvárosi
Plébánia - egyenesen Pálosszentkútra.
Visszafelé városnézés Kecskeméten.
Érkezés: az esti órákban
Útiköltség + idegenvezetés Kecskeméten 3000 Ft
Kérem, hogy 1500 Ft előleggel május 10-ig jelentkezzenek a
plébánián.
Kardos Tamásné
Segítségkérés, hogy segíthessenek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szeretné fölmérni, kik azok,
akik Esztergomban és a környező kistérségben fűtés nélküli
hétvégi-házakban,
tanyákon,
elhagyott
épületekben,
bunkerekben élnek, ill. kik azok az idős emberek vagy
egyedülálló személyek, akikről senki sem gondoskodik.
Plébániáink híveinek segítségét is kérik. Aki tud ilyen
személyről, jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 42; Pf. 36;
Tel/fax: 33/412-614; 33/311-418
Apostol voltam az utolsó vacsorán
Nagycsütörtök napján, délelőtt csak egyetlen misét tartanak: az
egyházmegyék központjában a püspök (esetünkben a prímás) és
papsága mutat be közös szentmisét. Ezen kerül sor a szent olajak
és a krizma megszentelésére, és a papi fogadalmak megújítására.
A budapesti Szent István bazilikában ekkor csaknem kétszáz
paptestvér és pár szerzetes tölti meg a templom felét, vált
békecsókot a főpásztorral és áldozik a szembemiséző oltárhoz
járulva. Felejthetetlen, nagy ünnepi esemény ez, amelyben az
(egyházmegyei) papság összetartozása, egysége jut kifejezésre.
Ekkor ér véget a Nagyböjt negyven napos időszaka, amit a
Húsvét Szent Három Napjának megrázó mélységű liturgikus
eseménysora követ. Csütörtök este az Oltáriszentség
megalapításának ünnepe és a lábmosás következik, az utolsó
vacsora emlékére. Amíg a délelőtti szentmisén a jelenkori
eredmény, az apostolutód püspök hatalma és egyben felelőssége
érzékelhető, az esti szertartás a kezdetekhez, az apostoli
közösség megalakításához és az első átváltoztatáshoz vezet
vissza minket.
A lábmosás eseményében a Mester és Úr, Jézus Krisztus alázata
nyilvánul meg, ami ezen a szentmisén évről-évre megelevenedik.
Ezt követtük idén is, de Harmai Gábor plébános meghívására az
„apostolok” ezúttal egy vacsorára is vendégek voltak a mise
után. A tanácsteremben zajlott lakomázás valóban emlékeztetett
az utolsó vacsorára, a pörkölt elfogyasztása után pedig „Jézus
nyomában” mi is felkerekedtünk, és részt vettünk a virrasztáson
a templomban. A felkért tizenkét egyházfi számára így vált
teljessé a múltba merülés azon az éjszakán – a mellékoltárra
kihelyezett tabernákulum előtt az aktuális tizedet (Aki érettünk
vérrel verejtékezett) mondtuk el közösen.
A Húsvéti Szent Három Nap misztikus, szimbólumokban gazdag
liturgiájában Krisztus keresztáldozata és feltámadása áll a
középpontban. Ennek érvényét növelni egy közösségkovácsoló
„utolsó vacsorával” nemcsak illő és üdvös cselekedet, de méltó
hozzájárulás is az elmélyült vallásgyakorláshoz. Köszönjük ezt
az élményt a plébános atyának és nem utolsó sorban a
szakácsoknak, segítőknek!
Tisztelettel:
M -- s apostol
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

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.
+ Köszönjük szépen az 1-es csoportnak a takarítását, a jövő
héten az 2. csoport segítségét kérjük.
+ A Szent György napi búcsút templomunkban április 26-án
vasárnap a 10.00-as szentmisében tartjuk, utána közös agapéra
várunk minden testvért a plébániakertben. Ezen a napon 8.30
órakor nem lesz szentmise!
+ Diákonus szentelés lesz a Bazilikában május 16-án szombaton
10.30 órakor. Imádkozzunk a szentelendőkért!
+ A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 23-án szombaton lesz,
aki szeretne részt venni, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében.
+ Zarándoklatot szervezünk Petőfiszállás-Pálosszentkútra május
30-án szombaton, részletek a Harangszóban.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!
HETI MISESZÁNDÉKOK
19. (v)

Isteni Irgalmasság vasárnapja
18.30 † Vámosi József
22. (sze) 18.00
––
24. (p)
18.00
––
25. (szo) 18.00
––
26. (v)
10.00 Szent György napi búcsú
+ A héten
Kereszteltük: Bellovai Barnabást és Bellovai Barbarát.
Temettük: Nagy Imrénét.
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

