XIII. évf. 17. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: ApCsel 3, 13-15. 17-19

HÚSVÉT 3. VASÁRNAP
V: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét!

2009. április 26.
Sztl.: 1 Jn 2, 1-5a

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 24, 35-48)
Abban az időben:
Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg
ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt
vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg
kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.”
Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk:
„Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket
mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a
zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak
szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve
minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Hogy van az, hogy az Úr béke-köszöntése ijedtséget és félelmet vált ki? Mond ez nekem valamit? Van gondom az Úr békéjével?
Jézusnak átlyuggatták kezét és lábát. Mit jelent számára a béke?
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ki vagy mi ad nekem ehhez erőt? Emlékszem élethelyzetekre, amikor ez az erő
általam nyilvánult meg?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18)
(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.
TOVÁBBI LITURGIÁK
Szerda
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
Péntek
18.30-18.50 Népzsolozsma
Májusban minden nap az esti Szentmisék után Lorettói Litánia
+ Családi napot tartunk május 1-én a Templomkertben. 10.00
órakor gyermekmisével kezdünk, utána játszóház, kőleves főzés,
sportbemutató és beszélgetési lehetőség.
+ Az édesanyákat köszöntjük jövő héten vasárnap.
+ A Csíksomlyói feltámadási jelvényt Zarándoklatban visszük
Dömösre. Indulás a Belvárosi Templomtól 2009. április 28-án
kedden reggel 6.45-kor.
+ 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.
+ A kétkötetes Szentek Életét újra kiadták, 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!
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11

HETI MISESZÁNDÉKOK
26. (v)
27. (h)
28. (k)
29. (sze)
1. (p)
2. (szo)
3. (v)

19.00
19.00
19.00
17.30
19.00
17.30
10.00
17.00
10.00

† János (6.évf.)
† Szülők, † László és † Szeretteink
† Ildikó
† Anna
† Anna
† Judit
gyerekmise
gyerekmise
Édesanyákért

+ A héten kereszteltük: Farkas Rebeka Sárát és Kalina Dávidot.
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
Meghívó
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szeretettel
meghívja a híveket a magyar Egyházért és a Hazáért felajánlott
Országos Mindszenty Zarándoklat
engesztelő szentmiséjére, amely a hőslelkű bíboros,
hercegprímás, esztergomi érsek halálának évfordulója
alkalmából 2009. május 2-án 10.30 órakor kezdődik az
esztergomi bazilikában.
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó
SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET

Szent György vértanú – Szentgyörgymező búcsújára
A római birodalom tizenhét évszázaddal ezelőtt erkölcsi, társadalmi és hatalmi válságban szenvedett. A bajok okozójaként a
hatalom a keresztényeket tette felelőssé. Dioklecián császár
(284-305) kiadta a keresztények elleni rendeletét, ezzel kezdetét
vette, a sorban már tízedik keresztényüldözési hullám. Ebben a
korban szenvedett vértanúhalált Szent György.
Édesapja, Gerontinus perzsa származású volt, édesanyja
kappadókiai görög származású, mélyen keresztény hitű
Polikrónia. Kappadókiában született szentünk, aki a keresztségben a Georgiosz nevet kapta (e név a görög nyelvben fölművelőt, földművest jelent; talán nem véletlen, hogy a földdel kapcsolatos napok, ünnepek György neve napja köré csoportosulnak).
Katonai pályára lépett, Palesztínában szolgált és már magasabb
rangú tiszt volt, amikor a keresztények üldözése elkezdődött.
György elrendezte „földi” dolgait, vagyonát szétosztotta a
szegények között. Hitét bátran megvallotta, nem volt hajlandó
áldozni a római pogány isteneknek. Hitvallásáért 303-ban
szenvedett vértanúhalált, valószínűleg lefejezték.
Tisztelete az egész birodalom területén korán elterjedt. Ehhez
előnyösen hozzájárult Konstantin császár riválisa felett aratott
győzelme, és az ezt követő Milánói ediktum, melyben a
keresztények birodalom-szerte szabad vallásgyakorlatot kaptak.
Személyéhez, halálához az idők folyamán nagyon sok meseszerű
legenda kapcsolódott [ezek visszaszorítására Gelazius pápa
(492-496) megtiltotta, hogy a breviáriumban az „apokrif Szent
György aktákat” olvassák].
A keleti egyházakban a főmártírok közé (megalomartir) sorolják.
Tisztelete a nyugati egyházban a keresztes hadjáratok idején (X.
sz.) ismét „virágzásnak” indult. Alakjához valószínűleg ekkor
„csatolták” a sárkány-ölés motívumát (egyiptomi eredetre utal,
ahol is a Nílust megtisztító Hórusz – egy egyiptomi isten –
lándzsájával szúrja le a ló patái között fetrengő krokodilt).
Szent György a tizennégy segítő szent egyike.
Patrónusként tisztelik a huszárok, lovagok, katonák, rendőrök,
önkéntesek, testőrök, tüzérek, vadászok, a háborús sebesültek,
de védszentjüket látják benne a fegyverkovácsok, szíjgyártók, a
lóval foglalkozók, sőt napjainkban a cserkészek is. Több
tartománynak volt patrónusa legfőképp szlávok lakta
területeken. A nagy keresztes hadvezér, Oroszlánszívű Richard
Anglia védőszentjévé tette.
Nekünk magyaroknak sem kell „szégyenkeznünk”: másfél
évszázaddal korábban első királyunk, Szent István, Szent
Györgyöt választotta hazánk védőszentjévé. A gyakorlatban
azonban a Magyarok Nagyasszonya-tisztelet teljesen háttérbe
szorította, mint Magyarország védőszentjét.
Ünnepe a világ-egyházban április 23-án van, de hazánkban Szent
Adalbert ünnepével való „ütközés” miatt április 24-re helyezték.
Vallásos népének-kincsünk szentekről szóló énekei sajnos nagyrészt
elfelejtődtek. A még fellelhető énekek kis javítással feleleveníthetők,
sőt újra énekelhetők. Legyen példa erre Molnár János „Orgonahangok” című ima és énekeskönyvéből való Szent György ének:
1. Szent György vitéz napján hívek ünnepeljünk! / Dicső
vértanúnkat lelkesen köszöntjük! / Neked, Krisztus hőse, kegyes,
drága szentünk, / Dicséneket zengünk.
2. Azt kívánta tőled – állhatatos bajnok – / Vad Dioclecián a
szívtelen zsarnok, / Hogy a bálványt imádd ne az igaz Istent, / Ki
király itt és fent.
3. De te hős megvetve a zsarnok parancsot, / Gyarló bálvány
előtt térded meg nem hajtod; / Csontzúzó vaskerék, tűz és
szörnyű kínpad / Hitedben nem ingat.
4. Jézusért szenvedted ezen nagy kínokat, / Piros vércseppjeid,
mint rubin ragyognak. / Menyegzős ruhádnak ez lőn ékessége, /
Koronád szépsége.
(Dallam: SZVU. 106.: Ó ki ez oltáron…)
Szabó József
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

A kétkötetes Szentek Életét újra kiadták
Dr. Diós István által szerkesztett két kötetes Szentek Élete c.
könyvet újra kiadta a Szent István Társulat.
A két kötetben található 600 életrajz mellett először kerülhet a
magyar olvasók kezébe a Római Mártirológium mely a latin
szertartású katolikus egyház mintegy 5600 vértanújának és
szentjének nevét, halála helyét és idejét, és tiszteletének okát
közli egy-egy mondatban az ókeresztény kortól napjainkig.
A két kötet ára 12 000 Ft. Aki április 29-ig jelentkezik a
plébániai irodában 7 200 Ft-ért megrendelheti.
Kitüntetés
Az Egyházközségi Gondnokság fölterjesztése alapján a Szent
Adalbert díj kis érdemrendjével tüntette ki Németh Vince urat
Dr. Erdő Péter bíboros úr, a megköszönve a több mint négy
évtizedes munkásságát, melyet mind az egyházmegye, mind a
plébánia javára végzett.
Németh Vince 1922. augusztus 4-én született a Sopron megyei
Zsirán, katolikus családban. Iskolái elvégzése után az asztalos
szakmát tanulta ki, amellyel mesteri fokon jeleskedett az Esztergomi Főegyházmegye munkatársaként, több mint két évtizeden
keresztül, a Keresztény Múzeum műhelyében. Számtalan templom liturgikus terének kialakítása az Ő keze munkáját dicséri. A
tervezők igen sok alkalommal kérték szakmai tudását egy-egy
ötletük megvalósításához. Több mint négy évtizeden keresztül
példamutató és erkölcsileg feddhetetlen életével szolgálta az
egyházközséget mint annak tagja, illetve hosszúidéig mint templomatya. Példamutató családi életet éltek feleségével, aki tíz évig
a templom sekrestyése volt. Házasságukból három élő gyermekük támogatja ma, mikor már egyedül él Szentgyörgymezőn.
Isten áldása kísérje ezentúl is!
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.
+ Szent Adalbert díj kis érdemrendjével tüntette ki Vince Bácsit
Dr. Erdő Péter bíboros úr. Isten áldása kísérje ezentúl is.
+ Az édesanyákat köszöntjük jövő héten vasárnap.
+ Rózsafüzér titokcsere lesz szombaton a szentmise előtt.
+ Köszönjük szépen a 2-es csoportnak a takarítását, a jövő héten
a 3. csoport segítségét kérjük.
+ 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
26. (v)
29. (sze)
1. (p)
2. (szo)
3. (v)

10.00 Szent György napi búcsú
18.00 † Erős Imre (1.évf.)
18.00
––
18.00
––
18.30 Édesanyákért

+ A héten temettük: Menyhei 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

