XIII. évf. 20. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

HÚSVÉT 6. VASÁRNAP
Olv.: ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48 V: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.

2009. május 17.
Sztl.: 1 Jn 4, 7-10

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 15, 9-17)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat,
megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam
nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én
szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek,
amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak
benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket,
és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Milyen örömről beszél Jézus egy nappal a kereszthalála előtt? Milyen örömnek kell bennem lenni?
Milyen szeretetről beszél Jézus egy nappal a kereszthalála előtt? Milyen szeretetnek kell bennem lenni?
Milyen parancsokat kap Jézus az Atyától, mint a szeretet jelét és az öröm okát? Milyen parancsokat kapok én? Fölfedezem bennük
az Atya szeretetét? Megtalálom bennük az örömömet?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (ApCsel 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mk 16, 15-20)
(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
+ Új káplán van Esztergomban. A Szent Anna Plébánia hívő
közösségéről gondoskodva Bíboros úr kinevezte Mandalov
Balázs újmisést káplánnak.
+ A Biblia igazsága c. televíziós műsor következő felvétele
kedden, 18:00-kor lesz. Kérem, jöjjenek el minél többen, a
fölvétel előkészületeként is, a fölvétel alatt is a Szentírásról
beszélgetünk, és ez egy fontos hitvallás a város felé is.
+ Kilenceddel készülünk Pünkösd ünnepére és plébániánk
híveinek bérmálkozására. Az első alkalom május 22-én az esti
litánia keretében lesz.
+ Plébániánk elsőáldozása május 24-én a 10 órai szentmisében
lesz.
+ Előre hirdetjük, hogy Pünkösd vasárnap nem lesz 10 órai
szentmise! Plébániánk bérmálkozása ezen a napon 10.30
órakor az Esztergomi Bazilikában lesz.
+ A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 23-án szombaton lesz,
aki szeretne részt venni, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében.
+ A következő gyerek Szentmise időpontja május 30. 16.30
Belvárosi Templom.
+ Kérjük, hogy a hittanos táborra való jelentkezési lapokat minél
előbb hozzák vissza!

HETI MISESZÁNDÉKOK
17. (v)
24. (v)

19.00
10.00
11.30
19.00

† Anna és † Ferenc
Elsőáldozás
Hálaadás 56 év házasságért
† Julianna és † Ilona

+ A héten
Esküdtek: Mónos Ferenc és Nagy Bernadett.
Temettük: Nyers Bélánét.
Plébániai Hittantábor
Hittanos tábort szervezünk idén nyáron is 7-15 éveseknek 2008.
június 16 és 22 között Hódmezővásárhely-Mártélyra.
Idei témánk: Szent Pál apostol, plébániánk védőszentje.
A várható programokból néhány: kirándulás a nagy Alföldön,
fürdőzés a Tisza-holtágban, Biblia-dráma, kézműves
foglalkozás, szellemi és ügyességi versenyek, számháború,
tábortűz és nagyon sok közös játék, beszélgetés, éneklés, mese, s
persze néhány meglepetés.
A tábor díja: 10 000 Ft, de az anyagiak senkit ne tartsanak vissza
a jelentkezéstől! Kérjük, azt azért reálisan mérjék föl, mennyibe
kerülne a gyermek idehaza.
Jelentkezési határidő: 2009. május 31.
Jelentkezni az újságos standon levő jelentkezési lap kitöltésével
és 5 000 Ft előleg befizetésével lehet.
Szeretettel várunk mindenkit:
Gábor atyák
Hangszerünnep
Az Árpád-házi Szent Erzsébet középiskola dísztermében május
22-én 18 órakor a MALOM MŰVÉSZETI MŰHELY
hangversenyt rendez. Mindenkit szeretettel várnak!
Magyar Katolikus Egyház 0011

Imaóra
Taizé-i imaórát tartunk a Vízivárosi templomban május 23-án
18.00 órakor. Utána beszélgetés, társasjáték! Mindenkit sok
szeretettel várunk!

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Szentlélek hívó himnusz
Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy a földi élet
eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg.
Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok
értelmét, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.
Jótanács Lelke, add, hogy mindenben meglássuk és kövessük is
az Isten akaratát, nehéz és kétes ügyekben világosítsd meg
értelmünket, ha pedig kétségbeesés fenyeget, vigasztalj
sugallataiddal.
Tudomány Lelke, mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy
tudjuk, mit miért kell hinnünk, képesíts az Úr igazságainak
hirdetésére, és megvédelmezésére.
Erősség Lelke, adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a
szenvedésben, állhatatosságot a harcokban, és lendületes
odaadást hivatásunk teljesítésében.
Jámborság Lelke, alakítsd ki bennünk Krisztust. Alakíts minket
isteni finomságoddal, hogy Isten gyermekeinek szabadságával
tegyünk bizonyságot az evangéliumról.
Istenfélelem Lelke, önts belénk szent tiszteletet az isteni fölség
iránt, alapozd meg bennünk a szeretetet. Amen.
Koncert
Koncertet ad a Belvárosi Templomban a University of Utah
Singers május 18-án hétfőn 18.00 órakor.
Vezényel: Dr. Brady R. Allred
A belépés díjtalan, de a koncert után adományokat gyűjtünk a
templom felújításának folytatására.
Mindenkit szeretettel várunk!
1%, hitvallás
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 száma 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 jó szándékkal
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
GYERE(k) Szentmise
Szeretettel várjuk a kisgyermekeket és szüleiket kéthete szombat
délután a Belvárosi Templomba.
Célunk, hogy már az egészen kicsi gyermekek számára is érthető
nyelven és formában lehetőséget adjunk a Szentmisén való aktív
részvételre. Szomorúan tapasztaljuk, hogy sok csak szülő 6-8
éves korban kezdi el gyermekeit a vasárnapi Szentmisére
magával hozni. Mivel látjuk, hogy ez egy nehéz feladat ezért
szeretnénk ezzel a kezdeményezéssel segítséget nyújtani már
egészen kisgyerek kortól..
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Hittanos akadályverseny
A Sárisápi Plébánia akadályversenyt szervez a felsős korosztály részére, június 6-án szombaton. A helyszín Dág és Sárisáp között lesz.
Jelentkezni lehet a plébániai csapatba a sekrestyében május 29-ig.
Diakónus-szentelés
Diakónus-szentelésre került sor az Esztergomi Bazilikában
szombaton a délelőtti szentmisében.
Két kedves tanítványom, Csépányi Gábor és Simonyi-Molnár
Balázs, akiket diakónussá szenteltek, az Egyház életerejének és
ma is aktuális mondanivalójának élő tanúi. Papszentelésre
készülnek, amelynek várható időpontja jövő június közepe.
Gondoljuk meg milyen nagy szükségünk van mindannyiunknak
tanúkra, akik a mai időkben is tanúságot tesznek Jézus
Krisztusról. Imádkozzunk azért, hogy minél többen legyenek,
akik tanúságukat a szolgálati papság vállalásával is végezni
kívánják, de azért is, hogy mindannyian, akármilyen
életállapotban legyünk, eleven szőlővesszők legyünk a szőlőtőn,
aki Jézus Krisztus.
Harmai Gábor

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRDETÉSEKET
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk.
Különösen ajánljuk figyelmükbe a Nagymarosi Találkozót, a
Pálosszentkútra való zarándoklatot és a hittantábort.
+ Köszönjük szépen az 1-es csoportnak a takarítását, a jövő
héten az 2. csoport segítségét kérjük.
+ Lorettói Litániát imádkozunk májusban minden nap 18.00
órakor vagy az esti Szentmisék után.
+ Az elsőáldozás az idei esztendőben május 31-én, Pünkösd
vasárnap lesz. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért!
+ Sajnálattal fedeztük föl, hogy a plébánia Historia Domusa,
háztörténete, amelyet 1801 óta folyamatosan vezettek, 1961ben megszakadt. Emlékeztetünk ezzel kapcsolatban arra, hogy
1961-ben még börtönöztek be papokat és híveket, tehát az
akkori plébános óvatossága érthető. Ennek ellenére jó lenne,
ha az 1961-től kezdődő időszakról is lenne följegyzés a
könyvben, ezért megkérjük a kedves híveket, emlékeik és eltett
írásos dokumentumaik alapján írják le a plébánia életének az
fontosabb eseményeit 1961-től napjainkig. Az érdekesebb
visszaemlékezéseket a Harangszóban is közöljük, a Historia
Domusba is beteszünk anyagokat, de mindenképpen elteszünk
mindent a Plébánia irattárába.
HETI MISESZÁNDÉKOK
10. (v)
13. (sze)
15. (p)
16. (szo)
17. (v)

18.30
18.00
18.00
18.00
10.00

––
––
––
––
––

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

