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Olv.: ApCsel 2, 1-11

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
PÜNKÖSDVASÁRNAP
V: Áraszd ránk Lelkedet. Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

2009. május 31.
Sztl.: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 19-23)
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.”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Milyen békét bizonyít a sebhely Jézus kezén és oldalán?
Mikor tapasztaltam meg Jézus békéjét? Miben különbözik a hétköznapi békétől? Miben azonos?
Mikor ítélkeztem a Szentlélek által? Mikor ítélkeztem lélektelenül?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (1 Sám 3, 3b-10. 19, 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; Jn 1, 35-42)
(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

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás

+ Megérkeztek a megrendelt Szentek Élete kötetek, kérjük a
plébánia irodában vegyék át őket!
+ Pünkösdhétfői a Karizmák ünnepére még 3 hely van kocsiban
jelentkezni lehet a sekrestyében. Indulás 9.00 órakor a
Belvárosi Plébániáról. Visszaérkezés késő délután.
+ A hittan tábor szülői megbeszélése június 7-én, jövő vasárnap
a 10.00 órai szentmise után lesz.
+ A következő Gyermek-Szentmise időpontja június 13. 16.30,
Belvárosi Templom.
HETI MISESZÁNDÉKOK
31. (v)

10.00 nincs Szentmise!!!
11.30 † László
3. (sze) 19.00 † Magdolna
+ A héten
Kereszteltük: Neves Annát és Neves Dorottyát.
Esküdtek: Peerger Katalin és Putz Miklós.
+ Bérmálkozóink: Bálint Domonkos József, Chalupa Máté,
Erdei Evelin, Farkas Csilla, Farkas Gábor, Farkas Gergő,
Fonyódi Zsolt, Girgász Ivett, Horváth Barbara, Huszár
Adél, Koncz Roderik, Kovács Judit Tünde, Kovácsné
Földesi Mária, Lengyel Gergő, Mézes Melinda, Nagy
Péter, Nikodém Éva Hajnalka, Palkó Gábor, Pausz Tamás
Pál, Soós Georgina, Szirányi Viktória, Tapuska Richárd,
Tillman Barbara, Turza Pál Gergely, Veszter Sára, Vida
Anita és Wild Gergely.
Meghívó
A Kispesti Jézus Szíve templomba várják a kedves híveket a X.
Országos Szeretetláng ima-találkozóra 2009. június 6-án. A
szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros celebrálja.

Pünkösd
Az egyház három legnagyobb ünnepének egyike a Pünkösd.
Amit Krisztus Urunk halálával és feltámadásával megszerzett,
azt most osztja ki a hívők számára a Szentlélek. Ünnepeljünk,
hogy megjelent az apostoloknak és erőt adott nekik ahhoz, hogy
tovább hirdessék Jézus tanítását.
A pünkösd görög szó, annyit jelent, hogy ötvenedik, azaz a
húsvét utáni ötvenedik napot követő vasárnapon ünnepeljük.
Hogy mióta, konkrét időpont nem áll rendelkezésünkre.
Eredetileg hálaadó ünnep volt az ókorban a sikeresen befejezett
aratásért. Annak idején zseng napnak hívták, mert hálaadásként
Istennek áldozták fel az aratás zsengéjét. Annyi biztos, hogy már
olvasható volt a II. századból származó „Epistola apostolorum”
soraiban a pünkösdről. A III. században a teológus Origenes,
valamint az alexandriai katekéta iskola vezetőjén kívül
Tertulianus karthagói író, ókeresztény teológus is megemlékezik
róla. Annak idején ezen ünnep előtt, vagy húsvét után volt a
keresztelési szertartás. A megkereszteltek fehér ruhát öltöttek, s
innen származtatható a fehér vasárnap.
Az elmúlt évszázadok során különféle népszokások alakultak ki
a pünkösdi ünnepekhez kapcsolódóan. Ilyen szokás volt az
úgynevezett pünkösdi király választása. Valamilyen játék, vagy
verseny győztesének kijáró megtisztelő cím volt. Hazánkban a
XVII–XVIII. században a huszárok körében rendeztek különféle
lovas játékokat, s a győztes jogosult volt a megtisztelő címre
bizonyos ideig. Ezzel a címmel olyan kiváltságok is együtt
jártak, hogy a cím viselője bármelyik lakodalomra, ünnepségre a
meghívottak között lehetett.
Egy másik szokás a pünkösdölés. Főleg a XIX. században
terjedt el, hogy lányok kisebb csoportban (4-5 fő) házról házra
jártak a faluban, minden házba bebocsátást kértek, és
versmondással, énekkel, tánccal köszöntötték a ház lakóit,
akiktől ezért különféle adományt kaptak.
Egyes helyeken ilyenkor került sor a „fadöntésre”. A május
elsején állított májusfákat ilyenkor döntötték le.
Erdélyben az a hír járja, hogy ha ilyenkor esik az eső, különösen
jó termés várható.
Holop Géza

Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Zarándoklat
Zarándoklatot szervezünk ismét Márianosztrára.
Indulás 2009. június 6.-án, szombaton 7:40-es visegrádi busszal.
Délben Szentmise Márianosztrán.
Ezután ebéd a Hangulat Étteremben. (menü 540 Ft)
Költségek: utazás+ebéd
Kérem, hogy az ebéd igényét a 06 (20) 92-59-363-as telefonon
az esti órákban jelezzék.
15 éves a Karitász Bajóti régiója.
2009. május 23-án szép, verőfényes napos népes sereg
gyülekezett az Esztergom Vízivárosi templom előtt. Sokan
megcsodálták a tömeget, hiszen mindenkin az egyen sál, és
kitűző jelezte, hogy egybetartozunk.
A templom megtelt. Reményeinket felülmúlva sokan jöttek el a
csoportokból, szép számmal vállalták a jelenlétet a meghívottak
is. A települések polgármesterei vagy képviselőjük, az atyák,
ahol a karitász csoport működik. A budapesti karitász központtól
is szép számmal tisztelték meg hálaadó ünnepünket.
A hálaadó szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros úr celebrálta. A
szentmisén közreműködött a Vízivárosi kórus, az orgonánál Dr.
Ungárné Soós Mária játszott. Bíboros úr köszöntőjében kiemelte
a hely jelentőségét, hiszen 15 éve, ebben a templomban volt a
Zsinat, ahol elhatározták, hogy meg kell erősíteni a plébániákon
működő karitász munkát. Éppen ezért örömmel köszöntötte a
régiót, hogy aktív munkával 15 évet, ilyen nagy létszámmal
tudunk ünnepelni. Homíliájában a bíboros úr Boldog Apor
Vilmos vértanú püspökről emlékezett meg, akinek élete
vértanúságon túl a szolgáló szeretetnek is igaz példája.
A szentmisében megújítottuk fogadalmunkat, hogy munkánkat,
mint a karitász csoport tagjai, a rászorulók javára fordítjuk,
reményt és vigaszt viszünk a szenvedő, szükséget szenvedő
emberhez. Sor került az Erzsébet-díj átadására is, amit ebben az
évben a Gyermely-i Karitász vezetője Fülöp László és felesége
Margitka kapott. Nagyon szép méltatást hallottunk munkájukról,
majd a bíboros úr átadta a díjat.
A mise után a Szent Adalbert központban került sor a csoportok
munkájának bemutatására. Erre a 15 éves évfordulóra szép kivitelű, fényképekkel ellátott album került összeállításra, mely magában foglalja a régió és külön-külön a csoportok bemutatkozását is.
A beszámolók után Tardos polgármestere, Csabán Béla úr kért
szót. Meglepetés volt, hogy milyen jól látja a karitász munka
jelentőségét, hogy értékeli az emberek felé irányuló
szeretetszolgálatot. Jó volt hallani mindezt egy olyan embertől,
aki nem a karitászban tevékenykedik, de feltehetően a hallott
gondolatok alapján maga is így él, és támogatja a
szeretetszolgálat munkáját.
Écsy Gábor karitászigazgató köszöntőjében elmondta, hogy jó volt
látni, nem csak hallani a beszámolókat. Jó érzés a hálaadásért,
mert a beszámolók bizonyították a végzett munkát, amit a jövőben
még nagyobb elkötelezettséggel, hozzáállással végezzünk.
A csoportok alapító vezetőinek elismerő oklevelet adtak át –
csoportunktól Tóth Györgyné Kati kapott.
Végül Bíboros Úr zárszava következett: Szemmel látható volt a
nap folyamán a szeretet megmutatkozása. Ahol Karitász működik,
hozzájárul a közösség építéséhez. Isten áldását kérte a régióra, a
csoportokra, azok munkatársaira. Örült, hogy ilyen szép,
hangulatos hálaadással egybekötött ünnepségen vehetett részt.
Kiosztásra kerültek az emlékfüzetek és emlékplakettek, majd
kezdetét vette az Agapé.
Ahhoz, hogy ez a hálaadó ünnepség ilyen szépen és rendben
lefollyék szükség volt Ferenczy Éva, Szóda József, felesége
Annuska és Nyúlné Éva odaadó, fáradságot nem kímélő
munkájára. Köszönjük szépen!
Megállapíthattuk, hogy jó dolog ilyen szerető közösséghez
tartozni és abban tevékenykedni.
Galambosi Lajosné
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Nagy izgalommal és kíváncsisággal vártam ezt a szombatot,
mivel kis csapatunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra készült.
Gyönyörű napra ébredtünk. 7.40-kor gyülekeztünk a
buszpályaudvaron. Rövid buszozás után áthajóztunk révvel
Nagymarosra, ahol egy-egy frissítő elfogyasztása után, közösen
átsétálunk a templomkertbe, az események színhelyére.
9 órakor reggeli imát mondtunk Papp Zoltán atya vezetésével.
Közben Plébános atya is csatlakozott hozzánk. 10 órától főelőadást mondott Fábry Kornél atya, meglepően könnyed, humoros
stílusban. Még egy kis közös tánccal is felpezsdített bennünket.
Nem gondoltam volna, hogy ma még "cha-cha-cha"-zni is fogok.
Kornél atya sokat mesélt utazásairól, régi élményeiről. Megtudhattuk, hogy élete során sokszor került nehéz helyzetbe, de a Jó Isten
segítségével mindig megtalálta a kiutat. Így tudatosította mindnyájunkban, hogy soha nem szabad feladni, mindig van remény, hiszen az Úr velünk van.
Némi technikai hirdetések után fakultációs programok
következtek: Lehetett beszélgetni a főelőadó Fábry Kornél
Atyával. Alkalom adódott a Keresőkkel való találkozásra
Kerényi Lajos atya segítségével. Részt vehettünk "Meddig
éljünk a Földön? - Felelősségünk a teremtett világért" címmel
Nobilis Márió atya előadásán. Aki Biblikus fakultációra vágyott,
az a Református Templomba igyekezett Dr. Harmai Gábor
Atyához. Közülünk néhányan ezt a lehetőséget választottuk.
Nem csalódtunk, hiszen érdekfeszítő, a témát minden oldalról
megközelítő előadást hallhattunk. Tudományosan, de mindenki
által érthető módon beszélt a Bibliáról. Előadások után
ebédszünet következett, ahol lehetőség nyílott beszélgetésre is.
Folyamatosan lehetett gyónni. Ezután Szentségimádás, majd 16
órától Szentmise következett Dr. Beer Miklós Püspök Atyával.
Nagyon kellemes volt ez a nap. Jól esett katolikus fiatalokkal
együtt lenni, velük dicsérni az Urat. Hitünkben megerősödve és
a sok jó élménnyel feltöltődve tértünk haza.
Köszönöm a Jó Istennek, hogy ilyen csodálatos élményben
lehetett részem.
Tapuska Richárd

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.
+ Köszönjük szépen az 3-as csoportnak a takarítását, a jövő
héten a 4. csoport segítségét kérjük.
+ Rózsafüzér titokcsere lesz szombaton a szentmise előtt.
HETI MISESZÁNDÉKOK
31. (v)
3. (sze)
5. (p)
6. (szo)
7. (v)

18.30 Elsőáldozás
18.00
––
18.00
––
18.00
––
18.30 † Mihály és † Magdolna szülőkért és
† Mária testvérért

+ A héten temettük: Góra Lászlót.
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

