XIII. évf. 23. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: MTörv 4, 32-34. 39-40

ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
V: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

2009. június 7.

Sztl.: Róm 8, 14-17

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 28, 16-20)
Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre.
Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik:
„Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam
nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
•
•
•
•

Elmélkedéshez
Mit jelent Jézus hatalma? Miben hasonlít a miniszterelnök hatalmához? Miben különbözik attól?
Mit jelent az, hogy Jézus tanítványa vagyok?
Büszkeséggel tölt-e el, hogy az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, azaz megbízottjukként cselekedhetek? Mire terjed ki a
megbízásom?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Kiv 24, 3-8; Zsid 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26)
(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
HETI MISESZÁNDÉKOK

7. (v)
8. (h)

11.30
17.30
19.00
10. (sze) 17.30
12. (p)
17.30
19.00
13. (szo) 17.30
14. (v)
19.00

† László
† Lídia és † József szülők
Julika és családja
† Édesanya
† László
Szentmise után Jézus Szíve körmenet
† Antal
nincs Szentmise

+ A héten
Temettük: Szabó-Czimbalmos Istvánnét.
+ Egy éve
Kereszteltük: Szalkai-Tóth Jázmint, Gasser Tamást, Mezei
Benjamint, Igaz Dánielt, Igaz Richárdot, Igaz Patrikot,
Horváth Boldizsárt, Madarász Vincét, Reményi Pétert,
Horváth Leticiát, Kárász Boglárkát és Huba-Enyedi Zsófiát.
Esküdtek: Gyetvai Balázs és Cseh Judit, Hosvai Zsolt és
Nyerges Tünde, Kiss Zsolt és Menner Judit, Rétki Gábor
József és Fülöp Zsuzsanna.
Temettük: Tóth Istvánnét, Meszes Istvánnét és Pintér
Gyulát.
Rómába megy a Harangszó
Kedves Testvérek! Miként a szent három napban Rómába
mennek a harangok, és a feltámadásig hallgatnak, így a
Belvárosi Harangszó is el-elhallgat.
A nyár folyamán július és augusztus hónapban kéthetente
tervezünk megjelenni.
Szerkesztőség

+ A hittan tábor szülői megbeszélése most közvetlenül a 10.00
órai szentmise után lesz. Sofőrt is keresünk, aki szívesen
segítene a gyermekek le és haza szállításában, aki vállalkozna,
kérjük, vegyen részt a megbeszélésen! Adományokat is
szívesen fogadjunk!
+ Plébániánk következő szentségimádása június 13-án lesz.
Kérjük a csoportok jelentkezését!
+ A következő Gyermek-Szentmise időpontja június 13. 16.30,
Belvárosi Templom.
+ A következő Taize-i imaóra június 13-án, szombaton 18.00
órakor lesz. Részletek a Harangszóban.
+ Jótékonysági koncert lesz a Szentgyörgymezői Temetői
kápolna javára június 13-án 19.00 órakor a Vizivárosi
Templomban. Mindenkit szeretetettel várunk!
+ Plébániánk tanévzáró Te Deum szentmiséje június 14-én
vasárnap 10.00 órakor lesz.
+ Jövő héten vasárnap június 14-én, Úrnapján az esti szentmise
elmarad. Mindenkit hívunk a Bazilikába a 18.00 órakor
kezdődő Úrnapi Szentmisére és körmenetre. A körmenet egyik
oltárát a plébániánk hívei díszítik fel.
+ Jézus Szíve körmenet lesz június 19-én pénteken az esti
szentmise után. Mindenkit szeretetettel várunk, hogy közösen
tegyünk tanúságot irgalmas szeretetéről!
+ Szent Péter és Pál napi búcsúnkat június 28-án vasárnap a
10.00 órai Szentmisében ünnepeljük. Utána közös ebédre,
bográcsgulyásra várjuk a kedves Testvéreket! Kérjük, előre
jelezzék, hogy a családból hányan kívánják vasárnapi
ebédjüket a plébánia közösségével együtt elfogyasztani.
A jelentkezéseket és az ebédre szánt adományokat külön
perselyben gyűjtjük.
+ Az elsőáldozói fényképeket tartalmazó CD-k megérkeztek,
kérjük, a plébánián vegyék át őket.
+ Megérkeztek a megrendelt Szentek Élete kötetek, kérjük, a
plébánia irodában vegyék át őket!
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Belvárosi Harangszó

Taize-i imaóra
Sok szeretettel hívunk mindenkit a nyári szünet előtti utolsó
rendhagyó Taizé imaórára 2009. június 13-án!
Helyszín: Esztergom, Szentgyörgymezei lakópark, Gizella
királyné útja 23/b Farkas család.
Program: - gyülekező, beszélgetés, agapé előkészület 16 órától,
- imaóra kezdete 18 óra
- imaóra után közös agapé
A helyszín megközelítése: a Kopácsy utca végén a feszület
mellett a Duna felé haladva jobbra a második utca. Ha
eltévedtél: 20/775-26-21
Hiszem, hogy nem szerencse volt!
Pünkösd előtti szombaton Klastrompusztáról zarándokoltunk
Pilisszántóra, ahol a csíksomlyói misével egyidőben, azzal egy
lélekben volt mise. A hagyománnyá váló szentmisére már az
ország több pontjáról érkeznek zarándokok. A szerencsés esemény
akkor történt, amikor visszaérkeztünk Klastrompusztára: Kb. 50100 méterre lehettünk a kocsiktól, amikor elkezdett esni az eső.
Már mindenki beült az autóba, amikor - mintha dézsából öntötték
volna - hirtelen felhőszakadás támadt. Vajon szerencse volt ez
valóban? Vagy az égi Gondviselésnek köszönhettük-e, hogy nem
áztunk el komolyabban már a misére tartva?
A másik érdekes jelenség a vasárnap hajnali misén történt
Pilisszentléleken. Aki ott volt 2 éve ezen a zarándoklaton, az
biztosan emlékszik arra, hogy útközben végig körben villámlott
a horizont, de felettünk csillagos volt az ég, a szentmisén pedig
éppen az úrfelmutatásra sütött ki a nap. Vasárnap hasonló
történt. Szentlélekre érve hideg, őszi, ködszitálós idő fogadott. A
mise alatt viszont ragyogóan kitisztult az ég, de röviddel a mise
után visszatért az őszi köd. Mindez olyan gyorsan, hogy akik
elsőként indultak el a romoktól még napsütésben mentek haza,
de aki néhány percet időzött, már az saját szemével láthatta a
köd újbóli leereszkedését. Előfordulhat ez véletlenül?
Mindkét nap megerősített abban, hogy a Gondviselés igenis
segíti az utunkat. Hiszem, hogy ezek nem egyszerű természeti
jelenségek voltak!
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki a zarándoklatokon
részt vett és/vagy segített előkészítésében, lebonyolításában.
Külön köszönöm Kassai Kálmánnak, hogy megtalálta azt a
mogyorófát, amiből a keresztünk készült, és lelkes bíztatásával
nem hagyta, hogy idén kereszt nélkül maradjunk. Ónodi
Sándornak, hogy a mai zarándoklatunk állomásain megerősítő
szavakkal segített mindannyiunkat abban, hogy még nagyobb
hittel és átéléssel tudjuk mondani imáinkat. Kőkúti Lászlónak,
aki nem csak a cserkészeket hozta magával, hanem arra is
vigyázott, hogy a sötétben ne „vesszünk el”. A fiataloknak, akik
újabb reményt nyújtottak jelenlétükkel arra, hogy van folytatás.
És mindenkinek, aki ott volt, mert nélkülük nem csak
„kevesebben lettünk volna”.
K.I.
A Pünkösd számunkra
Pünkösd, az „Egyház három legnagyobb ünnepének egyike”
nemcsak egykor az apostoloknak és korunkban a bérmálkozóknak
fontos, hanem minden hívő számára élő kegyelem forrása lehet. A
Szentlélek megerősítését, lelki megújítását idén mi is mélyen
megtapasztalhattunk kis közösségünkben.
Mint a katekumen csoport tagjai együtt készültünk a bérmás
előtt álló felnőttekkel, hozzásegítve őket a Szentlélek minél
teljesebb befogadásához. Értük és velük együtt kilencedet
imádkoztunk az ünnep közeledtével, amelyet Tóth László és
felesége, Györgyi állított össze. Ugyancsak e házaspárnak
köszönhetően Pünkösd szombatján egy lelki nap keretében
litánián, előadáson, lelkiismeretvizsgálaton és szentségimádáson
vett részt közösségünk a Ferences Szegénygondozó Nővérek
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Kossuth Lajos utcai, nemrég felújított rendházában. Elvonulva a
világtól, eltávolodva a hétköznapoktól sikerült még
személyesebb várakozást ébresztenünk a harmadik isteni
személy és megszentelő kegyelme iránt. Az esti szentmisén és
Pünkösd ünnepén (amikor a város plébániáinak fiataljait együtt
bérmálta meg Erdő Péter bíboros) már megújult, megfiatalodott
lélekkel vettünk részt, osztozva a frissen bérmáltak örömében.
Ezúttal mi is éreztük: „az öröm a kegyelem jele. Aki szíve
mélyéből vidám, aki a szenvedések közepette sem veszítette el
derűjét, az biztosan nincs távol az evangélium Istenétől, Isten
Lelkétől, hiszen a Szentlélek az örök öröm Lelke.” (Joseph
Ratzinger: Jézus Krisztus Istene)
Csoportunk együtt készült és együtt örvendezett a Lélek (újbóli)
eljövetelének. Imádkozunk (és imádkozzunk!) azért, hogy
egyházközségünk minden tagját töltse el és erősítse meg újból a
Szeretet Lelke! Nemcsak most, nemcsak Pünkösdkor, hanem
folytonosan - mindörökké!
Istvánffy Miklós
a katekumen csoport tagja

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
Meghívó
A Városi Szimfonikus Zenekar jótékonysági hangverseny tart
június 13-án 19.00 órakor a Vizivárosi Templomban.
Bemutatásra kerül:
Händel: Dettingeni Te Deum
A hangverseny teljes bevételét a zenekar a Szentgyörgymezői
temetőkápolna felújítására ajánlja fel. Bízunk benne, hogy az így
összegyűlt adományokkal a belső felújítás első fázisát el tudjuk
végezni. Mindenkit szeretettel várunk!
SZENTGYÖRGYMEZŐI HIRDETÉSEK
MISEREND
Szerda, Péntek és Szombat: 18 óra
Vasárnap:
½ 9 óra
Szentjánoskúti Kápolna: Vasárnap ¼ 12 óra
+ Kérjük, olvassák el figyelmesen a túloldalon levő HIRDETÉSEKET
is, hiszen a különféle programokra Önöket is szeretettel várjuk.
+ Köszönjük szépen az 4-es csoportnak a takarítását, a jövő
héten az 1. csoport segítségét kérjük.
+ A nyári szentjánoskúti szentmisék a mai nappal
megkezdődnek. Szeptemberig minden vasárnap 11.15
szentmisét tartunk.
HETI MISESZÁNDÉKOK
7. (v)

18.30 † Mihály és † Magdolna szülőkért és
† Mária testvérért
10. (sze) 18.00 † Bőhm Józsefné Puchinger Mária
12. (p)
18.00
––
13. (szo) 18.00
––
14. (v)
18.30
––
+ A héten
Kereszteltük: Török Bence Rolandot.
Temettük: Putzné Bakos Margitot.
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

