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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
ÚRNAPJA
V: Boldog Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.

2009. június 14.

Sztl.: Zsid 9, 11-15

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 14, 12-16. 22-26)
A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): „Mit akarsz,
hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?”
Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek
őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát
tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A
tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát.
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd
fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely
sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten
országában.”
Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.
Elmélkedéshez
• Mit akar hangsúlyozni az evangelista azzal, hogy Jézust a kínszenvedése előtti este ennyire az események föltétlen irányítójának
mutatja be? Mit jelent számomra ez az üzenet?
• Kikkel, és hogyan kötöttem életemben szövetséget?
• A szentséggé átváltoztatott bor után Isten Országának a bora következik. Mennyiben lesz az új bor? Mi az, aminek még el kell jönnie?
• Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Jób 38, 1. 8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41)
(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

14. (v)
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20. (szo)

10.00
17.30
19.00
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élő Viktória
† Gerendás Ferenc
† Julianna
† Rozália
† Ferenc

+ A héten
Temettük: Szontág Józsefet.
Kereszteltük: Haas Dávidot és Csatai Viktória Hajnalkát.
+ A mai napon, 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.

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
(In)fallibilitas
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az utóbbi hetek Harangszóiban
több elgépelésből adódó téves adat, helyesírási hiba került.
Bocsánatot kérünk ezekért.
A testvéri figyelmeztetést köszönjük, bízunk benne, hogy
ezentúl nagyobb odafigyeléssel és pontossággal tudjuk végezni
sajtószolgálatunkat.
Szerkesztőség
Könyvajánló
Lelkes hazaszeretetet örököltem, s ezt a következőképpen
értelmeztem: magyar az, aki magyarnak vallja magát; aki a
hazát, a magyar történelmet sajátjának érzi. Népünk
fennmaradásának egyik magyarázata az erős gyökérként működő
magyar történelmi lét, s ebbe oltódunk bele. A vérségi kötelék,
az etnikai hovatartozás a világ sokszínűségének sajátos
megnyilvánulása, de nem engedhető meg, hogy pusztán ez
megelőzze a mi tudatos, személyes, lelki-szellemi
választásunkból következő önazonosságunkat – mondja életrajzi
vallomásában Beer Miklós, váci megyéspüspök.
Megjelent Beer Miklós püspök atya könyve a Szent István
Társulat Pásztorok sorozatában. A könyv 2000 Ft-ért
megrendelhető a sekrestyében vagy a plébánián.
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Belvárosi Harangszó

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye újmisései
Kelemen Imre
1981-ben születtem Budapesten, Zuglóban, s azóta is ott lakom
szüleimmel és két öcsémmel együtt. Hálás vagyok Istennek azért,
hogy olyan családban nőhettem fel, ahol a sok szereteten és
gondoskodáson kívül a hit alapjait is megkaptam szüleimtől:
közösen imádkoztunk, együtt mentünk vasárnaponként a Bosnyák
téri, Páduai Szent Antal templomba, s kiskoromtól kezdve elvittek
hittanórákra is. 1991-ben ministrálni kezdtem. Ez nagyon nagy
örömmel töltött el, hiszen így tevékenyen bekapcsolódhattam a
liturgiába, ami azt jelentette számomra, hogy közel lehetek
Istenhez, aki szeret engem, másrészt pedig egy remek csapatba
kerültem, ahol megtapasztalhattam, hogy jó dolog közösségben
lenni. A sok beszélgetés, lelki program, kirándulás és tábor nagy
hatással voltak rám, s megerősítették bennem azt az érzést, hogy
az Egyház él és működik, s egy mai fiatal is megtalálhatja benne a
helyét. Emlékszem milyen nagy hatással volt rám az az egyszerű
dolog, hogy a plébánia épülete mindig nyitva állt előttünk, fiatalok
előtt, s szinte bármikor bemehettünk. Úgy éreztük, hogy a plébánia
a második otthonunk.
Gimnáziumi tanulmányaim vége felé merült fel bennem először
komolyan a papság gondolata, de ezt akkor még elnyomta bennem
a félelem és a család iránti vágy, ezért a Zsámbéki Katolikus
Tanítóképző Főiskolára jelentkeztem, s ott négy év alatt
elvégeztem a tanító és a hitoktató szakokat. Eközben azonban
egyre erősebben éreztem Isten hívását a papságra, amit végül már
nem tudtam elhessegetni, s komolyan döntenem kellett. Sokat
imádkoztam és beszélgettem atyákkal, míg végül ki tudtam
mondani az igent arra, hogy egész életem Istené legyen.
2003-ban kezdtem meg papságra való készületemet Esztergomban, a
szemináriumban, ahol nagyon szerettem lenni, de azt is meg kellett
tapasztalnom az évek során, hogy az egyszer kimondott igent újra és
újra meg kell erősítenem. Szerencsére Isten mindig átvezetett a
nehézségeken, sőt, ajándékaival segített is az úton. Tavaly májusban
Székely János püspök atya diakónussá szentelt. Ezt követően féléves
diakónusi gyakorlaton voltam Kelenföldön, a Szent Gellért
Plébánián, most pedig elérkezett az a nagy pillanat, amit
évfolyamtársaimmal együtt már nagyon vártam. Köszönöm szépen
mindenkinek az eddigi imádságait, s kérem, imádkozzanak továbbra
is értem, hogy Istennek jó munkatársa lehessek!
Lukács József
1984. április 5-én születtem Budapesten. Az Úr hívását 9 évesen
hallottam meg először. A családunk alapvetően nem volt
vallásos, de a Gondviselés úgy irányította életünket, hogy
megismertük Jézus Örömhírét.
Attól kezdve nap, mint nap jártunk hárman – édesanyám, öcsém és
én – a szalézi közösség megyeri templomába. Együtt jártunk a
hittanra, lettünk együtt elsőáldozók. Ekkor fogalmazódott meg
bennem a papi hivatás gondolata. Megismertem Don Bosco életét,
ami igen nagy hatást tett rám. Egyre biztosabban éreztem, hogy az
Isten a fiatalok nevelésére hívott meg. Így készültem gimnazista
koromig. Még általános iskolás voltam, amikor egy tragédia
történt a családunkban: az Úristen szólította az édesanyámat, aki
nem volt még 38 éves. Nagyon megviselt bennünket. Ezek után a
szalézi közösség vezetett tovább a hivatás útján. A Jó Isten ekkor
is megmutatta gondviselő szeretetét.
Az általános iskola befejezése után a hittanár osztályfőnököm
buzdítására Vácra mentem, a piaristákhoz. Igazi lelki vezetőre találtam, a piarista szerzetes osztályfőnököm személyében. Ebben az
időben ismertem meg az egyházmegyés papok életét, miután kapcsolatba kerültem az Örökimádás templom igazgatójával, és ekkor
lettem tagja a Mária Légió nevű mozgalomnak, aminek keretében
lehetőségem nyílt a konkrét szociális munkára is a kórházakban,
szociális otthonokban. Megfogalmazódott bennem a gondolat,
hogy egyházmegyés papként minden korosztályban kell, hogy
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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Krisztust szolgáljam. Ezt a lelki atyámmal két éven keresztül
komolyan átimádkoztuk, de mielőtt a gimnáziumot befejeztem
volna, egy kérdést tett föl nekem: akarom-e Krisztust a kereszten
átölelni, és akarom-e így követni Isten hívását? Ekkor mondtam ki
az Igent. És így végül, az Isten hívását követve jelentkeztem az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe. Féléves diakónusi gyakorlatomat Budapesten, a pestszentlőrinci főplébánián töltöttem. Hálát
adok az Úrnak, hogy életem jelentős pontjain megmutatta azt az
utat, amin járnom kell. Kérem a Testvéreket, hogy imáikkal ezután
is támogassanak, hogy Istennek jó szőlőmunkása legyek.
Păduraru Iulian
1983-ban születtem Moldvában, Dioszin községben. Öten voltunk
testvérek és azt mondhatom a családomról, hogy a szereteten és a
gondoskodáson kívül a hitre is neveltek szüleim tanításukkal és
életpéldájukkal. Elsőáldozó és bérmálkozó is szülőfalumban
lettem, s az általános iskolát is ott végeztem. 1998-ban kezdtem el
a középiskolát Onesti városban. Egyházi iskolába szerettem volna
járni, de ez nem valósult meg, mivel kevesen jelentkeztünk, így
egyházi osztályt nem tudtak indítani, s állami iskolába kerültem.
2002 júniusában érettségiztem. Ez év szeptemberében szereztem
egy ösztöndíjat Magyarországra és október elején már a Balassi
Bálint Intézetben kezdtem ismerkedni a magyar nyelvvel. Sikeres
vizsgáim következtében a Rejtő Sándor Főiskolának a hallgatója
lettem a mérnöki, könnyűipari karon. Mindezt meg kellett
szakítanom, mivel tudatában voltam annak, hogy nem ez a
hivatásom.
2003 szeptemberében felvételt nyertem az Esztergomi
Szemináriumba és azóta itt készültem papi hivatásomra. Igaz,
már kisgyermekként megéreztem az Úr hívását, amit igyekeztem
követni is. A hivatásomban sokat segítettek a szüleim akkor is,
ha távol voltak, valamint tanáraim és a szerzetes atyák, akik
igyekeztek nem csak tanítani bennünket, hanem nevelni is. Most
az új út kezdetén II. János Pál pápa buzdító szavait választottam
jelmondatul, hogy: „Ne féljetek”, mert ez a küldetés nem
embertől származik, hanem a Szentlélek műve.

SZENTGYÖRGYMEZŐI MELLÉKLET
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 1-es csoportnak a takarítását, a jövő
héten a 2. csoport segítségét kérjük.
+ A nyári szentjánoskúti szentmisék megkezdődtek. Szeptemberig
minden vasárnap 11.15 szentmisét tartunk.
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+ A héten temettük: Bőhm Józsefnét.
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

