XIII. évf. 25. szám
Olv.: Jób 38, 1. 8-11

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
V: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.

2009. június 21.
Sztl.: Kor 5, 14-17

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 4, 35-41)
Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.'' Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust
magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában.
Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében
egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?'' Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és
ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!'' A szél elállt, és nagy csendesség lett.
Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?'' Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki
lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?''

•
•
•
•

Elmélkedéshez
Életem mely szakaszával állítható párhuzamba az a jelenet, hogy vihar van és Jézus alszik?
Hogyan ért véget a vihar, hogyan tapasztaltam meg Jézus segítségét?
Mit tanultam az esetből Jézus hatalmával kapcsolatban?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Bölcs 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7. 9. 13-15; Mk 5, 21-43)
(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

23. (k)
17.30 János
26. (p)
19.00 † Ágnes és † László
27. (szo) 17.30 † László és † Olga
19.00 † Ferenc
28. (v)
10.00 Temlpombúcsú
+ A héten
Kereszteltük: Sámson Lilit és Kosztankó Péter Ferencet..
+ 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
Napközis Tábor
Plébániánk napközis tábort szervez 2009. július 6-10-ig (HétfőPéntek). Minden nap 8-15 óra között lesznek a foglalkozások.
Jelentkezni Hamza Áginál (06/20-823-28-27), vagy a plébánián
lehet.
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.

Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

A szentáldozás rendje
Egyházunk kiemelt törekvése napjainkban, hogy az Eucharisztia
szent mivoltát hangsúlyozza. Ezért éppen pedagógiai
szempontból rendkívül indokolt, hogy minden más szép gesztust
vagy szentelményt ettől elkülönítve végezzünk. Ezt kívánja az
igazi és teljes lelkipásztori szeretet.
Az alábbiakban megismétlem a 2004-ben megjelent előírást,
nyomatékosan kérve, hogy azt ismertessék és értessék meg a
hívekkel, és maguk is ügyeljenek annak betartására.
- Szentáldozáshoz csak azok jöjjenek aki, akik áldozni fognak
(Római Misekönyv, Typis Poliglottis, Vaticanis 2002. Általános
rendelkezés, 160. pont). Az egyedül helyükön még nem
hagyható kisgyereket a szülők természetesen magukkal
hozhatják.
- A szentáldozás más liturgikus, paraliturgikus vagy udvariassági
cselekményekkel való összetévesztésének elkerülése végett, II.
János Pál pápa „Ecclesia de Eucharistia” kezdetű enciklikája
értelmében – fontos, hogy a szentáldozásra készülő gyerekek
részére – ahol ez szokás – kis keresztet vagy áldást ne az
áldoztatással vegyesen, az áldoztató papot az Úr testének
folytonos letételére kényszerítve adjuk, hanem – ha ez egyáltalán
valahol szokásban van – esetleg a szentmise végén külön.
- A Szentatya nyomatékos tanítása szerint az úgynevezett
családias hangulat kedvéért nem szabad elhomályosítanunk a
szentmiséken a legszentebb Eucharisztia semmi mással nem
összehasonlítható méltóságát.
- A kézből áldoztatással kapcsolatban tanítsuk a híveket
rendszeres időközönként arra, hogy tenyerükből trónust
formázva, tisztelettel tartsák kezüket a szentáldozáskor, és
Krisztus testét még ott, az áldoztató pap szeme láttára vegyék
magukhoz. (Ennek szükségessége eddig is elő volt írva. Most az
Istentiszteleti Kongregáció 2004. április 23-án kiadott
instrukciója külön is hangsúlyozza.) Semmi esetre sem szabad az
Eucharisztiát kezükben elvinniük.
Zarándokúton Márianosztrán
A „földi zarándokútját járó” egyház tagjai ősidők óta szintén
jelképes vándorlásként értelmezik életüket a megszületéstől az
evilági és túlvilági léten keresztül az üdvözülésig. Ábrahám,
Mózes és maga a választott nép számára ugyancsak alapvető
élménynek
számított
a
hit
és
a
helyváltoztatás
összekapcsolódása. A rendszerváltás ideje óta hazánkban is
örvendetesen megszaporodtak a zarándoklatok, melyek
keretében kisebb-nagyobb csoportok kegyhelyeket keresnek fel
imádságos
lélekkel. Egyházközségünk tagjai nemrég
Petőfiszállás-Pálosszentkúton jártak hasonló úton (Dobai
Péterné szervezésében), gyalogos zarándoklatokat pedig Kuti
István vezet rendszeresen: Pünkösd szombatján például
Pilisszántóra, Pünkösd ünnepén pedig hagyományosan
Pilisszentlélekre. Ugyancsak a katekumen közösség tagjának
köszönhetően indult egy csoport június 6-án a Börzsönyben lévő
kegyhelyre, Márianosztrára is.
Ezen a zarándoklaton most kevesebben vettek részt, mint ősszel,
de Párkányból egyre nagyobb arányú érdeklődés tapasztalható.
Ez alkalommal már egy fa kereszt haladt a csoport élén, s aki
egy-egy szakaszon vitte, annak „belekapaszkodva” valóban
könnyebbé vált a gyaloglás a meredek, helyenként köves
terepen. Az útvonal a hagyományoknak megfelelően alakult:
Szobtól a régi nosztrai úton haladtunk a tavaly ismét ledöntött
Sukola-kereszt mellett, odafelé most az örvendetes olvasót, a
visszaúton a világosság rózsafüzért imádkozva. Felszentelt pap
ezúttal nem kísérte a zarándokokat, de Márianosztrán Borsos
József pálos atya fogadott minket, majd pedig bevárva a
Budapestről érkezőket szentmisét mutatott be számunkra. A
szentbeszédben József atya a kánai menyegző példáján a
krisztusi szeretetre és Szűz Mária útmutatása (Tegyétek azt, amit
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

mond!) jelentőségére hívta fel a figyelmet. – A szentmise és az
azt követő ebéd ideje alatt azután lehullott a minket fenyegető
csapadék is (hiszem, hogy ez sem volt véletlen), így aki még
bírta, az „száraz lábbal” térhetet vissza a szobi révhez.
Életünk maga is egy zarándokút. Aki viszont gyalogosan szintén
részt venne egy földi zarándoklaton, annak legközelebb a
szeptember 5-én Tokodaltáróról Péliföldszentkeresztre induló út
kínálkozik. Ott találkozunk minden úton lévő, elszánt és
gyalogolni képes hívőnkkel!
I. M.

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 2-es csoportnak a takarítását, a jövő
héten a 3. csoport segítségét kérjük.
+ A nyári szentjánoskúti szentmisék megkezdődtek. Szeptemberig
minden vasárnap 11.15 szentmisét tartunk.
21. (v)
24. (sze)
26. (p)
27. (szo)
28. (v)

18.30
18.00
18.00
18.00
18.30

HETI MISESZÁNDÉKOK
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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

