XIII. évf. 26. szám
Olv.: Ez 2, 2-5

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
V: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

2009. július 5.
Sztl.: 2 Kor 12, 7-10

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 6, 1-6)
Abban az időben:
Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket
kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És
megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát,
csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

•
•

•
•

Elmélkedéshez
Kiknek milyen témákban adok hitelt? Mire alapul az illetők tekintélye? Kiknek miben nem adok hitelt, és milyen alapon?
Kik előtt és milyen témákban van nekem tekintélyem? Miben szeretném, ha több hitelem lenne? Mikor élem meg
igazságtalanságnak, és mikor élem meg természetesnek, ha nincs hitele a mondanivalómnak? (A kvantumelméletről pl. nem tudnék
túl hitelesen beszélni.)
Mire alapul Jézus tekintélye előttem? Van-e, amiben nem adok neki hitelt?
Milyen kérdéseket tennék föl a jövő heti szentírási olvasmányok kapcsán? (Ám 7, 12-15; Ef 1, 3-14; Mk 6, 7-13)
(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

+ Ma van a Péter-fillér gyűjtés, amellyel a Szentszék működését
támogathatjuk.
+ Mély megdöbbenéssel és szomorúsággal értesültünk Baánné
Erzsébet hirtelen haláláról. Erzsikét a plébánia saját
halottjának tekinti, ezért temetése után, amely kedd 11.00
órakor lesz a Belvárosi Temetőben, 12 órakor külön
szentmisében emlékezünk meg róla.
+ Édesapámért mutatom be gyászmiseként a szerda 19.00 órakor
kezdődő Szentmisét. Ezúton köszönöm meg a nagy számú
részvétnyilvánítást, amit kaptam.
+ Egyházközségi képviselőtestületi ülés lesz hétfőn 18.00
órakor.
+ Plébániánk következő közösségi szentségimádása július 11-én
szombaton 15.00 órától lesz.
+ A Biblia igazsága című műsor stábjának első találkozása
augusztus 12-én szerdán 17.00 órakor lesz. Kérem, akik többkevesebb rendszerességgel szabaddá tudják tenni magukat
szerdánént 17.00 és 18.00 óra között Isten Igéjének
hallgatására és hirdetésére, azok már előzetesen jelentkezzenek
nálam. Felhívásommal a testvér plébániák papjai, hitoktatói és
hívei felé is fordulok.
HETI MISESZÁNDÉKOK
7. (k)
8. (sze)
11. (szo)
12. (v)

12.00
19.00
19.00
19.00

† Erzsébet
† László
† Gyula
betegekért (beteglátogatók miséje)

+ Az elmúlt két hétben
Esküdtek: Páncél Ivett és Zink Tamás, Lengyel Tamás és
Csatai Viktória Hajnalka.
Temettük: Kocsis Jánost, Hégli Sándort, Csonka Flóriánt,
Kostyál Andrást és Dobri Sándort.
+ Egy éve
Kereszteltük: Szigeti Hajnalkát, Karácsony Erikát, Bánzi
Herminát, Keil Elízt, Mezey Zitát, Bohner Daniellát,
Bukovics Kamillát, Mázsi Laurát, Tóth Dórát, Erdei
Vivient, Rehovics Katalint, Kátai Miklóst, Lakatos Petrát
és Kiss Katát.
Házasodtak: Tublinger Zoltán és Révay Krisztina, Kovács
János és Bauer Andrea.
Temettük: Meszes Ferencet, Jákus Gusztávnét, Oláh
Gyulát, Moldován Lászlónét, Horváth Gézát, Szűcs Pált,
Bodnár Sándort és Ágfalvi Mihályt.
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
Meghívó
Az Óbudai Kamarazenekar július 27. és augusztus 3. között
szakmai edzőtábort tart Esztergomban. Augusztus 2-án az esti
mise után 20 órakor rövid hangversenyt ad az EsztergomBelvárosi Plébániatemplomban.
Műsorán Vivaldi, Bach, Mozart, valamint magyar szerzők művei
szerepelnek.

Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

RIP Bán István Józsefné Erzsébet
Felejthetetlen halottunk, Bán István Józsefné, mindenki
Erzsikéje 1948. július 15-én született Vácott.
Hívő katolikus szülők gyermeke volt, akik rendszeres hitéletre, a
Jó Isten szeretetére és követésére nevelték lányukat. Édesapja
fuvaros, édesanyja gyári munkásnő volt. Szerényen, de
szeretetben éltek.
Vácon járta ki iskoláit, majd érettségi után az ottani
Postahivatalban kezdett el dolgozni. Lelkiismeretesen, legjobb
tudása szerint végezte el a rábízott munkát. Kedvességével,
mindenkin segítő szándékával hamar kivívta kollégái és főnökei
szeretetét. Nem csoda, ha fájó szívvel engedték el, amikor
férjhez ment és Esztergomba került 1971-ben. Élete párjában
olyan hű társra talált, akivel maximálisan egymás támasza
voltak, akit minden körülmények között szeretett, tisztelt.
Házasságukat, közös életüket a Jó Istenbe vetett hit hatotta át.
Rendszeresen jártak misére, buzgón imádkoztak és bíztak
Jézusban, a Szűz Anyában. Hitüket és a Jó Isten iránti
tiszteletüket átadták gyermeküknek, Orsinak, akit vallásosan
neveltek és Istenünk iránti buzgó szeretetre bíztattak.
Erzsikének Esztergom lett az otthona. Itt élt, dolgozott a helyi
Postahivatalban. Mindenki nagyon szerette, hiszen a kollégákkal
és az ügyfelekkel is kedves, segítőkész volt. A ledolgozott 38 év
munkaviszony alatt a postai munka több területét kipróbálta és
mindenhol helyt állt és igyekezett maximálisan jól ellátni
feladatát. Nagy öröm töltötte el szívét, amikor 1995-ben
megszületett unokája, Ricsi. A kisfiú szeme fénye volt, élete
értelmét találta meg benne. Akkor sem veszítette el Jézusba
vetett bizalmát, amikor 1999-ben elhunyt férje. Az élet
viharában megedződött és minden problémával szembe nézett.
Családja támasza és legfőbb segítsége volt. Miután nyugdíjba
ment, plébániai munkatárs lett. Hétfőn és kedden teljesített
szolgálatot és hamar elsajátította ezt a feladatot is. Könnyen
beilleszkedett ebbe a közösségbe is. Bájával, magávalragadó
egyéniségével egy-kettőre kivívta mindenki szeretetét és
tiszteletét.
Mindnyájunkat mellbe vágott halálhíre, ami nagyon hirtelen jött
és mai napig is felfoghatatlan. Nagy űrt hagyott maga után és
mindnyájunknak hiányozni fog
Imádkozzunk lelke üdvéért és őrizzük meg emlékét szeretettel.
Bán Orsolya
Erzsikét, mint a plébánia munkatársát, a plébánia papsága és
munkatársai saját halottjuknak tekintik.
Végső búcsút 2009. július 7-én 11 órakor veszünk tőle a
Belvárosi Temetőben, majd 12 órakor kezdődik a gyászmise érte
a Belvárosi Templomban. Nyugodjék békében!
Harmai Gábor plébános
A Szentatya jóváhagyta Meszlényi Zoltán
vértanú püspök boldoggáavatását
A Szentatya július 3-án fogadta Angelo Amato érseket, a
Szenttéavatási Kongregáció prefektusát, aki előterjesztette a
Kongregáció által elismert boldoggá, illetve szentté avatandók
névsorát. Közöttük szerepel Meszlényi Zoltán esztergomi
segédpüspök is. A hivatalos szentszéki közlemény szerint a pápa
felhatalmazta Amato érseket a nevek nyilvánosságra hozatalára.
A boldoggáavatás időpontjáról a későbbiekben döntenek. Erdő
Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
2008. június 11-én, az általános kihallgatáson nyújtotta át XVI.
Benedek pápának az 1951-ben vértanúhalált halt Meszlényi
Zoltán esztergomi segédpüspök boldoggáavatási eljárásának
positióját, vagyis végleges összefoglaló dokumentumait.

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Még nem késő megnézni Marc Chagall kiállítását
Esztergomban, a Balassa Iskolában!
Megkésett – ámde személyes – programajánlat
Amikor Rómában tanultam, idősebb társaim figyelmeztettek,
hogy mindent az első évben kell megnézni, mert amit az ember
az első évben nem néz meg, arra később sem kerít sort. Akkor
igyekeztem megszívlelni a bölcs tanácsot, de most majdnem
lemaradtam Marc Chagall kiállításáról, pont azért, mert az első
héten nem néztem azt meg.
Július 15-ig van nyitva, ezért még nem késő. A kiállítás gerincét
a művész bibliai, ószövetségi ihletésű litográfiái adják, és merem
mondani, hogy legtöbbjük rajzolt prédikáció.
Érdemes akár Szentírással a kezünkben elmenni, és elolvasni
azokat a történeteket, amiket a művész illusztrál. Mózesről és
népéről, ill. Mózesről és Istenről nagyszámú, élettel teli rajz
szól. Ugyanígy Dávid királyról, Ruthról, és sok-sok más
ószövetségi figuráról. Élettel telnek meg azok a történetek,
amelyekről sokszor azt gondoljuk, távol vannak tőlünk,
keresztényektől. Egy különösen kifejező festmény elmondja,
hogyan lett Betsabé paráznaságából és Dávid bűnös
leskelődéséből két ember mélyen összeforrott szerelmes
egysége. De ugyanígy beszél, tanít szinte az összes rajz.
Van azért nem csak biblikus téma, így pl. rögtön a bejáratnál egy
cirkuszi sorozat fogad bennünket, ami a cirkuszi játékok örök
varázsát idézi föl. El lehet gondolkodni Párizs titkán is, amit a
Notre Dame és az Eiffel torony egymás mellé tett rajza
szimbolizál.
Érett, átelmélkedett, de nagyon emberi, szerethető, gyakran
humoros festészet Marc Chagallé, érdemes vele megismerkedni.
Harmai Gábor

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-kor 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

