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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP
V: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

Olv.: MTörv 4, 1-2. 6-8

2009. augusztus 30.
Sztl.: Jak 1, 17-18. 21b-22. 27

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)
Abban az időben:
Összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis
mosatlan , kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket
könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más
hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan
kézzel?” Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel engem, ám
a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok
meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”
Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: „Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az
emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből
származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás,
irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.
Elmélkedéshez
• Felebarátaim mely szokásai borítanak ki? Emlékszem-e olyan esetre, amikor valamit valakitől megtanultam elfogadni, noha nehéz
volt? Mi Isten parancsa ezügyben?
• Kiktől fogadok el tanítást? Miért? Kik azok, akiket eleve kizárok, mert olyanok a szokásaik?
• Mi az, amit legjobban szégyellek az életben? Kit zavar még? Vajon mi az, ami Istent a legjobban zavarja bennem? Összhangban
van a kettő?
HIRDETÉSEK
MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12és 19 óra
Kórház Kápolna: Vasárnap 9 óra
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek.
Szerda

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás

+ A Biblia igazsága című műsor stábjának következő találkozása
szeptember 3-án, csütörtökön 17.00 órakor lesz a Szent
Adalbert Központban, és innentől kezdve minden találkozást a
Központban tartunk.
+ Felnőtt hittancsoportot indítunk mindazok számára, akiket
érettebb korban érintett meg a hit titka, és felnőttként
szeretnének megkeresztelkedni, vagy valamilyen szentséget
fölvenni. A következő alkalom kedden lesz 8 órakor, az esti
szentmise után.
+ Ugyanezen a napon, szeptember 3-án, csütörtökön, 18 órakor
engesztelő imaórát tartanak a Bakócz-kápolnában, amelyre
mindenkit szeretettel vár a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének esztergomi csoportja. Homiliát mond és az
imaórát vezeti: Visnyei Lajos protonotárius, esztergomi
kanonok.
+ Veni Sancte szentmisénket a hittanos tanév megkezdésére
szeptember 6-án, jövő vasárnap tartjuk, a 10 órai
szentmisében.
+ A legoptimálisabb miseidőpont megtalálására közvéleménykutatást indítottunk, kérem, a Harangszó alján lévő csíkot
értelemszerűen kitölteni, levágni, és a kitett gyűjtőládába
visszajuttatni szíveskedjenek.
+ A tanévkezdés támogatására 57 350 Ft gyűlt össze a múlt
héten, Isten fizesse meg!

+ Ugyancsak a tanévkezdéshez kapcsolódik, hogy a Katolikus
Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj
elnyerésére. Részletek a Harangszóban, ill. az ott megadott
weboldalon.
+ Most kezdem a Hittudományi Főiskolán az újszövetségi görög
nyelv oktatását, az alapoktól. Délutánonként vannak az órák,
ha valaki a plébániáról bekapcsolódna, szívesen várom.
+ Ugyancsak nagy öröm lenne, ha valaki szívesen belevágna az
orgona kezelésének a tanulásába. Ha van érdeklődő,
jelentkezzen, és átnézzük a lehetőségeket.
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† Sándor
† Etelka
† szülők és testvérek
† szenvedő lelkekért
† Gyula
† Éva
† Ferenc

+ Az elmúlt két hétben
Kereszteltük: Nádler Ádámot és Horváth Vanessza
Alexandrát
Házasodtak: Kurucz Edina és Nádas Roland.
Temettük: Kemenes Lajost, Nagy Bandi Józsefet, id. Szabó
Istvánt, Szőke Józsefet és Resóczky Istvánné Rozáliát.
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Vendégünk volt a Szivárvány és a Bárka Közösség
Plébánosunk egy hónappal ezelőtt a Szivárvány nevű Hit és
Fény közösségnek, majd az elmúlt héten a Bárka közösség egy
csoportjának adott otthont.
A Hit és Fény mozgalomnak aktív tagja a Plébános atya és a
Káplán atya is, azért kerültek látómezőbe a sérült testvéreink és
az őket segítő, velük közösséget vállaló támogatóik.
A két színfolt rendkívülisége elmúlt már, jöttek-mentek, az élet
megy tovább – mondhatja bárki.
Úgy gondolom kedves Testvérek, hogy ez az ismétlődő két
esemény több volt, mint egy-egy szívélyes vendéglátás.
Jelzésértékű e segítségre szoruló, sérült testvéreink csoportos
megjelenése az egyházközségünk hívei számára, üzenetet hordoz
mindannyiunk részére. Egyrészről felhív hálaadásra a Teremtő
Istenünk felé, másrészről eszünkbe juttatja – amit egyébként
tudunk – hogy Jézusunk az embertestvéreinkben, sőt sérült
testvéreinkben még kihívóbban jelenik meg és várja tőlünk:
tegyük a jót velük.
Vajon ki szorul rá legjobban a jótettre, ha nem ők, azok, akikre
Jézusarcú Istenünk rámutatott és mondta: nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
A rászoruló szegény és irgalmat várókért jött közénk Jézus, őket
felemelni. A plébánián folytatott vendéglátói tevékenykedésem
során magam is megtapasztaltam, átéreztem azt a hatalmas
szeretetigényt, amit ők jelentenek közöttünk. Közelebb
kerülésemmel úgy érzem gazdagabb lettem, a megfogalmazhatatlan kegyelem megérintett.
Adja Istenünk, hogy mindannyian építkezzünk az általuk
megjelenített irgalmas Jézusarcú Istenünk közelségében és a
rászoruló, sérült testvéreink Személyi Segítőinek hősies, áldott
példájából.
Jól tudjuk, hogy nemcsak a példamutató Bárka Közösségben,
hanem a környezetünkben is élnek segítségre szoruló
testvéreink, akik felé nem késlekedhetünk a segítés jobbját
nyújtani mi akiknek megadatott erre a lehetőség, csak le kell
győzni a lelki bénaságunkat, gátlásainkat és fel kell oldani
komfortos életünkért való aggódásunkat.
Köszönöm figyelmedet és ráhangolódásodat.
Sági József
E.k. vil.eln.
Megjegyzés
Világi elnökünk személyes érintettségről tanúskodó cikkéhez
kapcsolnám azt a gondolatot, hogy a Hit és Fény közösségbe
bárki bekapcsolódhat a plébánián is: saját közösségünk a
„Kavicsok” – névre hallgat Szent Péter tiszteletére.
Minden hónap utolsó előtti vasárnapján szervezői megbeszélést
tartunk, minden hónap utolsó vasárnap délutánját pedig együtt
töltjük értelmi sérült barátainkkal.
Az együttlét semmi különösebb hősiességet nem igényel, némi
hitet talán igen abban az Istenben, aki mindegyikünknek hitet és
fényt akar adni.
Harmai Gábor

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,



Visszajön Rómából a Harangszó
Kedves Testvérek! A tanév során újra hetenként tervezzük
megjelentetni a Harangszót, de ehhez elengedhetetlenül
szükségesek a cikkeik.
Heti lapzárta szerda este van. Kérjük, számoljanak be a
közösségeiket érintő eseményekről, a plébánia egészét érintő
tudnivalókról, érdekes kulturális programokról; érezzék, hogy ez
az újság közös vállalkozás.
Szerkesztőség
Pályázati felhívás
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre
ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos
középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali
tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi
tanintézményben tanuló katolikus fiatal. A pályázatokat 2009.
szeptember 26-ig kell benyújtani postán. További információk:
http://uj.katolikus.hu/csatolt/szent_imre_2009.doc
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