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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

2009. szeptember 6.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
V: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

Olv.: Iz 35, 4-7a

Sztl.: Jak 2, 1-5

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 7, 31-37)
Abban az időben:
Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába.
Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd
megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban
megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt.
Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A süketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”
•
•
•

Elmélkedéshez
Jézus a süket emberhez testi gesztusokkal, mutogatásokkal juttatja el a csodát. Hozzám milyen jelekkel kell közelednie, én miből
értek?
Vajon miért tiltotta Jézus, hogy a csodáit hirdessék? Milyen az a tanúságtétel, amelyre nem tart igényt?
Mit várok a Messiástól? Elég-e az nekem, hogy „csupa jót tett”?
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

+ Az optimális miseidőpont megtalálására közvélemény-kutatást
indítottunk, kérem, a Harangszó alján lévő csíkot
értelemszerűen kitölteni, levágni, és a kitett gyűjtőládába
visszajuttatni szíveskedjenek. Az ívek kiértékelése a jövő
héten lesz.
+ Újra indul a Baba-Mama Klub, részletek a harangszóban.
+ 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. Csütörtökön 15.00-16.30 vannak
az órák, ha valaki a plébániáról bekapcsolódna, szívesen
várom.
+ Pszichés problémákkal illetve függőségekkel (pl. alkoholfüggőséggel) küszködő testvéreink részére beszélgető
csoportot szervez Inotay György úr, a kertvárosi pszichiátriai
intézet igazgatója, aki vasárnap este a kántori szolgálatot
ellátja nálunk. Ennek megfelelően a csoportbeszélgetésekre
vasárnaponként este fél hatkor kerül sor.
+ Ugyancsak nagy öröm lenne, ha valaki szívesen belevágna az
orgona kezelésének a tanulásába. Ha van érdeklődő,
jelentkezzen, és végiggondoljuk a lehetőségeket.
Mária Rádió FM 97,4


HETI MISESZÁNDÉKOK
9. (sze)
10. (cs)
11. (p)
12. (szo)
13. (v)

19.00
19.00
19.00
19.00
10.00
11.30
19.00

† Gyula
† Éva
† Ferenc
† Mária
† Johanna és † János (100. éves)
† Édesanya
betegekért (beteglátogatók szentmiséje)

+ A héten
Kereszteltük: Horváth Vanessa Alexandrát és Nagy Leventét.
Házasodtak: Éber Viktor és Szentgáli Adrienn.
+ Egy éve szeptemberben
Kereszteltük: Enzo Safárt, Perényi Flórát, Basi Boglárkát,
Horváth Amanda Ildikót, Válóczy Zsófiát, Demus
Botondot, Klebovich Emmát és Alexander Mark Le Clair.
Házasodtak: Czifra Zoltán és Kiss Erzsébet, Herczeg Géza
és Erős Melinda.
Temettük: Tóth Istvánnét, Adorján Kálmánt, Juhász
Andrásnét, Réfalvi Ferencnét, Velencei Károlyt és Dr.
Bábos Jánosnét.
ÚJRA INDUL A BABA-MAMA KLUB!
Kedves kisgyermekes édesanyák!
Szeptembertől újra indul a baba-mama klub a Belvárosi Plébánia
tanácstermében. Az alkalmak kéthetenként csütörtökön, délelőtt
10 órától kezdődnek.
A szeptember 10-i klub témája a korai (csecsemőkori,
kisgyermekkori) nyelvtanulás lesz, a beszélgetést vezeti:
Lestákné Győrffi Diána, angol nyelvtanár.
Ezen kívül a klub további programjait, témáit is szeretnénk
minél előbb megbeszélni, esetleg az időpontján is
változtathatunk.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
Az alábbi misére járunk:…………óra; ….. fő; Időpontjával elégedettek vagyunk: igen/nem (kérem, aláhúzni)
Ha nem, az alábbi időpontot kérjük: ………..óra; Indoklás (nem kötelező): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………..
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Belvárosi Harangszó

Meghívó
A Magyar Pálos Rend hagyományteremtő emléknapot szervez
2009. szeptember 13-án vasárnap Kesztölc-Klastrompusztán,
melyre mindenkit szeretettel vár. Délben szabadtéri Szentmise lesz.
A Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztálya
zarándoklatot szervez az ünnepségre.
Érdeklődni lehet: Kassai Kálmán (20) 925 - 6607
Nyugdíjasok zarándoklata a Sziklatemplomba
Szeretettel hívjuk a nyugdíjasokat (akik ingyen vagy
kedvezménnyel utaznak) Budapestre. Szeptember 15-én
kedden megnézzük a Sziklatemplomot, ahol 11 órakor
szentmisén veszünk részt.
A 8.09-kor induló vonattal megyünk. Találkozunk 7.55-kor a
vonat első kocsijában. Visszaérkezés 16.00 óra körül.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Sinkáné Vera
Nyári jegyzetek: 20. Ifjúsági Találkozó Medjugorjéban
Medjugorje a találkozások földje. Egy zarándokút keretében itt
mindenki számára megadatik találkozás lehetősége, és
mindenkinek a saját lelki szükségletei szerint. Kinek Szűz
Máriával, kinek a látnokokkal, kinek inkább az ifjúsági
fesztivál résztvevőivel (főként az olaszokkal), kinek a csoportja
többi tagjával, kinek a saját lelkével: a múltjával vagy a
jövőjével. Erre a megfelelő helyek is rendelkezésre állnak a
Jelenések hegyén, a kálvária-hegyen (Krizevac), a szabadtéri
misén vagy akár a Feltámadt Krisztus-szobornál.
Az egyhetes Ifjúsági Találkozó augusztus elején idén elérte a
maga határait, mert a szabadtéri oltár körül a jelenlévők nagy része most már a távoli fák alá szorult, mert a legszentebb helyeken
is kora reggeltől állandó volt a jövés-menés, és mert az esti rózsafüzér vagy éjjel a szentségimádás alatt még éppen elfértünk, de
közben a szentmisén már zsúfoltan álltak az emberek. A hívek
zöme fiatal, ifjú, köztük sok a gyermekes család, és számos nagyszülő-korú csoport is részt vett az imafesztiválon. A szentmisén
45-50 ezer lélek lehetett ott, a világ legkülönbözőbb tájairól, több
mint hatvan országból, s a koncelebráló papok száma is meghaladta az ötszázat. A gyóntatás pedig folyamatosan - bár a legnagyobb átmenő forgalmat bonyolító terecskén – zajlott, közvetlenül a hömpölygő tömeg mellett. Ám itt mindenkinek meg kell
találnia az elmélyülés lehetőségét, el kell sajátítania a befelé figyelés képességét. Ehhez nagy segítséget nyújt a szentolvasó, a
napi mise, és az örömtől, átszellemültségtől sugárzó sok-sok dal
és miseének, melyet gyakran (apácák által elővezetett) koreográfia kísér.
Medjugorjéba – úgy mondják – maga Szűz Mária hívja a
zarándokokat. Akinek füle van, hallja meg!
I. M.
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
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Kisasszony napja
Szeptember 8-án ünnepli az Egyház a Boldogságos Szűz
születésnapját. Sokfelé Kisboldogasszony ünnepének is
nevezik. Rendkívüli kegyelmekben gazdag gyermek
születésnapját köszöntjük és örömmel, ujjongással, énekszóval
állunk a bölcsője mellett.
A Teleki-kódex Anna-legendája így emlékezik az eseményre:
Szent Annának elkövetkezvén az órája… egészségben szülé az
igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak választott leányát
az Édes Szűz Máriát.
Mária születésének helye ismeretlen, legalábbis bizonyossággal
nem jelölhető meg. Némelyek a Názáretnél fekvő Sephois
városát nevezik meg, ahová a Dávidtól származó királyi család
tagjai a nagyravágyó és kegyetlen Heródes idejében
visszahúzódtak. Mások Betlehemet gondolják és újabban a
legtöbb valószínűséggel Jeruzsálemet. Magasztos hivatása
szempontjából azonban fontosabb Isten kegyelméből való
születése, mint földi származása.
Ezt az ünnepet keleten már a VII. században ismerték, de
nyugaton csak a VIII. században, általános egyházi ünneplését
a XI. században lehet kimutatni. Az ünneplést a
pápaválasztásra egybegyűlt bíborosok fogadalmaként IV. Ince
pápa (1243-54) rendelte el.
Az egyházi ünneplés mellett különféle népszokások is
fűződnek ehhez a naphoz:
Az emberek kora reggel, még napkelte előtt kimennek a
szabadba, hogy a napkeltében, illetve a felkelő napban
megláthassák a Szent Szüzet.
Ilyenkor kezdődik az őszi gabonafélék vetése, és az ehhez
szükséges vetőmagot este kiteszik a szabadba, hogy reggelre
harmatos legyen, hiszen a harmattal Isten megszenteli a
vetőmagot, hogy bőséges termést hozzon.
Fecskehajtó Kisasszony elnevezés arra utal, hogy ekkor
indulnak hosszú útjukra a költöző madarak.
Holop Géza
Idősek imája
Nagy szeretettel ajánlom ezt a verses imádságot kortársaim
figyelmébe, legyen támaszunk az Úr Jézus Krisztus
erőtlenségünkben!
Istenem, adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak,
Add, Uram, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Ha keresztem botladozva hordozom,
Erőtlenségemben Te légy a támaszom.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Önts lelkükbe szeretetet,
Kiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd és őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz. Ámen.
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

