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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
V: Ez Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

Olv.: 1 Kir 17, 10-16

2009. november 8.
Sztl.: Zsid 9, 24-28

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 12, 38-44)
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek:
„Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest
elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért
keményebb ítélet vár rájuk.”
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De
egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:
„Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből
adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”
•
•
•

Elmélkedéshez
Az írástudó Isten emberének mutatkozik, az özvegyasszony Jézus szavai értelmében ténylegesen az is. Mi a fő különbség kettejük hívő
viselkedésében?
Emlékszem-e esetekre életemben, amikor saját hívő viselkedésem az írástudóéra hasonlított?
Emlékszem-e esetekre életemben, amikor saját hívő viselkedésem az özvegyasszonyéra hasonlított?
HIRDETÉSEK

Rajzpályázat

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.

Hasonló ötleteken fölbuzdulva plébániánk is pályázatot hirdet
„Ilyennek látom a papunkat!” címmel.
A pályázók rajzaikkal különféle élethelyzetekben (nemcsak
misézés közben) mutassák meg papjukat. Jó lenne a rajzokhoz
pár mondatos kommentárt, vagy kis történetet is írni.
A résztvevőket három kategóriába soroljuk:
1. óvodások
2. alsó tagozatosok
3. felső tagozatosok
A rajzokat lezárt borítékban adják be a plébániára, szerepeljen a
beküldő gyermek neve, lakcíme, életkora.
A pályázók mindegyike díjat fog kapni, de a legjobb rajzokat a
faliújságra is kitesszük.

Szerda

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK
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† szülők és nagyszülők
Plébániánk elhunytjaiért
† István és † Eszter
† György
† Antal
† Nagyszülők, † keresztszülők és † bérmaszülők
† János és † Etelka
† Ottó
† Márton, szülei és nagyszülők????
† Margit
† családtagok
† Györgyike
† Aranka és † Teréz
Plébániánk elhunytjaiért

+ A héten
Temettük: Móricz István Józsefet.
+ November hónap folyamán a vasárnap esti szentmiséket
plébániánk elhunyt híveiért ajánljuk föl. Kérjük, az újságos
standon elhelyezett miseszándék-lapokon jelezzék, személy
szerint kikért imádkozzunk.
+ Képviselő testületi ülés lesz november 9-én 18.00 órakor.
+ Szentségimádást tartunk november 14-én, szombaton, 13.00
órától, kérjük, iratkozzanak fel a szentségőrzésre!
+ Játszóház tartunk november 28-án, szombaton.
Mária Rádió FM 97,4

Imaóra
Engesztelő imaóra lesz a Szent Anna (Kerek) templomban
november 10-én, kedden 18.00 órakor.
Téma: imádság halottainkért, elmélkedés a halálról.
Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.
Nem jó az embernek egyedül lennie…
Hivatás tisztázó lelkigyakorlatot tart Szalvatoriánus szerzetesrend
a Belvárosi Plébánián december 12-13-án.
Az ember a személyiségét a kapcsolatai által építi. Baráti
közösségeink, az Egyház és a családunk testvéri kapcsolataink
kiépítésére adnak lehetőséget.
Tudok-e testvér lenni az emberek számára?
részletek: www.salvator.hu
Katolikus iskolák nyílt napjai
Szent Erzsébet Gimnázium 9. o.
november 25. 9.00
Szent Erzsébet Általános Iskola 5. o.
november 26. 9.00
címe: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 7.
Szent Angéla Gimnázium 9. o.
címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 3.
Részletek a hírdetőtáblán.

november 24. 9.00
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Belvárosi Harangszó

A kegyelem mai csodája
Napjainkban csőstől ömlik reánk a sok negatív, léleksorvasztó
információ az utcai beszédekből, a média minden-féleségéből.
Engedtessék meg, hogy ezzel szembemenve a jónak lehessek
terjesztője, amikor friss aktualitásként beszámolok plébániai
munkatársammal történt kegyelmi megtapasztalásról.
Közösségi testvéremnek két kerékpárja van. Az egyik
kerékpárját naponta használja, a másikat – amelyiknek lukas volt
a hátsó gumija – az udvarában tárolja. Az egyik nap észrevette,
hogy a használaton kívüli kerékpárja eltűnt. Testvérem nem
szitkozódott „jó szokás szerint”, hanem imádkozott azért az
emberért, aki elvitte kerékpárját és arra gondolt, hogy biztosan a
szükség vitte rá tettére. Munkatársam elmondta, hogy azt
kívánta; az illető a szegény családjára fordítsa a kerékpár árát.
Miután Testvérem Istenünktől így megkapta a lelkének
békességét – napirendre tért az esemény után. – Néhány nap
múlva egy este az utcában házról házra járva, kiabálva
érdeklődött egy roma fiatalember; kitől lopták el a biciklijét az
elmúlt napok egyikén? Munkatársnőm jelezte, hogy ő érdekelt
az ügyben. A fiatal roma mentegetőzve mondotta, hogy az ő
családjuk egy „beteg”, idős férfitagja vitte el a kerékpárt és a
„hátsó kerekét elbiciklizte”, de ők megragasztották a gumit és
most keresik a gazdáját. Testvérem nem magyarázgatta, hogy a
gumi már lukas volt előtte is, hanem adott a fiatalembernek
1.000 Ft-ot a fáradozásáért. Bevallom, nagy megilletődéssel
hallgattam végig a történetet, amit a Testvérem leánya is
megerősített. Tanultam jó Testvérem tanúságtételéből. Lámcsak
mily csodálatosan működik a kegyelem Testvérem eleven életté
tette Jézus szellemiségét. Próbálok nyomába szegődni. Egyben
áldjuk Istenünket, aki így megérintette azt a jóra érzékeny
családot, akik mindannyiunknak példát adtak. Még további építő
tanulságokat is felsorolhatnék, de ennyi is bőven elég, hogy
magunkba szálljunk – nem keresve a de… de… kifogásokat,
hanem csak a lényegre figyeljünk a szívünk mélyén.
Dicsőség az Istennek és békesség a földön a jóakaratú
embereknek. Köszönöm az értő figyelmet.
Sági József

Árpád-házi szentek
Hála a Gondviselésnek, az Árpád-ház olyan embereket állított
elénk, akik mindenkor példaképként állnak egész magyar
nemzetünk előtt. Nem csupán polgári életben tanúsított
magatartásukkal, hanem vallásos életükkel is bizonyították, hogy
az egyház is elismeréssel beszél róluk, szentté avatta őket.
Szent István királyról már e lap augusztus 20-i számában
megemlékeztem. Most Szent Imre hercegről szeretném
összeszedni gondolataimat. István király és Gizella házasságából
több gyermek is született, ám csupán Imre herceget emlegetik az
egykori feljegyzések. Születési ideje 1000., illetve más
feljegyzések szerint 1007. Szülei különös gonddal nevelték
mindaddig, amíg 1015-ben Gellért püspök mellé nem került. A
püspök hét éven keresztül tanította őt a mai Pannonhalmán, s a
humán műveltség keretében a latin nyelvet is elsajátította. Ezen
idő alatt elvégezte a „trividiumot”, valamint a „quadriviumot”
amely három, illetve négy éves volt.
Amikor betöltötte a 15. életévét, ismét apjához került. Itt
sajátította el az államirányítás tudományát és a hadvezetést.
István szerette volna, ha fia megházasodik ezért ajánlatot tett
neki. Egyes feljegyzések szerint lengyel, mások szerint horvát,
és ismét mások szerint görög uralkodói házból szemelt ki
feleséget a részére. Sor került ugyan a házasságra, de ez csupán
formaság volt, mert Imre továbbra is szűzi életet élt. István
király Imrében látta az utódját. „Intelmek Imre herceghez” című
írásában nagyon sok instrukciót adott fia részére, hogy az
uralkodásra előkészítse. Amikor pedig már eléggé képzettnek
látta őt, az 1020-as évek végén Imre elfoglalhatta a „bihari
dukátust”. Ezzel István már fiára bízta a királyi sereg
parancsnokságát. István idősebb korában át akarta adni az ország
vezetését és a koronát Imrének, ám erre nem kerülhetett sor, mert
egy vadászat során halálos sérülést szenvedett. 1031. szeptember
2-án meghalt. Holttestét az akkor még épülőfélben levő fehérvári
bazilikában helyezték örök nyugalomra. VII. Gergely pápa 1083.
november 4-én avatta szentté.
Holop Géza
Nagypapám halálának harmadik évfordulójára

Nevelőszülőket keresnek
Gyermekszerető családok jelentkezését várják, akik a Váci
Egyházmegye által alapított Názáret Szolgáltató Nevelőszülői
Hálózata szervezetén belül, Komárom-Esztergom megyében,
családjukból kikerült gyermekek számára gondozást, nevelést,
követhető családi szerepmintákat, érzelmi biztonságot
nyújtanak.
A nevelőszülői alkalmasság feltételei:
Nevelőszülő az a 24. életévét betöltött személy lehet, aki a nála
elhelyezett gyermeknél 18, legfeljebb 45 évvel idősebb. A
törvény által meghatározott felkészítő tanfolyamon részt vett.
Személyisége, egészségi állapota alapján alkalmas a nála
elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására,
megfelelő befogadó környezettel rendelkezik és segíti a gyermek
saját családjába történő visszakerülést. A nevelőszülőt
gyermekenként, tevékenységéért díjazás illeti meg (csp; GYES;
GYED; főállású anyaság, TB ellátás, stb.)
A nevelőszülő feladata, hogy a Gyámhivatal által gondozásba
vett gyermeknek átmenetileg pótolja a vér szerinti szülőt, saját
háztartásában teljes körű ellátást biztosítson. Ez az elhelyezés
addig tart, amíg a szülő akadályoztatva van a gyermeke
nevelésében, de legfeljebb a gyermek/fiatal felnőtt 24 (felsőfokú
tanulmányok esetén 25) éves koráig.
Tekintettel arra, hogy az elhelyezés akár több évig is tarthat, a
nevelőszülőnek további feladatai is vannak: segíteni a munkába
állást és az önálló élet megkezdését. A nevelés során tiszteletben
kell tartani vallási és lelkiismereti meggyőződését. Hit- és
vallásoktatásban szabadon vehessen részt.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Ki maga is angyal volt, angyalok közt van már,
Hogy nem velünk van itt e Földön, de kár,
Emlékezetünkben hűen megmarad,
És időnként egy-egy könnycsepp az arcunkhoz tapad.
Három év múltán szüntelen gyászolunk,
Szívünkben a fájó sebbel sírodhoz indulunk.
Imáinkban könyörögve kérjük mi az Urat,
Adjon nekünk is ily szép életutat,
Tevékeny életet, amilyen tiéd volt,
Egészen odáig, míg sorsod rosszra fordult,
De erre ne gondoljunk maradjon meg a jó,
Ha nem a szép jut eszünkbe terólad, az ima hiábavaló.
Őrizzük emlékünkben, az igaz, jó, egészséges papát,
Én őrizni fogom, egy egész életen át.
Havas Ottóra emlékezve írta:

Kotz Eszter
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