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ÉVKÖZI 34.
KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA
V: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.

Olv.: Dán 7, 13-14

Sztl.: Jel 1, 5-8

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 18, 33b-37)
Abban az időben:
Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy
mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor
Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne
kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod,
hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat
a szavamra!”
•
•
•

Elmélkedéshez
Királynak látszik-e Krisztus a számomra? Mi a királyi a magatartásában?
Van-e élményem arról, hogy a hazugság rabszolgává tett?
Van-e élményem arról, hogy az igazság királlyá tett?
HIRDETÉSEK

TOVÁBBI 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.

+ Böjte Csaba árvái részére a templom közepén levő
állóperselyben, a plébánián vagy a szándék megjelölésével
átutalással az impresszumban látható bankszámlaszámra lehet
pénzadományt
juttatni.
Természetbeni
adományokat
csütörtökig fogadunk, mivel pénteken elszállítják.
+ Aki a karácsonyi betlehemesben szeretne részt venni, kérjük, a
szentmise után jöjjön be a sekrestyébe.
+ Elsőáldozói szülői értekezletet tartunk november 24-én,
kedden 17.00 órakor.
+ Játszóházat tartunk november 28-án, szombaton 10 és 15 óra
között. A játszóházban alkalom lesz az ádventi koszorú
elkészítésére, kérjük koszorúalapot és fogót hozzanak!
+ Az ádventi gyertyagyújtások a tavalyi év gyakorlatát követve
idén is a Széchényi téren lesznek szombaton 17 órakor. Az
első szertartást a plébános atya végzi.
+ Karitász-gyűjtést tartunk a jövő vasárnap, ekkor a
perselybevételt az egyházmegyei karitász részére továbbítjuk.
+ Adventben Rorate szentmisék lesznek templomunkban fél 7
órai kezdettel. Aki teheti, minél több alkalomra jöjjön el, hogy
ilyen módon készüljön Urunk jövetelére!

Szerda

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK

22. (v)
19.00 Plébániánk elhunytjaiért
24. (k)
17.30 † Veronika és † családtagok
25. (sze) 17.30 † Lelkipásztorok
19.00 Minden élő és † Katalin
27. (p)
17.30 † Nagyszülők és † Keresztszülők
28. (szo) 17.30 † András
19.00 † Szülők
29. (v)
11.30 † Édesanyáért
19.00 Plébániánk elhunytjaiért
+ A héten
Temettük: Tóth Ferencnét és Börcsök Sándort.
Imaórák
Jézus Szíve családok Krisztus Király napi engesztelő imaórája
nov. 22-én vasárnap délután 3 órakor lesz a ferences
templomban. Minden Jézus Szíve tisztelőt szeretettel várunk.
A Taizé közösség imaórát tart november 28-án este 7 órától a
Szent István kápolnában.
Nyílt nap
A Kolping Katolikus Szakiskola nyílt napot tart 2009. december
9-én (szerda, 8-14 óráig) és 2010. január 20. (szerda, 8-14 óráig)
Az iskolánkban jelenleg az alábbi szakmák szerezhetők:
épületasztalos, pincér, szakács, festő,mázoló és tapétázó,
szociális gondozó.

Mária Rádió FM 97,4

+ A miseszándékokkal kapcsolatban bevezetjük azt a más
helyeken bevált változtatást, hogy a gyászmisék minden
korábban felvett miseszándékkal szemben is elsőbbséget
kapnak. Éppen ezért a jövőben, aki szándékot szeretne iratni,
az lehetőség szerint adjon telefonos elérhetőséget, hogy a
szándék
áthelyezéséről
tájékoztatni
tudjuk.
Kérem
gondoljanak arra, hogy önöknek is lesznek halottaik, és a
temetés szervezésének fájdalmas feladatát, nem jó időponti
vitákkal nehezíteni.
Rorate szentmisék időpontjai
Szent Anna (kerek) Templom
H-P:
Korház Kápolna
H-P:
Szentgyörgymezői Templom
H és Sze:
Belvárosi Templom
minden nap:
Dorog Szent Borbála
H, K és P:
Kertvárosi Templom
Szo:

6.00
6.00
6.00
6.30
6.30
6.30
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Belvárosi Harangszó

Kulcsosok Katolikus Közösség
1989-ben Süttő Gábor, a fiatal, Budapestről érkezett gimnáziumi
tanár közösségbe hívta a Szent Anna plébánia ifjúsági hittanból
„kiöregedett” fiataljait. A Kiss-Rigó László atya által
összekovácsolt csapat együtt maradhatott. Számunkra ez egy
teljesen új formája volt a keresztény közösségnek. Addig csak a
pap által vezetett plébániai hittanórákat, illetve Daxék gitáros
templomi énekkarát ismertük. Ebben az új közösségben sokkal
nagyobb szerepet kapott a személyes ima, a személyes
odafigyelés. Ezt az is elősegítette, hogy heti találkozásaink mindig
más családnál voltak. Már a kezdetekben kialakult a közösség havi
programja: 1 alkalommal Szentségimádás, 1 alkalommal
társasjáték, 2 alkalommal beszélgetés egy Szentírási részről, vagy
egy általunk választott könyvről. A Szentírásról való
elmélkedéshez sok segítséget kaptunk a meghívott paptestvérektől. Így gazdagodhattunk többek között Forgách Alajos,
Válóczy József, Beer Miklós atyák gondolataival. Ezen kívül
persze kirándultunk, városi sportnapot szerveztünk, bálokba
jártunk, együtt nyaraltunk a Balaton partján. Ha bármelyikünknél
ház körüli munka adódott, legelőször a közi tagjait hívtuk
segítségül. Süttő Gábor sok éven keresztül vezette a
közösségünket. Mikor elérkezettnek látta az időt, hogy saját
lábunkra álljunk, egy kissé elbizonytalanodtunk. Az évek során a
tagok is sokszor cserélődtek, hisz a gimnáziumot végzett fiatalok
közül sokan más városban folytatták tanulmányaikat. Volt, akit a
családalapítás hívott más utakra. Ám a Kulcsosok közösségét a
Szentlélek összetartó ereje megóvta!
Új felvirágzás következett a közösség életében, mikor Koronkai
Zoli kezébe vette az irányítást. Az összejöveteleink
rendezettebbek, rendszeresebbek és tartalmasabbak lettek. A tagok
létszámát gyarapította a Tanítóképző Főiskola néhány diákja.
Sajnos, a főiskola befejeztével ők is elhagyták Esztergomot. Mikor
Zolit az Úr szerzetesi hivatásra szólította, a Kulcsosok ismét
vezető nélkül maradtak. Azóta abszolút demokráciában élünk,
nincs vezetőnk, de mindig felvállalja valaki a csapatot noszogató,
lelkesítő szerepet. Közösségünk természetesen mindig
kapcsolódott egy esztergomi plébániához. Az első években a Szent
Anna plébánia életébe próbáltunk aktívan bekapcsolódni, majd a
Belvárosi plébániához szegődtünk. Abban az időben helyezték
Beer Miklós atyát Pilismarótról Esztergomba. Mikor Miklós atya
megkapta püspöki kinevezését, az utódja Michels Antal atya lett.
Tóni atya aktív tagja volt közösségünknek, a nála káplánként
szolgáló paptársait is mindig magával hozta. Így ismertük meg
„Kis” Tóni atyát és Élias atyát. Jelenleg Harmai Gábor atya fogad
be minket havi Szentségimádásainkon. A 20 év alatt a közösség
arculata is teljesen átformálódott. A tizenévesekből álló Kulcsosok
közössége mára családközösséggé alakult. Boldogok lehetünk,
hogy több házasság is létrejött tagjaink között. Sok esetben a régi
tag hozta magával fiatal házastársát. Hála Istennek
gyermekáldásban sem szenvedtünk hiányt. Sok-sok keresztelőt
ünnepelhettünk együtt, így bízhatunk abban, hogy van
utánpótlásunk!
Bencze Attila
Roráte
Visszagondolok, amikor ég gyerekkoromban havas, kora reggel,
álmosan baktattam szüleimmel a lakásunktól alig 2-300 méterre
levő kórházi kápolnába rorátéra. Különös, megható áhítat
uralkodott a kis templomban, melyet zsúfolásig megtöltöttek a
környékben lakó hívek, és a korházban szolgálatot teljesítő
betegápoló Szent Vincés nővérek. A karácsonyi kis Jézust váró
ünnepi hangulat hatotta át a jelenlevőket, miközben
„Harmatozzatok, égi magasok” dallamát énekeltük.
Énekeljük most is minél többen. Mindenkit várunk az áhítatra.

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Beszámoló a képviselőtestületi ülésről
November 9-én, hétfő este ismét összegyűlt a képviselőtestület,
hogy egyházközségünk aktuális helyzetéről, programjairól
tanácskozzon.
Az ülést megnyitó imádság után Lak Gábor atya beszámolt a
Magyar Élelmiszerbank Alapítvánnyal kötött szerződésről,
melynek
keretében
rászoruló
családok
kapnak
élelmiszeradományt. Ezek kiosztása a hét folyamán megtörtént.
Hagyományainknak megfelelően idén is gyűjtést rendezünk
templomunkban Böjte Csaba atya szolgálatához. Az élelmiszerés tisztítószer adományokat november 22-én várjuk a
templomban elhelyezett ládákba, a pénzadományok a plébánián
adhatók át.
Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan a plébánián működő
Karitász csoport jóvoltából november 22-én cipóosztásra kerül
sor, 29-én pedig gyűjtést rendezünk az Országos Karitász javára.
Tervezzük a templomunkban ábrázolt szentek emléknapjain a
szentmisék után az adott szent ünnepéhez kapcsolódó imádságot.
Örömmel említettük meg a gyermekmisék sikerét, melyeken
hétről-hétre megtelik a téli kápolna a kisebbekkel, akik számukra
érthető és befogadható módon részesülnek a szentmise
áldásaiból. A gyermekeket a december 6-i misén Szt. Miklós
püspök látogatja meg.
Szeretettel várjuk a testvéreket plébániánk imaalkalmaira és
egyéb programjaira, melyekről a Harangszóból értesülhetnek.
Lesták Zoltán
Jézus kurzus a plébánián
A „Jézus a négy evangéliumban”-kurzust október 22-26. között
tartottuk 22 fő részvételével a plébánián. A lelkigyakorlatra
Esztergomból és környékéről, de Budapestről és Szegedről is
érkeztek. A kurzus áldásairól néhány sor résztvevők
értékeléséből:
„A Jézus kurzus fantasztikus lehetőséggé vált számomra, hogy
újra közelebb kerüljek Jézushoz. Az evangélisták újra
megmutatták, hogy élhető a hit, a kereszténység.” Mária
„Ezen a kurzuson közelebb kerültek hozzám az evangélisták, és
közelebb hozták hozzám Jézust magát. Élőbbé, személyesebbé
vált Jézus számomra: megérintette a szívem és bevilágított a
legsötétebb zugokba is…” Angella
„Olyan kurzus volt, ahol szeretetben, Isten közelségében
tölthettem néhány napot, de ennél több: megismertem azt a
Jézust, aki a barátom és számít rám!” Cili
A szervezők nevében köszönjük plébános és káplán atya
vendégszeretetét, segítségét: a közösségi szentmiséket és a
gyóntatást.
Lesták Zoltán
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.
Kolping Katolikus Szakiskola
Részletek a hirdetőtáblán.

november 24. 9.00
december 9. 8.00

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
A Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054 - 20004910
e-mail: harangszo@egomnet.hu

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

