XIII. évf. 43. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA
V: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.

Olv.: Jer 33, 14-16

2009. november 29.
Sztl.: 1Tessz 3, 12-4, 2

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 21, 25-28. 34-36)
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a
hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség
összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
•
•
•

Elmélkedéshez
Mi az, ami legjobban megrémít a mai világ jelenségei közül?
Hiszem-e, hogy Jézus Krisztus ennek is ura?
Mi az, ami miatt most lehajtom a fejem, ami miatt még várom, hogy elérkezzen a megváltásom?
HIRDETÉSEK

MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 7 (Rorate) 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
HETI MISESZÁNDÉKOK
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† Édesanyáért
Plébániánk elhunytjaiért
† Julianna és † István
† István
† László
Jó Pásztor közösségért
Erzsébet és Géza
† Vásárhelyi család

+ A héten
Kereszteltük: Partos Boldizsárt.
Temettük: Verzely Béla Lajost és id. Tasnádi Sándort.
+ Karitász-gyűjtést tartunk ma, a perselybevételt az
egyházmegyei karitász részére továbbítjuk.
+ A Böjte Csaba atya árvái részére tartott gyűjtésünk eredménye
192 285 Ft, melyet továbbítottunk. Isten fizesse meg a
nagylelkű adományokat!
+ Aki a karácsonyi betlehemesben szeretne részt venni, kérjük, a
szentmise után jöjjön be a sekrestyébe.
+ Az ádventi gyertyagyújtások a tavalyi év gyakorlatát követve
idén is a Széchényi téren lesznek szombaton 17 órakor.
+ Adventben Rorate szentmisék lesznek templomunkban fél 7
órai kezdettel. Aki teheti, minél több alkalomra jöjjön el, hogy
ilyen módon készüljön Urunk jövetelére!
Az alábbi levelet kaptuk:
Főtisztelendő Főigazgató-helyettes, Plébános Úr!
Jelen soraimmal szeretném megköszönni, hogy az Esztergombelvárosi plébánia cserkészei segédkeztek Meszlényi Zoltán
püspök, vértanú boldoggáavatásán. Készséges közreműködésük
nagy segítség volt a szentmise ünnepélyesebbé tételében.
Életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem! Őszinte
nagyrabecsüléssel és főpásztori szeretettel:
Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Rorate szentmisék időpontjai
Szent Anna (kerek) Templom
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
6.30
6.30
6.30

A múlt héten tévesen jelent meg, hogy a Kórház kápolnában is
lesz Rorate-szentmise.
Nyílt nap
A Kolping Katolikus Szakiskola nyílt napot tart 2009. december
9-én és 2010. január 20-án, szerdán 8-14 óráig.
Az iskolánkban az alábbi szakmák szerezhetők: épületasztalos,
pincér, szakács, festő, mázoló és tapétázó, szociális gondozó.
Társasjáték-nap
A Dobó Katalin Gimnázium társasjáték klubja december 5-én
10-22 óráig társasjáték-napot rendez. Lehetőség nyílik 30-40
féle játék megtekintésére, kipróbálására „szakavatott” segítők,
szabálymagyarázók közreműködésével. A rendezvényre a
belépés díjtalan, de a klub céljaira, illetve a rendezvény
költségeire támogatást elfogadnak. Egész nap olcsó büfé,
korlátlan és ingyenes teafogyasztás, játék-bolhapiac (megunt
játékok, kinőtt korcsolyák, stb. hozhatók és kaphatók), 19 óráig
kisgyerek-foglalkoztató is lesz.
Érdeklődni Süttő Gábornál lehet: (20) 828-07-68
A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak.
Köszönet
A Harangszó hasábjain is szeretnénk köszönetünket kifejezni
mindenkinek, aki szívén viseli a templom és a plébánia ügyeit.
Az elmúlt hetekben a templom főoltára és mellékoltárai
megszépültek, virágokkal ékesedtek, a hittantermekben a
függönyök új karnisokra kerültek, a sekrestyében a volt plébános
atyák képei megújultak. Isten fizesse meg!
Gábor atyák
Tűz
Tűz találkozó lesz december 12-én szombaton 17.00 órakor a
Szent Angéla Gimnáziumban (Budapest, II. ker. Zivazar u. 2-4.)
A találkozót az Új Jeruzsálem Katolikus Karizmatikus Közösség
szervezi. Részletek: www.uj-jeruzsalem.hu
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Baba-Mama klub
Kedves kisgyermekes édesanyák! A Belvárosi Plébániai BabaMama klub összejövetelei kéthetenként csütörtökön 9.00 órakor
kezdődnek. Következő alkalom: 2009. december 3.
Téma: „kedvenc receptem”
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Imaóra
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja
szervezésében december 3-án, csütörtökön, kerül sor a
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki
megújulásáért), amelyet 17 órakor tartunk a Bakócz-kápolnában.
Homiliát mond, és az imaórát vezeti: dr. Osztie Zoltán atya, a
KÉSZ elnöke.
Az imaóra után (18:00) Zoltán atya „A házadért való buzgóság”
címmel előadást tart a Szent Adalbert Központban, melyre
szeretettel várjuk a kedves testvéreket.
Sport
A 2007-ben Szegeden aranyérmes esztergomi kispap válogatott
az idén is a döntőig menetelt a Hajdúdorogon megrendezett a
magyar szemináriumok országos focibajnokságán.
A Görög katolikusok csapata az idén jobb volt mindenkinél. Így
ők lettek a bajnokok.
Eredmények:
Esztergom – Szeged 2:1
Esztergom – Gyulafehérvár 2:1
Esztergom – Veszprém 5:0
elődöntőben:
Esztergom – Budapest 1:0
döntőben:
Esztergom – Nyíregyháza 0:3
A focitorna legjobb játékosa az esztergomi Fejes Csaba lett!
végeredmény:
I. Nyíregyháza
II. Esztergom
III. Budapest
IV. Gyulafehérvár
V. Szeged
VI. Eger
VII. Vác
VIII. Veszprém
Gratulálunk az ezüstéremhez az esztergomi szeminaristáknak!

Kulcsosok 20 éve
“Ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben,
én közöttük leszek...”
Izgalommal telve ébredtem október 10-én. Körtefánk még zöld
leveleiről visszatükröződött az őszi nap fénye, gőzölgő reggeli
kávémat szokásom szerint lassan kortyolva, elmerengtem a rám
váró nap eljövendő eseményein. Hosszú utat tettünk meg
mindannyian egyenként és együtt A KÖZI, így csupa nagy
betűkkel, azóta a régi-régi péntek este óta. Hogy kinél volt az
összejövetel, már nem emlékszem, de biztos, hogy péntek volt –
ez a bizonyosság és biztonság azóta is életem része.
Izgalmasan zavaros időket éltünk akkoriban 1989 őszén.
Remény nyílt arra, hogy a magyar katolikus ifjúság itt-ott nehéz
időkben megóvott csírái csodálatos növekedésnek induljanak és
bőséges termést hozzanak.
Emlékszem az akkori Nagymarosokra, hihetetlen volt ahogyan
közösségek százai bukkantak a felszínre immár nyíltan vállalva
hitüket. Ennél már csak az volt hihetetlenebb, hogy
Esztergomban alig-alig tudott magának közösséget találni az a
fiatal középiskolás, egyetemista, aki már „kinőtt” a hittanos
csoportjából. A Szent Anna plébánián éppen ilyen helyzetben
volt egy nyolc-tíz fiatalból álló kis csapat – de ők nem engedték
el egymás kezét és nem széledtek szét.
Hiszem, hogy a Gondviselés vezette Esztergomba, éppen
ekkortájt azt a pályakezdő hívő, fiatal matektanárt, aki szintén
közösséget keresett magának. Tele volt lelkesedéssel és jóféle
Regnumos gyökerekkel, tapasztalattal. Szóval így kezdődött a
20 éves történet. Azóta sokan megfordultak a közösségben,
kétkezi munkások, értelmiségiek, papok és szerzetesek – több,
mint 40-en. Hogy mit csinálunk? Tulajdonképpen semmi
különöset: barátok vagyunk. Amikor összejövünk, imádkozunk,
szentírást olvasunk, beszélgetünk és sokat nevetünk.
Térjünk most vissza arra a bizonyos október 10-i napra. Andi és
Geri (alapító tagok) hosszú hetekkel ezelőtt elkezdték a
szervezést, neveket írtak össze, címeket kerestek, leveleket írtak,
fényképeket gyűjtöttek. Geri megtervezte és elkészítette a
művészien szép meghívókat. Andi hatalmas tablókat állított
össze a Kulcsosok mindennapjairól. Köszönet érte nekik és
minden segítőnek! Természetesen nem lett volna teljes a
találkozó két fontos dolog nélkül: közös szentmise és Geri-féle
bográcsgulyás nélkül.
A délután során sokan érkeztek a régi tagok közül, volt aki csak
negyed órára tudott bekukkantani, de mégis fontosnak érezte,
hogy benézzen. Olyan emberekkel beszélgettem, akikkel csak
ritkán találkozom, de úgy éreztem, hogy mégsem távolodtunk el
lelkileg sohasem. Nagy öröm volt a rengeteg gyermek vidám
játéka – Éli atya trükkjeként fergeteges focimeccs zajlott korom
sötétben! A szentmisében Koronkai Zoli atya szívhez szólóan
mesélte el emlékeit a Kulcsosok között eltöltött éveiről és a
másokért való felelősségvállalásról, amit a középkorúak
hivatásként vállalhatnak életük ezen szakaszában.
Az éjszakába nyúló beszélgetések után sok-sok gondolat
kavargott bennem, de mindközül a legerősebb érzésem a hála
volt, hogy itt vagyok, hogy jó helyen vagyok és nem vagyok
egyedül!
Bencze Attila

BELVÁROSI HARANGSZÓ
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