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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA
SZENT MIKLÓS ÜNNEPE
V: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

2009. december 6.

Sztl.: Fil 1, 4-6. 8-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 1-6)
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a
negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes
fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek
könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket,
halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”
•
•
•

Elmélkedéshez
Mik az életem fontos időpontjai és nevei?
Milyen cselekedetekre emlékszem, amelyekre engem az Úr indított?
Mit jelentett az Úr útjának egyengetése Izaiás próféta idején, Keresztelő János idején és ma? Ha egyszer az Úr útja, miért nekem kell
egyengetnem?
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

6. (v)
11.30 † családtagok
10. (cs) 19.00 † Erzsébet
12. (szo) 16.30 † szülők és † testvérek
19.00 Plébániai munkatársakért és † Erzsébet
13. (v)
10.00 † Adrienn
11.30 † János, édesapa és nagypapa
19.00 Betegekért (beteglátogatók miséje)
+ A héten temettük: Hegedűs Honóriát, Jónás Ferencnét.
+ Egy éve decemberben
Kereszteltük: Szendy Gábort és Szendy Júliát.
Temettük: Dékány Józsefnét, Farnady Endrénét és Kulacsik
Jánosnét.
+ Kérjük a kedves Testvéreket, hogy akinek súlyos, ágyhoz vagy
lakáshoz kötött rokona van jelezze, hogy Karácsony ünnepére
szent gyónását és szent áldozását elvégezhesse.
+ Képviselő testületi ülés lesz december 7-én hétfőn, 18 órától.
+ Plébániánk szokásos szentségimádása december 12-én
szombaton, 13 órától kezdődik. Ennek keretében lesz a
rózsafüzér-társulat titokcseréje 18 órától.
+ Ádventi koncert, melyet évek óta a Malom Műhely szervez
templomunkban idén december 13-án, vasárnap 18 órakor
kerül megrendezésre. Mindenkit szeretettel várunk!
+ Az ádventi gyertyagyújtások a tavalyi év gyakorlatát követve
idén is a Széchényi téren lesznek szombaton 17 órakor.
+ Adventben Rorate szentmisék tartunk templomunkban fél 7
órai kezdettel. Aki teheti, minél több alkalomra jöjjön el, hogy
ilyen módon készüljön Urunk jövetelére!
Mária Rádió FM 97,4

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

Két hete tévesen jelent meg, hogy a Kórház kápolnában is lesz
Rorate-szentmise.
Imaóra
Szeretettel hívjuk a Testvéreket imaóránkra, melyen Máriát
köszöntjük a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án,
kedden 18 órakor a Kerek templomban.
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.
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
Hangverseny
Karácsonyi hangverseny lesz a Bazilikában, december 12.-én 15
órai kezdettel.
Karácsonyváró hangverseny lesz az esztergomi görög katolikus
templomban december 13-án, vasárnap 16 órakor. Fellép a
Zebegényi Régi Zene Együttes.
A hangversenyekre a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
Ádventi koncert az Öröm vasárnapján
Mindenkit szeretettel vár a Malom Művészeti Műhely
hagyományos koncertjére az Esztergom-Belvárosi plébániatemplomba december 13-án, vasárnap 18 órai kezdettel.

Belvárosi Harangszó

Ádventi gondolatok
Ádvent van, a várakozás ideje. Várunk Valakit, akitől sok mindent
remélhetünk. Várjuk, hogy örömet, békességet, egészséget,
boldogságot hoz nekünk. Várjuk, hogy megajándékozzon
bennünket szeretetével. Mert ez a legfontosabb, ezeket nem tudjuk
pénzért megvenni. A szeretetet, amely sajnos már lassan kihal az
emberi szívekből, hiszen napjainkban már csupán az
ármánykodás, civakodás és veszekedés lesz uralkodó, és az
ököljog, a gyilkolás érvényesül.
Legalább ilyenkor, karácsony előtt szálljunk magunkba. Próbáljuk
szeretettel, megértéssel közeledni embertársaink felé. Keressük az
egymás közötti békességet, keressük a lehetőséget, hogyan
tudnánk a másiknak csöppnyi örömet szerezni.
Karácsony előtt szinte versengés alakul ki, hogy ki tud
mélyebben belenyúlni az erszényébe. Pedig nagyon sokan
vannak, akiknek gondot okoz a mindennapi kenyér, tej és
hasonlók megvásárolása. A másik oldalon pedig drágábbnál
drágább dolgokért adjuk ki a megtakarított forintjainkat. Pedig
nem ez jelenti a szeretetet. Hányan vannak idős, egyedülálló
emberek, akik maguk lesznek kénytelenek az ünnepeket
eltölteni, mert szeretteik már a temetőben nyugszanak. Milyen
jóleső érzés lenne nekik, ha valaki ajtót nyitna rájuk és néhány
kedves szóval ünnepet varázsolna a szívükbe. Mi tagadás, a
szeretet ünnepére való felkészülés sokakat megvisel. Idegesek
leszünk, sokszor még az apróbb kellemetlenségek is
felborzolnak bennünket, felkavarják nyugalmunkat. Ilyenkor, a
feszültségekkel teli időben az átlagosnál is érzékenyebbek
lehetünk, pedig nyugodtságra, szeretetre, békességre, megértésre
vágyunk. Sok bosszúságot, sértődést, keserűséget lehet elkerülni,
ha
odafigyelünk
egymásra.
Legyünk
toleránsabbak
embertársainkkal. Türelemmel, higgadtabban közeledjünk
egymáshoz, és akkor jogosan remélhetjük, hogy a betlehemi kis
Jézus meghozza mindannyiunknak a békességben és szeretetben
gazdag karácsonyi ünnepeket.
Holop Géza
Könyvbemutató
Az esztergomi Balassa Bálint Társaság és a Helischer József
Városi Könyvtár tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a
december 9-én, szerdán 18 órakor tartandó Középkori falképek
a Szepességben c. könyv bemutatójára.
A szerzővel, Dr. Prokopp Máriával, Bánhidy Vajk beszélget.
Lelkigyakorlat
Hivatástisztázó lelki napot szervez az Szalvatoriánus
szerzetesrend. A lelki nap témája:
A hivatásunk az Istennel és a felebarátainkkal való közösségben
válik teljessé. Ezért a hivatáskeresésben nem lehetünk
individualisták, hanem olyan emberek, akik keresnek és építenek
mély kapcsolatokat. A mennybe magányosan nem engednek be,
hanem jó, gondosan kiépített közösségben. Az ember az
önidentitását a kapcsolatai által építi. A baráti közösségeink, az
Egyház, a családunk testvéri kapcsolataink kiépítésére adnak
lehetőséget. Tudok-e testvér lenni az emberek számára?
A találkozó december 12-én 11 órakor kezdődik és másnap 14ig tart. Hozni kell hálózsákot.
A program ingyenes. Jelentkezni lehet szerdáig, december 9-ig.
Szaniszló atya e-mail: staszek@priest.com tel.: 30-338-68-69
BELVÁROSI HARANGSZÓ
Esztergomi Belvárosi Plébánia Hírlevele megjelenik hetenként
Alapító: Dr. Beer Miklós – Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor
Munkatársak: Szűcs Katalin és Szűcs Ádám
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Tel.: (33) 413 – 791, (20) 775 – 2841
A Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054 - 20004910
e-mail: harangszo@egomnet.hu
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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Ami az embert emberré teszi, azt nem érinti a gazdasági válság
Böjte Csaba atya ádventi levele (I. rész)
Az egyszerű életről, a mindennapos, csendes názáreti létről
szeretnék beszélni. Ha a megváltást EU-s projektből
finanszírozták volna, milyen komplikált lett volna! Mikor
elterjedt a mennyországban a hír, hogy Jézus Krisztus, a
második isteni személy a földre jön, gondolom, az angyalok
elkezdtek nyüzsögni, hogy vajon hogyan lesz, mint lesz.
Döbbenetes, hogy Isten kisbabaként egy istállóban születik meg.
Gyakorlatilag semmilyen forrásfelhasználás nélkül, zöldmezős
beruházás, önköltség nélkül. Megszületett az Isten közénk.
Szeretem csodálni ezt az isteni egyszerűséget.
Tudjuk, hogy menekülniük kellett Egyiptomba. Nincs a megtestesülés évekre előre pontosan megírt forgatókönyve évekre a Szűzanyának és Szent Józsefnek átadva. Isten csak úgy spontán odaszól, hogy menekülni kell Egyiptomba: nincs hiszti, nincs kiakadás. A Szent Család útra kel, mert ez az, amit éppen tenni kell.
A szülőföld iránti szeretetet is meg lehet tanulni a Szent
Családtól, mert Egyiptomban a Szűzanya gondolkozhatott volna
úgy is, hogy Alexandriában vannak a legjobb iskolák, a
Megváltónak mégiscsak jó lenne, ha jó képzést kapna. Józsefnek
amúgy is sikerült már egy kis egzisztenciát teremtenie, egyre
több a megrendelés, ezért nem lenne jó visszamenni a poros
sárfészekbe, Názáretbe. Jól ellesznek a nagyvárosban.
Milyen szép, hogy a Szent Család hazamegy! Mi fogadhatta őket
otthon? A szent hagyomány szerint talán 5–6 évig voltak
Egyiptomban menekültként. Gondolom, hogy a vesszőből,
sárból épített kis kunyhójukat elmosta az eső, valószínűleg csak
azt a domboldalt találták meg, ahol a kis kunyhójuk, házuk állt.
Két kezük munkájával újraépítik a családi fészküket, és
elkezdődik az élet.
Szeretem magam elé képzelni, kiszínezni ennek a názáreti
életnek egy-egy mozzanatát, egy-egy jelenetét. Szeretem
elképzelni, hogy a Világmindenség Ura odaáll az édesanyja elé,
és azt mondja: „Anyu, kiengedsz a fiúkkal egyet focizni?”
Amikor először elgondolkoztam ezen, egészen mellbevert, hogy
a Világmindenség Ura eljött azért, hogy „ipiapacs, ki vagy
ütve!” játékot játsszon, hogy kergetőzzön az emberek fiaival. És
így van. Mielőtt Jézus egyetlen csodát tett volna, egyetlen nagy
beszédet tartott volna, játszott az emberek fiaival. Olyan jó
elképzelni, hogy szalad a kis Jézus elöl, utána a többi gyerek:
„Meg vagy fogva, kis Jézus, bújjunk el, most te vagy a hunyó!”
Ez mind olyan szép!
Szeretem magam elé képzelni, hogy a Szűzanya a mindennapi
munkáját befejezve kihajol a kisablakon, és szól Jézusnak, hogy
menjen és szóljon az atyjának, hogy jöjjön vacsorázni. Jézus
odafut, és segít az apukájának elrakodni a szerszámokat.
Leülnek a názáreti kis házban. Milyen egyszerű lehetett!
Úgy vélik, hogy a keresztesek megtalálták a Szent Család házát,
melynek maradványait elhozták Olaszországba, Lorettóba. Úgy
tartják, hogy a názáreti Szent Család háza egy kis barlang és
előtte egy szobácska volt. Nem tudjuk pontosan, de úgy
gondolom, hogy biztos van benne valamennyi igazság, hisz szél
fúvatlan nem indul, és egyházilag dokumentált tény, így
valószínű, hogy a názáreti házból vannak ott elemek.
De nem ez a lényeg, hanem az, hogy lélekben mi is próbáljunk
odaülni a Szent Család mellé az asztalkához. Egy durva faragott
asztal, mely Szent József keze munkáját dicséri. Az asztalon
néhány agyagtányér, párolog benne a lencsefőzelék, megfogják
egymás kezét, hálát adnak a Mindenhatónak a mindennapiért.
Nekiülnek szerényen elkölteni a vacsorát. Milyen egyszerű! Ott
nincs se mobiltelefon, se tévé, se légkondicionáló. Én mégis úgy
gondolom, hogy ezek az emberek végtelenül boldogok voltak
ott. Jó volt nekik együtt lenni.

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

