
 

   
XIII. évf. 45. szám A z  E s z t e r g o m - B e l v á r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2009. december 13. 

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA 
Olv.: Szof 3, 14-18a V: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. Sztl.: Fil 4, 4-7 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 10-18) 
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?” „Akinek két ruhája van - válaszolta -, az egyiket 
ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így 
szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a 
katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”  
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én 
csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel 
és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát 
meg olthatatlan tűzben elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. 

 

Elmélkedéshez 
• Keresztelő Szent János szavai kapcsán eszünkbe jut-e a gazdag ifjú: „ezeket mind megtartottam ifjúságom óta”? Tényleg csak ennyit 

kell tennünk az üdvösséghez? Mondja mindezt egy ember, aki a pusztában él, teveszőr ruhában, étele sáska és vadméz? Mondja 
mindezt egy ember, aki valakiről beszél, aki majd tűzzel fog keresztelni? 

• Megtartom-e ezeket ifjúkorom óta? Miben megy könnyen, és miben nehezen a hétköznapi helytállás? 
• Nyílt-e már alkalmam rendkívüli helytállásra? Szeretnék-e olyan lenni, mint Keresztelő Szent János? Mint Krisztus? 

 

 

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. 
 

TOVÁBBI LITURGIÁK 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 

 

HETI MISESZÁNDÉKOK 
 

13. (v)  10.00 † Adrienn 
   11.30 † János, édesapa és nagypapa 
   19.00 Betegekért (beteglátogatók miséje) 
14. (h)  19.00 † nagyszülők 
15. (k)  16.30 † Teréz 
16. (sze) 16.30 † Sándor 
17. (cs) 19.00 † Mária 
19. (szo) 19.00 Triduum 
20. (v)  10.00 † Judit 
   19.00 Triduum 
21. (h)  19.00 Triduum 

 

+ A héten  
 Esküdtek: Mátrai Máté és Lohde Zsuzsanna. 
 Temettük: Szilva Zoltán Györgyöt. 

 

 

Rorate szentmisék időpontjai 
Szent Anna (kerek) Templom H-P: 6.00 
Szentgyörgymezői Templom H és Sze: 6.00 
Belvárosi Templom minden nap: 6.30 
Dorog Szent Borbála H, K és P: 6.30 
Kertvárosi Templom Szo: 6.30 

 

 

Taizei imaóra 
Taizei imaóra lesz 2009. december 19-én, szombaton 18 órától a 
Zárdatemplomban (Pázmány P. u. 18.) 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Mária Rádió FM 97,4 

 

TOVÁBBI HIRDETÉSEK 
 

+ Kérjük a kedves Testvéreket, hogy akinek súlyos, ágyhoz vagy 
lakáshoz kötött rokona van jelezze, hogy Karácsony ünnepére 
szent gyónását és szent áldozását elvégezhesse. 

+ Az Esztergom Városi Triduum december 20-án, szombaton 19 
órai szentmisével kezdődik templomunkban, melyet Székely 
János püspök atya tart. 

+ Az ádventi koncert, melyet évek óta a Malom Műhely szervez 
templomunkban idén december 13-án, vasárnap 18 órakor 
kerül megrendezésre. Mindenkit szeretettel várunk! 

+ Az Otthon Segítünk Alapítvány kisgyermekes családok részére 
segítőket keres. Részletek a Harangszóban. 

+ Élelmiszerosztáshoz segítőket keresünk. A hét folyamán 
Esztergomban több helyszínen és időpontban osztunk 
élelmiszert. Feladatok: lista előkészítés, adatrögzítés, 
rászorulók kiértesítése, osztás, illetve az elszámolás 
elkészítése. 

+ Bíboros atya kérésére a héten Moldvában jártam, Iasiban avagy 
Jászvásáron egy konferencián, amit a kommunizmus romániai 
bukásának huszadik évfordulójára szervezett a Iasi katolikus 
egyházmegye. Aki szívesen végighallgatná az élménybeszámo-
lómat, jöjjön el szerdán, esti mise után a Nagyterembe. 

 

+ 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! 

 

 

Mézeskalács díszítés 
A KÉSZ esztergomi csoportja mézeskalács díszítést szervez 
december 14-én, hétfőn 15.30-tól a Dobó Katalin 
Gimnáziumban. Jelentkezés: kesztergom@vipmail.hu 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Meghívó 
A Helischer József Városi Könyvtár szeretettel hív mindenkit 
december 14-én, hétfőn 17 órakor a Karácsony a könyvtárban 
című műsorára. 



Belvárosi Harangszó 

 

 

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,  e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,   Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14 
 

2 

 

Beszámoló a képviselőtestületi ülésről 
Az ünnepre készülve tervezgettük a teendőket. Az első és 
legfontosabb a lelki felkészülés. Ezt segíti majd a triduum, 
amelyet Székely János püspök úr vezet, és a december 19-20-
21-én (szombat, vasárnap, hétfő) esti (19 órai) szentmisék 
keretében történik. Advent a várakozás és a bűnbánat ideje. 
Egyik este bűnbánati liturgia is lesz és mind a három napon 
gyónási lehetőség.  
Fiataljaink készülnek a pásztorjátékra. Templomunkban 
december 24-én fél 4 órakor adják elő, utána igény szerint együtt 
játszanak majd.  
Ettől az évtől a szokásos plébániai munkatársi vacsora átkerül 
májusra: az Istennek szóló tanév végi hálaadáshoz, a Te 
Deumhoz fogjuk kapcsolni. A tavasz vége alkalmasabb időszak 
egy ilyen rendezvényre. 
Karácsonykor, december 25-én ünnepi, 26-án hétköznapi 
miserend lesz. Szilveszterkor az esti (19 órai) szentmiséhez 
kapcsolódva adunk hálát az Úrnak az elmúlt évben kapott 
kegyelmekért.  
Gyakorlati feladatokról is beszélgettünk. Szükségessé vált két 
kapu felújítása, a szembemiséző oltár átalakítása és a 
gyóntatószékek átépítése. Mivel a fentiekhez szükséges pénz 
csak részben áll rendelkezésünkre, a munkálatokat valószínűleg 
két lépcsőben fogják elvégezni. Az építési munkák részleteit 
„csúcstalálkozón” tárgyalják meg hamarosan az illetékesek. 
(Plébános atya, a Műemlékvédelmi Felügyelőség képviselője, az 
egyházmegye főépítésze, az oltár tervezője, Vörös Márta 
műszaki ellenőr, aki a kapu terveit is elkészíti, Sági József úr, az 
egyházközség világi elnöke). 
A testületi ülés végén Galambosiné Marika apró karácsonyi 
ajándékkal lepett meg bennünket. Kedvességét, figyelmességét 
ezúton is köszönjük szépen. Dobay Péterné 

 

 

Böjte Csaba atya ádventi levele (II. rész) 
Azt is szeretem magam elé képzelni, hogy kiültek a kispadra a 
ház elé, fölöttük ragyogtak a csillagok. A kis Jézus odabújt 
Máriához, és József elkezd egy csodálatos szép ószövetségi 
zsoltárt, énekelnek. Jó lehetett nekik ott. Egyszerű és szép. 
Szeretem elképzelni, hogy Jézus egy kicsit nőtt, és az apukájával 
együtt dolgozik, fűrészelnek. A fűrész egyik végét fogja az Isten, 
a másikat az ember. Talán bölcsőt készítenek vagy asztalt, vagy 
talán koporsót, nem tudom… Olyan jó látni azt, hogy Isten 
együtt dolgozik az emberrel! Egy család. 
Ha belegondolunk, Jézus Krisztus a hagyomány szerint harminc 
évig ezt a názáreti csendes életet élte. Abban az időben 28-29 év 
volt az átlagéletkor. Nagyon fiatalon haltak meg az emberek. 
Tehát Jézus egy egész emberöltőt egyszerű emberként élt le. 
Nem csinált semmi rendkívülit. A Szentírás szerint az emberek 
azt mondják: „Nemde ez Mária és József fia, hát nem itt éltek 
közöttünk a rokonaikkal?” Tehát ha Jézus valami rendkívüli 
dolgot tett volna mint kisgyerek vagy fiatal, akkor egész 
biztosan mondták volna, hogy „Ez már gyerekkorában is annyi 
furcsaságot beszélt, nem is csoda, hogy most ide jutott.” De azt 
mondják, hogy Jézus olyan volt, mint mi, mint a többiek, élte a 
hétköznapi életet, és most hirtelen elkezd csodákat tenni. 
Csodálkoznak rajta. Harminc év názáreti csendes élet. Ez alatt a 
harminc év alatt a mi hétköznapi, egyszerű életünket Jézus 
Krisztus megszentelte. 
Jó elképzelni a huszonéves Jézust, ahogy a názáreti barátaival 
munka után leülnek és beszélgetnek: meghallgatja az emberek 
gondját-baját, figyel. Nem kapkodja el a választ, még nem 
érkezett el az ő órája. Milyen jó lenne, ha meglenne bennünk ez 
a végtelen türelem!  Magyar Kurír 

 
 
 

 

Időt kérünk! 
„– Ugye nem baj, hogy telefonálok? Nincs valójában nagy 
gondom, csak rettenetesen elfáradtam... Három hónapos a 
kisfiam, a lányom kétéves múlt, mindent szeretne és mindent 
azonnal. Sokszor azt se tudom hova kapjak. A nagyszülők 200 
km-re vannak. Ha valaki akár egy félórára segítene, vagy esetleg 
elbeszélgethetnék...” Ilyen és ehhez hasonló telefonhívással 
kezdődhet az Otthon Segítünk Alapítvány egy-egy ténykedése. 
Egy olyan családban, ahol akad nagymama, nagypapa, netán 
közelben lakó rokon, könnyebben juthat az apró gyermekeket 
nevelő anyuka helyetteshez, amíg a hivatalos ügyeket intézi, 
orvoshoz fut, vagy csupán a fáradtságtól kimerülve szeretne 
ledőlni, hogy nyugodtan aludjon egyet. Ám sok helyen hiányzik a 
segítség. Ha ilyenkor egy önkéntes a család mellé tud állni, hetente 
egyszer lélegzetvételhez jut az anyuka. Az a néhány óra játék a 
gyerekekkel, beszélgetés az anyukával nagy-nagy segítséget jelent. 
Már harmadik éve szervezünk Szöszmötölő néven, kreatív 
foglalkozásokat anyukáknak gyermekfelügyelettel. Amíg a 
kicsik az önkénteseinkkel játszanak, addig a mamák apró 
játékokat, ablakdíszeket, meglepetéseket készítenek. Jó együtt 
munkálkodni és beszélgetni. 
Minden évben szervezünk önkénteseknek felkészítő 
foglalkozásokat, idén ősszel nem mertünk belevágni, úgy éreztük a 
jelenlegi gazdasági helyzetben nem fogunk új önkénteseket találni, 
hiszen mindenki a saját családja boldogulásával van elfoglalva. És 
november tájékán meglepetten tapasztaltuk, hogy sorra kapunk 
olyan hívásokat, amelyben az önkénteskedésről kérdeznek, majd 
néhányan jelentkeztek is segíteni. Ők adtak nekünk reményt, hogy 
ebben a mindenki számára nehéz időszakban is vannak, akik 
hajlandóak áldozni időt másokra. Így januárban elindítjuk az új 
felkészítő tanfolyamunkat, szeretnénk, ha még néhányan 
csatlakoznának hozzánk. Olyan önkénteseket keresünk, akik 
szívesen adnak az idejükből egy- egy családnak, akik elfogadók, 
szeretetet adni tudók, akik többgyermekes édesanyáknak 
segítenének heti néhány órában ingyen, önzetlenül. Jelentkezni a 
plébánián és az alábbi elérhetőségeken lehet. 
Lukács Anikó 30/412-52-12 luna@esszencia.hu 

 

 

Püspöki vendég templomunkban 
A ma ismert jóságos, ajándékot hozó, piros ruhás Mikulás 
érkezése a múlt század elején terjedt el valószínűleg osztrák 
mintára. De nézzük, mit tudunk Szent Miklós püspökről? 
Krisztus után 245-ben az anatóliai Patara városában született. 
Később 52 évig Míra püspökeként jótetteiről vált ismerté és 
közkedveltté. Gyermekeink minden évben december 5-én este 
kifényesítik cipőiket, csizmáikat és várakozással telve térnek 
nyugovóra. Másnap reggel az első útjuk a lábbelikhez vezet. 
Öröktől csillogó szemekkel szemlélik meg a csomagokat, csoki 
mikulásokat, és a többi szép ajándékot. Mi szülők pedig az Ő 
örömüknek örülünk. Hiszen van annál szebb érzés, mint jót 
cselekedni másokkal? Hatodikán a 10 órai gyerekmisén nem 
csak a kicsik arca derült fel Miklós püspök láttán, hanem mi 
felnőttek is néhány percre gyermekké lettünk a nagy szakállú 
vendég előtt. Az apróságok nagy örömmel vették át a 
csokimikulásokat, vidáman szavaltak és énekeltek. A gyerekek 
és a szülők nevében is hálás köszönet Plébános Atyának ezért a 
szép élményért. Tapuskáné Orsi 
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