XIV. évf. 2. szám

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Iz 42, 1-4; 6-7

URUNK M EGK ERESZTELK EDÉSE
V: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

2010. január 10.
Sztl.: ApCsel 10, 34-38

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3, 15-16. 21-22)
Abban az időben:
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én
csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd
Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett.
Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te
vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”
•
•
•

Elmélkedéshez
Kitől, kiktől várok valamit feszülten? Ki vált ki belőlem ilyen hatást? Ő-e a Messiás?
Hogyan van jelen bennem a Szentlélek tüze?
A tűz és a galamb a Szentlélek két jelképe, mindkettőt ezen evangélium (és párhuzamos helyei) alapján használjuk. Hogyan jön ez
össze? Mi jut eszembe a tűzről? Mi a galambról?
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.
TOVÁBBI LITURGIÁK
Szerda
10. (v)

20.30-21.00 Csendes Szentségimádás

HETI MISESZÁNDÉKOK
11.30 † Mária

+ Minden kedves Testvérünknek boldog újévet kívánunk!
+ Akik szeretnék a házukat, lakásukat az idei esztendőben
megszenteltetni, jelentkezzenek, hogy a hónap folyamán
meglátogathassuk őket.
+ Akik az idei évben templomunkban, vagy a ferences
templomban
szeretnének
házasságot
kötni
kérjük
jelentkezzenek a plébániai irodán.
+ 2010-től a stóladíjak megváltoztak, részletek a hirdetőtáblán.
ÉVI PROGRAMOK
+ Jegyeskurzus: március 2-től kezdve tartjuk négy egymást
követő hétfőn azokat az alkalmakat, amelyeken gyakorló
házaspárok vallanak életükről jegyespároknak
+ Első áldozás: Idén várhatóan május 16-án 10-kor lesz, Urunk
Mennybemenetelének ünnepén.
+ Te Deum: Idén várhatóan június 13-án 10-kor lesz.
+ Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcsolódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz.
+ Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is
Mártélyon, ahogy tavaly. Jelentkezéseket 5 000 Ft. előleg
befizetése mellett már mostantól fogadunk.
Baba-Mama klub
Kedves kisgyermekes édesanyák!
A Belvárosi Plébániai Baba-Mama klub összejövetelei
kéthetenként csütörtökön 10.00 órakor kezdődnek.
Következő alkalom: 2010. január 14.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Mária Rádió FM 97,4

Ökumenikus imahét
Január 16. szombat 17.00 óra: Kertvárosi templom
Igét hirdet: Révfalviné Budai Julianna református lelkész
Január 17. vasárnap 18.00 óra: Bazilika
Igét hirdet: Dr. Harmai Gábor plébános
Január 18. hétfő 18.00 óra: Görög katolikus templom
Igét hirdet: Véghelyi Antal evangélikus lelkész
Január 19. kedd 18.00 óra: Evangélikus templom
Igét hirdet: Dr. Németh János kanonok, plébános
Január 20. szerda 18.00 óra: Református templom
Igét hirdet: a különböző felekezetek elöljárói
Január 21. csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom
Igét hirdet: Ágoston Csaba református lelkész
Január 22. péntek 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom
Igét hirdet: Dr. Cselényi István görög katolikus paróchus
Január 23. szombat 18.00 óra: Belvárosi templom
Igét hirdet: Ágostonné Apáti Gabriella református lelkész
Január 24. vasárnap 18.00: Vízivárosi templom
Igét hirdet: Mandalov Balázs káplán
Imaóra
Taizé imaóra január 30. szombat 18 óra, Kórház Kápolna
Szeretettel várunk mindenkit!
Farsang
Január 30-án lesz a hagyományos ökumenikus farsangi bál a
Dobóban.
Szintén január 30-án lesz a KÉSZ farsangja.
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

Belvárosi Harangszó

Kedves Testvérek!
Engedtessék meg, hogy templomi közösségünket érintő
kérdésekben testvéri segítségüket kérjem. - Megköszönöm
Istenünknek, hogy adott nekem hittestvéreket, akikkel közös
akarattal együtt járhatok szentmisére az Isten házába. Nekünk,
katolikus hívőknek a szentmise, mint szent liturgia az
Istenkapcsolatunk közepe, hitünk megélése. Templomi
közösségként Istenünknek adunk hálát minden adományért és
együtt kérjük kegyelmét mindennapi életünk szeretetben történő
megéléséhez. A liturgia természetszerűen közösségi cselekmény,
amit a pap vezet a mi aktív részvételünkkel. Nem Isten akarata
szerint való, magunkban mondjuk szemérmesen a közös
imádságokat és a pap imájára adandó válaszokat. Így
részvételünk látszólag nem teljes a szentmise ünneplésben olyan
benyomást keltünk, mint focimeccsen a szurkolók. A
közösségben közösen mondott imádsággal megvalljuk hitünket,
erősítjük egymást, vállaljuk a testvéri érzést, ami közöttünk
megjelenik Jézusunk akarata szerint. Papunknak szenvedés, ha
kellő részvétel hiányában kell közösséget szolgálnia, holott mi
mindannyian egymást szolgáljuk közös imádságainkban és a
testvériséget építjük. Ezt a közösségi kapcsolatot segítené, ha
érkezéskor diszkréten köszöntenénk a már padban ülő
Testvérünket. Próbáljuk meg - tapasztalni fogjuk, hogy lélekben
is közelebb fogjuk érezni a mellettünk ülő Testvérünket. Ezúton
is köszönöm, hogy jóakaratú Testvéreim szívükben
megforgatták a fenti gondolatot és feladják néma
szemérmességüket. Közösen imádkozunk és énekelünk Istenünk
dicsőségére és testvéri közösségünk épülésére.
Második jelzésem a téli hideg miatt különösen aktuális. A fűtési
rendszerünk tökéletlensége miatt valójában az első padok fűtése
a kielégítő; minél hátrább megyünk, annál gyengébb a meleg.
Tapasztaljuk, hogy a jól fűthető padsorok szinte teljesen üresek
és a kedves Testvérek a hátsó tömbökben, padokban
tömörülnek. Tehát nagyon célszerű lenne - a Testvérek
érdekében - ha az elöl lévő padokat foglalnák el a hívők és így
jobban is éreznék magukat közösségi ünnepünkön. Kedves
Testvéreim legyenek oldottak, otthonosak abban a házban,
ahová Istenünk szüntelenül vár, visszavár bennünket.
Köszönöm jó Testvéreim megértését és együttműködését.
Tisztelettel és szeretettel
Sági József
E.k.vil.elnöke

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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Ez az Ön cikkének helye!
Megnéztem a Harangszó korábbi évfolyamait, meglepetéssel
láttam, milyen élénk társasági élet folyt e hasábokon az első
években. Volt egy nagy apróhirdetés rovat, ahol születéseket,
halálokat, kéréseket és ajánlatokat, mindenféle hétköznapi
örömöt és bánatot megosztottak egymással a kedves hívek.
Semmi akadályát nem látnám e rovat fölújításának. Egy
apróhirdetés-szerű közlemény megfogalmazásához semmilyen
újságírói talentumra nincs szükség.
Rendszeres rovat lehetne pl. a TAKI, a gyermekek
rejtvényrovata. Könyvkritikákat, filmkritikákat is szívesen
fogadunk, ha valakinek van személyes gondolata valamilyen
megnézett alkotásról.
Két zsákutcát kívánok elkerülni:
- nem akarom a lapot Internetről megtölteni,
- nem akarom én magam megtölteni.
Elvből nem közlünk szép imádságokat, Internetről leszedett
elmélkedéseket, mivel ezeknek megvan a maguk nyilvánossága,
egy plébániai újságnak viszont nem ez a hivatása.
Annak sem látom értelmét, hogy az üres helyeket saját
gondolataimmal kitöltsem, mivel tartok attól, hogy ezzel
kiszorító hatást váltanék ki: csökkenteném a hívek aktivitását.
Saját rovatomként fogadom el a 3 kérdést, de ott is azt látom,
hogy azzal, hogy mindig megírom, elveszem a teret a hívek
aktivitása elől. Továbbra is szívesen fogadok természetesen 1-23 kérdést a jövő heti evangéliumról, de ezt magam is megírom,
ha nem jön be mástól kérdés.
Viszont a Harangszó további hasábjai üresen maradnak, ha a
kedves hívek nem kívánnak velünk gondolatokat megosztani.
Harmai Gábor
plébános

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

