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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
ÉVK Ö ZI 2 . VASÁRNAP
V: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit.

2010. január 17.
Sztl.: 1 Kor 12, 4-11

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 2, 1-11)
Abban az időben:
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.
Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el
az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos
tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat
színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a
borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére
vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó
bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
•
•
•

Elmélkedéshez
Testi-lelki ínségemben kihez fordulok?
Jézus vízhordást kér a szolgáktól, aminek látszólag semmi köze az alapproblémához. Merek-e „pazarló módon” időt szánni az
imádságra, amikor érzem döntésem/feladatom felelősségét?
A szolgák vizet mertek a kancsóba és bort öntöttek a pohárba. Mit éreztem, mit tettem, amikor Isten általam cselekedett?
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
17. (v)
20. (sze)
21. (cs)
22. (p)
24. (v)

11.30
17.30
17.30
17.30
11.30

20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK
† szülők
† édesanya és testvér
† Ágnes és † Sarolta
† László
† édesanya

+ A héten temettük: Gémesi Sándort.
Egy éve temettük: Majtényi Mária Magdolnát, Pálos
Antalt, Faragó Boglárkát, Lengyel Erzsébetet, Kuczman
Istvánt, Fazekas Gyulánét, Lencsés Bélánét, Lovas
Józsefnét, Nagyszöllősi Ottót és Németh Józsefnét.
+ Az ökumenikus imahéten hétköznap nem tartunk esti
szentmisét. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a hét folyamán
velünk együtt jöjjenek el napról napra a különböző
templomokba, hogy protestáns és katolikus testvéreinkkel
közösen imádkozhassunk az egységért. Tehát ezen a héten
hétfőtől-szombatig az esti szentmisék elmaradnak.
+ Kórust szervezünk Dr. Inotay György vezetésével, az alkalmak
péntekenként 19 órakor kezdődnének. Az új kórus eleinte
mindenképpen egyszólamú műveket, egyszerűbb dallamokat
szólaltatna meg. Szeretettel várjuk a korábbi kórustagokat
illetve minden zeneszerető jelentkezőt!
+ 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.

Ökumenikus imahét hátralevő része
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
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.
Imaóra
Taizé imaóra január 30. szombat 18 óra, Kórház Kápolna
Szeretettel várunk mindenkit!
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

Farsang
Január 30-án lesz a hagyományos ökumenikus farsangi bál a
Dobóban. A tombola teljes bevételét a Szent Rita Otthon
számára ajánlják fel. Jegyek kaphatók a plébánia irodájában.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Esztergomi
Csoportja a Szent Adalbert Központban 2010. február 13-án,
szombaton 20.00 órai kezdettel tartja jótékonysági bálját,
melynek bevételét a Keresztény Múzeum javára ajánlja fel.
Mindkét bálról részletesebb információ
kihelyezett plakátokon olvasható.

a

hirdetőtáblán

Szent Adalbert Esték
A Szent Adalbert Központ novemberben indult kulturális
programsorozata keretében 2010. január 23.-án, szombaton
délután 16 órakor kerül sor Dr. Ócsai Antal: Görgey Arthur lába
nyomán című könyvének bemutatójára a fogadóteremben. A
könyvet Babucs Zoltán hadtörténész (HM) ajánlja és méltatja,
majd kötetlen eszmecsere következik.
Zarándoklat
Szeretettel meghívjuk a Magyar Pálos Rend alapításának 764.
évében az alapító Esztergomi Boldog Özséb halálának 740.
évfordulóján rendezendő megemlékezésre, melyet 2010. január
19.-én, kedden a Szent Adalbert Központ dísztermében tartanak
17.00 órától.
Az Esztergomi Pálos Baráti Kör és a Magyar Turista Egyesület
Esztergomi Osztálya idén is megrendezi a már hagyományos
Boldog Özséb zarándoklatot.
Azoknak, akik végig gyalog akarják megtenni a távot, találkozó:
2010.január.20-án 06.00-kor Dobogókői út-Galagonyás út
kereszteződésénél lévő keresztnél. Útvonal: Esztergom Galagonyás
út, Vörös Kereszt, Barátkúti erdészház, Pilisszentlélek, Pilisnyereg,
Klastrompuszta, Kesztölc (23 km)
Akik a könnyített változatot választják azoknak találkozás az
esztergomi buszvégállomáson. Indulás 07.40.-kor busszal
Pilisszentlélekre. A Pálos romoknál csatlakozás a gyalogos
csoporthoz. Tovább gyalogosan 09.30.-kor az útvonal hátralévő
szakaszán. (10 km)
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

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
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

