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Sztl.: 1 Kor 15, 1-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 5, 1-11)
Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján
két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy
vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a
mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester - válaszolta Simon - „egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te
szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak,
hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés
halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus
bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.
•
•

•

Elmélkedéshez
Mire utal a halászok magatartása, miközben a tömeg Jézust hallgatja?
Simon megtérésének folyamatát jól mutatják a cselekedetei: először beengedi Jézust a bárkába, majd szavára behajózik a mély
vízbe, munkára igazából alkalmatlan időben, végül a lábához borul. Miért és hogyan válik Simon Isten emberévé? Miért az az első
reakciója, hogy „menj el tőlem Uram”?
A halászat sokban hasonlít a szerencsejátékokra: ugyanannak a munkának néha hatalmas fogás a jutalma, néha semmi, vagy szinte
semmi. Milyen eredményeim vannak az emberhalászatban? Van-e élményem arról, hogy ugyanaz a szó néha hatalmas hatást vált ki,
néha szinte semmit? Elbizakodottá tesz-e az előbbi? Belekeseredem-e az utóbbiba? Vagy egyszerűen csak újra és újra kivetem a hálót?
HIRDETÉSEK

MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Jövő 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

+ A héten temettük: Novák Istvánnét és Kriskó Lajosnét.
+ Egy éve februárban
Kereszteltük: Fehér Zoltán Jánost és Solczi Dániel Róbertet.
Temettük: Pereszlényi Ferencet, Faragó Frigyesnét, Papp
Imre Mihályt, Thier Józsefet, Nagy Zoltánnét, Fenyves
Lajosnét, Szeberényi Ferencet, Dubecz Istvánnét, Válent
Gyulánét és Tóth Istvánt.
+ A Haiti földrengés áldozatainak a megsegítésére a mai
országos gyűjtés részeként, mi is fölajánljuk a perselybevételt.
Az esti szentmise 18 órakor kezdődik, amelyen Gál Laura
énekművész közreműködik, utána koncertet ad. Az előbbi
hirdetésnek megfelelően a koncert perselybevételét is Haiti
javára fordítjuk.
Adomány közvetlenül is fölfizethető a Katolikus Karitász Haiti
számára
elkülönített
bankszámlaszámára:
12011148–
00124534–00900004
+ Képviselő testületi ülés lesz február 8-án, hétfőn 18 órakor.
+ Imaóra lesz a Kerek templomban február 9-én, kedden 18 órakor.
+ Szentségimádást tartunk február 13-án, szombaton 13 órától.
+ Kórust szervezünk Dr. Inotay György vezetésével, az alkalmak
péntekenként 19 órakor kezdődnek. Az új kórus eleinte
mindenképpen egyszólamú műveket, egyszerűbb dallamokat
szólaltat majd meg. Szeretettel várjuk a korábbi kórustagokat
illetve minden zeneszerető jelentkezőt!
Mária Rádió FM 97,4

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.
Farsang
Gyermekek számára farsangi mulatságot és játszóházat tartunk
2010. február 13-án szombaton, 14 órai kezdettel.
Minden gyermeket és kamaszt szeretettel várunk!
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. Részletesebb információ a
hirdetőtáblán kihelyezett plakátokon olvasható.
„zengjetek dícséretet, egek, és ujjongj, te föld…”
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2010. február 7-én,
vasárnap 18 órai kezdettel templomunkban tartandó Misére és
koncertre. Közreműködik:
Gál Laura énekművész
Fodor Éva orgonista.
A belépés díjtalan. Az összegyűlt adományokat a Haiti
földrengés áldozatai számára továbbítjuk.
Baba-Mama klub
Február 11-én, csütörtökön, 10 órától Baba-mama klub lesz.
Téma: úgy érzed nehéz a háztartást kezedben tartani, egy csomó
kérdésed van, de nem tudod kivel megbeszélni, elkelne a segítség?
Van segítség! Bemutatkozik az Otthon Segítünk Alapítvány.
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Belvárosi Harangszó

Ezt látni kell!
Február 14-éig még megtekinthető a reneszánsz kiállítás
Budapesten.
Hosszú, tömött sorok a pénztáraknál, bent tömeg, tülekedés, hétvégenként naponta csaknem negyvenezer (!) látogató: a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Botticellitől Tizianóig című tárlat az utolsó hetekben valóban nem biztosít kedvező feltételeket a
képeket csendben szemlélni szeretők számára. Ám ha valaki a fővárosban járva hétköznap, a munkája mellett vagy után megteheti,
ne mulassza el az alkalmat, hogy megtekintse. A kiállítás ráadásul
(a múzeumból csak ez) hétfőnként is nyitva áll.
A tárlat népszerűségének okait hosszasan lehetne boncolgatni, és
köztük a reklám, a hírverés szerepe is meghatározó. Nem egy múzeum vagy egy festő utazó anyagáról, vándorkiállításáról van szó
ugyanis, ahol a „helyi közönség még nem láthatta” önmagában üres
jelzője akármelyik műre felaggatható. A lassan bezáró reneszánsz
kiállítás válogatás a Szépművészeti Múzeum és a világ képeiből,
melyek között Leonardo Hermelines hölgye, Tiziano Kesztyűs férfija valóban a festészet történetének legkiválóbb alkotásai közül való.
A művészettörténet e nagy egyéniségei ugyan képviselve vannak
kisebb jelentőségű (bár remek) munkáikkal a pesti múzeum anyagában is, de a most bemutatott „hegycsúcsok” megmutatják a budapesti gyűjtemény darabjainak helyét, értékét is. Mert a rendező intézmény nem fukarkodott a saját kincsek felvonultatásával, amelyekkel
viszont méltán büszkélkedhet ország-világ előtt. Ezek tehát új fényben, megvilágításban tűnnek most fel – és ez szó szerint is igaz. A
fénytechnika, illetve a restaurálás sokat javított a hazánkban őrzött
művek megítélésén: elég csak Boltraffio kiváló, New Yorkban megújított képére vagy Vasari tavaly felfedezett, eddig másnak tulajdonított szegedi festményére gondolni.
Az itáliai reneszánsz festészet fejlődését, alakulását nyomon követő
pesti kiállítás az esztergomi, a Keresztény Múzeum anyagát ismerő
közönség látását ugyancsak javítani fogja. A nagy mesterek eredeti
művei után a tanítványok (Giampietrino) vagy a műhelyek (Tiziano)
alkotásaira, de a többi kortárs itáliai képre is új szemmel nézhetünk.
Végül pedig árnyaltabb kép alakulhat ki bennünk a reneszánsz festészetről, s nem utolsósorban az ábrázolás tárgyát jelentő eseményekről, jelenetekről, végső soron hitünk alapjairól is.
I. M.
Beszélgetés Dr. Beer Miklós püspök atyával
Várady Eszter igazgatónő meghívására érkezett a városi
könyvtárba szeretett Miklós atyánk, egykori plébánosunk, hogy
beszéljen örömeiről és gondjairól.
A beszélgetés fonalát Bánhidy Vajk tanár úr vezette a tőle megszokott kellemes modorával, okos kérdéseivel és jó időbeosztással. Mi
közelállók, segítő munkatársak izgalommal vártuk egykori gazdánkat, hogy részesedhessünk szeretet megnyilvánulásaiban és mi is kifejezhessük régi és hűséges ragaszkodásunkat.
Amikor Miklós atyát kinevezték püspökké és a belváros hívő népe
nevében elbúcsúztam Tőle az ünnepélyes szentmisén - megköszöntem Néki, hogy oly csodálatosan egybeszerette belváros népét. Istenünk olyan karizmával ajándékozta meg egykori plébánosunkat,
amellyel képes volt maga köré gyűjteni minden mozgásképes embert, a betegek is nagy ragaszkodással Tőle várták az „Úristen” vigaszát (hogy kedvelt kifejezésénél maradjak). Személyes varázsának
titka az volt akkor és az ma is, hogy úgy tud szeretni, ahogyan csak
Istenünk különös karizmájával rendelkezők képesek erre. Mindez
úgy sugárzik róla, hogy a jelenlévők már érzik, mielőtt megszólalna.
Engedtessék meg elpletykálnom, hogy az egri lelkipásztori konferencián beszéltem egy váci egyházmegyés szent plébánossal, a 78
éves Imre atyával, aki lelkesen újságolta: „igazi gazdánk van”.
A Tanár Úr személyes hangvételű kérdéseire a váci Püspök
megnyerően válaszolgatott. A kérdések előbb a gyermekkor, a
család, a természetszeretet majd a hivatás gondolatkörét érintették.
Ezek a gondolatok már az elmúlt évben megjelent interjúkötetben is
szerepeltek, így sokunknak már ismerősek voltak. Válaszadásaihoz
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

fűzve Miklós atya kitért Egyházunk, így az Ő gondjaira. Beszélt az
égető paphiányról és a kísérletekről, amivel ezt pótolni igyekszik
(diakónusok beállítása). Az elmúlt időszakban 100 különböző szintű
segéderőt állított hadrendbe. Sajnos ez még nem oldja meg paphiány
gondját. Beszélt arról, milyen hatalmas teher megyéjében lévő 300
templom folytonos tatarozási igénye. Mindennél fontosabbnak tartja
a Püspök Úr a szemléletváltást. A keresztény embernek a jóság
forradalmát kell megvívnia. A hangsúly azon van, hogy mit teszünk
a templomból kijövet. Mit teszünk a rászoruló embertársainkért, a
betegekért, a magányosokért, a perifériára szoruló kisebbségekért. A
cselekedeteinknek kell beszélni. Példát kell adni a jóra, a segítő
szeretetre. Húzóerővé kell válnia a keresztény embernek, hogy
elinduljon a szélesebbkörű változás. Ez a feladatunk.
A beszélgetést vezető Tanár Úr lehetőséget biztosított a hallgatóság
részére is, hogy kérdéseket tehessünk fel Miklós atyának.
Egy felszólaló részéről felvetés hangzott el a katolikus iskolák létét illetően. Egyetértés született, hogy kellenek az egyházi iskolák
is, de az állami oktatásban is meg kell jelennie a komolyan vett
etikai tanításnak, nevelésnek, mert elkeserítő a helyzet a fiatalok
ismerethiánya, tájékozatlansága miatt. Azon túl nekünk jut a feladat, hogy Istenünk örömhírét eljuttassuk minél több embernek.
Hitelességünk érdekében embertársaink elé kell élnünk hitünket.
Egy másik felszólaló idézte a Mária Rádióban elhangzott kerekasztal
beszélgetésből Tomka Miklós szociológus megállapításait.
Istenországot nem lehet erőszakkal építeni, csak személyes kapcsolatokon keresztül várható eredmény. Mindenekelőtt Istenélményre,
igaz emberélményre van szüksége az embernek, szerető lelki érintésre; ebből fakadhat elkötelezett hit. A szociológus szerint nem kell 10
millió vállalkozó keresztény (nem is reális), hanem csupán néhány
tucat igazán elkötelezett emberre van szükség, akik igazán tudnak
szeretni és dolgozni, ők fognak húzóerőt jelenteni a hívő nép, sőt az
egész ország számára. A felszólaló megállapította, hogy Beer Miklós
püspök ilyen ember, akit az Úristen ilyen húzóerőnek, példaképnek
állított elénk, Mi pedig hálát adunk Istenünknek, hogy megismerhettük Miklós atyát, gyarapodhattunk, lelkesedhettünk példájából.
A beszélgetést vezető Tanár Úr az idővel jól gazdálkodva megköszönte a Püspök Úr megjelenését és az élményt, amit mindannyiunknak jelentett a találkozó. A kedves Testvéreknek még maradt néhány
perce, hogy a megvásárolt interjúkötetet dedikáltathassák.
Köszönöm az érdeklődő figyelmet.
Sági József
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
A Szentatya februári általános imaszándéka:
Hogy valamennyi tudós és értelmiségi az igazság őszinte
keresése által eljusson az egyetlen igaz Isten megismerésére.
Missziós imaszándéka:
Hogy az Egyház, saját missziós önazonosságának tudatában,
arra törekedjék, hogy hűségesen kövesse Krisztust, és hirdesse
evangéliumát minden népnek.
Imádságot kérünk:
- egy munkatársért, aki balesetet szenvedett
- egy munkanélküli családért
- keresztelésre és bérmálkozásra készülő testvéreinkért
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!
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

