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EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 4, 1-13)
Abban az időben: Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt
megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: „Ha Isten Fia
vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán
fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és
dicsőséget neked adok - mondta -, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a
tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom
párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak,
és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.
•
•
•

Elmélkedéshez
Milyen társadalmi igazságtalanságok zavarnak leginkább? Hogyan gondolom el a megoldásukat? Teljes lenne-e az életem, ha a kövek
kenyérré válnának?
Mi lenne az első dolgom, ha az enyém volna a földön minden hatalom? Mit érne meg nekem, ha megkaphatnám? Mit nem adnák a
világ minden kincséért sem?
Kik csodálnak engem? Milyen érzéssel tölt el csodálatuk, szeretetük? Mit teszek a csodálatért? Mi az amit nem tennék?
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.
Szerda
25. (cs)
28. (v)

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás

HETI MISESZÁNDÉKOK
19.00 † Katalin édesanya
11:30 † Szülők

+ A héten temettük: Szabó Attilát.
+ Kóruspróba pénteken 19:00-kor lesz, a bibliakör következő
alkalma viszont elmarad, helyette bíboros úr előadására hívjuk
az összes résztvevőt is.
Keresztút
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
A közös imádságot vezetetik:
Február:
26. hittanosok, bérmálkozók
Március:
5. családosok, nyugdíjasok
12. Máltai munkatársak és a Belvárosi Karitász
19. beteglátogatók
26. cserkészek
Április:
2. képviselő testület (Kálvária, 15 óra)
Imaóra
Taize-i imaóra lesz 2010. február 27-én, szombaton, 19 órától a
Szent Anna (Kerek) Templomban. Utána beszélgetés a plébánián.
Mindenkit szeretetttel várunk!
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.
Zöldmozi
A hülyeség kora, színes, angol dokumentumfilm, 92 perc, 2009
Az ingyenes, közösségi vetítés a Szentgyörgymezői
Olvasókörben 2010. február 22-én, hétfőn, 18 órakor lesz.
Szeretettel vár mindenkit az Esztergomi Környezetkultúra
Egyesület!
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:
- Dr. Erdő Péter bíboros atyáért
- édesapáért
- betegekért
- egy munkatársért, aki balesetet szenvedett
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!

Belvárosi Harangszó

Kirándulás Kecskemétre
A plébánia Hit és fény „Kavicsok” közössége meghívást kapott a
Kecskeméten alakult „Kisded nyáj” közösség összejövetelére.
Szombaton reggel 8.30-kor indultunk a plébánia elől. 11 óra
után értünk Kecskemétre, ahol nagy örömmel fogadtak minket.
Rövid ismerkedés után szentmisén vettünk részt, amit az Atyák
közösen tartottak és mindkét közösség tagjai ministráltak. A
szentmise után közösen „megebédeltünk”, majd „buliztunk” egy
kicsit. Ezután Mózes könyvéből hallgattunk meg egy rövid
részletet, amit meg is jelenítettünk. Az ezt követő beszélgetésre
már nem volt időnk, mert indulnunk kellett vissza Esztergomba.
Kellemes nap volt, mindannyian jól éreztük magunkat. Reméljük,
hogy máskor is találkozunk újdonsült barátainkkal.
K. Kitti
A Beteglátogató Csoport 2009 évi beszámolója (II. rész)
2003-tól a Kamilliánus Rend világi tagjai vagyunk. Anton Gots
atya ismertette meg velünk Szent Kamill lelkiségét. A kamilliánus
lelkinapokon, közgyűléseken, lelkigyakorlatokon és egyéb évente
ismétlődő programokon többen részt vettünk. Szeretjük ezeket a
találkozókat. A lelki töltekezés lendületet ad a további munkához.
Ezt a célt szolgálta ősszel Mátraverebély Szentkútra való
zarándoklatunk, melyen két fő híján, mind jelen voltunk.
Huszonketten tettünk fogadalmat a betegek szolgálatára, hárman a
Karitász csoportnak is tagjai. Sajnos társaink egyre idősebbek, többen
betegek, fáradtak, más feladatok kötik le néhányukat. A kórházi betegek látogatását tizenketten végezzük. Örömmel fogadnánk új munkatársakat, idősödőket és fiatalokat! Sajnos az eddig érdeklődőket
eltántorította, hogy sok időnket kell odaajándékozni a szolgálatban.
Természetesen vannak látogatott betegeink privát otthonokban,
szociális otthonokban is.
A Kórház Lázár kápolnájában hétfőtől péntekig 16-17 óráig
imaórát tartunk. A betegekért, haldoklókért, az egészségügyi
dolgozókért, hazánkért, családokért, az ifjúságért, a papságért,
hivatásokért, a Kamilliánusokért, és különböző imaszándékra
imádkozzuk a Rózsafűzért, a kérő és hálaadó imákat. A
sekrestyési feladatokat mi látjuk el, mi gondoskodunk a kápolna
rendjéről, tisztaságáról. Vasárnap 9 órakor Szentmise van a
kápolnában. Hála Istennek, a hívek megtöltik a kis templomot.
Adventben szombatonként együtt imádkoztunk, szentírást olvastunk, énekeltünk a betegekkel, a városból jövő hívekkel és meggyújtottuk az adventi gyertyát. A várakozás, a készülődés meghitt ideje ez minden évben. Karácsony Vigíliáján 13-17 óráig
jártuk a kórházi osztályokat. Magunk készítette, szerény ajándékainkkal felkerestünk minden beteget, akik velünk énekeltek,
imádkoztak. A hála, a meghatottság könnyeit láttuk nemcsak a
betegek, hanem a nővérek, és egyik másik orvos szemében.
Meglátogattuk ismét az Irgalmas Nővérek Szociális Otthonának
lakóit is. Kis műsorral, ajándékkal kedveskedtünk nekik.
Karácsonyi csoport összejövetelünkön apró ajándékokkal leptük
meg egymást. Agapé, kötetlen őszinte beszélgetés, karácsonyi
dalok éneklése, versek előadása meghitté tette az együttlétünket.
Februárban, már hagyományosan a Lourdes-i Szűzanya jelenésinek emlékére a betegek világnapján megszerveztük a betegek
miséjét. Lehetőség volt szentgyónásra és a betegek kenetének
felvételére. Az osztályokon felkerestük az atyával azokat, akik a
misére lejönni nem tudtak és szerettek volna a szentségekhez
járulni. Pokriva László kórházlelkész atya ellátta őket. A szentséghez járult híveket sokszorosított imával ajándékoztuk meg.
Nagyböjtben naponkénti keresztútjárásunkra a kórházi betegeken kívül a környékbeli idősek és betegek is eljönnek, és aktívan
részt vesznek Krisztus szenvedésének átelmélkedésében. A stációk elmélkedései erősíti a betegeket abban, hogy hinni tudják,
Krisztus a szenvedésben lett a testvérünk, értünk is szenvedett,
reménységünk, örök üdvösségünk benne és általa van.
Havonta egy alkalommal, a hónap második péntekén tartjuk csoport megbeszéléseinket. Megszokott programot követünk. TanulPlébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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ságosak, mindnyájunk épülésére szolgálnak ezek a megbeszélések.
Egymástól sokat tanulunk. A hónap második vasárnapján közösen
veszünk részt a Belvárosi plébánia templomban az esti szentmisén.
Ez azért is szükséges, mert tagjaink más- más plébániákhoz tartoznak. Szentségimádási napon rendszeresen, örömmel vállalja
csoportunk a Szentségi óra vezetését.
A 2009. év tapasztalata számomra, hogy az emberek életkörülményei nehezednek, de ebben a kiüresedő világban továbbra is nagy
szükség van a lelki segítségre, a csoportokon belül a megtartó, tevékeny szeretetre, egymás méltóságának, munkájának megbecsülésére.
Mindnyájunknak törekednie kell erre. Imádkozzunk egymásért!!!
A nehézségek nevelnek, edzenek. A Gondviselőben bízva
mindig kapunk erőt, lendületet.
Hálás szívvel köszönöm az Úrnak, hogy az elmúlt évben is jó
vagy gyengébb eszközei lehettünk az Ő üdvözítő tervének.
Felföldi Éva
Farsangolt a plébánia
A nagyböjti időszak kezdetével a farsang is véget ért. A tél vége idén
nemcsak a rengeteg hó miatt telt különösen vidáman a kisebbek és
nagyobbak számára, hanem a sok különböző bál, mulatság miatt is,
melyek szervezésében plébániánk tagjai is kivették részüket.
Január utolsó szombatján volt az esztergomi egyházközségek hagyományos ökumenikus farsangi bálja a Dobó Gimnáziumban,
ami szokásosan jól sikerült. A nyitótáncot idén nem a vízivárosi
ifik, hanem az örökifjak adták elő, az elegáns produkciót Deák
Nóra és Szabó Dóra tanította be. A zenét a Vereckei-Janovics duó
szolgáltatta, újra megörvendeztetve minket a népszerű sláger
egyéni feldolgozásával: „Ajjaj fekete vonat – elvitted a hajamat…” A résztvevők igazán kitettek magukért a táncparketten, a
közös táncokban (szirtaki, skót polka) is. A tombola bevételét a
Szent Rita otthon kapta. Plébániákat képviselte mindkét Gábor
atya, többen részt vettünk például a Kulcsosok közösségéből és a
felnőtt hittancsoport tagjai közül is, sokan voltak a Vízivárosból,
de a Szent Anna plébániáról és a protestáns gyülekezetekből most
sajnos csak kevesen. Köszönjük Sütő Gábornak és a vízivárosiaknak a szervezést!
Február 6-án a Zeneiskola nagytermében került sor Grób Lajos bá,
Admirális szervezésében a vízitúrázók szokásos jelmezes farsangjára, ahol idén a felnőtteknek is kötelező volt jelmezben megjelenni –
mégpedig az „Admiralitás által kiutalt göncök viselésének terhe mellett”. A már hagyományosnak tekinthető program: jelmezbemutató,
fotóvetítés, „Silány Kínpad”, jövő évi túra megtervezése most is remekül zajlott. A mulatságnak évről-évre nagy attrakciója a Lajos bá
által összeállított igen precíz és részletes túra-statisztika, melyből
például kiolvasható, hogy az összes résztvevő által a huszonhét év
túráin megtett távolság összesítve hányszor érné körül a Földet vagy
hány Zsiguli személygépkocsi hosszát teszi ki.
Múlt szombaton délután plébániánkon a kicsik nagy örömére
gyerekfarsangot tartottunk. Kőkúti Bogi és György Marika
gondoskodott a játékokról, zenéről-táncról – köszönet érte. A
legkisebb résztvevő 8 hónapos, a legfiatalabb jelmezes vendég
másfél éves volt. Lak Gábor atya fekete-öves dzsúdós jelmezét a
gyerkőcök egy része nyílt kihívásnak értelmezte – reméljük,
megúszta komolyabb sérülések nélkül. Sok fotó készült, aki
szeretné megkapni őket, írjon a schpanka@yahoo.de email-címre.
Mindhárom mulatságon a résztvevők által készített sok finom
süteményt, szendvicset és salátát kóstolhattuk. Csiziné Panka
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
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