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EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9, 28b-36)
Abban az időben:
Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája
pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek,
amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette
álló két férfit.
Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked
egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben
félelem szállta meg őket.
A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.
Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.
•
•
•

Elmélkedéshez
Kicsoda Mózes és Illés? Miért pont ők beszélgetnek Jézussal?
„Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek” – Ebben a helyzetben miről beszélgetnék Jézussal? Mózes és Illés miért
pont a haláláról?
Miért akar Péter három sátrat állítani, mi az a sátor amiről szó van, és mennyiben válasz Péter felvetésére, hogy „Ez az én választott
Fiam, őt hallgassátok.”
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
28. (v)
2. (k)
3. (sze)
6. (szo)

11:30
19.00
19.00
17.30

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK
† Szülők
Jó Pásztor közösség
† Ilona
szenvedő lelkek

+ Képviselő testületi ülés lesz március 1-én hétfőn.
+ A bibliakör alkalmait kéthetente pénteken 20 órától a
Nagyteremben tartjuk. A következő alkalom 5-én lesz. Téma:
Jézus pere a Passióban.
+ Jegyeskurzus kezdődik a plébánián március 8-án 20 órától.
Ajánljuk ismerőseinknek!
+ Az Esztergom városi Triduum március 7-8-9 (Vasárnap-Kedd)
Kerek templomban a 18 órai szentmise keretében lesz, melyet
Horváth Zoltán tb. kanonok, terézvárosi plébános tart.
Mindhárom nap lesz lehetőség a szentgyónás elvégzésére.
+ Szentségimádást tartunk március 13-án, szombaton, kérjük,
jelentkezzenek 1-1 óra őrzésre az újságos standon elhelyezett
lapon.
Szentmise
Március 4-én, csütörtökön 17.00 órakor - a Dr. Meszlényi Zoltán
tiszteletére kijelölt emléknapon - a Bazilikában Dr. Erdő Péter
bíboros-prímás mutat be ünnepi szentmisét. Ez az első emléknap
a vértanú püspök boldoggá avatása után.
Mária Rádió FM 97,4

Keresztút
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
A közös imádságot vezetetik:
Március:
5. családosok, nyugdíjasok
12. Máltai munkatársak és a Belvárosi Karitász
19. beteglátogatók
26. cserkészek
Április:
2. képviselő testület (Kálvária, 15 óra)
ÉVI PROGRAMOK
+ Jegyeskurzus: március 8-tól 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.
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- két születésnapos leányzóért
- súlyos lakásgonddal küzdő családért
- beteg édesanyáért
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!
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Belvárosi Harangszó

Beszámoló a bíborosi látogatásról
Az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébániát az a
megtiszteltetés érte, hogy Dr. Erdő Péter bíboros úr nálunk
kezdte három évesre tervezett programját, melynek során az
Esztergom-Budapesti Egyházmegye minden plébániáját
végiglátogatja. Bíboros úr 2010. február 18. és 20. között volt
nálunk.
Először a plébániát, mint intézményt mutattuk be. Amint tudjuk,
angol pázsitot igen egyszerű ültetni: megvesszük a fűmagot,
elvetjük, meglocsoljuk, és utána 300 évig nyírjuk. Ha
plébániánkon angol pázsit nincs is, azért 300 éve folyamatosan
vezetett, tökéletes rendben tartott adminisztratív rendszerünk
van: másfél éves plébánosként nagy büszkeséggel mutattam be a
plébánia 1709 óta folyamatosan vezetett anyakönyveit a
naprakész indexekkel együtt. Fontos ezzel kapcsolatban említeni
irodavezetőnk, Németh Mária munkásságát, aki az elmúlt
évtizedek rendjéért felelt. Ugyanő vezeti a Historia Domusunkat
is, melyet szintén büszkén mutattunk be a Főpásztornak. Ha 300
éve folytonos rendről egyéb szempontokból nem is
beszélhetünk, azért az elmúlt években, évtizedekben minden
egyházmegyei rendelkezésnek sikerült megfelelnünk, úgy az
ingatlan-nyilvántartás, mint a leltáraink, és pl. a tűzvédelmi
szabályzat létrehozásával. Ebben viszont egyházközségi
elnökünké, és a templom figyelmes gondnokáé, Sági Józsefé az
érdem. A pénzügyeink rendjét is be tudtuk mutatni. E papírok
átnézése után bejártuk a templomot, bíboros úr tájékozódott a
soron következő építési tervekről is. A szembe miséző oltárt és a
kertkapukat kívánjuk rendbe rakni. Bár furcsán hangozhat, a két
munkálatot indokolt egységesen szemlélni, mivel ha a kertkapu
és az oltár a terveink szerint lesz átalakítva, akkor tolókocsiba
kényszerült, mozgássérült testvéreink a kerten és a sekrestyén
keresztül
egészen
a
templom
szentélyéig
teljesen
akadálymentesen tudnak majd eljutni.
Délután a plébánia papsága, jómagam és Lak Gábor káplán úr
személyesen beszélgettünk bíboros úrral. Ezután a plébánia
területén élő szerzetestestvérek következtek. Csütörtök délután
egy vecsernye keretében Bíboros úr találkozott a Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnázium tanulóival és tanáraival, majd
ünnepi vacsorán vett részt a szerzetesközösség tagjaival.
Péntek délelőtt a Ferences Szegénygondozó Nővérek mutatták
be, hogyan sáfárkodnak az egyház kincseivel, az Esztergomban
élő szegényekkel. Rövid látogatás következett a PPKE-VJK
Gyakorló Iskolájában, amely végső soron egyházmegyei
fönntartású általános iskola, igaz, csak közvetve, a PPKE Vitéz
János Főiskolai Karán keresztül.
Ebéd után, amelyet a ferences nővérektől kaptunk, bíboros úr a
plébánián működő hitoktatókkal beszélgetett, majd este a
látogatás lelkipásztori programjai kezdődtek. Először a szokásos
nagyböjti keresztút vezetésére kértük meg bíboros urat, majd
arra, hogy az esti szentmise alatt gyóntasson, végül pedig egy
előadást tartott, ahol beszélt a plébániáról, mint egyházi
intézményről.
Szombaton délelőtt a hívek plébánián élő néhány közössége
mutatkozott be: a Jó Pásztor közösség, a Karitász és a
cserkészek, délután közös szentmise során Bíboros úr a
nagybetegeknek föladta a betegek szentségét, és a plébánia
betegeiért imádkoztunk, majd eljött a látogatás csúcspontja, az
ünnepélyes főpásztori szentmise. Ennek a szentmisének a
keretében került sor két felnőtt testvérünk bérmálására, akik már
igen régen készülődtek erre az alkalomra, és ekkor leplezte le
Bíboros Úr Boldog Meszlényi Zoltán arcképét is. A képpel
annak állítottunk emléket, hogy 1945-ben a vértanú püspök
templomunkban szentelt papokat, mivel a Bazilika romos
állapotban volt, és a szentelési szentbeszédben konkrétan beszélt
a vértanúságról, mint olyan kilátásról, amelyet a papoknak
Jézusért adott esetben vállalniuk kell.
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Az ünnepi szentmise után kisebb fogadás következett, ahol
Bíboros úr kötetlenül találkozhatott az Egyházközségi
Képviselőtestület tagjaival. Ezzel ért véget ez a szép látogatás,
amely plébániánk számára sokáig emlékezetes marad.
Harmai Gábor
plébános
Memento
„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. E
szavak kíséretében jelöli meg hamuval homlokunkat a pap
hamvazószerdán, a nagyböjt kezdetén. Az egyház figyelmeztetni
akar ezzel, hogy ember, vigyázz, az élet véges. Itt van az idő, a
bűnbánatra. Szállj magadba, gondold végig múltbeli tetteidet,
amelyekkel vétkeztél a Gondviselés ellen. Lehajtott fővel végezz
bűnbánatot, önmegtagadással, böjtöléssel próbálj vezekelni
bűneidért. Így megtisztult lélekkel virrad az egyházi év
legnagyobb ünnepét, Krisztus feltámadását.
Az őskeresztények végeztek önmegtagadást, és böjtöltek
engesztelésként. Szent Ireneus püspök, aki Kr.u. 202 körül halt
meg, emlékei szerint a böjt annak idején csupán két napig tartott
közvetlenül az ünnep előtt. Aztán a Krisztus utáni III. század
második felétől már két hétig tartott. Ezt igazolja Szent Ipoly
püspök szobrán olvasható felirat a lateráni múzeumban. A IV.
századtól pedig általános volt a „quadragesima”, a
negyvennapos böjt.
Böjt és bűnbánat szorosan összekapcsolódó fogalmak. Az az
időszak, amikor tartózkodnunk kell a kiadós lakomáktól,
húsételektől. Erre utal a hamvazószerda előtti héten a
„kövércsütörtök”, amikor még szerepelhet húsétel az étrendben.
Ugyancsak a hamvazószerda előtti nap a „húshagyó kedd”,
valamint a következő hét csütörtöki napja, amikor még a
maradék elfogyasztható, a „torkos csütörtök”.
Az elmúlt évszázadok alatt a böjtnek különféle megkötöttségei
voltak: ezek a szigorúböjt, az enyhített böjt, és a megtartóztatás.
E kifejezések - úgy gondolom - önmagukat magyarázzák. Persze
az egyház is lépést tartott az idők változásával, és így e téren is
születtek újabb engedmények a böjt szigorúságát illetően. Az
egészséges táplálkozás is - amelyről napjainkban sok szó esik mértékben kapcsolódik a böjthöz, a mértékletességhez és az
önmegtagadáshoz.
Holop Géza
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