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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Kiv 3, 1-8a. 13-15

NAGYB Ö J T 3 . VASÁRNAP J A
V: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.

2010. március 7.
Sztl.: 1 Kor 10, 1-6. 10-12

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 13, 1-9)
Abban az időben: Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom
nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember,
akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha
nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt
vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az
így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.”
•
•
•

Elmélkedéshez
Miért gondolták a zsidók, hogy a Pilátus által meggyilkoltak, vagy a Siloámban balesetet szenvedettek bűnösebbek voltak a többinél? A
modern ember nem így gondolkodik, de ehelyett Istent vádolja igazságtalansággal. Igazságtalan-e Isten?
Hogyan értem a példázatot? Ki a fügefa birtokosa? Ki a vincellér? Ki a fügefa, és mi a gyümölcs? Mi a trágya, amivel a fügefát
megtrágyázzák? Mi a jövő év, és mi a kivágás? Elmélkedjük végig lassan, sorban a példázat elemeit a saját életünk szempontjából!
Hogyan kapcsolódik a példázat a korábbi témákhoz, Pilátus vérengzéséhez és a Siloámi balesethez?
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
7. (v)
8. (h)
12. (p)

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás

HETI MISESZÁNDÉKOK
19.00 † Zoltán
17.30 † Jenő és † Edit
17.30 szülők és nagyszülők

+ A héten temettük: dr. Sánta Kamilnét.
+ 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.
Emiatt a hétfői és keddi esti szentmise elmarad.
+ „Családok a plébánián” címmel beszélgetés lesz március 12-én
pénteken 20 órától a plébánia nagytermében. Vezeti Tóth
László, képviselőtestületünk tagja, a Máltai Szeretetszolgálat
esztergomi vezetője, aki az egyházmegye által szervezett
Családfórum tapasztalatait is elmondja.
+ Szentségimádást tartunk március 13-án, szombaton, kérjük, jelentkezzenek 1-1 óra őrzésre az újságos standon elhelyezett lapon.
+ Játszóházat tartunk március 27-én szombaton délelőtt.
+ A Nagyheti programokat mostantól folyamatosan hirdetjük a Harangszóban, kérjük, ennek megfelelően készüljenek az ünnepekre!
Kérjük, hogy a nagycsütörtöki virrasztásra és a nagypénteki szentsír látogatásra és a nagyszombati szentségimádásra, már most jelentkezzenek be a kihelyezett lapokon az Oltáriszentség őrzésére.
Baba-mama klub
Szeretettel várunk 2010. március 11-én, csütörtökön 10 órától
kezdődő Bama-mama klubba a plébánián.

Keresztút
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk a templomban, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
A közös imádságot vezetetik:
Március:
12. Máltai munkatársak és a Belvárosi Karitász
19. beteglátogatók
26. cserkészek
A temető fölötti kálvárián 15 órakor keresztutat vezet:
március 14. (Vasárnap) Régiós Karitász Ifjúság
április 2. (Nagypéntek) Plébániai Képviselőtestület
„Keresztfa titka tündököl” – Sík Sándor: Keresztút
Nagyböjti irodalmi-zenés délutánt rendeznek a Hittudományi
Főiskola dísztermében (Esztergom, Szent István tér 10.)
2010. március 21-én, vasárnap 16 órakor.
A verseket elmondja: Durzák Anna
Énekel és zongorán közreműködik: Pálmai Árpád
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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.
+ Plébániai Szentkúti zarándoklat május 29. szombat.
+ 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.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11
Mária Rádió FM 97,4
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Belvárosi Harangszó

NAGYHETI PROGRAMOK
+ március 27. szombat 9:30-tól nagytakarítás. Férfiakat is
várunk, mert az udvart is rendeznénk. Gyermekeknek
játszóház lesz, így a szülők bízvást jöhetnek!
+ március 28. Virágvasárnap: A 10 órás szentmise az udvaron
kezdődik a barkaszenteléssel. Más miséken plébániai
barkaszentelés nem lesz, de a misék záróáldása után a pap
megáldja azokat az ágakat, amiket a hívek ezekre a
szentmisékre hoznak magukkal.
+ április
1.
Nagycsütörtöktől
Nagyszombatig
reggel
természetesen nem lesznek Szentmisék!
+ április 1. Nagycsütörtök: 19:00-kor kezdődik az esti szentmise.
Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség.
+ április 2. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a Belvárosi
Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Belvárosi
Képviselőtestület tagjai mondják.
Az esti szertartás 19:00-kor kezdődik. Az Evangélium helyén
Passió lesz, majd kereszthódolat.
Szertartás után előbb csöndes szentségimádás lesz, majd
20:00-tól egy órán keresztül irányított, imádságokkal. Egyéni
szentsírlátogatásra legkésőbb 23.00 óráig lesz lehetőség.
21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott módon, a menet a
Széchényi térről indul a Tamás hegyi kálváriára.
+ április 3. Nagyszombat: A Vigília szertartása ugyancsak 19:00kor kezdődik. Szertartás után ételszentelés lesz, majd agapét
tartunk a plébánia nagytermében.
+ Húsvétvasárnap: Az ünnepi nagymise után körmenet a korábbi
években megszokott útvonalon. A 11:30-as szentmise elmarad,
a 19:00-s szentmisét megtartjuk.
+ Húsvéthétfő: Hétköznapi napirend szerint, 8:30-kor és 19:00kor lesznek szentmisék.
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
A Szentatya márciusi általános imaszándéka:
Hogy a világgazdaságot az igazságosság és egyenlőség elvei
kormányozzák, figyelembe véve a népek valós szükségleteit,
különösen a legszegényebbekét.
Missziós imaszándéka:
Hogy az afrikai egyházak a kiengesztelődés és az igazságosság
jelei és eszközei legyenek a kontinens minden részén.
Imádságot kérünk:
- élő Gáborért
- munkanélküli édesanyáért
- nehézséggel küzdő házaspárért
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!
Képviselőtestületi megbeszélés 2010. március
Először Bíboros úr látogatásának tapasztalatait tekintettük át.
Úgy értékeltük, hogy összességében nem „vizsgázott rosszul”
plébániánk.
Formálódik az új kórus, a ministránsok számára pedig képzést
szervezünk, hogy ügyesebben szolgáljanak az oltár körül. Fontos
feladat lesz a nagyheti szertartások zökkenőmentes lebonyolítása.
Ezzel át is tértünk második napirendi pontunkra, a nagyheti és
húsvéti ünnepekre való készülődések megbeszélésére.
Március 27-én (szombaton) egész napos templomtakarítást
rendezünk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen
vállalják ezt a munkát. Legyünk minél többen, áldozzunk
időnkből és energiánkból annyit, mennyi tőlünk telik. A férfiak
segítségét is kérjük az udvar takarításához. Takarító eszközöket
és szerszámokat célszerű hozni!
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

A nagycsütörtöki szentmisén az utolsó vacsorára emlékezünk.
Éjjel 11 óráig tervezzük a virrasztást.
Nagypénteken du. 3 órakor keresztút a Belvárosi Kálvárián,
majd a szentsír látogatása.
Szombaton, április 3-án szentségimádás, húsvét vigília.
Virrasztás 11 óráig.
Húsvét vasárnap körmenet a 10 órás szentmiséhez kapcsolódva.
A ½ 12-es szentmise elmarad.
Húsvét hétfőn hétköznapi miserend lesz.
Az ünnepi programok megbeszélése után néhány rövid
bejelentés hangzott el.
Május 29-én (szombaton) plébániai zarándoklatot szervezünk
Mátraverebély-szentkútra.
A nyári hittantáborba 50 gyerek jelentkezett, Atya kéri a
felnőttek segítségét a tábori felügyelethez, kiszolgáláshoz.
A távolabbi tervek közt megemlítette, hogy jövő tavasszal
képviselőtestületi választást tartunk, esetleg plébániai zsinattal
összekötve.
A testületi gyűlést Plébános atya születés és névnapi
köszöntésével fejeztük be.
Dobay Péterné
Társasjáték
Társasjáték-klubbot tartanak minden szombaton 15.00 órától
19.00 óráig, Aranyhegyen lévő Kolping házban.
Következő alkalom: 2010. március 13-án.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A kórházi kápolnában…
Ünnepi eseményre került sor a kórházi kápolnában február 20-án
délután, amikor Dr. Erdő Péter bíboros úr tett látgatást a
helyszínen, és találkozott a hívekkel.
Délután három órakor kezdődött a látogatás alkalmával tartott
szentmise, melyet Harmai Gábor plébános úr mutatott be. E mise
keretében szolgáltatta ki a betegek szentségét a Bíboros úr, aki
előtte a hívek gyóntatását végezte.
Ugyancsak megtisztelte a híveket megjelenésével Dr. Gaál
Endre úr is, a PPKE-VJK dékánja.
Örvendetes tényként könyvelhettük el, hogy a soron kívüli
eseményre a betegeken és a környékbelieken kívül még a város
távolabbi részéről is ellátogattak a hívek, s így a kis kápolna
zsúfolásig megtelt.
A Belvárosi Plébánia beteglátogató csoportjának ezúton
mondunk köszönetet a kitűnő előkészítésért és szervezésért.
Engedje a Gondviselés, hogy máskor is kerülhessen sor ilyen és
hasonló esemény megszervezésére. Köszönjük.
Holop Géza
Családoknak szóló program: Hitátadás a családban
A családok jelenlétének fontosságát szeretnénk kihagsúlyozni a
plébánia közösségében, ezért március 12.-én pénteken 20 órától
(az esti mise után) családoknak szóló program hívjuk a kedves
testvéreket a plébániára. Témája, „családok a plébánián”
mottóra alapul, és ennek keretei között kívánunk a
családgondozás,
párgondozás,
családszervíz
témáiról
beszélgetni. Első ilyen alkalmon a budapesti Családfórumon
elhangzott „Hitátadás a családban” c. előadás témáját járjuk
körbe egy bő órányi keretben. Hívunk és várunk minden kedves
érdeklődő családot, házaspárt!
Tóth László
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

