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EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 8, 1-11)
Abban az időben:
Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az
asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért
kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre
fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön.
Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”
•
•
•

Elmélkedéshez (a bérmálkozók állították össze)
Milyen élményeim vannak saját környezetemben a házasságtörésről és annak hatásairól? Érzem-e ennek a bűnnek súlyát?
Álltam-e már leleplezett bűnnel emberek tekintete előtt? Milyen érzés volt?
Volt-e olyan eset az életemben, amikor Jézus szerepébe kerültem: az Ő szabadítását tudtam adni valakinek?
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
21. (v)

10.00
19.00
22. (h)
19.00
23. (k)
17.30
24. (sze) 19.00
28. (v)
10.00

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK
† Ferenc
† Erzsébet
† György
† Mária
† József és † Margit
† Lajos

Keresztút
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk a templomban, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
A közös imádságot vezetetik:
március 26.
cserkészek
A temető fölötti kálvárián 15 órakor keresztutat vezet:
április 2. (Nagypéntek) Plébániai Képviselőtestület
Baba-Mama klub
Szeretettel várunk mindenkit 2010. március 25-én, csütörtökön
10 órától kezdődő Bama-mama klubba a plébánián.
2010 Március havi véradások
Kérjük, hogy személyi igazolványát és TAJ kártyáját hozza
magával
23. (kedd)
08.00-14.00 Vérellátó
30. (kedd)
08.00-14.00 Vérellátó
31. (szerda) 08.00-14.00 Vérellátó
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11

+ A mai napon a szentföldi keresztények javára gyűjtünk.
+ Jövő héten Virágvasárnap, kérjük, aki tud, hozzon magával
barkát a 10 órai szentmisére.
+ Az Egyházmegyei Karitász az Európai Püspöki Konferenciák
kezdeményezésére tartós élelmiszergyűjtési- és osztási akciót
indított. A nagyböjti időszakban a Szent Antal-perselybe
dobott adományt illetve az alá kitett dobozba helyezett tartós
élelmiszert ennek az akciónak keretében fogjuk felhasználni:
az összegyűlt élelmiszert az esztergomi szegények között
fogjuk kiosztani, november óta kialakított módszer szerint.
+ Dr. Kozma Gábort, plébániánk hívét Dr. Kiss-Rigó László
diákonussá szenteli, Szegeden március 27-én. Imádkozzunk
érte, hogy Isten áldása kísérje most kezdődő szolgálatát!
+ március 27. szombat 9:30-tól nagytakarítás. Férfiakat is
várunk, mert az udvart is rendeznénk. Gyermekeknek
játszóház lesz, így a szülők bízvást jöhetnek!
Kérjük, a férfiak ásót, kapát, metszőollót, gereblyét, sövénynyírót hozzanak magukkal, illetve az asszonyok mindenféle
tisztítóeszközöket.
+ A Nagyheti programokat 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.
+ Az elsőáldozás időpontja megváltozott: egy héttel később,
Pünkösd vasárnapján lesz.
+ Az udvari játékeszközeink amortizálódása miatt, alig használt
homokozó játékokat, labdákat szívesen fogadunk. Köszönjük!
+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk.
ÉVI PROGRAMOK
+ Első áldozás: Idén május 23-án 10-kor lesz, Pünkösd 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.
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. A szokásos szertartások után
bevonulunk a templomba, mint Jézus Jeruzsálembe, elöl a
kereszt utána a nép, majd a ministránsok, hátul a pap. Más
miséken plébániai barkaszentelés nem lesz, de a misék
záróáldása után a miséző 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, 7:30-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!
Imádságot kérünk:
- két éhező családért
- néhány ellenségért
- káros szenvedéllyel küzdőkért
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!
A nagyhétről
Nem kívánok a soraimmal teológiai fejtegetésekbe bonyolódni,
hanem csupán a hétköznapi, szürke ember gondolatait szeretném
megosztani a kedves olvasóval, amikor a nagyhét eseményeit
foglalom össze.
A virágvasárnapi szertartás mintegy bevezetője az év legszentebb
hetének. Az őskeresztények „csendes hét”-nek nevezték, amikor
az ember visszavonultabban él, és magányosságában a húsvéti
ünnepekről, valamint az ezt megelőző három nap jelentőségéről
elmélkedik. Ilyenkor még a mindennapos, ügyes-bajos dolgainkat
is elhanyagoljuk. Évszázadokkal ezelőtt a keresztény császárok
még a bíróságok munkáját is korlátozták, nem kevésbé a
közmunkát is. A középkorban a nagyhét egész ideje alatt a
szombathoz hasonló nyugalom uralkodott az emberek között. Az
ónémetek „gyászhétnek”-nek nevezték a nagyhetet, utalva a
nagypéntek jelentőségére.
A virágvasárnap története a IV. századra vezethető vissza. A
keresztények összegyűltek az Olajfák hegyén, ahol a szentírás
egy-egy részét olvasták és beszélték meg, különös tekintettel
arra a részletre, amely Jézus Jeruzsálembe való bevonulásával
foglalkozik. Aztán a kezükben olaj és pálmaágakkal vonultak be
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

jeruzsálemi templomba. Aztán a VIII. századtól már sor került a
pálmaszentelésre. Ezeket a megszentelt pálmaágakat a pap pedig
szétosztotta a hívők között. Erre vezethető vissza a napjainkban
szokásos barkaszentelés.
Az őskeresztények a három szent napon szigorúan böjtöltek:
ilyenkor este csupán sós kenyeret és vizet fogyasztottak. A
napjainkban kialakult szigorú böjtnek ez az eredete.
Nagycsütörtökön sor kerül az oltárfosztásra. Ilyenkor csupán a
kereszt és a gyertyatartók maradnak ott. Ez az oltárfosztás
jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól.
Az olajszentelési szertartás is e napon van. Ez alkalommal azokat
az olajokat szentelik meg, amelyek az egyes Szentségek
kiszolgáltatása során kerülnek felhasználásra: pl. a keresztelés
alkalmával, a betegek szentségének kiszolgáltatása alkalmával stb.
V. Pius pápa (1566-72) vezette be az ilyenkor szokásos lábmosást,
amely arra emlékeztet, hogy Jézus is megmosta tanítványai lábát.
Külön említést érdemel a tűzszentelés. Ez a szertartás a IV.
században terjedt el. Kora reggel a keresztények összegyűltek a
templom udvarában, kova segítségével tüzet csiholtak, majd
ezzel gyújtottak kis máglyát. Ezt a tüzet szentelte meg a pap.
Ezzel egyidejűleg a húsvéti gyertyát és azt az öt tömjéncsomót,
amelyet a húsvéti gyertyába szúrnak be kereszt alakban. Ez az öt
tömjéncsomó Krisztus öt sebére utal.
Nagyszombaton is vannak különféle szertartások: a keresztség
kiszolgáltatása azok részére, akik meg akartak keresztelkedni az
ősi időben. Egy másik szertartás a keresztkút megáldása: a pap
kereszt alakban kezével megjelöli a vizet és a húsvéti gyertyát
háromszor alámeríti a vízbe. Ezt követően a keresztelendők
olajából néhány cseppet a vízbe csöppent. Mindez különböző
imádságok keretében történik.
Ilyen szertartásokkal akarja az egyház érzékeltetni a nagyhét és a
húsvét jelentőségét. Illő tehát, hogy kellő tisztelettel és
átszellemült lélekkel várjuk Krisztus feltámadását. Holop Géza
Rendelkezés az adó 1 + 1 %-áról
Az elmúlt évekhez hasonlóan az állampolgárok idén is
rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer egy
százalékáról, legkésőbb május 20-ig. Ennek felajánlása a
rendelkezőknek nem kerül külön pénzbe, a fel nem ajánlott
összeg azonban az államkasszában marad. Ezért felhívjuk
minden jó szándékú ember figyelmét az Egyház számára
felajánlható egy százalékra.
A rendelkezések száma Egyházunk tevékenységének egyfajta
„értékmérője” is a társadalom szemében. A felajánlások száma
tehát még úgy is fontos, ha valakinek a konkrétan felajánlott
összege nulla forint.
Ez a támogatási mód az állami kiegészítéssel együtt lényeges
bevételi forrásunk, bár sajnos az Országgyűlés döntése
értelmében – a felajánlások növekvő száma ellenére – idén igen
jelentős pénzelvonást szenvedett el Egyházunk.
Részben ebből a forrásból biztosítjuk oktatási és szociális
intézményeink működését, a templomok felújítását, segítjük a
szegényebb plébániákat, valamint fizetjük a papok, szerzetesek,
szerzetesnők után a TB járulékot.
Kérjük, támogassák személyi jövedelemadójuk egyházi egy
százalékával a Katolikus Egyház szolgálatát.
MK
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