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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
VIRÁGVASÁRNAP
V: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

Olv.: Iz 50, 4-7

2010. március 28.
Sztl.: Fil 2, 6-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 19, 28-40)
Abban az időben:
Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfage és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet Olajfák-hegyének hívnak,
előreküldte két tanítványát. Ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen
ember nem ült még soha. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki kérdezné tőletek, hogy miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak
van rá szüksége.”
A küldöttek elmentek és úgy találtak mindent, ahogy ő megmondta. Amikor eloldották a szamarat, a szamár gazdái megkérdezték tőlük:
„Miért oldjátok el a szamarat?” Azt felelték: „Szüksége van rá az Úrnak”, és elvezették Jézushoz.
Ott köntöseiket rávetették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint haladt, ruháikat az útra terítették előtte. Amikor közeledett az
Olajfák-hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Istent a sok csodáért, amelyet láttak: „Áldott a
király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!” A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: „Mester,
intsd le tanítványaidat!” Jézus azt felelte: „Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!”
•
•
•

Elmélkedéshez
Mi a jelentőssége annak, hogy a szamárcsikón még nem ült ember?
Tudok-e lelkesedni, kiért tudok lelkesedni? Csalódtam-e már valakiben, akiért korábban lelkesedtem? Miért?
Mit teszek Jézus iránti lelkesedésből?
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

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK

28. (v)
10.00 † Lajos
31. (sze) 19.00 † Zoltán
+ A héten temettük: Molnár Istvánnét, Holop Istvánt és
Rajczy Ernőnét.
+ A szentföldi keresztények javára 38 395 Ft gyűlt össze. Isten
fizesse meg!
+ Tegnapi napon takarítottuk templomunkat és az udvart.
Mindenki segítségét köszönjük szépen!
+ Kérjük, hogy a nagycsütörtöki virrasztásra és a nagypénteki szentsír látogatásra és a nagyszombati szentségimádásra, már most jelentkezzenek be a kihelyezett lapokon az Oltáriszentség őrzésére.
+ Nagypénteken 15.00 órakor lesz plébániánk keresztútja a
temető fölötti kálváriára
21.00 órától fáklyás keresztút lesz, az Esztergom városi
keresztény közösségek szervezésében, az útvonal - szokott
módon - a Széchényi térről indul a Tamás hegyi kálváriára.
+ 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.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11
Mária Rádió FM 97,4

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.
Keresztút
A temető fölötti kálvárián 15 órakor keresztutat vezet:
április 2. (Nagypéntek) Plébániai Képviselőtestület
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- egy fiatal leányért
- egy beteg paptestvérért
- az elsőáldozásra készülőkért
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!
Imaóra
A Jézus Szíve családok április 11-én, az Isteni irgalmasság
napján délután 3 órakor engesztelő imaórát tartanak a Ferences
templomban. Szeretettel várjuk közös imára azokat a Jézus szíve
tisztelőket, akik nem családtagok. Tisztelettel:
Sárossyné Erzsébet
A Harangszó Rómába megy
Kedves Testvérek!
Jövő héten nem csak a harangok hallgatnak el, hanem a
Belvárosi Harangszó sem jelenik meg. Megértésüket köszönjük!
Egyúttal szeretnénk áldott szent három napot kívánni:
Az Úr, aki értünk szenvedett, meghalt és feltámad, kegyelme
ragyogja be életüket!
szerkesztőség

Belvárosi Harangszó

NAGYHETI PROGRAMOK
+ 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.
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

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,
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Rendelkezés az adó 1+1%-ról
A kedves Testvérek előtt bizonyára közismert, hogy
rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1+1 %-ról, amit
mindenképpen levonnak havi illetményükből. Tehát ez nem
jelent többlet levonást, viszont az önök rendelkezésének
megfelelően utalják a megadott számlára.
Egyházunk és plébániai alapítványunk erre a lehetőségre, mint
legfontosabb forrásra tud támaszkodni, hogy híveink szolgálatát
elláthassa. Egyházunk ebből a bevételből biztosítja az oktatási és
szociális intézmények működtetését, a templomaink és
plébániáink tatarozását és rendelkezésre állását, valamint a helyi
hitéleti és nevelési tevékenységét.
Felhívjuk kedves testvérek figyelmét, hogy az újságos
asztalunkon elhelyezett dobozban, az ott megjelölt helyen
találhatják a Rendelkező nyilatkozatokat 2 csoportban.
A bal oldali köteg a Magyar Katolikus Egyház 0011 részére
szánt adó 1 %-ról rendelkező nyilatkozat.
A jobb oldalon elhelyezett nyilatkozattal a plébániánk
alapítványát Esztergom-Belvárosi Plébánia Templomfelújító
és Fenntartó Alapítvány 18600227-2-11 támogathatják.
Hisszük, hogy Testvéreink megértő jó szándékkal törekszenek
segíteni saját egyházukat és saját helyi plébániánkat. Nagylelkű
támogatásukkal egyben kinyilvánítják, hogy igényük van
szolgálatunkra. - Egyben jelezzük, hogy nevelési és hitéleti
tevékenységünket töretlenül tovább kívánjuk végezni az állami
segítségnyújtás megszüntetésének ellenére is. Központi segítség
híján templomunk felújítását nem tudjuk folytatni, csak kisebb
javításokat tudunk elvégezni helyi Testvéreink adományából. A fentiekre tekintettel kérjük jó Testvéreinket, hogy mindkét
nyilatkozat felhasználásával rendelkezzenek a levont 2 x 1%
adóról a fentiek szerint. Istenünk áldja meg Testvéreinket érett
és felelős döntésük miatt.
További nagy segítséget nyújtanak azok a Testvérek, akik a
jelzett Nyilatkozatokból vinnének olyan rokonoknak,
ismerősöknek, akik ugyan nem látogatják a templomi
alkalmakat, de istenhitük alapján támogatnak nevelési, oktatási
tevékenységünket. Köszönjük, ha átérzik a fentiek fontosságát,
különös tekintettel ifjúságunkra segítséget igénylő állapotukra.
Nagylelkű támogatásukat és testvéri aktivitásukat a hívő
közösség nevében megköszönjük. Szeretettel:
Sági József
E. K. vil. Elnöke

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

