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EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14, 23-29)
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.
Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.
Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha
szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.
Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.”
Elmélkedéshez
•
•
•

Mi a világ békéje és milyen békét ad Jézus?
Miért nem örülök annak, hogy Jézus az Atyához megy, és nem idelent tesz rendet?
Mi az aminek a rendbetételét személyesen énrám bízta, és amihez én kapom tőle a Vigasztaló Szentlelket?

Hasznos és értékes imaforma fél órát fölajánlani az Istennek. Kezdjük egy Miatyánkkal, majd lassan olvassuk végig az evangélium
szövegét. Utána a prédikáció, a fönti elmélkedési kérdések, vagy saját kérdéseink alapján gondoljuk át, mit tanít Isten igéje a mi életünkről.
Ha akarjuk, képzeljük magunk elé az Urat, amint nekünk beszél. Ha letelt a fél óra, fejezzük be az imádságot egy Üdvözléggyel. Ha jól
megy, egy másik imaórában nézzük meg a jövő heti evangéliumot is, és ha jó kérdéseink támadnak, föltehetjük a Harangszó olvasóinak is.
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.
TOVÁBBI LITURGIÁK
Szerda
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
Májusban minden nap az esti Szentmisék után Lorettói Litánia
HETI MISESZÁNDÉKOK
9. (v)
19.00 élő Judit
15. (szo) 17.30 † János
16. (v)
19.00 hálából
+ Az héten
Kereszteltük: Nagy Zselykét és Monostori
Alexandrát.
Temettük: Szabó Mártonnét és Patonay Jánosnét.

Kinga

Egy éve
Kereszteltük: Vig Áront, Rigó Sárát, Keil Istvánt, Rónay
Roland Dominikot, Tóth Fannit, Willem Liliána Claudiát,
Neves Annát, Neves Dorottyát és Pothorszki Bencét.
Házasodtak: Erős Csaba és Dobson Zsófia Rita, Mónos
Ferenc és Nagy Bernadett, Tőberling Péter és Mohai
Zsuzsanna, Molnár Zsolt és Kaszner Hajnalka.
Temettük: Lacza Istvánt, Borbély Pétert, Nagy Bélánét,
Nyers Bélánét, Horváth Istvánnét, Lovászné Kecskeméti
Erikát, Góra Lászlót és Váraljai Jánost.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11

+ Az esztergomi szeminárium számára tartott gyűjtés eredménye
55 515 Ft volt. Isten fizesse meg!
+ Lorettói Litániát imádkozunk májusban minden nap az esti
szentmisék után.
+ május 11-én, kedden 18 órakor a Kerek templomba szeretettel
hívunk és várunk mindenkit a következő imaóránkra – a
Szűzanya-tisztelet jegyében!
+ Nagymarosi találkozó lesz május 15-én szombaton.
+ Hittantáborra a jelentkezéseket fogadjuk. Jelentkezési lap az
újságos standon található.
ÉVI PROGRAMOK
+ Első áldozás: Idén május 23-án 10-kor lesz, Pünkösd ünnepén.
+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a
hittanterremben. Minden énekelni szeretőt a liturgiában
szolgálatot szívesen teljesítőt szeretettel várunk 12 éves kortól.
+ Plébániai Szentkúti zarándoklat május 28. péntek.
+ A Te Deum június 6-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.
Tábor ajánlatok
Gyerek Biblia Tábort szerveznek Devecseren, melynek időpontja
2010. július 19 – 24, ahová 7-13 éves gyerekeket várnak.
A verbiták missziós ifjúsági tábort szerveznek Bázakerettyén 14-25
éves fiatalok számára, melynek időpontja: 2010. július 5-10.
Részletek a hirdetőtáblán.
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Belvárosi Harangszó

Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya általános imaszándéka:
Hogy szűnjön meg az a szégyenteljes és szörnyű emberkereskedelem, amely sajnos nők és gyermekek millióit érinti.
Missziós imaszándék:
Hogy Isten felszentelt papjai, a szerzetesnők és szerzetesek
valamint a világiak: mindazok, akik részt vesznek az apostoli
munkában, ismerjék fel, hogy hogyan szítsák fel a missziós
lelkesedést a rájuk bízott közösségekben.
Imádságot kérünk:
- tömegtájékoztatásban dolgozókért
- egy diplomáját készítő fiatalemberért
- két hitével küzdő testvérünkért
Hasonló imaszándékokat névvel vagy név nélkül az újságos
asztalon elhelyezett tálkába tegyenek!
Zarándokút
Zarándokútra hívjuk a nyugdíjasokat nemzeti kegyhelyünkre –
Mátraverebély-Szentkútra – 2010. május 28-án, pénteken. Oda,
ahová évszázadok óta százezrek zarándokolnak évről évre a Boldogságos Szűz Máriát köszönteni.
Indulás reggel ¼ 8-kor a templom elől. 11 órakor szentmisén
veszünk részt. Gyónási lehetőség lesz. Ebéd szatyorból.
Utána meglátogatjuk Mátraverebélyen a Nagyboldogasszonyplébániatemplomot. Gyöngyöspatán egy gyönyörű gótikus templomot nézünk meg, amelynek különleges értéke a barokk főoltár.
Jézus családfáját ábrázolja az ún. Jessze-fa. Európában egyedi.
Visszaérkezés kb. este 7 óra.
Jelentkezni 800 Ft befizetéssel lehet a sekrestyében. Minden
nyugdíjast szeretettel várunk!
Urunk és Istenünk! Add kegyelmedet, hogy a szent magyarok
útját járva, majd hitünkben megerősödjünk!
Sinkáné Vera
„Menjetek Isten hírével!”
Ma már egy kicsit fényét vesztette ez a három rutinszerűen
mondott szó, amivel régen a pap elbocsátotta a híveket a
szentmise végén. Talán bele sem gondolunk, ha halljuk, vagy
kimondjuk, hogy milyen súlya van ennek a felszólításnak. Pedig
milyen szép az eredeti jelentése! Amikor a miséről
hazaindulunk, akkor nem ér véget a küldetésünk. Sőt akkor
kezdődik igazán: Ha kilépünk a templomból, vinnünk kell Isten
hírét. A hírt zarándoklattal is vihetjük, amikor nyíltan vállaljuk,
hogy követjük Jézus keresztjét.
Május elsején így vittük a hírt:
Szent
József
ünnepén
gyalogosan
zarándokoltunk
Márianosztrára.
Útközben megálltam egy pillanatra. Amikor végignéztem a
csoporton, úgy éreztem, hogy ez egy „lelkes” zarándokcsapat. A
szó szoros értelmében. Úgy gondolom, hogy a lélek adott többlet
erőt, amikor erre szükség volt. Csak az tudhatja ezt, aki
kaptatón, tűző napsütésben nyugdíjasként mondott már
rózsafüzért. (Elárulom: a kaptató végén még Mária énekekre is
volt erő és lendület.)
Az út végén várt minket a Márianosztrai Kegytemplom, ahol a
Zebegényből gyalogosan érkező budapesti zarándokokkal
közösen vettünk részt a szentmisén.
Köszönet minden résztvevőnek, aki lelkes kitartásával segítette a
kis csapatunknak: mert a hírt vinnünk kell.
Kuti István
Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

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.
Kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk, hogy az adóbevallási
nyomtatvány
mellékletén
rendelkezhetnek
a
Magyar Katolikus Egyház 0011 részére. Az EsztergomBelvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány-t
pedig 18600227-2-11 számon 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
Kárpátaljai kirándulás
2010. június 26 - július 1.
Időjárástól függő sorrendben megnézzük: Ungvár – Munkács –
Huszt – Rahó – Kőrösmező – Királyhágó – Vereckei hágó és
ami még útba esik.
Útiköltség + szállás + reggeli + vacsora 30 ezer Ft /fő
Érdeklődni és 10 ezer Ft előleg befizetésével jelentkezni lehet:
Kardos Tamásnénál telefonon 313-328
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

