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Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Hírlevele
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Sztl.: 1 Kor 11, 23-26

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9, 11 b-17)
Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten
országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő:
„Bocsásd el a népet - figyelmeztették -, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt
elhagyatott helyen vagyunk.”
„Ti adjatok nekik enni” - válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van - mondták. - El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk
ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.” Úgy is
tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd
megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot
szedtek össze.
Elmélkedéshez
• „Ő szívesen fogadta őket…” Igazából nem a fáradtság szokott bennünket dühössé tenni, hanem az, ha váratlanul új feladatokat
kapunk, amikor fáradtak vagyunk. Tudok-e Jézus szíve szerint reagálni a váratlan helyzetekre? Tudok-e bocsánatot kérni, ha nem
sikerül?
• Nekem mim van, amivel a rám bízottakat táplálom? Vannak-e kételyeim, hogy elég lesz-e az az én embereimnek?
• Tapasztalom-e Isten áldását? Tapasztalom-e, hogy az ő kegyelme az, ami valójában jóllakat mindenkit? Hálát adok-e Istennek?
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.
Szerda

TOVÁBBI LITURGIÁK
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
HETI MISESZÁNDÉKOK

6. (v)
10. (cs)
11. (p)

10.00 Te Deum
19.00 Margit és József
17.30 † László
19.00 † Nándor atya
12. (szo) 17.30 † Jenő
19.00 † József
+ A héten
Kereszteltük: Horváth Réka Esztert.
Esküdtek: Bakon Tamás és Farkas Csilla.
Temettük: Koller Ferencnét.
+ Hangverseny lesz június 11-én, pénteken, 18 órakor a Kerek
templomban. Részletek a faliújságon.
+ Szentségimádást tartunk június 12-én, szombaton, 13 órától,
kérjük, a kitett lapon jelentkezzenek, az Oltáriszentség őrzésére.
+ A bibliakör alkalmai szeptemberig szünetelnek.
+ Az idei záró Taize-i imaóra június 12-én, szombaton, 18
órakor lesz Gál Berninél.
+ Hittantáborra jelentkezőket, kérjük, fizessék be a fennmaradó
részt.
+ Kócziás György Hangverseny tart templomunkban június 20án az esti szentmise után.

ÉVI PROGRAMOK
+ Kórusunk próbáját minden pénteken 19 órakor tartjuk a
hittanteremben. Szeretettel várunk minden énekelni szeretőt 12
éves kortól, aki a liturgiában szívesen szolgálatot teljesítene.
+ Kócziás György Hangverseny tart templomunkban június 20án az esti szentmise után.
+ 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. Részvételi díj: 12 000 Ft.
Felvételi 2010
Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a
2010/2011-es
tanévre
katekéta-lelkipásztori
munkatárs
alapszakokra, levelező rendszerű képzésben. Jelentkezési
határidő: 2010. június 15. Tanulmányi idő: 6 félév, félévenként
9 szombat
Felhívás
Mindannyian egyetértünk, hogy fontos a templomi oltárok –
különösen a főoltár – ünnepi alkalomra történő méltó
előkészítése, virágdíszítése. Nagy segítséget jelentene, ha a
közösségünkhöz tartozó Testvéreink –, amint más plébániákon is
dicséretes szokás – saját kertjeikből az oltárdíszítéshez tudnának
virágot biztosítani – olykor-olykor.
Szeretettel várjuk segítőkész Testvéreink virágadományát, hogy
Jézusünneplésünk méltóképpen történjék. A díszítésre szánt
virágot a sekrestyébe vagy a plébániára szíveskedjenek beadni.
Nagylelkűségükért a közösség nevében is köszönetet mondunk
és adakozó Testvéreinkre kérjük Isten áldását.
Sági József
Mária Rádió FM 97,4

Belvárosi Harangszó

Meghívó
Szeretettel hívjuk a következő Szent Adalbert estre 2010. június
11-én, pénteken 18 órára a Szent Adalbert Központba.
„Esztergom Nagyszombatban – Nagyszombat Esztergomban”
Az előadás után borkóstolóval és borvásárral egybekötött
beszélgetés a Fogadóteremben. A belépés díjtalan.
***

Véradóknak és szeretteiknek tisztelettel…
Önzetlenség Napja 2010 címmel egész napos programot szervez
az Esztergomi Vérellátó június 12-én, szombaton a Széchenyi
téren.
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Szerencsénk volt az idővel, mert meleg volt, csak átmenetileg
esett egy kis eső, így a mise után ki-ki kószálhatott a bazilika
körül. Megnéztük a lourdesi barlangot, ahol a búcsúk idején
szabadtéri misére van lehetőség.
Volt aki elment a szentkúti forrás eredéséhez, volt aki a
hegyoldalban található remetebarlanghoz sétált fel.
Egy futó zápor siettette az indulásunkat. A buszon ülve még
előttem lebegett az oltáron trónoló gyönyörű Madonna, karján a
kis Jézussal. Boldogasszony Anyánk, régi nagy pátrónánk, ne
felejtkezzél el országunkról és sokszor méltatlan fiaidról!
A folytatás következik!
Dr. Hetényi Bálintné

***

Cursillo-sokat keresünk és hívunk Esztergom városában és
környékén!
Bizonyára sokan hallottak már a Cursillo mozgalomról és annak
hatékony működéséről!
2010. Június 27-én, 17.30 órai kezdettel Esztergomi Cursillo-s
Találkozót tartunk a Szent Adalbert Központban.
A rendezvényen részt vesz és beszédet mond Székely János
segédpüspök, a Cursillo Országos Lelki Vezetője is.
Az Esztergomban és környékén élő Cursillo-t végzett testvéreket
kérem jelentkezzenek a +36-302-432-132 telefonszámon, illetve
az onodis@gmail.com elektronikus levélcímen!
Amennyiben érdekli a Cursillo mozgalom és információkat
szeretne, kérem, jöjjön el a találkozónkra, vagy vegye fel velünk
a kapcsolatot!
Decolores !!!
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!

Az Esztergom Belvárosi Plébánia
Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány
Az alapítványunk nagylelkű támogatóinak szíves tájékoztatására
az alábbiakban ismertetjük a 2009-es év pénzügyi forgalmát és
aktuális terveinket.
2008-ról áthozott maradvány:
2.425.659.Bevételeink 2009-ben:
Támogatásokból:
285.00.Személyi jöv.adó 1%-a:
172.661.Banki kamat:
49.214.Összesen:
506.875.Tárgyévi kiadásaink:
Fűtőberendezések javítása és átalakítása:
597.640.Banki költség:
3.000.Forrásegyesítés céljából átvezetés plébániai számlára: 2.270.000.Összesen:
2.870.640.-

Szentatya általános imaszándéka:
Hogy minden országos és nemzetközi intézmény azon
fáradozzon, hogy biztosítsa az emberi élet tiszteletét a
fogantatástól a természetes halálig.
Missziós imaszándék:
Hogy az ázsiai egyházak, amelyek a nem keresztény népesség
között „kis nyájat" alkotnak, tudják, hogyan közvetítsék az
Evangéliumot és hogyan tegyenek tanúságot örömmel arról,
hogy Krisztushoz tartoznak.
Imádságot kérünk:
- keresztségre készülőkért
- családi békéért
- hittantábor résztvevőiért

2009.évi maradvány:
61.894.Ezúton is megköszönjük kedves Testvéreink alapítványunkra
történt adományait és a 2 x 1%-os személyi jövedelem adó
felajánlását. Ezúton jelezzük, hogy templomunk oldalfalainak
felújítását is szeretnénk befejezni, de forráshiány miatt
kénytelenek vagyunk halasztani.
Tervezzük a szembemiséző oltár célszerűségi szempontok miatti
átalakítását valamint a már nagyon amortizálódott kapuk
felújítását. A plébániai számlára átvezetett összeget konkrétan erre
a célra kívánjuk fordítani, várhatóan a 2010-es évben.
Sajnálatos
feladatként
jelentkezett
a
plébániaépület
környezetszennyező és elavult palatetőzetének cserépburkolatra
történő cseréje és egyidejűleg a korhadt faszerkezetek felújítása.
Tisztelettel kérjük áldozatos, tudatos Testvéreink további
segítségét, hogy oktatási, nevelési feladatainkat eredményesen
végezhessük. Istenünk áldja meg igyekezetüket.
Sági József

Zarándoklat a Mátrába – Mátraverebély Szentkút
Május 28-án reggel ½ 8-kor indult a népes csoport a Belvárosi
Plébániától Harmai atya áldásával, aki egy haláleset és a temetés
miatt nem tudott eljönni.
Miután elhelyezkedtünk a szokásos kirándulás és csivitelés után
nagyon hamar megérkezünk Mátraverebélyre. A település
Bátonyterenye és Pásztó között, a Zagyva két partján fekszik. A
falu egyik oldalán a Mátra vonulása, a másikon a Cserhát dombjai
húzódnak. A községhez tartozik szentkút, Magyarország egyik
legrégebbi és máig az egyik leglátogatottabb kegyhelye.(1227-ből
való a falu első okleveles említése). A híres búcsújáróhely az itt
található forrásvíz gyógyító hírének is köszönheti népszerűségét.
Megkapó a hely nyugalma; a hihetetlen csend, a kéttornyú barokk
bazilika látványa, mely belülről, mint egy oltalmazó barlang öleli
körül az idelátogatót. Egy kedves ferences atya, aki az itteni
rendházban él, fogadott bennünket, s mesélt a templom
történetéről, majd ő celebrálta a szentmisét is. Megtudtuk, hogy
1970-ben VI. Pál pápa bazilika minor rangra emelte a
kegytemplomot, és teljes búcsú kiváltsággal ruházta fel, az év
bármely napján az idelátogatók ezt nyerhetik el. Reméljük mi is!

Beszámoló a képviselőtestületi gyűlésről
Szokásos összejövetelünket most kivételesen egy héttel előbb,
május utolsó hétfőjén tartottuk.
Elsősorban az aktuális gyakorlati teendőket beszéltük meg:
Úrnapján a bazilika körmeneteléhez csatlakozva a négy oltár
egyikét a belvárosiak díszítik. Sinka Imréné és Sági József elnök
úr vállalta ezt a munkát.
A Jézus Szíve körmenetet hagyományosan a plébániánk rendezi.
Ebben a hónapban ünnepeljük templomunk búcsúját is. A
tavalyihoz hasonlóan gulyás főzést tervezünk az udvaron.
A megbeszélés után testületünk részt vett az esti szentmisén,
amelyet Gerendás Gyuláné, Marikáért ajánlottunk fel.
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,

e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu,

Cserkészhonlap: www.cserkesz.hu/14

