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ÉVK Ö ZI 1 1 . VASÁRNAP
V: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam.

Sztl.: Gal 2, 16. 19-21

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 7, 36-50)
Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy
bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul
Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek
láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus
akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!” „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik
ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?”
„Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” - felelte Simon. „Helyesen ítéltél” - válaszolta. Majd az asszony felé fordulva így szólt
Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és
hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg
fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek
keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”
Elmélkedéshez
• Mivel szoktam kimutatni a szeretetemet?
• Mit nem tennék meg soha?
• Mit mond el rólam, amit megtennék és amit nem?
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

13. (v)
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15. (k)
19. (szo)

19.00
17.30
19.00
17.30
19.00

Julika családjáért
† Ferenc atya
† Margit és családtagjai
† Rozália
† Maros és Orbán szülők és † József

+ Az árvíz károsultjainak megsegítésére országos gyűjtés lesz
június 20-án, jövő héten vasárnap.
+ Ugyanakkor Kócziás György Jótékonysági Hangverseny tart
templomunkban az esti szentmise után. Részletek a
Harangszóban.
+ Zenés imaóra lesz a Kerek templomban június 15-én, kedden
18 órakor.
+ Élelmiszerosztást tartunk a hét folyamán, imádkozzunk a
segítőkért és a rászorulókért.
+ A hétköznap reggeli Szentmisék július hónap folyamán
elmaradnak.
+ A bibliakör alkalmai szeptemberig szünetelnek.
+ Hittantáborra jelentkezőket, kérjük, fizessék be a fennmaradó
részt.
Mária Rádió FM 97,4

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.
+ 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.
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
Jótékonysági Hangverseny
Az árvízkárosultak megsegítésére hangversenyt tart templomunkban Kócziás György június 20-án, vasárnap a 19 órai
Szentmise után.
* J.S. Bach: „Kis” Praelúdium és fúga „C”
Korál és 3 korálelőjáték a Wer nur den lieben Gott koráldallamra
Korálelőjáték a O Mensch, bewein' dein' Sünde gross koráldallamra
* Couperin: Rondeau
* Buxtehude: Toccata és fuga „F”
* Clerambault: Suite
* Improvizáció – „Kromatikus” ( Kócziás )
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Belvárosi Harangszó

Hívjuk a Cursillo-sokat 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!
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:
- a diákonussá és a pappá szentelendőkért
- a vizsgázókért és az érettségizőkért
- az árvíz sújtotta emberekért
Zarándoklat a Mátrába (II.)
Mátraverebélytől búcsút véve Gyöngyöspatára indultunk.
Jobbágy Etuka készítette fel a társaságot az itt látható csodákra.
Megtudtuk, hogy a községet már az 1200-as években említi egy
oklevél, II. András adományaként, aki az Aba nemzetségbeli
Demeternek ajándékozta Patát. Már a X. században kis földvár
állt a várhegyen, ahol a XV. században a cseh husziták favárat
építettek, s melyet Mátyás seregei foglaltak el 1460-ban. Hát
ilyen mozgalmas életű, híres hely volt a középkorban ez a falu,
sőt a XV.-XVI. században vármegye második legnépesebb
„városa” volt! Ma legfőbb nevezetessége a XII. századi
alapokon nyugvó, majd a XV. században továbbépített római
katolikus templom. Lenyűgöző a nyolcszögletű tornyával, a
gótikus íveivel, de különösen a XVII. században készült
oltárával, mely Európában egyedülálló úgynevezett Jessze-fa
oltár Jézus családfáját ábrázolja. Ebben a templomban várt ránk
még egy „csoda”, ugyanis a Váci Püspökség dolgozói
zarándokoltak ide Beer Miklós püspökkel. Volt nagy öröm,
amikor kirándulásunk főszervezője felkiáltott: „Itt van Miklós
atya!” Rövid beszélgetés után püspöki áldásával indultunk haza.
Ezt a felejthetetlen utat mindnyájunk nevében köszönjük Sinka
Verának, a lelkes szervezőnek, hogy lehetővé tette azt a
zarándoklatot lelki és anyagi hozzájárulásával is. Köszönjük
mindazoknak, akik támogatták az utazásunkat, hogy 49
nyugdíjas eljuthatott ezekre a szent helyekre, s lelki-testi
feltöltődéssel térhetett haza.
Dr. Hetényi Bálintné

Plébániai honlap: www.belvarosiesztergom.hu,

Ima erejével, zarándoklat régiónk körül!
„A világnak Krisztus kell!” felhívással rózsafüzér imaláncot
hirdettek a bajóti régió Karitasz munkatársai Esztergom és
környékére, magyar népünk lelki megújulásáért, az Egyház
megerősödéséért és családjainkért, papjainkért.
Több plébánia előkészületi zarándoklatot végzett május 25-28
között. Bajót, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Pilismarót,
Sárisáp, Annavölgy, Tokod, Tát, Dág, Epöl, Gyermely, Szomor,
Tardos, Süttő, Lábatlan és Esztergom – Belváros – Kertváros –
Szentgyörgymező. A befejező közös rózsafüzér Ima
zarándoklatra május 29-én Esztergomban került sor, mely
időpont megegyezett a budapesti élő rózsafüzér zarándoklat záró
napjával.
Induláskor a Szt. Anna templomban gyülekeztünk, ahol Pokriva
László atya szívhez szóló szavaival tartalmas útravalót kaptunk.
Együtt imádkoztunk és énekeltünk majd az atya áldásával a
templom előtt kettős sorokba rendeződve indultunk a rózsafüzért
imádkozva a városon keresztül. Útvonal: Árok utca – Kisduna
part – Erzsébet park, kerékpáros úton keresztül a
Szentgyörgymezei templomig. A forgalmas átkeléseknél a város
polgárőrsége biztosította a balesetmentes vonulást. Érkeztek
gyermekes családok, fiatalok és idősek, vidékiek – még a
megyeszékhelyről is – esztergomiak. A hosszú sorban vonuló
zarándokok keresztény hitük megvallásával Krisztushoz hívták
embertársaikat, mert meggyőződésünk, hogy Isten jelenléte
emberibbé, értékesebbé tenné a közösség életét. Érdekes volt
megtapasztalni az utca emberének reagálásait a vonuló
zarándokokra. Útközben pihenőket tartottunk a belvárosi
Templom, a vízivárosi Templom előtt. Voltak, akik egy-egy
pihenőhelynél csatlakoztak hozzánk.
Miközben imádkoztunk vagy énekeltünk több említésre méltó
hely mellett haladtunk el ahol megemlékeztünk a hely
jelentőségéről.
A Mindszenty-téren imádkozva a volt főpap álmán elmélkedtem,
aki egymillió imádkozót keresett. Jó volt tudni, hogy egykori
székhelye közelében imáinkkal az egyház és a nemzet jövőjéért
könyörögtünk és csatlakozhattunk céljának megvalósításához!
Szentgyörgymezőn Fehérvári Lajos atya fogadta a zarándokokat
a templom előtt, majd hálaadó szentmisével zártuk utunkat.
Itt fejeződött be a fáradtság „gyöngyszemeiből” az imádság
láncára fűzött élő rózsafüzér.
A mise után a plébánia kertjében a helyi Karitasz vendégelte
meg a jelenlévőket és pihenhettük ki a fáradalmainkat!
Csodálatos időt kaptunk ehhez az úthoz, hiszen végig
napsütésben volt részünk.
Szeretnék köszönetet mondani Pokriva László és Fehérvári
Lajos atyáknak (az indítás és a befejezés gondolataiért). A
szervezőknek, a közlekedést biztosító polgárőröknek, hogy
készségesen biztosították számunkra a vonulást.
Mindenkinek köszönet, aki meghallotta hívó szavunkat és
csatlakozott zarándoklatunkhoz az élő rózsafüzér imádsághoz.
Galambosi Lajosné
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