Harangszó
XIV. évf. 30. szám

Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Sir 3, 19-21. 30-31

ÉVK Ö ZI 2 2 . VASÁRNAP
V: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.

2010. augusztus 29.

Sztl.: Zsid 12, 18-19. 22-24a

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 14, 1. 7-14)
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az
első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – kezdte – ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak
közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre
az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda
odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát
felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag
szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat.
Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”
Elmélkedéshez
• Miért nem szoktam a templomban a misén az első padba ülni? Helyesen értelmezem ezzel a mai evangéliumot? Miért szoktam az
első padba ülni, ha egyéb alkalom van? (Imaóra, Pásztorjáték, keresztelő, esküvő, temetés, hangverseny stb.) Ezzel helyesen
értelmezem? Vagy mindez egészen mással függ össze, és nem ezzel az evangéliummal? Ha mással, akkor mivel?
• Képmutatásra biztat Jézus? Ha valójában az első helyre akarok kerülni, és csak a házigazdát próbálom manipulálni azzal, hogy hátra
ülök, akkor ez nem képmutatás?
• Kivel megyek szívesen lakomára, kinek vagyok szívesen a társaságában? Szívesen vagyok szegények, bénák, sánták, vakok és
általában olyanok társaságában, akik nem tudják viszonozni? Én magam szívesen megyek olyanok társaságába, akiknek a
meghívását nem tudom majd viszonozni? Vagy feszélyezne ez a helyzet? Mikor feszélyezne, és mikor nem? Hogyan kell
viselkednie a házigazdának, hogy ne feszélyezzen?
BELVÁROSI MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
A szentmisék télen és nyáron egységes időpontban kezdődnek.
TOVÁBBI LITURGIÁK A BELVÁROSBAN
Szerda
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
VIZIVÁROSI MISEREND
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Szombat: 18 óra,
Szombaton vasárnapi előesti mise van, orgonával
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK
29. (v)
31. (k)
1. (sze)
3. (p)
4. (szo)

11.30
17.30
17.30
19.00
17.30
19.00

† Gábor
† Ferenc
élő Márta
súlyos beteg Miklós
† szülők és testvérek
Segítő Szűzanya tiszteletére

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten a Belvárosban
Kereszteltük: Bakos Boglárkát, Bakos Gábort, Bakos
Virágot, Kocsis Bence Attilát, Molnár Lillát és Szenczi
Vivient.
Temettük: Major Gyulát, Csóka Istvánt és Sovány Istvánt.
+ Vizivárosban esküdött: Parraghy Géza és Horváth Judit.
Köszönet
Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik a Lepramissziót
pénzadományokkal támogatják: Kállai Gyuláné, Vitéz Béláné,
Ferbert Józsefné, Pintér Jánosné, Németh Mária.
Varga Sándorné

HIRDETÉSEK
+ A Veni Sancte-t mindkét plébánián a szeptember 5-i délelőtti
szentmisében tartjuk, szeretettel várunk minden hittanost!
+ Teréz anya mennyei születésnapjának 13. évfordulóján,
szeptember 5-én, vasárnap az esti szentmise után egy filmet
vetítünk az életéről. A film 40 perces, szinkronizált. Mindenkit
szeretettel hívunk és várunk a Belvárosi Plébánia nagytermébe!
+ A Belvárosi oltárfelújításhoz, és a további építkezésekhez
téglajegyek jegyzésére van mód, aki 5 000, 10 000 vagy
20 000 Ft-os címletben vásárol, azt név szerint fölsoroljuk a
Historia Domusunkban, mint a Plébánia jótevőjét.
+ Hitoktatás rendje megtalálható a hirdető táblán illetve a
Harangszóban, kérjük, olvassák át figyelmesen.
Újonnan induló és szentségfelkészítő hittancsoportok
Belvárosi Plébánia:
Kedd
17:00 Bérmálkozók
Lesták Zoltán és Lak Gábor
Kedd
20:00 Katekumenátus Dr. Harmai Gábor
Csütörtök 14:30 Elsőáldozók 1. Hamza Ágnes és Lak Gábor
Csütörtök 16:00 Elsőáldozók 2. Tóth Györgyi és Lak Gábor
Péntek kb. 19:30 Bibiliakör vagy Dr. Harmai Gábor
Egyházi aktualitások
Vízivárosi Plébánia:
Péntek
14:00 Elsőáldozók 3. Balogh Edit és Harmai Gábor
A többi hittanóra időpontja még egyeztetés alatt áll.
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- hittanosokért és hitoktatókért
- † Varga Lajos atyáért
- élő édesapáért
Mária Rádió FM 97,4
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Cserkésztábor Bernecebarátin
Talán nem leszek teátrális, ha úgy kezdem, hogy
cserkésztáborunk idén is nagyszerűen sikerült. A Börzsöny egyik
csodálatos helyét fedeztük fel, a Bernecebarátihoz tartozó hűvös,
árnyas Kalakocs völgyet, ami a mellettünk csörgedező jéghideg
patakkal igen kellemes hely a forró nyári napokban. A táborhely
abból a szempontból is kedvezőnek bizonyult, hogy a
bámészkodók és turisták elkerülték majdnem 100 fős
közösségünket, így nyugodtan dolgozhattunk és pihenhettünk.
Cserkésztáborunk mindig kemény munkával kezdődik.
Sátrainkat, felszereléseinket felpakolva mérhetetlen izgalommal,
jókedvvel vágtunk neki az útnak autókaravánunkkal. A nyár eleji
esőzésektől megrongálódott erdei út okozott némi nehézséget,
de a találékony és bátor cserkésztestvéreknek az ilyesmi nem
legyőzhetetlen akadály.
A táborhelyre érkezve elkezdődött az igazi munka: a terep
megtisztítása, a sátrak felverése, a tábori építmények
megtervezése, kivitelezése igen verejtékes, ámde jókedvvel
folyó munkának bizonyult, amiből még a legkisebbek is
derekasan kivették a részüket.
A tábor elején meglátogatott minket Harmai Gábor atya,
szentmisét mutatott be, és kérte a Jóisten áldását táborunkra.
Táborunk keretmeséjét Lázár deák történelmi Magyarországon
való vándorlása adta. Volt is minden ami ennek
megfűszerezéséhez kellett: rabló törökök, nyughatatlan kunok,
szemfüles őrségiek, jászok és palócok. Volt elveszett és megkerült
térkép, amelynek nyomában egy egész napot baktattak a bátor
magyar fiak. És volt rengeteg kézműves foglalkozás: készítettünk
agyagból kemencét, festett és míves ládikákat, nyomatos pólókat,
kőből hidat és gátat, lefolyócsőből szép hangú tilinkót és még
sorolhatnám… Volt részünk különböző ügyességi játékokban,
tájfutásban és mindegyik hihetetlen jókedvvel végződött.
Kiscserkészeink a hét felénél hazautaztak, és mi az ifjakkal
folytattuk tovább a cserkészéletet az erdő mélyén. Jutott idő
minden őrsnek rendezni saját körletét, és bizton állíthatom, hogy
csodálatos alkotások születtek. Voltak akik teljes botanikus
kertet varázsoltak sátraik elé, valódi halastóval, amelyben még
halacskák is úszkáltak. Mások kövekből és mohából készítettek
előteret, vagy különböző funkciójú kőépítménnyel lepték meg a
sátorszemlét végző tiszteket.
Idén remek szakácsot kaptunk Erős Cili személyében.
Többedmagammal állíthatom, hogy még ennyi finom ételt
cserkésztáborban sosem ettem. Köszönjük, kitartó és önzetlen
munkáját! Szintén köszönet illeti rátermett parancsnokunkat,
Barna Jánost, valamint minden cserkésztestvért és a kedves
szülőket. Bizton mondhatom, hogy ezalatt az egy hét alatt sikerült
valami olyat megvalósítanunk, amit a hétköznapok forgatagában
csak igen bajosan lehet: valódi szeretetteljes közösséget alkottunk!
S az ifjakra pedig ország világ büszke lehetett volna! Én az
voltam! Köszönet mindenkinek! Hála Istennek!
Jövőre újra együtt! Addig is hadd köszönjek a cserkészek
mindig aktuális köszöntésével: Jó Munkát!
Rehovics János
Visszatekintés a templombúcsúra
Június 29-én volt a két fő apostol, Szt. Péter és Szt. Pál ünnepe.
Ők névadói a Belvárosi templomnak! Templomunk búcsúját az
előző vasárnap, június 27-én tartottuk, amire már előre
készültünk és hirdetve volt. Tudom, elég régen volt, de úgy
érzem így utólag is érdemes szólni illetve írni és megemlékezni
erről. Az ünnepet megelőző esős idő után az égiek szép
napsütéssel köszöntötték ezt a napot. Igaz, hogy évek óta az
ünnepi Szentmise után a kertben szoktunk találkozni egy kis
elbeszélgetésre, de a mostani úgy érzem jobban sikerült. Lehet
mondani, hogy tényleg egy jó közösség ünnepségét jelezte.
Az esős időt kivédendő a a cserkészek fölállították a sátrat a kertben.
Bár az esőtől megmenekültünk, így is jó szolgálatot tett, hiszen
árnyékot adott a résztvevőknek. Jó volt látni, hogy a társaság együtt
maradt! Kellemes beszélgetések zajlottak, a gyerekek önfeledten
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játszottak. Speier Geri és segítői jóvoltából finom ebéd is került az
asztalokra. Az ebéd után előkerültek az otthonról hozott sütemények,
italok. Barátságos, jó hangulatban telt az idő.
Köszönet a jól sikerült rendezvényért a meghívóknak, Geriéknek
és segítőtársainak az ebéd főzéséért. Az Ettore cukrászda
tulajdonosának Szerencsés Tibor úrnak, aki fagylalttal
kedveskedett a gyerekeknek, amiből még a torkosabb időseknek
is jutott. Jó volt látni az élő plébániai közösségek jelenlétét.
Szükség van a dolgos mindennapok között ilyen kötetlen
közösségi együttlétekre is.
Galambosi Lajosné
Köszönet
A Belvárosi Plébánia élelmiszerosztó csapa ezen a nyáron sem
maradt munka nélkül. Július végén keresett meg bennünket egy
vállalkozó, hogy nagymennyiségű száraztésztát szeretne
adományozni rászorulóknak, és kéri a plébánia segítségét a
kiosztásban – az Európai Uniós osztási feltételek megtartásával.
Komoly dilemma elé került a csapat, ugyanis a nagylelkű adományt
senki sem szerette volna visszautasítani, ugyanakkor tudni lehetett,
hogy a korábbi osztások során összeszokott eredeti csapat – a nyári
programok, és munkahelyi elfoglaltságok miatt - ez alkalommal nem
fog tudni teljes erőbedobással részt venni a szervezésben.
Rövid gondolkodás után úgy döntöttünk, hogy mindenképpen
elvállaljuk az élelmiszerek kiosztását, bízva a plébániai
közösség összetartásában, nagylelkű segítőkészségében.
Kérésünk nyitott fülekre talált! A megszólított testvérek kivétel
nélkül készségesen rendelkezésre álltak: ki szabadidejét, ki
utánfutóját áldozta e nemes ügy érdekében.
Hálásán köszönjük nekik az önzetlen segítséget az
adományozottak nevében. Isten fizesse meg!
MM
Búcsú Kotzné Havas Erikától
Kedves Erika (néni)!
Megdöbbentett a hír, hogy már nem találkozhatunk Esztergom
utcáin, az Aranyhegyen vagy a városközpont valamelyik
zebrájánál. A hír annál megdöbbentőbb, hogy amióta ismertünk,
ugyanazt a fiatalos, mosolygós arcot, ugyanazt a nyílt, érdeklődő
tekintetet láttuk magunk előtt. Míg mi, „megemberesedő” és
„megasszonyosodó” osztálytársak, esetenként esetleg a másikat
meg sem ismerve kerültük ki egymást a sietős hétköznapokban.
Veled viszont mindig szívesen találkoztunk, s ha volt időnk,
biztosan megállhattunk beszélgetni.
Talán első osztályod voltunk a gyakorló iskolában, az első, amelyet
osztályfőnökként a nyolcadikos ballagásig vezettél. Hatalmasra növő
kamasz fiúk és életvidám, öntudatos lányok számára kellett irányt
mutatnod, s ez a tanári pálya elején nem volt mindig egyszerű feladat. De szerencsésen megtaláltad velünk a hangot a beceneveinken
szólítva minket, és szigorodnak is lett foganatja, bár orosztanárunkként kellett megőrizned tekintélyedet. Német tanári sikereidről,
könyvírói eredményeidről már csak később értesültünk.
Nehezen megszerveződő osztálytalálkozónkon két éve az egyidőben
zajló családi programod ellenére vettél részt, ismerve összejöveteleink ritkaságát. Akkor még nem is sejtettük, hogy az utolsó osztályfőnöki órát tartod nekünk. Így még hálásabbak vagyunk az ottlétedért!
Te most már hazatértél az égi katedrára, ahol egykor ismét köréd
gyűlhetünk majd, beszámolva eredményeinkről.
Isten adjon végső nyugalmat, emlékedet szeretettel őrizzük meg!
Búcsúzunk, de nem örökre! Micó az 1988-ban végzett 8. b-ből
HARANGSZÓ
Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia közös 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 Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vizivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
e-mail: harangszo@egomnet.hu

