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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. szeptember 5.

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
Olv.: Bölcs 9, 13-19

V: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre.

Sztl.: Filem 9b-10. 12-17

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 14, 25-33)
Abban az időben: Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját,
anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem
ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem
tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni
azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle.
Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”
Elmélkedéshez
• Kit és miért gyűlölök, vagy gyűlöltem életem során? Jézus igazat adna-e nekem? Vagy mit ért Ő gyűlöleten a mai Evangéliumban?
• Mit jelent vajon a toronyépítés példázata?
• Miről mondtam már le Krisztusért? Miről vagyok kész a jövőben lemondani?
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.
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
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Veni Sancte
Jópásztor közösség
† Gyula
† Éva
† Mária
Hálából 47 évért

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten a Belvárosban
Kereszteltük: Balonyi Kamillát.
Temettük: Kiss Ferencet.
Mária Rádió FM 97,4

HIRDETÉSEK
+ Teréz anya mennyei születésnapjának 13. évfordulóján, ma az
esti szentmise után egy filmet vetítünk az életéről. A film 40
perces, szinkronizált. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
Belvárosi Plébánia nagytermébe!
+ Szentségimádást tartunk a Belvárosi Templomban szeptember
11-én szombaton 13 órától, Mindenkit szeretettek várunk!
+ 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. Hitoktatásra
jelentkező lapok az újságos standról vihetők.
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 Egyházi aktualitások vagy
Bibiliakör
Dr. Harmai Gábor
Vízivárosi Plébánia:
Péntek
14:00 Elsőáldozók 3. Balogh Edit és Harmai Gábor
A többi hittanóra időpontja még egyeztetés alatt áll.
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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 Isten szavának hirdetése újítsa meg az emberek szívét a
világ kevésbé fejlett részein, és bátorítsa őket arra, hogy aktívan
munkálkodjanak egy hiteles társadalmi haladásért.
Missziós imaszándéka:
Hogy megnyitva szívünket a szeretetnek, véget tudjunk vetni
annak a sok háborúnak és konfliktusnak, ami újra és újra vérbe
borítja világunkat.
Imádságot kérünk:
- Pál atyáért
- Plébániai Hit és fényes közösségünkért: a Kavicsokért
- újszülött gyermekért és szüleiért

Nyugdíjas kirándulás
Kirándulni hívjuk a nyugdíjasokat Budapestre, szeptember 17én. Elmegyünk a Városmajori Jézus Szíve templomba, ahol a
sok értékes műalkotás között megtekintjük Aba Novák Vilmos
hatalmas freskóit a szentélyben és a mennyezeten, melyek
Krisztust, a Teremtés 7 napját, a Boldogságos Szűz Máriát, a
négy Evangélistát, Szent István királyt, a próféták és angyalok
egész sorát ábrázolják.
½ 11-kor a Kútvölgyi kápolnában veszünk részt szentmisén,
ahol Regőczi atyát szeretettel köszöntjük.
Ha még lesz időnk és erőnk, elmegyünk a Farkasréti temetőbe
régi plébánosunk Raáb Alajos atya sírjához. Hozzunk néhány
mécsest!
Tehát szeptember 17-n a reggel 7.04-kor induló piros vonat első
kocsijában találkozunk. Visszaérkezés kb. 17 órára.
Mindenkit szeretettel várunk!
Sinkáné Vera

Emlékfa ültetés Olajos István tiszteletére a Babits-kertben
„Fa vagyok, lábam a sárba tapad,
de karjaimat már vonja a nap...”
(Babits: Őszinteség)
A Babits Mihály Emlékház kertjében 2010. szeptember 11-én
szombaton 14 órai kezdettel emlékfa ültetésére kerül sor Olajos
István tiszteletére, aki hosszú évek óta hű és ihletett
krónikásként őrzője és továbbadója volt az esztergomi
kultúrhistória atmoszférateremtő és emblematikus fejezeteinek.
Barátai, ismerősei és az érdeklődők faültetéssel tisztelegnek
múlhatatlan lényére emlékezve.
Prokopp Mária

Képviselő Testületi beszámoló
A megszokott időpont helyett most augusztus 23-án
találkoztunk. A hitoktatással és a tanév kezdéssel kapcsolatos
dolgokat Lak Gábor atya foglalta össze. A Veni Sancte
szentmise szeptember 5-én lesz, ½ 9 órakor Vízivárosban 10
órakor a Belvárosban. Az első gyermekmise következő vasárnap
lesz.
A hitoktatás szeptember 13-án kezdődik, az elsőáldozásra való
felkészítés – kellő létszámú jelentkező esetén – a két plébánián
külön-külön zajlik majd. Az elsőáldozás 2011 októberében, a
bérmálkozás 2012 pünkösdjén lesz. A két éves bérmálkozási
felkészítőt a két plébánián évenként felváltva – idén a Belvárosi
Plébánián – indítjuk.
Még nem született döntés arról, hogy a nyári tábort külön-külön
szervezzük-e, vagy együtt, de korosztályok szerinti altáborokkal.
A Veni Sancte után megkezdődnek a felnőtt programok is,
melyeket Harmai Gábor plébános atya vezet: keddenként 20
órától katekumenátus, péntek esti szentmisék után felváltva
bibliakör és „egyházi aktualitások” fórum alkalmai.
Plébános atyát kinevezték Kórházlelkésznek is: rendszeresen
kedd délutánonként kíván bemenni a Kórházba. A sürgősségi
lelkipásztori ellátásra az esztergomi papokkal és lelkészekkel
ügyeletet szervez. Jó kezdeményezés, hogy minden beteg
számára elérhető legyen a Szentírás. Ökumenikus szervezésű
véradást is tervezünk.
A Vízivárosi Plébánia iratait már átköltöztették a mi
plébániánkra. A képviselő testületi gyűlések időpontja
valószínűleg az esti szentmise után lesz majd.
Egyre célszerűbbnek látszik egy urna-temető kialakítása a
templomudvar kripta felőli oldalán.
Dobay Péterné

Felhívás
„Ne hagyjátok a templomot és az iskolát”
Kedves Testvérek még emlékeznek, hogy előző években a
templomsisak, a homlokzat, harang és óraszerkezet
rekonstrukcióját a helyi önkormányzat, a főegyházmegye és a
hívek adományai, kiemelkedően a Téglajegyet jegyzők
támogatásai segítségével hajtottuk végre. Amint már a Plébános
Úr ismertette a kedves Testvérekkel az oltár felújítása és a szinte
már használhatatlan kapu rekonstrukciója halaszthatatlan.
Párhuzamosan a plébániaépület korhadt tetőzetét és pala fedését is
fel kell újítani, amit több évi ütemezésben hajtunk végre. A helyi
önkormányzattól is kaptunk ígéretet a lehetőségek függvényében
történő segítségnyújtásra. Az egyházunkat magukénak érző
tudatos és nagylelkű Testvéreinket ezúton is felkérjük, hogy
korábbi évekhez hasonlóan Téglajegy igénylésével támogassák
templomépítő igyekezetünket, hogy méltó körülmények között
folytathassuk oktatói nevelői feladatainkat és fejleszthessük hitéleti
tevékenységeinket.
Sági József világi elnök
A Téglajegyeket 5 000-10 000-20 000 Ft-os címletekben hozzuk
forgalomba az alábbi tartalommal:
A téglajegy tulajdonosának hálás szívvel megköszönjük
áldozatvállalását, amellyel templomunk megújulását biztosítja és
ezzel hathatósan részt vállal közösségi tevékenységünkben.
Esztergom hívő népe, közössége nevében Isten áldását kérjük
Önre és szeretett családjára!
A Téglajegyet váltó Testvéreink adományát megörökítjük a
Historia Domus – Templomtörténet – eddigi sok évszázados
eseményeket is rögzítő lapjain, hogy késő utódaink tisztelettel
emlékezhessenek meg nemes templomépítő munkásságukról.
Szeretettel várjuk támogató Testvéreinket. Az időpont esetleges
összehangolása érdekében mindig rendelkezésre áll Sági József
az alábbi telefonszámon: 06-70-582-8343
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