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A z E s z t e r g o m - B e l v á r o s i é s V i z i v á r o s i P l é b á n i a H í r l e v e l e 2010. szeptember 26.
SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
V: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent.

Sztl.: 1 Tim 6, 11-16

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 16, 19-31)
Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap
dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból,
ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az
angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta
messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe
mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«
»Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt
vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok,
ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«
»Akkor arra kérlek, atyám -- kiáltotta újra --, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy
ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.« Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az
erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így
felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«”
Elmélkedéshez
• Kik azok a szegények, akikhez jó vagyok? Van-e köztük olyan, akit a barátomnak tekintek?
• Kik azok akiktől segítséget szoktam kérni? Van-e köztük olyan, akit a barátomnak tekintek?
• Kinek a szavára hallgatok? Kitől és miért fogadok el figyelmeztetést?
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
26. (v)
30. (cs)
2. (szo)
3. (v)

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK
19.00 † Jolán
19.00 † Lajos és élő család
17.30 † Ferenc
19.00 † Mihály

+ A héten
Temettük: Russ Péter Bélát és Csesznák Jánost.
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.

HIRDETÉSEK
+ Minden Kórházi betegágy mellé szeretnénk Szentírást
biztosítani. Ezért a mai napon, a perselybevételt Szentírások
vásárlására fordítjuk.
+ Az Oltár felújítási munkálatok ideje alatt a hétköznapi
szentmiséket a téli kápolnában tartjuk.
Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a
templomot a tegnapi napon szentmise bemutatására alkalmas
állapotba hoztuk. Isten fizesse meg!
+ 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.
+ Elindítottuk a Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálatot, a
Harangszóban szereplő telefonszámon keresztül bárki
bejelenthet olyan beteget, aki lelkipásztori ellátást igényel. A
telefont egy hívő testvérünk fogja fölvenni, aki a
beteglátogatási kérést az adatokkal továbbítja.
+ Újra indul a Nyugdíjas Klub, az első alkalom október 7-én,
csütörtökön 15 órakor kezdődik.
+ A plébániai oltáregyesületi csoport várja tagok jelentkezését.
+ Lelkigyakorlatot tart Székely János püspök atya novemberben,
részletek a Harangszóban és a hirdetőtáblán.

Lelkigyakorlat
Mindennapi küzdelmeink címmel lelkigyakorlatot tart Székely
János püspök atya 2010. november 12 és 14 között Péliföldszentkereszten. A lelkigyakorlatra a püspök atya kérdéseket
szeretettel vár és fogad!
Jelentkezési határidő: október 31. A hétvége költsége: 4000 Ft.
További információ és jelentkezés Gál Bernadettnél:
20/828-9249, galbernadett@freemail.hu

Baba-Mama klub
Kedves kisgyermekes édesanyák!
Októbertől újra indul a baba-mama klub a Belvárosi Plébánia
tanácstermében. Az alkalmak új időpontban, kéthetenként héfőn,
10 órától kezdődnek.
Első alkalom: 2010. október 4. hétfő 10 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Mária Rádió FM 97,4

Harangszó

Hitoktatás Rendje
Belvárosi Plébánia:
Hétfő
15:00 Középiskolások
Rehovics János
Hétfő
15:30 felsősök
Hamza Ágnes
Kedd
16:00 óvodások és 1-2. o.
Hamza Ágnes
Kedd
17:00 Bérmálkozók
Lesták Zoltán és Lak Gábor
Csütörtök 14:30 Elsőáldozók 1. Hamza Ágnes és Lak Gábor
Csütörtök 16:00 Elsőáldozók 2. Tóth Györgyi és Lak Gábor
Péntek
16:00 4. o. elsőáldozás utáni
Hamza Ágnes
Hétfő
20:00 Felnőttek katekézise Tóth László és Györgyi
Kedd
20:00 Alapvető hittan felnőtteknek Dr. Harmai Gábor
Péntek kb. 19:30 Egyházi aktualitások vagy
Bibiliakör
Dr. Harmai Gábor
Vízivárosi Plébánia:
Kedd
15:00 Elsőáldozás utáni Morva Dóri és Fritz Janka
Péntek
14:00 Elsőáldozók 3.
Balogh Edit
6-9. o.
Tamás Magdi
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- házastársakért
- megbocsájtás ajándékáért
- hálából
„Az Isten szeretet” (1Jn 4, 16)
Ez a mondat adta az indíttatást 1848-ban Brüsszelben Boone
atyának az oltáregyesületek alapításához. Isten emberek iránti
szeretete határozza meg az oltáregyesületek feladatát és célját is.
A brüsszeli példa hamarosan Európa más tájain is követőkre
talált. Magyarországon 1859. november 6-án alakult meg az első
oltáregyesület, az Angolkisasszonyok Váci utcai rendházában.
Majd szükség volt egy saját templomra. Megépült az
Örökimádás-templom, aminek felszentelése 1908. szeptember 8án volt.
(Részlet a 100 éves a budapesti Örökimádás-templom c.
könyvből)
A Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia is megalapította az
oltáregyesületet, amire kérjük a híveket, hogy az újságos
asztalokra kitett íven jelentkezzenek.
Tag lehet az, aki vállalja, hogy havonta egy óra, vagy kétszer
félóra szentségimádást végez, és évente egyszer adakozik egy
szegény plébánia oltárának a fölszerelése céljára.
Harmai Gábor
Meghívó
A Helischer József Városi Könyvtár szeretettel hívja a híveket a
szeptember 27-én 17.00 órakor kezdődő beszélgetésre, ahol a
vendég Kányádi Sándor Kossuth-díjas író lesz.
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Újabbkori kalandozás St. Gallenben
Az esztergomi Kolping-család már 18 éve ápol
partnerkapcsolatot a Lindau-i kolpingosokkal. Minden évben
találkozunk, és ezek a találkozások lélekben s testben is
próbatételek, ugyanis Lindau 850 km-re található, s bizony a 1415 órás buszozás fárasztó. Mindig szép programokkal várnak
bennünket; így a törődést amit a hosszú út okoz, hamar
elfelejtjük. Idén szeptember 9-én indultunk, megtekintettük a
gyönyörű Bad Ischl-t, a császári üdülőhelyet majd az esti
megérkezés után a családoknál kaptunk szállást. Másnap egy
svájci kisvárost, Altstadt-ot érintve (sajtüzemeiről híres)
érkeztünk meg St. Gallenbe. Gyönyörű város! A híres könyvtára
mely a régi kolostorban található, a világörökség része. Olyan
szótárat láthattunk, amelyet egy ír misszionárius 760-ban írt
négy nyelven. Felidézhettük magunkban az ide kalandozó
magyarokat, akikről igen kedvesen emlékezik meg Heribald a
kolostorban maradt barát (míg a többiek elmenekültek). Őt
szívélyesen megvendégelték a magyarok, és nem bántották. A
harmadik napon Lindauban sétáltunk, hajókáztunk a Baden-i
tavon, gyönyörködtünk a tavat ölelő hegyekben. Az esti
szentmise után búcsúvacsora, majd a két egyesület munkájának
értékelése következett. Tanácsaikkal, amelyeket igyekszünk
kamatoztatni, sokat segítenek nekünk,. Vasárnap indultunk haza
egy közös reggeli után. A búcsúban mindig ott van a viszontlátás
reménye, mi is így váltunk el! A visszaút igen kellemes volt:
Kufstein városkát és a tájat uraló várat néztük meg. Számunkra a
hírhedt börtöne miatt érdekes. Kitűnő magyar költők, írók és
közéleti személyek sínylődtek itt (Kazinczy Batsányi,
Wesselényi, Lővey Klára stb.). A késő esti órákban érkeztünk
haza, de már azt terveztük, milyen programokat találunk ki a
jövő évre, amikor ők jönnek.
Hetényi Bálintné
Kirándulni voltunk
Múlt pénteken reggel 7 órakor gyülekeztünk a „piros” vonat első
kocsijánál. Esett az eső, ennek ellenére 14-en összejöttünk,
nyugdíjas „belvárosiak”. Első úticélunk a városmajori Jézus Szíve
plébánia volt. Ott Lampert Zoltán plébános atya fogadott
bennünket. Végigkalauzolt a templom igen szép Aba Novák
freskói előtt, és megbámultuk a hatalmas, gyönyörűen pompázó,
festett üvegablakokat. Elmondtunk egy tized rózsafűzért. A
templomból kijövet az eső továbbra is kitartóan zuhogott, de ez
nem tántorította el kedves vezetőnket, Sinkáné Verát, hogy
továbbvigyen bennünket. A csodálatosan hangulatos Kútvölgyi
kápolnában megható szentmisén vettünk részt, amit az igen-igen
idős Regőczi atya mutatott be. A szentáldozás szentségét – két szín
alatt – nem is ő szolgáltatta ki, idős korának elesettsége miatt. A
mise után Vera köszöntötte őt az esztergomi hívek nevében.
Azután elfogyasztottuk otthoni elemózsiánkat, és rövid
megbeszélés után úgy határoztunk, hogy a Farkasréti temetőbe
nem megyünk most el, majd másik időpontban, amikor
remélhetőleg sütni fog a nap. Jól elázva, megfáradtan érkeztünk
haza, de mindannyiunk szívében örömteli, szép emlékekkel.
Köszönet a bennünket összehozó, drága Veránknak!
Borsodiné Várady Éva
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

