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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. október 17.

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP
Olv.: Kiv 17, 8-13

V: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.

Sztl.: 2 Tim 3, 14 - 4, 2

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 18, 1-8)
Abban az időben:
Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.
Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez
elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«
A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira
terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«„
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjelnappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
Elmélkedéshez
• Hogyan sikerült valamilyen emlékezetes ügyben érvényesítenem az igazságot?
• Életem milyen történésére mondtam azt, hogy Isten igazsága érvényesült?
• Van-e valami, ami elbizonytalanít Istennel kapcsolatban? Mi a válaszom?
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
17. (v)
18. (h)
19. (k)
22. (p)
23. (szo)
24. (v)

11.30
17.30
17.30
17.30
17.30
11.30

élő család
Segítő Szűz Mária tiszteletre
† Szülők
† Testvérek
† Lajos
† család

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten
Kereszteltük: Závorszky Ábrist, Szekeres Fannit és Süle
Mátyást.
Temettük: Dr. Magyar Ferencet.
Baba-Mama klub
Kedves kisgyermekes édesanyák!
Újra indult a baba-mama klub a Belvárosi Plébánia
tanácstermében. Az alkalmak új időpontban, kéthetenként
hétfőn, 10 órától kezdődnek.
Következő alkalom: 2010. október 18. hétfő 10 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

HIRDETÉSEK
+ Gyűjtés tartunk a missziók javára a jövő héten.
+ Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a
templomot a tegnapi napon szentmise bemutatására alkalmas
állapotba hoztuk, és akik a téli kápolnába költözésben
segítenek. 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.
+ Tegnapi nap folyamán plébániánkról négy felnőtt férfi végzett
fizikai munkát a vörösiszap sújtotta településeken.
+ Október hónap a Szűzanya hónapja. Az esti szentmisék előtt
fél órával elimádkozzuk a Rózsafűzért.
+ Imaórát tartanak a Kerek Templomban október 19-én, kedden,
18 órakor. Mindenkit szeretettel várnak.
+ Bibliakör lesz pénteken.
+ Zarándoklatot szervezünk október 23-án, pénteken, részletek a
Harangszóban.
+ Orogona hangversenyt tart Baróti István az Esztergomi
Bazilikában október 23-án szombaton 16 órakor.
+ A Belvárosi Plébánia alábbi közösségei várják a híveket:
Oltáregyesület (jelentkezni a kitett lapokon lehet)
Énekkar (énekpróba péntek 18:30-tól)
Rózsafüzér-társulat (jelentkezés a plébános atyánál, titokcsere
minden hó 2. szombatján)
Baba-mama klub (találkozás 2 hetente hétfőn, 10:00-kor)
Hit és Fény, amiben értelmi sérültekkel barátkozhatunk össze
(találkozás minden hónap utolsó vasárnapján, 16:00-tól esti
miséig, jelentkezi plébános atyánál lehet)
Nyugdíjas klub (találkozás egyenlőre minden hónap első
csütörtökjén, jelentkezés a plébánián)
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Harangszó

Évfordulóra
Jeles nap a kórházi kápolna életében a szeptember 16. Ugyanis
2000. szeptember tizenhatodikán, azaz tíz évvel ezelőtt nyílt
meg a hívők előtt újra a kápolna, hosszú évtizedek után.
A múlt század elején, 1902-ben épült kórházi kápolna a betegek
kiszolgálására, valamint a környékbeli hívek érdekében, hogy
kielégítse a lelki igényüket. A kápolna úgy lett kialakítva, hogy
annak két oldalán lakások (szobák) létesültek a Szatmári
Irgalmas Nővérek részére, akik – azon kívül, hogy gondoskodtak
a kápolna rendben tartásáról – ellátták a kórházban az ápolónői
teendőket is. A kápolna miserendjét először Grassanovich Leó,
majd később dr. László Dániel (mindketten bencés atyák, akik a
sorok írójának tanárai is voltak), és a negyvenes évektől dr.
Városi István teológiai tanár szervezte meg. Reggelenként
minden nap hat órakor tartották a szent misét. Ezt Eitler bácsi
egy harmónium hangjainak segítségével tette ünnepélyesebbé, és
az apácák kamarakórusa énekelt szebbnél szebb énekeket. A
harmónium és az énekkar az akkor még meg volt kóruson
helyezkedett el.
Aztán az ötvenes években bezárult a kápolna ajtaja. Az akkori
politikai szellemmel nem volt összeegyeztethető a vallásos élet.
A kápolna így egy időben a kórház raktárhelyisége, majd később
a röntgen osztályé volt.
Persze az évtizedek alatt az épület állapota romlott.
A rendszerváltás meghozta a kápolna újbóli megnyitásának
lehetőségét. Árpád atya – fáradságot nem ismerő munkájának
eredményeként – részben külföldi, részben hazai egyházi
szervezetek, valamint egyéni támogatók segítségével felújításra
került a kápolna, miután egyházi kezelésbe kerülhetett. Így
2000. szeptemberben nyerte el a végső jelenlegi formáját. Ezt
követően pedig szeptember 16-án de. 10 órakor kezdődő szent
mise keretében dr. Paskai László bíboros úr szentelte fel a
felújított kápolnát a hívők legnagyobb örömére. Ez időtől
kezdve minden vasárnap van szent mise, melyről Árpád atya
gondoskodik. Lelkiismeretes törődése mindenre kiterjed, ami a
kápolna életével kapcsolatos.
Nem sokkal a felszentelése után dr. Felföldi Éva doktornő
vezetésével megalakult a beteglátogatók szervezete, melynek
tagjai a beteglátogatás mellett gondoskodnak arról is, hogy –
hétköznapokon – délutánonként 16 és 17 óra között mindenki
előtt nyitva áll a kápolna az imaóra alatt.
Csak köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a kápolnával
kapcsolatban bármikor, bármilyen segítséget nyújt a
rendeltetésszerű működéshez. Mind Árpád atyának, mind
Felföldi doktornőnek köszönet a fáradozásokért.
Engedje a Gondviselés, hogy még nagyon sok éven keresztül a
hívők rendelkezésére állhasson, Isten legnagyobb dicsőségére.
Holop Géza
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- hálából
- bajba jutott családokért
- egy gyermekért
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Zarándoklat
2010. október 23-án, szombaton ismét zarándoklatot tervezünk.
Idén a szokásostól eltérően gyalogosan és kisbusszal is
megyünk, hogy az a 7.5 kilométer gyalog ne legyen akadálya
annak, hogy bárki is részt vehessen ezen a zarándoklaton.
Idén bővítettünk Márianosztra megközelíthetőségi lehetőségein.
Megfelelő igény szerint ugyanis külön kisbuszt is rendelünk.
Szervező: Kuti István (20) 925 – 9363 etalonet@t-online.hu
Abortusz miatt szenvedők lelkigyakorlata
Világszerte rengeteg asszony szenved abortusza testi-lelki
következményeitől, akár szabad döntése volt, akár mások vagy a
körülmények kényszerítették rá. Nincs egyedül! Jézus irgalmas
szeretetéből van kiút az abortusz okozta fájdalomból!
„Ne félj, nem ítéllek el!” mottóval tartjuk lelkigyakorlatot 2010.
november 4-7. között a Gödöllő-Máriabesnyői Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Házban. Szeretettel hívjuk az abortusz miatt
szenvedőket, a nőket, az apákat, és az egészségügyben érintetteket.
A lelkigyakorlatot Kovács Ferenc diakónus és felesége Mária
vezetik, a lelki kísérő Csernáth Zoltán atya.
Jelentkezni a 06 (28) 420 - 176 telefonszámon, vagy a
matersal@invitel.hu e-mail címen lehet.
Beszámoló az októberi képviselőtestületi ülésről
Először a szomorú tragédiáról beszélgettünk és arról, hogy
plébániánk hogyan tudna – erejéhez mérten – segítséget nyújtani
a kolontári és devecseri bajba jutott embereknek.
Készítettünk egy előjegyzési naplót, a következő naptári év
plébániai munkájának megtervezéséhez.
December 19-21 között lesz Triduum, amelyet Harkai Gábor
atya tart majd.
Az építési munkák szépen haladnak. Elkészült a plébánia
tetőszerkezetének felújítása. Az oltár átalakításának munkái is
hamarosan befejeződnek. Az alapos takarítás nagy munka lesz,
kérjük azokat, akik segíteni tudnak, vállaljanak erejükhöz,
idejükhöz mérten valamit, hogy mielőbb megszépüljön a
templomunk. A magasabb helyeken felhalmozódott több éves
piszok eltávolítását megfelelő eszközökkel rendelkező takarító
céggel szeretnénk csináltatni.
A téli kápolna működtetése célszerűnek bizonyul a fűtési
szezonban.
Az urnatemető kialakításáról a tervező, kivitelező céggel a
napokban kezdjük meg a tárgyalásokat.
Megbeszélésünkön részt vett a Vízivárosi plébánia
kapcsolattartója Süttő Gábor. Tőlünk Sági József úr megy majd
el a vízivárosi képviselőtestület ülésére.
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

