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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. október 31.

ÉVK Ö ZI 3 1 . VASÁRNAP
Olv.: Bölcs 11, 22 - 12,2V: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Sztl.: 2 Tessz 1, 11 - 2, 2
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 19, 1-10)
Abban az időben:
Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni
Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert
arra kellett elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”
Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben
megkárosítottam, négyannyit adok helyette.”
Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és
üdvözítse, ami elveszett.”
Elmélkedéshez
• Kinek vagy minek a kedvéért lennék hajlandó fára mászni?
• Kinél nem lennék hajlandó megszállni?
• Van-e vagyonomnak olyan része, amelyhez tisztességtelenül jutottam? Mi az amiről Krisztus kedvéért lemondanék?
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
31. (v)
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2. (k)
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4. (cs)
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6. (szo)

11.30
17.30
17.30
17.30
19.00
17.30
17.30

† Olga és † László
† Ilona és † János szülők
Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
† Gyula
† Ottó
† Imre és † Gizella
† Imre

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten
Kereszteltük: Baranyai Márk Bencét és Lesták Dánielt.
Temettük: Kárpáti Kálmánnét.
Imaóra
November 4-én, csütörtökön, 17 órakor ismét engesztelő imaórát
tartanak a Bakócz-kápolnában, amelyre mindenkit szeretettel vár
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének esztergomi csoportja.
Homiliát mond és az imaórát vezeti: Lak Gábor káplán
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

HIRDETÉSEK
+ Ma a vörösiszap-ár károsultjai javára tartunk gyűjtést.
+ A Missziós vasárnapi gyűjtés eredménye a két plébánián összesen
103 635 Ft volt, amelyet továbbítottunk. Isten fizesse meg!
+ Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködésével a
templomot a tegnapi napon kitakarítottuk. Isten fizesse meg!
+ Elhunyt szeretteinkért közösen imádkozunk a Belvárosi
Temetőben november 1-én 17 órakor.
+ Hétköznapi miserendet tartunk november 1. és 2-án, ugyanakkor
az esti szentmisét mindkét napon az Altemplomban tartjuk.
+ Bibiakör lesz péntek esete.
+ Újra kapható az Esztergom-Belvárosi Plébániatemplom c.
kiadvány, ami a templomunk igényes leírását tartalmazza, írta
Dr. Prokopp Mária. Ára 200 Ft.
+ 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)
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- kispapokért
- vörösiszap-ár élő és elhunyt áldozataiért
- egy családért
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Katolikus iskolák nyílt napjai
Szent Erzsébet Gimnázium 9. o.
november 24. 9.00
Szent Erzsébet Általános Iskola 5. o.
november 25. 9.00
címe: 2500 Esztergom, Mindszenty tér 7.
Ferences Gimnázium 7. és 9. o.
november 20. 8.30
címe: 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10.
Szent Angéla Gimnázium 9. o.
címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 3.

november 24. 9.00

Részletek a hírdetőtáblán.
Tisztelt Nagyjainknak
Bogdánffy Szilárd erdélyi vértanú püspök boldoggá avatása
2010. október 30-án történik. Kapcsolódási pontként szeretném
elmondani, hogy Hitünk Hőse Torontálkeresztesen nevelkedett,
járta elemi iskoláit, 38 évesen szentelték püspökké egyházunk
papját, majd néhány hét múlva vértanúhalált halt.
E vértanú püspöknek Torontálkeresztesen volt tanítója a mi plébániánk belső munkatársa, sugárzóéletű szent embere, Meszéna
Jolán tanítónő, hitoktató. A vértanú püspökre gyermekkorában
meghatározó istenélményt nyújtott Joci néni, akivel később is
kapcsolatot tartott fenn. Szeminarista korában is levelezett a tanítónőjével és szerető ragaszkodását mutatja, hogy Ő volt a kezdeményező a kapcsolat fenntartásában. Pappá szentelésére is
meghívta egykori nevelőjét. A vértanúság után a Püspök Úr
édesanyja levelezett tovább élete végéig Joci nénivel. – Mi ismerői tudjuk, hogy Joci néni életében milyen hangsúlyos volt a papi
hivatások kérdése és jellemzően, egyetlen papszentelésről sem
maradt távol. Hisszük, hogy a mi szeretett és mindenki lelkét
lángra lobbantó Jolán néninek Isten eszközeként szerepe volt
abban, hogy Egyházunk egy hitvalló püspökkel, egy vértanúval
gyarapodott. Maga is megszenvedte hitvallását, amikor 53 évesen kidobták tanítói állásából, mert nem írta alá Mindszenty Bíboros Úr elítélését tartalmazó Nyilatkozatot. Nyugdíj nélkül tengődött, de szolgálta Egyházunkat, Isten ügyét.
Hálát adunk Istenünknek, hogy adott nekünk példaképeket,
akiknek hite erősít, lelkesít bennünket. Tiszteljük Nagyjainkat,
akik „végsőkig” éltek Istenünk kegyelmével. Dicsőség az Istennek.
Sági József
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Zarándoklat a nemzeti ünnepen Márianosztrára
Az október 23-i hagyományos zarándoklat minden évben szolgál
meglepetésekkel. Kuti István szervező rugalmasságát, figyelmességét dicséri, hogy a változó körülményekhez mindig kész és
képes alkalmazkodni. Így minden érdeklődő részt vehetett ezúttal is a programon, legfeljebb csak a szentmisén.
Az idei alkalommal sajnos nemcsak nemzetünkért, hanem az
iszapömlés áldozataiért vagy éppen városunkért is joggal ajánlhatták fel imáikat a résztvevők. Az érdeklődés sokszínűségét
jellemzi, hogy különböző utakon érkező, különböző korosztályú
zarándokok találkoztak a márianosztrai kegytemplomban – az
idősebbeket például önkéntes sofőrök vitték és hozták,
megkímélve őket a gyaloglás teljesíthetetlen feladatától. Így ez a
program már csak részben volt gyalogos zarándoklatnak
tekinthető. Oda- és visszaúton a egy-egy titkot mondtak el a
szentolvasóból a gyalogszerrel érkezők, s a jelen lévő Harmai
Gábor plébános atya tanácsára időnként silentium, szent csend is
segítette a lélek ráhangolódását, az elmélyülést. Ez annál
nagyobb hatást váltott ki, mert ezúttal (külön öröm!) sok
gyermek vett részt a zarándoklaton – s ők ugyancsak példásan
helyt álltak a hallgatásban.
A szentmisét a pálos templomban Lak Gábor káplán atya mondta, földi javakkal (idén csak második fogással) pedig a Hangulat
étterem szolgált a zarándokhelyen. Ki kisvasúton, ki autóval,
mások gyalog indultak haza, útjaink korán elváltak egymástól.
De abban közös volt a véleményünk, hogy lélekben feltöltekezve
térhettünk hajlékunkba. Ez a (gyalogos) zarándoklat mind több
résztvevőt vonz, ami a hívó szó elfogadását jelzi.
I. M.
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