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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. november 7.

ÉVK Ö ZI 3 2 . VASÁRNAP
V: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram.
Sztl.: 2 Tessz 2, 16 - 3, 5
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 20, 27-38)
Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle:
„Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a
testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.
Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét.
De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt.
A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”
Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a
halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz
hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak.
Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”
Olv.: 2 Mak 7, 1-2. 9-14

Elmélkedéshez
• Az egyház szentségnek, Istenez tartozó, Istenre mutató szövetségnek mondja a házasságot. Ennek az evangéliumnak a fényében
hogyan valósul meg ez az Istenre mutatás?
• A nagy XVII. századi filozófus, Pascal, szíve alatt őrzött egy iratot, amit a halálakor találtak meg nála. Egy isteni látomás leírása
volt, amelynek egyik kulcsmondata így szól: "Ábrahám, Izsák és Jákob Istene nem a filozófusok istene!" Kicsoda Ábrahám, Izsák és
Jákob Istene, és kicsoda a "filozófusok Istene"?
• Azonos-e a feltámadás és az örök élet? Elgondolható-e az örök élet feltámadás nélkül? Miért fontos a Bibliában a feltámadás
tanítása? Én mit kérek a saját halálomon túl Istentől?
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
8. (h)

17.30 beteg gyógyulásáért
19.00 † Szülők és † Nagyszülők
9. (k)
17.30 † Jótevők
10. (sze) 17.30 † Elemér
11. (cs) 19.00 † Márton, † Szülők és † Nagyszülők
12. (p)
17.30 † Lelkipásztorok
14. (v)
11.30 † Erzsébet és † Ferenc
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ Egy éve novemberben:
Kereszteltük: Gyetvai Ábelt, Aranyos Attilát, Máté Balázst,
Rázsó Katalint, Holló András Zsombort, Partos Boldizsárt,
és Eőry Borókát.
Temettük: Patakiné Esperger Máriát, Pócs Olgát és Kékesi
Tibort.
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

HIRDETÉSEK
+ A vörösiszap-ár károsultjai javára tartott gyűjtés eredménye
a Belvárosi Plébánián 221 595 Ft
a Vízivárosi Plébánián 178 915 Ft. Isten fizesse meg!
+ Szentségimádást tartunk a Belvárosi Templomban szombaton
13 órától.
+ Egyházi aktualitások 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)
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.
Részletek a hirdetőtáblán.

november 24. 9.00
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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 a kábítószerek vagy más függőségek áldozatai – a krisztusi
közösség támogatásával – merítsenek megváltó Istenünk
erejéből, életük radikális megváltoztatásához.
Missziós imaszándéka:
hogy a latin-amerikai egyházak folytassák püspökeik által célul
kitűzött missziójukat az egész kontinensen, és ezáltal tegyék azt
Isten népe egyetemes missziós feladatának részévé.
Imádságot kérünk:
- betegekért
- elhunyt szeretteinkért
- Pál atyáért
Hálaadó szentmise a belvárosban
2010. október 31-én a 10 órás szentmisén megtelt a templom,
hogy hálát adjon az Úr Istennek az oltár felújításáért, és a Plébánia tetőszerkezetének kicseréléséért, amelyet a Főpásztor támogatása tett lehetővé.
Plébános atya megköszönte György Lajos tetőfedő mester úrnak,
Kocsis Csaba mérnök úrnak, Gíber János az oltár felújítását
végző mester úrnak, Vörös Márta műszaki ellenőrnek valamint a
több héten át takarító hívek áldozatos tevékenységét.
Ez a nap, valóban a Közösség ünnepe volt!
Szentmise után Gábor atya meghívta a jelenlevőket a Plébánia
udvarba, ahol megáldotta a tetőszerkezetet.
Utána bementünk a Tanácsterembe, ahol megterített asztallal
fogadtak, melyen Dancsné Erzsike finom pogácsája, és hókiflije
várt, üdítők kíséretében.
Jó volt látni az örömet az együttünneplők szemében!
Scholtzné Kató
ANTIOCHIA
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket ifjúsági
gitáros misénkre 2010. november 14-én, vasárnap, 18:00-kor a
Szent Anna (Kerek) templomba. Zenével szolgál a Szent Ferenc
Antiochia közösség zenekara.
Családfórum
Családévre készülünk címmel az Egyházmegyei Pasztoráli Iroda
családfórumot tart 2010. november 19-én, pénteken 18 órai
kezdettel. Részletek a hirdetőtáblán.
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
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Kolpingos hírek
Adolf Kolping suszterlegényből küzdötte fel magát a papi
hivatásra. Kb. 160 éve indította útjára a legényegylet mozgalmat
Németországban. Magyarországon is járt, Esztergomban 1863ban alakult meg a Legényegylet. Első elnökének, Csepreghy
Ferenc (1842-1880) emléktáblája a Belvárosi Templom melletti
ház falán van.
A mozgalmat a náci és a kommunista rendszerek is betiltották.
Újjáalakulás után a családok felé nyitva „Kolping Család” néven
világszerte elterjedt.
Adolf Kolpingot II. János Pál pápa avatta boldoggá Rómában.
A nemrég boldoggá avatott Meszlényi Zoltán Lajos püspök és
vértanú, akinek képét az érsek úr ajándékozta templomunknak
1937 és 1939 között volt a legényegyletek országos prézese.
Október 22. és 23.-án tartotta a 74 magyarországi Kolping
Család országos gyűlését.
Lang György, örökös tiszteletbeli elnök, újraalapítónk üzenete
szerint nézzünk szembe a nehézségekkel, és tegyünk ellenük! Az
elöregedés ellen segítsük a fiatalok nevelését, hogy ne
hódoljanak be a káros korszellemnek. A családok válsága ellen
támogassuk a fiatal házasokat. Sokan még az Egyháztól is féltik
függetlenségüket, mutassunk jó példát!
Adolf Kolping idézetével: „Az emberek nem olyan rosszak,
amilyennek látszanak”, és az 1990-es újrakezdés hősi
bátorságával, sikereivel buzdított minket az előttünk álló
feladatok megoldására.
A Nemzetközi Kolping Szövetség bátorító üzenetet küldött, és
bizalmáról biztosított.
Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Dr. Bolberitz Pál
professzor úr, országos egyházi elnökünk szerint a mi, októberi
forradalmunk a lelkiismeret forradalma volt. Emberi
szervezkedés nélkül, egyszerre szólalt meg a lelkekben a hívó
szó. Sok volt az áldozat a harcok közben, de a 8 éves kádári
diktatúra alatt még több, sok pap, egyházi személy is.
Néma fölállással emlékeztünk meg.
Az új, 12 fős ügyvivő testület élére világi elnöknek Laczhegyi
Lászlót Székesfehérvárról, és egyházi elnöknek Kövesi Ferenc
plébános urat választottuk meg Pécs Ipartelepről.
Kolpingos akciók és programok:
- gyors segély a Devecserieknek – Juhász Imre prézesünk ment
másnap oda misézni,
- magyar és német testvér szervezetek találkozója Alsópáhokon
november 19-20-21.
- gyűjtés Adolf Kolping szülőházának felújítására december 1.-ig
- december 18-án utazás Bécsbe a betlehem lángért,
- 2011-ben zarándoklat Rómába Adolf Kolping boldoggá
avatásának emlékére.
A Plébániánk területén működő Kolping Család Egyesület a volt
Népkert utcai óvoda helyén, a Szent Imre Kolping Házban tartja
rendezvényeit és összejöveteleit. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket!
Érdeklődni lehet: Kardos Tamásnál (33) 313 - 328

