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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. november 14.

ÉVK Ö ZI 3 3 . VASÁRNAP
Olv.: Mal 3, 19-20a

V: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.

Sztl.: 2 Tessz 3, 7-12

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 21, 5-19)
Abban az időben: amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a
templom, Jézus ezt mondta:
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”
Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett
az idő.« Ne kövessétek őket.
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész.
Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és
helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy
egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog
titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Elmélkedéshez
• Értelmezzük a szöveget! Mennyiben válasz Jézus próféciája arra a megjegyzésre, hogy a (jeruzsálemi) templom milyen szép?
• A fölsoroltakból mi Isten akarata?
• Milyen helyzetekben szoktam törni a fejem, hogy mit mondjak? Mi az, amitől Jézus óv?
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
14. (v)
11.30 † Erzsébet és † Ferenc
15. (h)
19.00 † Györgyi
17. (sze) 17.30 † Ferenc és † Rozália
19.00 † Julianna és † Béla
19. (p)
17.30 † Sándor, † Erzsébet és † Kálmán
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten:
Kereszteltük: Félegyházi Gábort.
Temettük: Cserfalvi Elemér Ferencet és Bodács Zoltánnét.
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

HIRDETÉSEK
+ Jövő héten vasárnap Böjte Csaba árvái részére tartjuk meg a
szokásos évi gyűjtésünket. Idén sok gyűjtés volt, de azért mégse
feledkezzünk meg a régi ügyfelekről! Az adományokat utána pár
nappal el is viszi Petróczy úr, aki eddig is vállalta a szállítást.
+ A Szent Erzsébet napjához kötődő Országos Karitász gyűjtést
emiatt egy héttel elhalasztjuk, az nálunk nem jövő vasárnap lesz,
hanem a rákövetkező héten.
+ Taize-i találkozó lesz újévkor Rotterdamban, részletek a
hirdetőtáblán.
+ Biblia kör lesz péntek este.
+ 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)
Családfórum
Családévre készülünk címmel az Egyházmegyei Pasztoráli Iroda
családfórumot tart 2010. november 19-én, pénteken 18 órai
kezdettel. Részletek a hirdetőtáblán.
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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:
- súlyos beteg fiatal testvérünkért
- elhunyt nagymamáért
- megbocsájtás ajándékáért
Imaóra
Szeretettel várunk mindenkit következő imaóránkra november
16-án, kedden 18 órakor a Kerek templomba. A halálról
elmélkedünk, elhunyt szeretteinkért imádkozunk.
Az imaóra hangfelvétele november 18-án, csütörtökön 22 órakor
kerül adásba a Mária Rádióban.
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

Imaóra a Bakócz kápolnában
2010. november 4-én, csütörtökön, 17 órakor engesztelő imaórát
vezetett káplán atyánk Lak Gábor a Bazilikában, a Bakócz kápolnában. Érces hangon imádkozta a szent szöveget, majd a
homiliát a tőle megszokott érthető módon mondta.
Ministránsa az esztergomi KÉSZ csoport vezetője Dr. Hegedűs
András volt, aki szép hangjával az énekeket vezette.
Adja az Úristen, hogy imánk meghallgatást nyerjen! Béke és
Szeretet költözzön a szívekbe, Esztergomban.
Mara néni
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 hirdetőtáblán.
Beszámoló a novemberi képviselőtestületi ülésről
Határoztunk a roráték időpontjáról. A belvárosi templomban
adventi időben ½ 7-kor kezdődnek majd a szentmisék, Gaál Endre
atya pedig a Szent István kápolnában tartja ezentúl a ½ 8-as
szentmiséket. Esti szentmise csak szombaton lesz a kápolnában,
továbbra is 6 órakor.
November 21-én (vasárnap) szervezi a Karitász a szokásos
cipóosztást (a 10-es és ½ 12-es szentmisén).
Az új egyházi év ismét a családok éve lesz. Beszélgettünk arról,
hogy milyen tartalommal töltsük meg.
Ezután az építkezésekkel és a takarítással kapcsolatos tervekről
és a megvalósult dolgokról esett szó. Megnéztük a helyszínen,
hogyan lehetne a téli kápolna bejárati ajtaját úgy átalakítani,
hogy kényelmesebb legyen belépni, de a hőszigetelő funkciót is
betöltse. Több ötlet született, a végleges megoldást majd a
szakemberekre bízzuk.

