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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. november 21.

ÉVK Ö ZI 3 4 . VASÁRNAP
K RISZTUS K IRÁLY ÜNNEP E
Olv.: 2 Sám 5, 1-3

V: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.

Sztl.: Kol 1, 12-20

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 23, 35-43)
Abban az időben:
Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított - mondták -, most
szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te
vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” - mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített
gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől?
Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.”Aztán hozzá
fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.” Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem
leszel a paradicsomban.”
Elmélkedéshez
• Mitől szabadított meg engem Jézus?
• Mit jelent az, hogy ő a zsidók királya? Nekem királyom emiatt?
• Hogyan tér meg a jobbik lator? Van egy erkölcsi fölismerése: „ez semmi rosszat nem tett” - hogyan következik ebből az a
fölismerés, hogy „ennek” van egy királysága, amiben megemlékezhet róla?
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.
ÁLTALÁNOS BELVÁROSI MISEREND
Hétfő-Szombat: ½ 8 és 19 óra
Vasárnap: 10, ½ 12 és 19 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK A BELVÁROSBAN
Szerda
20.30-21.00 Csendes Szentségimádás
ÁLTALÁNOS VIZIVÁROSI MISEREND
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Szombat: 18 óra,
Szombaton vasárnapi előesti mise van, orgonával
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
ÁDVENTI HÉTKÖZNAPI MISEREND:
Bevlárosi templom: ½ 7 és 19 óra
Szent István kápolna: ½ 8 óra,
Zárdatemplom: 7 óra
HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK
22. (h)
23. (k)
24. (sze)
25. (cs)
26. (p)
28. (v)

19.00
17.30
17.30
17.30
17.30
11.30

† László
† Veronika és † családtagok
† unokatestvérek
† Katalin édesanya
† Miklós
† András

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten kereszteltük: Ilosfai Fannit.
Imaóra
A Jézus Szíve Család tagjai nov. 21-én vasárnap délután 3-kor
Krisztus király napján imaórát tartanak a ferences templomban.
Szeretettel hívjuk azokat is, akik nem családtagok.
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

HIRDETÉSEK
+ A mai napon Böjte Csaba árvái részére tartjuk meg a szokásos évi
gyűjtésünket. Idén sok gyűjtés volt, de azért mégse feledkezzünk
meg a régi ügyfelekről! Az adományokat pár nap múlva 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 jövő vasárnap lesz.
+ Ádventi koszorúkötés lesz november 27-én, szombaton 14 órától a
Belvárosi Plébánián. Az elkészített koszorúkat este, az első gyertya
meggyújtásakor áldjuk meg.
+ Ádventben a Belvárosi és a Vízivárosi Plébánia miserendje
megváltozik, kérjük, figyelmesen olvassák el a hirdetést!
+ Ádventi Triduum lesz a Belvárosi Templomban december 19-2021, amelyet Harkai Gábor Páty plébánosa tart.
+ Betlehemes játékra jelentkezőket várunk!
+ Taize-i találkozó lesz újévkor Rotterdamban, részletek a
hirdetőtáblán.
+ 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, jelentkezni plébános atyánál lehet)
Nyugdíjas klub (találkozás egyenlőre minden hónap első
csütörtökjén, jelentkezés a plébánián)
Baba-Mama klub
Kedves kisgyermekes édesanyák!
A baba-mama klub a Belvárosi Plébánia tanácstermében tartja
összejöveteleit, kéthetenként hétfőn, 10 órától.
Következő alkalom: 2010. november 22. hétfő 10 óra
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
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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:
- egy családért
- beteg gyermekért
- hálából
November a szentek hónapja
Talán egyik hónapban sem emlékezik meg az egyház annyi
szentről, mint november hónapban. Kezdődik a Mindenszentek
ünnepével. Ezen a napon emlékezik az egyház azokra a
szentekre is, akik az év folyamán egyik napon se szerepeltek,
külön-külön. Így most ezen a napon emlékezik rájuk egyben az
egyház. Innen származik a Mindenszentek napja. Aztán
negyedikén Borromei Szent Károly ünnepe van. Bíboros érsek
volt az 1500-as években. Ötödikén az Árpád-házi Szent István
királyunk fiára, Szent Imrére emlékezve, a magyar ifjúság elé
példaképül állítja az ifjú szentet. 11-én Szent Mártont
ünnepeljük, aki pogány szülők gyermeke volt. Apja katona volt,
s fiát is erre a pályára nevelte. Ám kilépett a katonaságból, és
hittérítő lett Pannoniában. Innen Franciaországba került, ahol
püspök lett. Tevékenységéért a franciák védőszentjüknek
tekintik. 15-én Nagy Szent Albertet ünnepli az egyház. A
Domonkos rendi szerzetes nagy tudására való tekintettel első,
aki – annak ellenére, hogy külföldi volt – katedrát kapott a
párizsi egyetemen. A németországi Kölnben egyetemet alapított.
Szent Erzsébetre emlékezik az egyház 19-én. Ő is az Árpád-házi
szentek sorába tartozik. Családi viszályok miatt Pottenstein
várában telepedett le. Maradék vagyonát arra fordította, hogy
szegény, árva gyerekek részére menedékhelyet alapítson.
Marburgban temették el, sírja felett templom épült. Szent Cecília
ünnepe van 22-én. Testvérével együtt szenvedett vértanúhalált.
Karddal végezték ki. Az egyházi zene védőszentjének tekintik.
Szent Kelemen pápára 23-án emlékezik az egyház. Hosszú ideig
száműzetésben élt. Horgonyt kötöttek a nyakára és a tengerbe
dobták. Szent Katalin ünnepe van 25-én. Szentéletű volt. Hitétől
nem tudták eltántorítani, ezért kerékbe törték. Más feljegyzés
szerint lefejezték. 30-án van Szent András apostol ünnepe. Az
első között csatlakozott Jézushoz. Trákiában és Görögországban
hirdette az evangéliumot, majd 60 körül lett vértanú.
Kereszthalálra ítélték. Meg kell említeni, hogy nem az ismert
álló kereszt volt, hanem „X” alakú. Innen az „András kereszt”
elnevezés.
A fenti felsorolás nem teljes. Csupán az ismertebb nevű
szenteket soroltam fel a teljesség igénye nélkül. Természetesen
még sok mindent el lehetne mondani méltatásuk érdekében, de a
hely szűke ennek keretet szab. Különben az Árpád-házi
szentekről már korábban megemlékeztem ezen lap hasábjain.
Holop Géza

Hitoktatás és az iskolák
Nagyon szép és korrekt együttműködés alakult ki a Belvárosi
Plébánia és a Szent Imre Általános Iskola között (volt Petőfi
Sándor Általános Iskola). A régi és új vezetés pozitívan fogadta a
hitoktató kezdeményezését, szervező készségét. Az iskola vezetése
mindenben igyekezett a lehető legjobb feltételeket biztosítani:
tiszta, világos tantermek, az iskolai könyvtár használata,
audiovizuális eszközök rendelkezésre bocsátása. A hitoktató
minden lehetőséget fel kíván használni az eredményes hitoktatás
érdekében.
Maier-Kránitz László
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.
Szent Angéla Gimnázium 9. o.
címe: 1024 Budapest, Ady Endre utca 3.

november 24. 9.00

Részletek a hirdetőtáblán.
Mustármag Erzsébet napon
Ezt a viccet egy szentmisén hallottam, nagyon megfogott. Lehet,
hogy nem vagyunk milliárdosok, bankigazgatók, nincs öt
autónk, de öt ingünk azért van!
Sokkal többet tehetnénk, mint gondoljuk! Krisztus számít ránk,
hogy a mi életünkben jelen lehessen. Ott szeretne lenni a mi
küzdelmeinkben, tetteinkben, mosolyainkban. Küld minket haza,
szeretne velünk együtt hazamenni a templomból: kinek-kinek az
otthonába, az életébe.
Kuti István
Két barát beszélgetett. Megkérdezi az egyik:
- Ha lenne öt autód, akkor az egyiket nekem adnád?
- Persze - mondja a másik.
- Ha lenne öt tv-d, az egyiket nekem adnád?
- Persze
- Ha lenne öt inged, akkor az egyiket nekem adnád?
A másik elhallgat. Nem mond semmit.
- Mi baj? - kérdi a barát
- Az, hogy öt ingem van.
Meghívó
Az Esztergomi Magyar Kolping Szövetség szeretettel vár
minden érdeklődőt
MIKE (MÁDL) JÁNOS
ÉLETE ÉS KORA
(1905–1981)
A Magyar Kolping Mozgalom és további
törekvések a szabadság szolgálatában
című kötet bemutatójára
A bemutató időpontja és helyszíne: 2010. november 30. (kedd)
18 óra, Kolping-ház.
Prokopp Mária
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.
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