
 

   

HHaa rr aann gg ss zz óó
  

XIV. évf. 43. szám A z  E s z t e r g o m -  B e l v á r o s i  é s  V i z i vá r o s i  P l é b á n i a  H í r l e v e l e  2010. november 28. 
 

ÁDVENT 1. VASÁRNAP 
 

Olv.: Iz 2, 1-5 V:  Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. Sztl.: Róm 13, 11-14 
 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 24, 37-44) 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 
Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez 
mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a 
katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a 
mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 
Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik 
órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az 
órában jön el, amikor nem is gondoljátok. 

 

Elmélkedéshez 
• Emlékszem-e a saját életemben hasonlóan váratlan katasztrófákra, mint amikről az evangélium beszél? Hogyan éltem meg? 
• „Az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják…” – Hol itt az isteni igazságosság? 
• Katasztrófa lesz az Emberfia eljövetele, vagy öröm? Hogy van ez? 

 

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 ÁDVENTBEN 
Hétfő-Szombat: ½ 7 és 19 óra 
Vasárnap:    10, ½ 12 és 19 óra 

 

TOVÁBBI LITURGIÁK A BELVÁROSBAN 
   Szerda  20.30-21.00  Csendes Szentségimádás 

 

VIZIVÁROSI MISEREND ÁDVENTBEN 
Vasárnap: ½ 9 óra 

Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,  
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti) 
 

Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
 

HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK  
 

28. (v)  11.30 † András 
29. (h)  16.30 † kórustagok 
30. (k)  16.30 † családtagok 
   19.00 † Ilona 
3. (h)  19.00 † Édesanya 
4. (szo) 16.30 Segítő Szűzanya tiszteletére 
   19.00 † Szülők 
5. (v)  11.30 † dr. Erdős Mátyás atyáért 

 

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges. 

 

+ A héten temettük: Radolfi Ferencnét. 
 

 

Imaszándékok 
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy 
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő 
imádságot elmondani szíveskedjenek! 

 

Imádságot kérünk: 
- meg nem született magzatokért 
- az elsőáldozásra készülőkért 
- megfáradtakért 

 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 

 

HIRDETÉSEK  
+ A Böjte Csaba árvái részére tartott gyűjtés eredménye: 
  Belvárosban:   115 015 Ft 
  Vízivárosban:  113 615 Ft volt. Isten fizesse meg! 
+ A Szent Erzsébet napjához kötődő Országos Karitász gyűjtést a 

mai napon tartjuk. 
+ Ádventi gyertyagyújtást tartunk a Széchenyi téren, szombatonként 

17 órakor. 
+ Rorate szentmiséket tartunk hétköznaponként ½ 7 órakor a 

Belvárosi Templom téli kápolnájában. 
+ Ádventben a Belvárosi és a Vízivárosi Plébánia miserendje 

megváltozik, kérjük, figyelmesen olvassák el a hirdetést! 
+ Ádventi Triduum lesz a Belvárosi Templomban december 19-20-

21, amelyet Harkai Gábor, Páty plébánosa tart. 
+ Betlehemes játékra jelentkezőket várunk! 
+ Karácsony előtt „Szállást keres a Szent Család” imádságot 

tartanánk házaknál, kérjük, azok jelentkezését, akik szívesen részt 
vennének benne! 

 

+ 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) 

 

 

Imaóra 
December 2-án, 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: Tóth Vencel ferences atya. 
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Harangszó 
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Ádventi készület 
Rorate coeli desuper, et nubes pluant Iustum.… 

Harmatozzatok égi magasok, és felhők hirdessék az Igazat… 
Ezekkel a szavakkal kezdi az Egyház a karácsony előtti, az 
adventi liturgiát. Az eljövetel, a várakozás ideje ez. Várunk 
Valakire és valamire. Várunk a gyermek Jézus megszületésére, 
eljövetelére. Várjuk, hogy szeretet és örömet hoz az emberek 
szívébe. 
Meggyullad az ádventi koszorú első gyertyája, amely halvány 
fényével jelzi a közelgő ünnepet. Aztán a következő 
vasárnapokon sorra kigyúl a második, harmadik és negyedik 
gyertya is, mind nagyobb és nagyobb fénnyel világit, míg az 
ünnepre legnagyobb lesz a fényesség. S ez a fény megvilágosítja 
az emberek lelkét. 
Megilletődve készülünk az elkövetkező hetek reggelén a hajnali 
misére, amely meghitt hangulatot varázsol az emberi szívekbe. 
A következő négy hét tulajdonképpen előkészület a betlehemi 
Kisded érkezésére. Kellő tisztelettel és áhítattal készüljünk az 
ünnepre, melynek kezdete Szent András napjához legközelebb 
eső vasárnap kezdődik. Ez az ádventi időszak, melynek 
kialakítása VII. Gergely pápa nevéhez fűződik. 
Régen éjféli harangszó jelezte az ádventi időszakot, illetve 
ennek kezdetét. Napkelte előtt mondta a pap a misét. Ezt annak 
idején angyali misének is nevezték. A jelenlegi rituális szokás a 
XVIII. Században alakult ki. Ádventi koszorút fontak vesszőből, 
melyet örökzöld ágakkal díszítettek, amelyet a XIX. századtól 
kezdve négy gyertya díszített, jelképezve a négy vasárnapot. 
Szép szokás volt, amikor betlehemesek látogatták meg a 
családokat és „szállást keres a kis Jézus” népi játékkal 
kopogtattak be a házakba. Holop Géza 

 

 

Frizbi vagy koszorú? 
Márpedig frizbinek nem alkalmas egy ádventi koszorú, 
szerintem. A koszorún négy gyertya van: három lila egy 
rózsaszín, szeretem még fahéjjal és naranccsal is díszíteni. Ezek 
bizony könnyen letörnének ha frizbiznénk vele, helyette inkább 
meggyújtjuk a gyertyákat, énekelünk és imádkozunk körülötte, 
erre sokkal alkalmasabb. 
Ádventben az iskolában közösen elmegy az osztály a Szent 
Vince kápolnába imádkozni. 
Ilyenkor mindig elmegyek gyónni, különösen figyelek arra hogy 
rendes legyek. 
Már az elejétől nagyon izgatott vagyok, mert már csak hetek 
választanak el a karácsonytól. Anna és Boróka 

 

 

Hétköznapok lelkigyakorlata 
Kedves hívő testvérünk ajánlására, a Harangszó mellékleteként 
megjelentetjük „Isten nyomai életemben” című adventi 
elmélkedési programot. A borító lapon az imádság formájával 
kapcsolatos tudnivalókat közöljük, a betétlapok tartalmazzák az 
egyes napi imádságok témáját. 
A hétfői és pénteki felnőtt közösségünk eszerint fog fölkészülni 
az Úr eljövetelére, de mindenki másnak is ajánljuk. 

 

 

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 

 

 

Az adventi koszorú ne maradjon szobadísz 
Az advent előkészület szent karácsony ünnepére, szent idő, a 
bűnbánat és az imádságos várakozás ideje. Egy-egy közösen 
meggyújtott gyertya jó alkalom a családok közös imádságára. 
Javaslat: 

 

Urunkat, közelgő Királyunkat, † jöjjetek, imádjuk! 
 

ÉNEK: Harmatozzatok 1-2 versszak (Ho 2) 
 

Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel 
teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között! 

 

RÖVID OLVASMÁNY (1 Kor 4, 5) 
Ne ítélkezzetek időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd 
megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. 
Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentől. 

 

Csillagvilágot alkotó, 
hívőknek áldott fénysugár, 
mi Megváltónk, jöjj, Krisztusunk, 
és halld meg esdő sóhajunk. 

 

Megszánva árva népedet, 
nehogy halálban vesszen el, 
a bűnre hoztál gyógyulást, 
a fásult földnek újulást. 

 

FOHÁSZOK 
Krisztust, az Atya bölcsességét és erejét, aki örömest van az 
emberekkel, kérjük bizalommal:  
Urunk, maradj mindig közel hozzánk! 
Urunk, Jézus Krisztus, alti meghívtál minket országodba, add, 
hogy mindenben Atyád tetszését keressük! 
Te, aki közöttünk vagy, bár a világ nem ismer, ismertesd meg 
magadat minden emberrel! 
Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd, 
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! 
Te, áld az életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy 
szentek és feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára! 

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 
 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk, és 
oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől 
megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen. 

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 


