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ÁDVENT 2. VASÁRNAP 
Olv.: Iz 11, 1-10 V:  Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig. Sztl.: Róm 15, 4-9 

 

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 3, 1-12) 
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: „Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” 
Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: 
  A pusztában kiáltónak szava: 
  Készítsétek elő az Úr útját, 
  tegyétek egyenessé ösvényeit! 
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea 
és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított 
benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben 
azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A 
fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! 
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit 
hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba 
gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!” 

Elmélkedéshez 
• Róm 4,3-4: „Mert mit is mond az Írás: «Ábrahám hitt az Istennek, és ez megigazulására szolgált.» Márpedig aki tetteket mutat fel, 

annak a bér nem kegyelemből, hanem tartozás címén jár.” Ha Ábrahám a hite alapján igazult meg, akkor János miért tetteket követel 
a farizeusoktól? 

• Jak 2,21-22: „Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? Láthatod, 
hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét.” De ha Ábrahám mégis a tettei által igazult meg, akkor neki a bér 
kegyelemből, vagy tartozás címén jár? És nekem? Hogyan lehetek Ábrahám gyermeke?  

• Mitől Ábrahám gyermeke Keresztelő Szent János? Attól, hogy hitt Istenben, vagy attól, hogy „öltözéke teveszőrből készült…”? 
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  
 

5. (v)  11.30 † dr. Erdős Mátyás atyáért 
   19.00 † Erzsébet és † Géza 
10. (p)  16.30 † Judit 
11. (szo) 16.30 † Szülők és † Testvérek 
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent 
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges. 

 

+ Egy éve decemberben 
 Kereszteltük: Horváth Sarolta Magdolnát, Horváth József 

Raffaelt. 
 Házasodtak: Mátrai Máté és Lohde Zsuzsanna. 
 Temettük: Hegedűs Honóriát, Jónás Ferencnét, Szilva 

Zoltán Györgyöt, Kiffer Jánosnét, Csesznák Jánosnét és 
Hamvas Bélánét. 

 

+ A héten  
 Kereszteltük: Molnár Zsombor Tamást. 
 Temettük: Szűcs Bélánét. 

 

HIRDETÉSEK  
+ Az Országos Karitász részére tartott gyűjtés eredménye: 
  Belvárosban:   87 795 Ft 
  Vízivárosban:  86 520 Ft volt. Isten fizesse meg! 
+ Ádventi koncert lesz ma 16 órakor a Belvárosi Templomban. 
+ Ádventi gyertyagyújtást tartunk a Széchenyi téren, 

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

Belvárosi Templom téli kápolnájában. 
+ 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 Vízivárosi templomban a télre való felkészülés jegyében 
lekerültek a szőnyegek és a templom takarítása is megtörtént, 
amiért köszönetet mondunk Dák Judit tanárnőnek, Deák 
Ferenc tanár úrnak és tanítványaiknak. 

 

+ A Belvárosi Plébánia alábbi közösségei várják a híveket: 
 Oltáregyesület (jelentkezni a kitett lapokon lehet) 
 Énekkar (énekpróba péntek 18:30-tól) 
 Rózsafüzér-társulat  
 Baba-mama klub (találkozás 2 hetente hétfőn, 10:00-kor) 
 Hit és Fény, amiben értelmi sérültekkel barátkozhatunk össze  
 Nyugdíjas klub (találkozás egyenlőre minden hónap első 

csütörtökjén, jelentkezés a plébánián) 
 

 

Mária Rádió FM 97,4 
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
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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 saját szenvedésünk megtapasztalása vezessen bennünket 
azoknak a nehéz helyzeteknek és fájdalmaknak a jobb 
megértésére, amelyektől oly sok magányos, beteg vagy idős 
ember szenved, és indítson bennünket nagylelkű segítségre. 

Missziós imaszándéka: 
hogy a föld népei megnyissák kapuikat Krisztus és az Ő 
Evangéliuma előtt, ami a béke, a testvériség és az igazság. 

 

Imádságot kérünk: 
- karácsony békességéért 
- beteg testvéreinkért 
- hálából 

 

 

Hétköznapok lelkigyakorlata – II. hét 
Kedves hívő testvérünk ajánlására, a Harangszó mellékleteként 
megjelentetjük „Isten nyomai életemben” című adventi 
elmélkedési programot.  
Múlt héten kiadott brosúra kiegészítéseként most a második hét 
igehelyeit találhatják meg. 
A hétfői és pénteki felnőtt közösségünk eszerint fog fölkészülni 
az Úr eljövetelére, de mindenki másnak is ajánljuk. 

 

 

Baba-Mama klub 
Kedves kisgyermekes édesanyák!  
A baba-mama klub a Belvárosi Plébánia tanácstermében tartja 
összejöveteleit, kéthetenként hétfőn, 10 órától. 
Következő alkalom: 2010. december 6. hétfő 10 óra 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

 

 

Felhívás 
A Belvárosi egyházközséggel közösséget vállaló kedves 
Testvéreinket az alábbiakról tájékoztatom. 
Nyilvántartásainkból kitűnik, hogy Testvéreink egy része nem 
fizette be a folyó évi egyházközségi hozzájárulását. Pénzügyi 
segítőnk felkeresi otthonukban a Testvéreinket, de akik éppen 
nem tartózkodnak odahaza, azok nem tudnak eleget tenni 
önkéntes, a lelkiismeretükben érzett kötelezettségüknek. Tehát 
szeretettel kérem Testvéreinket, akik a folyó évben még nem 
tudtak bármilyen ok miatt befizetni egyházközségi 
hozzájárulásukat – azok keressék fel plébániánkat akár a 
szentmisék előtt vagy után a sekrestyében rendezik 
hozzájárulásukat. Aki a fenti lehetőségekkel nem tud élni, az a 
(33) 413-791 telefonszámon bejelentkezve legyen szíves 
közölni, mikor jelenhet meg lakóhelyén Segítőnk a hozzájárulás 
átvétele céljából. 
Hisszük, hogy Testvéreinknek fontos a templomi, plébániai 
hitélet és nevelési tevékenységünk, hiszen ez istenkapcsolatunk 
nélkülözhetetlen területe. Tudatos és tevékeny közreműködését, 
támogatását ezúton köszönöm meg az egyházközség nevében. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sági József 

 

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 

 

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: Ébredj ember 1-2 versszak (Ho 9) 
 

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

 

RÖVID OLVASMÁNY (1 Tessz 5, 23-24) 
A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek 
legyetek, őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket 
feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig! Aki meghívott 
benneteket, az hűséges, és végbe is viszi. 

 

A vak világnak éjjelén 
mint nászházából vőlegény 
a tiszta Szűztől földre lépsz 
ki zárt szentélyed volt előbb. 

 

Erőd, hatalmad mindenek 
tisztelvén térdet hajtanak, 
az égiek s a földiek 
szent Úrnak téged vallanak. 

 

FOHÁSZOK 
Jézus Krisztus kiszabadított minket a bűn sötétségéből. Kérjük 
alázattal, és hívjuk bizalommal: Jöjj el, Urunk, Jézus! 
Gyűjtsd egybe, Urunk, a földkerekség minden népét, és erősítsd 
meg velük örök szövetségedet! 
Isten Báránya, te egykor azért jöttél, hogy elvedd a világ bűneit, 
vedd le rólunk a bűn minden terhét! 
Te azért jöttél, hogy visszaszerezd, ami veszendőbe ment, 
amikor ismét eljössz, üdvözítsd, akiket megváltottál! 
Hitünkkel téged keresünk, amikor eljössz, találjuk meg benned 
az örök boldogságot! 
Aki megítéled az élőket és a holtakat, fogadd be jóságosán 
elhunyt testvéreinket a szentek seregébe! 

 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség. 
 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, lelkesítsd szívünket egyszülött Fiad útjának 
előkészítésére, hogy a vele való találkozás által megtisztult 
lélekkel szolgáljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké. Amen. 

 

 

Szentmise 
Római zarándoklatunk utórezgéseként, december 5-én 8 órakor 
szentmisét mutattak be a Belvárosi Plébánia híveiért a Sancta 
Maria Maggiore Bazilikában. Isten kegyelme kísérje életünket! 

 

 

Mézeskalács készítés 
A KÉSZ esztergomi szervezete idén is megrendezi a hagyományos 
mézeskalács-díszítő foglalkozást Bércziné Szendrő Csilla népi 
iparművész vezetésével, december 15-én 14 órától a Dobó 
Gimnáziumban. A hozott, vagy a helyszínen vásárolt kalácsok 
díszítéséhez mindent a rendezők biztosítanak. A részvétel díjtalan. 
Érdeklődés a kesztergom@vipmail.hu címen. 

 

 

Társasjáték 
II. „Dobókockák” társasjátéknap lesz december 18-án a Dobó 
Gimnáziumban. A reggel tíztől este tízig tartó alkalmon 
bolhapiac, olcsó büfé, kisgyerek-foglalkoztató és több mint 60 
féle kipróbálható társasjáték várja az érdeklődőket.  
A részvétel ingyenes, de adományokat elfogadnak.  
Érdeklődés a dobokockak@gmail.com címen. 


