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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2010. december 12.

ÁDVENT 3 . VASÁRNAP
V: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket.
Sztl.: Jak 5, 7-10
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 11, 2-11)
Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle:
„Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus így válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak
mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt.
Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!” Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni,
amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok?
Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még
prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: »Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.«
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a
legkisebb a mennyek országában.
Elmélkedéshez
• Keresztelő Szent János korábban, a keresztelésekor igazolta Jézust. Most miért kérdez?
• Jézus válaszában azt jelenti ki, hogy a messiási kor az ő személye körül elkezdődött. Hogyan tapasztalon én ezt meg Jézussal
kapcsolatban, mit jelent számomra, hogy ő a Messiás?
• Miben áll az emberi nagyság? Mi az, ami egy nagy ember tekintélyét lerombolja? Miért mondja Jézus, hogy aki a legkisebb a
mennyek országában, nagyobb Keresztelő Jánosnál?
Olv.: Iz 35, 1-6a. 10

„Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk,
hogy az ítélet napján is lesz reményünk.”
1Jn 4, 17
AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG
a saját, a rokonok, a Főszékesegyházi Káptalan, az Esztergomi Keresztény Múzeum,
és az Esztergom-Vizivárosi Plébánia nevében is megrendült lélekkel,
de Isten akaratát készséges lélekkel elfogadva tudatja, hogy
CSÉFALVAY PÁL
protonotárius, kanonok, ny. igazgató és plébános
életének 77., áldozópapságának 53. évében, 2010. december 6-án az örökkévalóságba költözött.
Lelki üdvösségéért engesztelő szentmisét mutatunk be
2010. december 13-án, hétfőn 14 órakor
az Vizivárosi Loyolai Szent Ignác Plébániatemplomban.
Ezt követően helyezzük örök nyugalomra földi maradványait – végakaratának megfelelően –
az Esztergom-Szentgyörgymezői temető papi parcellájában.

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
16.30 † Margit és † Szülei
19.00 † Ádrien
15. (sze) 16.30 Imre és Julianna
16. (cs) 16.30 † családtagok
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
13. (h)

+ A héten temettük: Bedecs Sándor Zoltánt.

HIRDETÉSEK
+ Ádventi gyertyagyújtást tartunk a Széchenyi téren, szombaton
17 órakor.
+ Rorate szentmiséket tartunk hétköznaponként ½ 7 órakor a
Belvárosi Templom téli kápolnájában.
+ Ökumenikus Véradás lesz az Esztergomi Vérellátóban
december 21-én 8-17 óráig.
+ Luca napi búzát vigyenek a Testvérek a bejárattól!
+ Ádventi Triduum lesz a Belvárosi Templomban december 1920-21, amelyet Harkai Gábor, Páty plébánosa tart.
+ Karácsony előtt „Szállást keres a Szent Család” imádságot
tartanánk házaknál, kérjük, azok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének benne!
+ „Isten nyomai életemben” című adventi elmélkedési program,
harmadik heti anyagát kitettük az újságok mellé.
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
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Elhunyt Cséfalvay Pál atya
December 6-án reggel elhunyt Cséfalvay Pál atya a Keresztény
Múzeum nyugalmazott igazgatója, Főszékesegyházi Káptalan
protonotárius, kanonokja és az Esztergom-Vízivárosi Plébánia
nyugalmazott plébánosa.
Cséfalvay Pál Dunakilitiben született, 1934. január 14-én,
középiskoláit a mosonmagyaróvári piarista, az esztergomi és
pannonhalmi bencés gimnáziumban végezte. A Budapesti
Hittudományi Akadémia növendéke volt 1953 és 1959 közt.
1958-ban drámai körülmények között, titokban szentelték pappá,
a kommunista hatóságok tiltakozása ellenére, mivel még
papnövendékként, társaival együtt, nyilvánosan kifejezte
tiltakozását az Egyház elnyomása miatt.
Évekig nem engedték papként működni, kántori szolgálatokat
vállalt, majd a helyzet lassú rendeződése jeleként káplánként
működhetett. Állomáshelyei gyorsan változtak. Állandó papi
beosztását 1982-ben kapta meg, amikor az Esztergom-Vizivárosi
Loyolai Szent Ignác templom plébánosa lett. A plébániát
haláláig
szolgálta,
szenvedéseit
halálos
ágyán
a
plébániaközösségért ajánlotta föl.
Mindenki megtapasztalta segítőkészségét, emberszeretetét, annál
nagyobb titokban tartotta a rengeteg szolidaritási gesztust,
amivel elesett emberek felé fordult.
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán művészettörténész diplomát
szerzett 1972-ben. Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár
gyűjteménykezelője lett, 1974-76 közt a párizsi Institut Catholiqueon francia nyelvi és művészettörténeti tanulmányokat végzett. 1976tól a Keresztény Múzeum igazgatója és a Főszékesegyházi Kincstár
művészettörténésze volt. Oktató lett az esztergomi Vitéz János
Katolikus Tanítóképző Főiskolán és a Hittudományi Főiskolán.
Vezetőségi tagja az Országos Egyházművészeti és Műemléki
Tanácsnak, továbbá az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Művészeti Bizottságának. Tagja az Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher
Museen und Schatzkammern-nek. Munkájának következtében
elnyerte a Móra Ferenc-díjat és más kitüntetést.
Több könyve jelent meg, főleg Esztergom és annak egyházi
gyűjteményeivel kapcsolatban. Cséfalvay Pál megyénk és benne
Esztergom városa hírnevét öregbítette, amikor 2001-ben
megrendezte a Magyar Kereszténység Ezer Éve kiállítást a
Vatikánban és a Budapesti Nemzeti Múzeumban. Nevéhez fűződik a
2006-ban a Bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából az
esztergomi egyházi gyűjteményekből (Főszékesegyházi Kincstár, a
Prímási és Káptalani Levéltár, a Bibliothéka, a Keresztény Múzeum,
kiegészülve a városi Balassa Bálint Múzeummal) megrendezett
kiállítás, mely a Székesegyház építésének történetét mutatta be.
Élete és türelemmel viselt szenvedése példaként álljon előttünk.
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.
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.
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Pál atya temetése
Az Esztergom-Vizivárosi Plébánia elhunyt plébánosa, Cséfalvay
Pál atya gyászszertartása három elemből fog állni: a
plébániatemplomban ravatalozzuk föl, itt lesz érte gyászmise
december 13-án, hétfőn 14.00 órai kezdettel. A szentmisét Dr.
Paskai László bíboros úr fogja celebrálni.
Azt kérjük, hogy aki teheti, gyalog jöjjön, mivel elég sok atyát
várunk vidékről, akik biztosan autóval jönnek, a Palota
parkolóját nekik tartjuk fönn. Aki mégis autóval jönne, az a
Prímás Pince előtt leteheti az autóját.
A templomba virágot ill. koszorút csak az hozzon, aki vállalja,
hogy a gyászmenetben végigviszi a temetőbe. Esetleg jó megoldás
a koszorúkat előre letenni a temetőben már 13 óra körül, és a
kocsit is otthagyni, és onnan jönni gyalog a templomba. Kérjük,
aki teheti, 13:50-re foglalja el a helyét a templomban.
Lehetőségként fölvetjük, mivel Pál atya egyszerű temetést kért,
hogy a virágra szánt összeget a templom bal oldalán elhelyezett
perselybe is tehetik, az így összegyűlt összeget a Máltai
Szeretetszolgálatnak fogjuk átadni. Ezen túlmenő perselyezés a
gyászszertartás során nem lesz.
Gyászmise és beszentelés után gyalogos gyászmenetben kísérjük
halottunkat a Szentgyörgymezői Temető papi parcellájába, ahol
sor kerül a sírba tételre. A gyászmenet során a dicsőséges szentolvasót imádkozzuk, a tizedek között gyászénekeket éneklünk.
Emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy a katolikus gyászszertartás
legfontosabb része a gyászmise, és a holttest beszentelése, ami a
templomban megtörténik, így aki egészségügyi-, vagy bármilyen
más ésszerű okból nem tud kijönni a temetőbe, az a gyászmisén
való részvétellel méltó búcsút vesz a plébános atyától.
Sírbatétel után szeretettel várjuk a testvéreket a Prímás pincébe, ahol
forró teát és némi harapnivalót vehetnek magukhoz. Harmai Gábor
Az adventi gyertyagyújtás
Urunkat, közelgő Királyunkat, † jöjjetek, imádjuk!
ÉNEK: Ó fényességes szép hajnal (Ho 11)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel
teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
RÖVID OLVASMÁNY (Fil 4, 4-5): Örüljetek az Úrban
szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek! Jóságos
emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van!
Hozzád könyörgünk, Krisztusunk,
ki egykor mint bíró ítélsz,
jöjj, hárítsd el ma őrizőn
az ártó ellen fegyverét.
Most néked, Krisztus, nagy Király,
s Atyádnak áldás, tisztelet,
magasztalja a Lelket is
a zengő ének szüntelen.
FOHÁSZOK: Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki az út, az igazság
és az élet, könyörögve kérjük: Jöjj, Urunk, és maradj velünk!
Jézus, a Magasságbeli Fia, akit Szűz Máriának Gábor főangyal
hirdetett, jöjj, és uralkodjál népeden mindörökké!
Te vagy az Isten Szentje, altit az Előhírnök már megszületése
előtt ujjongva köszöntött, jöjj, és add meg az egész világnak az
üdvösség örömet!
Szabadító Jézusunk, akinek nevét angyal nyilatkoztatta ki
Józsefnek, az igaz férfiúnak, jöjj, és szabadítsd meg népedet a
bűn rabságából!
Világ Világossága, akit Simeon és minden igaz ember várva
várt, jöjj, és vigasztalj meg minket!
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped Karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének
nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.

