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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele
ÁDVENT 4 . VASÁRNAP
V: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 1, 18-24)

2010. december 19.
Sztl.: Róm 1, 1-7

Jézus Krisztus születése így történt:
Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a
Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a
benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az
Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten”.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.
Elmélkedéshez
• Nyelvi érdekesség, hogy az eredeti görög szavak sorrendje ez: „elhatározta, hogy titokban elbocsátja őt”! A hangsúlyos szó tehát
nem a „titokban”, hanem az „elbocsátja”. A szöveg úgy értendő, hogy József csodának éli meg, ami Máriával történt, és nem akarja
azzal megszégyeníteni, hogy ezek után ő, az egyszerű ember elveszi azt az asszonyt, akivel a Szentlélek csodája történt.
• Ez a háttér teszi érthetővé az angyal „ne félj” – szavát. Érdemes lehet végiggondolni, milyen szó volna helyénvaló, ha József
féltékenységből gyanakodna jegyesére. Ebben az esetben nem „félne” elvenni őt, hanem… De ő „fél” ettől, és az angyal azt mondja,
ne féljen. Péter azt mondja majd Jézusnak: „menj el tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok!” Jézus pedig ezt: „Ne félj!” Én mit
mondok Isten valódi csodája előtt?
• Következő nyelvi érdekesség, hogy ha így értjük a Szent szöveget, akkor problémává válik a „mert” szó az angyal első mondatában.
Így is érthető: „Ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, bár a benne fogant élet a Szentlélektől van.”
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
19. (v)

11.30
19.00
16.30
21. (k)
22. (sze) 16.30
25. (szo) 10.00

Család élő és elhunyt tagjaiért
† Édesapa (20. évf.)
† Tamás
† Ferenc
Éjféli mise

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten
Temettük: Lőrincz Lajosnét, Moró Jánost és Obsevszky
Lászlónét.
Hétköznapok lelkigyakorlata – IV. hét
Kedves hívő testvérünk ajánlására, a Harangszó mellékleteként
megjelentetjük „Isten nyomai életemben” című adventi
elmélkedési programot.
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

HIRDETÉSEK
+ Ádventi Triduum kezdődik ma este a Belvárosi Templomban,
amelyet Harkai Gábor, Páty plébánosa tart.
+ Ökumenikus véradás lesz december 21-én kedden, 8-17 óráig
a Korházi Vérellátó Központban.
+ Karácsonyi Pásztorjáték december 24-én:
Vízivárosban: 16:00
Belvárosban:
17:00 lesz.
+ Éjféli mise lesz a Belvárosi Plébániatemplomban és a
Zárdatemplomban.
+ Karácsony ünnepén ünnepi miserendet tartunk, kötelező ünnep, de
aki éjféli misére jön, teljesítette miselátogatási kötelezettségét.
+ Szilveszteri bulit szervezünk a Belvárosi hálaadás utánra, kb.
20 órától a hittan- és nagyterembe.
+ Szilveszteri hálaadás:
Vízivárosi Plébániatemplomban 18 órakor
Belvárosi Plébániatemplomban 19 órakor lesz.
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
- viszontagságokkal küzdő családért
- újonnan szentelt diákonusokért
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Eltemettük Cséfalvay Pál atyát
Imádságos közösségben temettük el hétfőn az EsztergomVízivárosi Plébánia elhunyt plébánosát, Cséfalvay Pál atyát. Pál
atya sokoldalú egyénisége újra megmutatkozott abban, milyen
sok helyről jöttek a gyászolók, akik még a templom előtti teret is
megtöltötték a hideg idő ellenére.
A Plébánia papsága és sok-sok híve mellett gyászolta őt a
Főszékesegyházi Káptalan, az Esztergomi Keresztény Múzeum,
az Esztergomi Hittudományi Főiskola, de nagyszámú rokonság
érkezett Dunakilitiből is.
A Főegyházmegye szeretete abban nyilvánult meg, hogy a
gyászmisét Dr. Paskai László bíboros úr mondta, Dr. Erdő Péter
bíboros úr levelet küldött az alkalomra, a gyászszertartást Dr.
Udvardy György segédpüspök úr végezte el, de jelen volt Dr.
Székely János segédpüspök úr is.
A
polgári
intézmények
nagyrabecsülését
személyes
megjelenésével fejezte ki Dunakiliti és Esztergom
polgármestere. Hisszük, hogy sokunk gyásza találkozott az
üdvözültek örömével, akik Pál atyát – földi sátra összedőlte után
– az Örök Otthonban fogadták. Ezt a hitünket fejeztük ki a
gyászmenet során imádkozott Dicsőséges Szentolvasóval.
Külön köszönjük azt a sok segítséget amelyet az Esztergomi
Polgárőrség és Esztergom Város Rendőrkapitánysága
nagylelkűen felajánlott, és rendelkezésünkre bocsátott. Ez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gyászoló közösség
méltóságteljes rendben, zavartalanul fejezhette ki gyászát.
Nyugodjék békében, és az Örök Világosság fényeskedjék Neki!
Ünnepi gondolatok
Alig néhány nap, és elérkezik a keresztény világ egyik legnagyobb
ünnepe, a karácsony. Ünnepeljük, hogy megszületett a gyermek
Jézus. A betlehemi kisded meghozta az emberiségnek az
üdvösséget. Az egyszerű kis jászolyból szeretet sugárzik az egész
világra. Hódolatra és tiszteletre kötelez bennünket az isteni
Gyermek, aki kisugárzó szeretetével átöleli az emberiséget,
örömet, boldogságot varázsol a szívekbe, átjárja az emberek
lelkét, és megváltoztatja mindennapi magatartását. A napkeleti
bölcsekhez csatlakozva gondolatban keressük fel mi is a kis
Jézust, hogy lerójuk előtte tiszteletünket, és részesüljünk abból a
kegyelemből, amelyet nekünk hozott. Megilletődve szálljunk
magunkba és próbáljuk mássá lenni. Tegyünk félre sérelmet,
haragot, ellenségeskedést, és legyünk embertársainkkal szemben
toleránsabbak. Ne keressük másban a hibát, közeledjünk egymáshoz szeretettel. Keressük egymásban a jót, a szeretetet, békével
közeledjünk egymáshoz, és ezáltal legyünk emberebb ember.
Ilyenkor a csillogó karácsonyfa körül összejön a család apraja,
nagyja, és a Menyből az angyal éneklését követően kegyelemben
gazdag, boldog ünnepeket kívánnak egymásnak. Testvér és
rokon, szívből köszönti egymást, és mindannyian örülnek a
családi együttlétnek.
Gondoljunk azokra, akik egyedül kénytelenek fogadni az ünnepi
estét, hiszen nincs senki hozzátartozójuk. A magányosan élők
részére, milyen sokat jelent, ha valaki ajtót nyit rájuk, és néhány
kedves szóval, esetleg egy kis fenyőgallyal, ünnepi hangulatot
varázsol az egyedüllétre.
Ha mi magunk maradnánk egyedül, vegyünk példát Árpád-házi
Szent Erzsébetről, aki szorult helyzetében Te Deumot
énekeltetett, mert részesült a Szent Család kivetettségében. Az
egyházközség pásztorjátékán, az éjféli misén való részvétellel,
de az Örvendetes Szentolvasó elimádkozásával és más
imádságokkal bekapcsolódhatunk a Szent Család örömébe, és
ezzel elkészíthetjük a saját ajándékunkat is az Üdvözítőnek.
Az ilyenkor szokásos ajándékozás? … Legyen inkább csak
másodrangú kérdés. Ne az legyen a fontos, hogy ki milyen
mélyen tud az erszényébe nyúlni. Gondoljuk azokra, akik a világ
különböző tájain ínségben, nyomorúságban élnek. Sokszor
verseny alakul ki, hogy kinek a háza, udvara csillog jobban a sok
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fényfüzértől, kinek az ajtaján van nagyobb ünnepi koszorú, a
nagy ünnepi lakomákról nem is beszélve.
Napjainkban sorra okoznak gondot a természeti csapások,
földrengések, földcsuszamlások, árvizek, belvizek és hasonlók.
Gondoljunk a vörös iszappal sújtott családokra. Milyen gondok
terhelik őket… Próbáljuk hát mérsékelni magunkat, és ne a
külsőségeket tartsuk fontosnak!
Az éjféli mise meghitt és ünnepélyes hangulata járja át az
otthonokat és nyomja rá bélyegét mindennapjainkra. Ne csupán
a háromnapos ünnep alatt legyünk mások, hanem a munkás
hétköznapokon is. Ne csupán munkaszüneti napnak tekintsük az
ünnepeket, hanem a betlehemi gondolat irányítson a gondokkal
teli hétköznapokon is. Így kívánhatunk embertársainknak Isten
áldásával boldog ünnepeket.
Holop Géza
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 (Ho 9)
Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel
teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között!
RÖVID OLVASMÁNY (2 Pét 3, 8b-9)
Egy nap az Úr előtt, annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi,
mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy
némelyek késedelmeskedésnek tartják, hogy türelemmel viseltetik
irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy
mindenki bűnbánatot tartson.
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem
minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll,
mindazokra, akik félik őt.

FOHÁSZOK: Isten, a mi mennyei Atyánk öröktől fogva
elhatározta, hogy üdvösségre vezeti népét. Kérjük őt, és
mondjuk: Urunk, őrizd népedet!
Atyánk, te megígérted, hogy Egyházad az életszentség termőföldje
lesz, őrizd meg népedet életszentségben!
Atyánk, add, hogy vonzó legyen tanításod az emberek előtt, és
erősítsd meg híveidet, ne érezzék tehernek a keresztény életet!
Őrizd meg bennünk szereteted Lelkét, hogy hozzánk érkező szent
Fiad irgalmát elnyerjük!
Kegyelemosztó Istenünk, tégy minket mindvégig állhatatossá,
hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára készen álljunk!
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

