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ÉVK Ö ZI 3 . VASÁRNAP
V: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.
Sztl.: 1 Kor 1, 10-13. 17
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 4, 12-23)
Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti
Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje,
a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták
hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal,
Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden
betegséget és minden gyötrelmet.

Olv.: Iz 8, 23b-9, 3

Elmélkedéshez
• Mit jelent a „sötétben lakás” és Jézus fényessége az én életemre vonatkoztatva?
• Két Jézustól jövő fölszólítást hallunk. A népnek: „térjetek meg!” Péternek és Andrásnak: „kövessetek engem!” Mi a különbség? Mi
a kapcsolat? Nekem melyik felszólítás szól?
• Mennyiben örömhír számomra a mennyek országa?
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
Hétfő-Péntek: 19 óra
Szombat:
19 óra (előesti)
Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI MISEREND
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra,
Szombat: ½ 8 és 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
második szombat 13.00-18.45 Szentségimádás (Belváros)
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)
HETI BELVÁROSI MISESZÁNDÉKOK
23. (v)

10.00
19.00
24. (h)
19.00
25. (k)
19.00
26. (sze) 19.00
28. (p)
19.00

† Szülők és † Nagyszülők
† János
† István
† Rezső édesapa (30. évf.)
† István
élő Tamás

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten
Temettük: Dömök Teréz M. Rozinát és Kreisz Istvánt.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
186-00-227-2-11

HIRDETÉSEK
+ Az Ökumenikus Farsangi Bál idén február 12-én lesz. A
korábbi évekhez hasonlóan a jegyeket az egyházközségekben
lehet majd megvásárolni. A részletes tudnivalókat a következő
héten hirdetjük.
+ Ökumenikus Taizé-i Imaóra lesz január 29-én 17.30-kor a
Kórház Kápolnában.
+ A két plébánia képviselőtestületének a megkérdezése után
hirdetjük, hogy hittantáborok helyett idén nyáron közös családi
tábort szervezünk minkét plébánia részére július 7. csütörtök
és július 10 szombat között. Szabadságok tervezése
szempontjából lényeges, hogy erre a csütörtök-péntekre kell
kivenni a szabadságot, szerdára még nem.
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya januári általános imaszándéka:
Hogy a teremtett világ gazdag kincseit, mint az Istentől az
embereknek szánt drága adományokat, megőrizzük, értékeljük,
és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk.
Missziós imaszándéka:
Hogy a keresztények, tanúsítva az egész emberi nem számára
Isten egyetemes atyaságát, tudjanak eljutni a teljes egységre.
Imádságot kérünk:
- lelki békességért
- nehéz élethelyzet elfogadásáért
- a keresztények egységéért
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
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BÚÉK 2011
Ismét eltelt egy év és ez azt is jelentette, hogy eljött a
hálaadás ideje templomunkban. Ebben a szép alkalomban
idén is december 31-én lehetett részünk. Jó volt látni a
Kedves Testvéreket, hogy a szilveszteri bulizás helyett
vagy előtt jöttek Isten házába imával búcsúzni 2010-től és
köszönteni 2011-et.
Hálás szívvel hallgattuk az év végi beszámolót és
Plébános Atya lelkes szavait a 2011-es tervekről és arról,
amit a tavalyi esztendőben sikerült megvalósítani.
Bevallom, kicsit találva éreztem magam, amikor az
énekkarról is szó esett. Nagyon örülök, hogy van ez a
lelkes csapat. Már várom a péntek estéket, amikor az
egész heti rohanás után lehetőség nyílik hangos
énekszóval dicsérni az Urat.
A hálaadás méltó befejezése volt a Te Deum, melyet egy
emberként énekeltünk.
Szentmise után került sor a plébánián megtartott
óévbúcsúztató bulira. A tanácsterembe vonultunk át
értelmi sérült barátainkkal, és kezdetét vette a szórakozás.
Előkerültek a társasjátékok, különösen nagy sikert aratott
a roulette, ahol még csokit is lehetett nyerni. Egy másik
csapat Lak Gábor atya babos játékával (Bohnanza)
ismerkedhetett meg. Jót kacagtak, amikor a „részeges
bab” nevű lap került elő.
A jó játékok, majd a skót tánc tanulása mellett gyorsan
ment az idő és egy-kettőre éjfél felé járt.
Fél 12-kor átmentünk a templomba egy rövid szentség
imádásra. A kihelyezett Oltáriszentség előtt imádkoztunk
és énekeltük a fiatalok által is ismert dalokat.
Éjfélkor Szentségi áldást kaptunk, majd elénekeltük a
Himnuszt. Visszatérve a plébániára pezsgős koccintással
folytatódott a mulatság, a fiatalokkal virslit főztünk és
jóízűen elfogyasztottuk. Tánccal és jókedvvel folytatódott
tovább az este.
Mindannyian jó hangulatban térhettünk haza otthonainkba
egy ilyen kellemes este után. Köszönjük szépen Plébános
és Káplán atyáknak, hogy ilyen jó élményben lehetett
részünk.
Igazán felemelő volt az esztergomi Hit és Fény
közösséggel tölteni az év utolsó napját. Mi, vagyis a
Kavics Közösség azért vagyunk, hogy választ találjunk az
értelmi fogyatékkal élők és szüleik problémáira,
szorongásának okára és magányosságukra, valamint, hogy
segítsük őket beilleszkedni a társadalomba. Hiszen ezek a
testvéreink valahol ki vannak rekesztve és sajnos nem
tekintik Őket a többi emberrel egyenrangúnak.
Ez így nagyon nem jól van, hiszen a sérültek Jean Vanier
szerint a mai kor prófétái és nagyon értékes tagjai
társadalmunknak. Csak az tudja, aki foglalkozik velük,
hogy mennyi szeretetet tudnak adni, mennyire
ragaszkodnak ahhoz, akit megszerettek. Szeressük hát mi
is őket és forduljunk feléjük bizalommal és segítsük őket
problémáik megoldásában. Mi is ezért vagyunk itt a
plébánia Kavics Közössége és nagyon fontos lenne, hogy
minél többen legyünk. Ezért szeretettel hívunk és várunk
kis csapatunkba új lelkes tagokat, akik szintén szeretnék
segíteni fiatal barátainkat.
Ebben a szellemben kíván mindenkinek boldog, békés
újesztendőt sok szeretettel:
Tapuskáné Orsi
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Gondolatok a Családok Évéről 3. rész
Túl sok nagy programot – úgy gondolom – nem szabad
tervezni, de amit csinálunk, azt jól kell csinálni.
Lendületesen szórni a magot. (Nagy program alatt értem
pl. a családos zarándoklatot, családi kirándulást, családos
napot előadó meghívásával, a családos tábort nyáron.)
Kisebb szervezést igénylő, de természetesen nem kisebb
értékű lenne például az imaóra, szentségimádás, keresztút
a családokért. Filmvetítés (Tűzbiztos házasság), könyvek
ajánlása stb.
Természetesen továbbra is fontosak a már működő
programok (Családi életre nevelés az iskolában,
jegyesoktatás stb.)
Dobay Péterné
„A család éve kegyelmi idő. Kereszténységtől távolodó
világunk csak olyan keresztények életpéldája nyomán
fogja újra befogadni az evangéliumot, aki Krisztussal való
őszinte, állandó, boldogító találkozásban élnek, és
másokat is meghívnak erre a közösségre. Az öröm forrása
a szeretet, a szeretet pedig a családban élhető meg.” (Bíró
László püspök úr)
A magvető mondókája
„Vigyázva vers! Járd bé a kört!
Ifjú marad soká a föld!
Egy mag lehull s bevégzi lenn.
Pihenni jó, hát elpihen.
Másik kihajt a föld ölén
És nem pihen. Mert jó a fény.
De egy se hull e földön túl,
S bármerre hull, vigyáz az Úr!”
(Conrad Ferdinand Meyer – ford. Radnóti M.)
HARANGSZÓ
A 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

