Harangszó
XV. évf. 5. szám

Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: Szof 2, 3; 3, 12-13

ÉVK Ö ZI 4 . VASÁRNAP
V: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 5, 1-12a)

2011. január 30.
Sztl.: 1 Kor 1, 26-31

Abban az időben:
Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és
ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
Elmélkedéshez
• A 8 boldogság Máté evangéliuma logikája szerint Jézus „programbeszéde”. Elmélkedjük végig, hogyan valósult meg Urunk
életében a 8 boldogság tanítása!
• Én boldog vagyok-e? Mi okozza a boldogságomat? Mi tesz boldogtalanná?
• Átéltem-e már azt a boldogságot, amit a 8 boldogságban leírt élmények kapcsán Istentől jön?
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
31. (h)
19.00 † Jenő
1. (k)
19.00 Jópásztor közösségért
2. (sze) 19.00 † Ilona

HIRDETÉSEK
+ Szerdán lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A
Szentmisét a templomban tartjuk, és utána körmenet lesz.
+ Csütörtökön Szent Balázs ünnepe lesz, aznap a szentmise után,
és jövő vasárnap Balázs áldást adunk.
+ Pénteken esti mise után Bibliakör lesz a plébánián, a Jelenések
könyvével haladunk előre.
+ Az Ökumenikus Farsangi Bál idén február 12-én lesz. Jegyet a
plébánián és a sekrestyében is lehet vásárolni. Részletek a
hirdetőtáblán és a Harangszóban.
+ 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 vasárnap között. Szabadságok tervezése
szempontjából lényeges, hogy erre a csütörtök-péntekre kell
kivenni a szabadságot, szerdára még nem.

Imaóra
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Esztergomi csoportja
szervezésében a február 3-én csütörtökön 17 órakor kerül sor a
következő engesztelő imaórára (hazánkért és a magyarság lelki
megújulásáért), a Bakócz-kápolnában.
Homiliát mond, és az imaórát vezeti: Kiss-Maly László dorogi
esperes, plébános

Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya februári általános imaszándéka:
Hogy a családot a maga egyediségében tisztelje mindenki, és
ismerjék fel, hogy az egész társadalom számára pótolhatatlan érték.
Missziós imaszándéka:
Hogy a missziós területeken, ahol a betegségek elleni küzdelem
a legsürgetőbb, a keresztény közösségek tanúságot tegyenek a
szenvedőknek Krisztus jelenlétéről.
Imádságot kérünk:
- papi hivatásokért
- betegekért
- hálából

Magyar Katolikus Egyház 0011

Mária Rádió FM 97,4

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten
Temettük: Csutora Istvánt és Kósa Jánost.

186-00-227-2-11
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Gyertyaszentelő
Február másodikán ünnepeljük Gyertyaszentelő Boldogasszonyt.
Talán a IV. században alakult ki ez az ünnepnap. A karácsonyi
ünnepkör már lezárult. A gyermek Jézust ekkor viszi édesanyja a
templomba, hogy bemutassa az Úrnak. Az volt ugyanis a
törvény, hogy a fiú elsőszülöttet az Istennek ajánlották fel a
szülők. Itt találkozott a gyermek Jézussal Simeon, aki boldogan
vette kézbe az Isteni gyermeket, hálát adva Istennek, hogy
„szemeim láthatták az Üdvözítőt”.
Az ünnep tisztelete az idő haladtával fokozatosan mindig
emelkedett olyannyira, hogy körmeneteket is tartottak. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a pogányság idején voltak hasonló
körmenetek, ám ezeken a rómaiak a városban levő bálványok
előtt rótták le a tiszteletüket.
Amint a címben is olvasható: ez a nap Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe. Elnevezése onnan ered, hogy a mise
előtt ezen a napon történik a gyertya megszentelése. Könyörgő
imádságokat követően a pap megszenteli és tömjénnel
megfüstöli a gyertyákat, amelynek fénye az isteni fényt, az életet
jelképezi.
Az égő gyertya egyébként napjainkban nagyon gyakran szerepel
különféle szertartások alkalmával: keresztelés alkalmával a
keresztszülő kezében égő gyertya van, elsőáldozás alkalmával a
gyerekek égő gyertyával sorakoznak fel, esküvőn a menyasszony
kezében ég a gyertya, halottak napján a temetőben égő
gyertyával emlékezünk elhunyt hozzátartozóinkra, ünnepi
asztalokon ott ég a gyertya, amely fokozza az ünnepélyességet,
stb.
Sok esetben ezzel az ünneppel egybekapcsolják Szt. Balázs
püspök és vértanúra való megemlékezést is, annak ellenére,
hogy február harmadikán van Balázs-nap. A szentéletű püspök
Örményországból származott. Eredetileg orvosnak készült, ám
vallásossága erősebb volt, mint az orvostudomány iránti
érdeklődése. Így egyházi szolgálatba lépett, és emellett
foglalkozott a betegek gyógyításával. Így – a hagyomány
szerint – egy gyermek torkán halszálka akadt, és a fulladásos
haláltól a püspök mentette meg. Ettől kezdve még nagyobb
tisztelet övezte őt, mint a torokbetegek gyógyítóját. Erre
vezethető vissza a Balázs-napi torokszentelés, amikor a pap két
égő gyertya között imádkozva Szent Balázs közbenjárását kéri a
torokbetegségek ellen.
A püspök egyébként a keresztényüldözés áldozata lett: Agricola
római helytartó végeztette ki. Lefejezték 316-ban.
Holop Géza

Farsang
Február 12-én, szombaton 19 órától lesz a hagyományos
ökumenikus farsangi bál a Dobóban. A tombola teljes bevételét
a Szent Rita Otthon számára ajánlják fel. Élő zenéről és a jó
hangulatról a PUMPA együttes gondoskodik.
Jegyek kaphatók a plébánia irodájában.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Esztergomi
Csoportja a Szent Adalbert Központban 2011. február 26-án,
szombaton 19.00 órai kezdettel tartja jótékonysági bálját,
melynek bevételét az Esztergomi Kórház sürgősségi
gyermekellátásának szervezésére ajánlja fel. Részletesebb
információ a hirdetőtáblán kihelyezett plakátokon olvasható.
VÉRADÁSOK
Véradásra jelentkezés ideje
Helye
02.01. 08:00 – 12:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
02.08. 08:30 – 12:00 (K)
PPKE Vitéz János Kar
14:00 – 17:00
VÉRELLÁTÓ
02.11. 08:00 – 17:00 (P)
RENDŐRSÉG
02.15. 14:00 – 17:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
02.22. 14:00 – 17:00 (K)
VÉRELLÁTÓ
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza
magával. Segítségét előre is köszönjük!
Felhívás
Kedves Testvérek, a Harangszónak az a küldetése, hogy
bemutassa a plébániák közösségeinek, családjainak életét,
örömét, bánatát, mindennapjait, terveit.
Ezt a küldetést akkor tudja betölteni, ha írnak minderről.
Szeretettel várjuk ezért írásaikat.
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

