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ÉVK Ö ZI 9 . VASÁRNAP
V: Légy oltalmazó sziklám, * én Uram, Istenem!
Sztl.: Róm 3, 21-25a. 28
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 7, 21-27)
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram! Uram!” Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi.
Azon a napon sokan mondják majd nekem: „Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az
ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?” Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!
Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a
zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Elmélkedéshez
• Milyen csodát tettem Jézus nevében? Hogyan jelent meg életemben, hogy Isten „egészen más”?
• Mennyire irányítja életemet az, amit ott, akkor átéltem? Mennyire tértem vissza a világ szolgálatába?
• Szövegértelmezés: Aki hallgatja Jézus szavát, de tettekre nem váltja, az miből építkezik?
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.
Olv.: Mtörv 11, 18. 26-28. 32

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
6. (v)
11.30 † Szülők
7. (h)
19.00 † Edit és † Jenő
8. (k)
19.00 † Zoltán
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten temettük: Kolozsvári Józsefet és Jung Árpádnét.
Missziós Találkozó
2011. március 19-én szombaton a Szent István Bazilika emeleti
termében kerül megrendezésre a következő Missziós találkozó.
Részletek a plébánián.
Imaóra
Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket március 8-án, kedden
18 órakor a Kerek templomba imaóránkra.
Mostani témánk a Család Évében: az apa, az Atya.
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
18600227-2-11

HIRDETÉSEK
+ Ma gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára.
+ Ha van rá igény, két hét múlva szombattól kétnyelvű németmagyar szentmise lesz szombat este 6-kor, elsősorban a
keresztény német szentmise megismertetése céljából. Terveink
szerint a német nyelvű misézés május végéig tartana. Aki
eljárna, az írásban töltse ki az igényfölmérő lapunkat!
+ Plébániai gyermek- és kamaszfarsangot tartunk ma 15 órától.
+ Hamvazószerdán, március 9-én, nagyböjt kezdetén a reggeli és
esti szentmisében lesz hamvazkodás. Akik aznap nem tudnak
szentmisére eljönni, azok számára a vasárnapi szentmisék után
lesz rá lehetőség.
+ Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap. Nagyböjt
többi péntekén a húsételektől tartozkodunk.
+ Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
+ Reményik Sándor irodalmi est lesz a Laskai Osvát Antikváriumban
március 10-én, csütörtökön 18 órától. Részetek a hirdetőtáblán.
+ Családtábor Pusztamaróton, kérjük, az előzetes jelentkezési
lapot szíveskedjenek figyelmesen átnézni, és kitöltve
visszahozni!
Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya márciusi általános imaszándéka:
hogy Latin-Amerika népei legyenek hűségesek az
Evangéliumhoz és tanúsítsanak nagylelkűséget a társadalmi
igazságosságban és békében.
Missziós imaszándéka:
hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt a keresztény
közösségeknek és a hívőknek, akiket az Evangélium miatt
üldöznek és megbélyegeznek.
Imádságot kérünk:
- menyért
- hálából: Paskai László bíboros atyáért
- családtáborért
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A család éve 5. rész
A szerelem, szexualitás, házasság és kapcsolatuk
A konferencián is megállapítást nyert, hogy a szexualitás Isten
ajándéka, amely a két nemet vonzza egymás felé a szerelem
útján, hogy boldog házasság jöjjön létre. Vajon mit ígérnek
egymásnak az igazi szerelmesek? – Neked szeretném adni
életemet. – Senki mással nem tudom elképzelni életemet csak
Veled. – Érted szívesen lemondok mindenről. – Örökre szeretni
foglak, Veled akarok maradni egész életemben. – Szeretném,
hogy házastársam légy, családunk legyen. – Miért érthetőbb az
életre szóló ígéret a hívő ember számára? A hívő tudja, hogy van
Végtelen Szeretet és hiszi, hogy csak Istennel lehet a Végtelen
Szeretet útján járni. A nem hívő lelkében is rejtőzhet sejtés a
Végtelen Szeretetről. Sajnos nem tisztázza maga számára a
Végtelen Szeretet létét és így eljuthat az életre szóló ígéret
megtagadásáig. – Hogyan okoljuk meg, hogy a szerelem, a
szexualitás a házasságban teljesül be? A szerelmesek éltre szóló
ígérete a házasságban valósul meg. A szexualitás akkor igazi, ha
életre szóló odaadást fejez ki. – Az érett párok életre szóló
döntésükben egész életüket egymásnak ígérik és ez új erőt,
lendületet ad nekik, amiben megújul életük, kapcsolatépítő
képességük és így lelkileg egymásra hangolódnak. A jegyesek
tudják, hogy Isten ültette be szívükbe a Végtelen Szeretet utáni
vágyat. A mélyen emberi és keresztény magatartás célja nem az,
hogy én a saját élvezetemet találjam benne, hanem a másikat
szeretném boldoggá tenni. Szent titok, hogy nem az önzés által,
hanem azáltal lesz boldog az ember, ha ajándékul adja magát. –
Az éretlen szerelem csak önmagát keresi. Megkívántalak, jó
veled lenni. Ez önzőn, csak az „ÉN”-ről szól, föl akarja a
másikat használni. Sőt ismert a páros önzés, amikor mindketten
ugyanazt akarják. Ezek nem szeretik igazán egymást, inkább
magukat. Be kell érni az önzetlen szeretetre: boldoggá akarlak
tenni. Ez az ember a másik kedvéért szívesen tud lemondani,
áldozatot hozni. – A szexliberalizmus szét akarja választani a
szexet és a házasságot. A fogyasztói társadalom ezen törekvése a
halál kultúrájához vezet. A keresztény és a humán gyakorlat az
életre szóló egymáshoz adottsághoz kapcsolja a szexualitást, így
családot hoz létre: az élet kultúráját. – Bebizonyosodott, hogy
azok a házasságok jobbak, ahol a testi kapcsolatot a házasságban
gyakorolják. Az éretlen testi együttléttel kezdett kapcsolatoknak
30%-a esélyes az együtt maradásra, mert csökkenti magában az
örök szeretetre való alkalmasságot. Az igazi érett szerelmi
kapcsolatokban életre szóló ígéretet tesznek és elkötelezik
magukat. – Sajnos gyilkos rombolást végez a sok film. A
hűséget ígérő szavakat hűtlenség követi és a filmek szelleme ezt
elfogadja. A film magába sodorja a nézőt egy álomvilágba.
Kritikusan nézzék a filmeket, beszéljék meg, de a legjobb
elkerülni az olyanokat, amelyek nem építenek. – Óriási csapdát
állít a világ, amikor a szexualitást önállósítja. A szexualitás
rendeltetése: hogy a szerelmet, és az életre szóló
szeretetkapcsolatot, a házasságot szolgálja. Megalapozza a
családot, a családban lévő szeretet ad otthont a gyerekeknek. Ez
Isten gyönyörű terve: az ember boldogságát szolgálja a
szexualitás öröme, a két nemet egymás felé vonja. – A
tisztátalanság visszaélés. A cselekedetek akkor tisztátalanok, ha
nem a szeretetkapcsolatot szolgálják, hanem az önzést, a csak
saját örömöt. Ezért elvetendő a pornó, prostitúció. – Világossá
kell tenni, hogy a szexualitás érlelődésének, a szerelmek
alakulásának életkorában fontos látni a Célt: ez pedig egy szép
és szent házasság. – Vajon csak a házasság lehet a cél? 1.
Statisztika igazolja, hogy a keresztény módon készülő
fiataloknak van legnagyobb esélye a jó házasságra. 2. A lélektan
és a hormonok is az életre szóló házasságot támogatják. 3. Az
igazi szerelem örök elköteleződést ígér és a szexualitás közösség
örök odaadást szeretne megélni és így annak a jele. Örök
kapcsolatra, csak érett személy tehet ígéretet. – Aki
lelkiismeretét követve le tud mondani pillanatnyi vágyairól, az
„százannyit” kap: szép családot, szép házasságot, örök életet. –

Végső fokon el kell döntenem magamban: ki ül a szívem
trónján? Ha én ülök a trónon, én vagyok a világ közepe, azt
teszek amit akarok. De ha azt akarom, hogy Jézus üljön a szívem
trónján, akkor előbb le kell taszítanom az önző emberségemet a
trónról. Ha ez sikerül, akkor nagy lesz örömöm és szabadságom.
Akkor elkezdek másokkal törődni, másoknak örömet szerezni.
Ez az önzetlen szeretet képes egymaga összetartani a családot is,
és boldoggá tenni a világot.
Jövő héten a családi kapcsolatokról tart lelkiismeretvizsgálatot a
„férj és feleség” továbbá tolmácsolom Székely János püspök úr
„intelmeit”. Köszönöm a figyelmet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Sági József
Felhívás
Kedves belvárosi Testvéreim! Ismét közeledik az adóbevallás
időpontja, amely egyben lehetőség, hogy keresztény
elkötelezettségünket tudatosítsuk és segítsük egyházunk
működését. Az APEH által rendszeresített adóbevallási
nyomtatvány mellékletét képezi az a rendelkező nyilatkozat,
amelyen a befizetett adó 2 x 1 %-át irányíthatják Testvéreink
igényük szerint az Egyházunk valamint az Alapítványunk
részére. – Rendkívül fontos, hogy Testvéreink éljenek a
lehetőséggel hiszen az adót már befizették. A templomban
található
újságos
asztalkán
elhelyezett,
megmaradt
nyomtatványokat csupán segítségként ajánljuk elvinni, hogy az
adóbevallásuk
kitöltésénél
rendelkezésre
álljanak
a
kedvezményezett számla adatai.
0011 Magyar Katolikus Egyház.
18600227-2-11 Esztergom Belvárosi Plébánia
Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány
Tudjuk, a nehéz gazdasági helyzet nehezíti kedves Testvéreink
életét. ugyanígy egyházközségünk működési gondjait is növeli.
Hangsúlyozzuk, hogy Testvéreink odafigyelésükkel jelentősen
segíthetik egyházunk hitéletét, ifjúságnevelő és karitatív
tevékenységét.
Ezúton is köszönjük Istenhez ragaszkodásuk jeleként nyújtott
segítségüket, törődésüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeretettel
Sági József
Kirándulás
Szeretettel hívom a nyugdíjasokat (akik kedvezménnyel vagy
ingyen utaznak), de rajtuk kívül bárkit, egy kora-tavaszi
kirándulásra március 19-én, szombaton.
Ercsibe megyünk a reformkor kimagasló egyénisége (író, költő,
államférfi), Eötvös József sírjához. A síremléket Ybl Miklós
tervezte. Óriási sikere a kötelező elemi iskolai oktatás törvénybe
iktatása volt. Elmegyünk a róla elnevezett emlékmúzeumba is.
Majd megnézzük a művészi berendezésű Nagyboldogasszony
plébániatemplomot. 1828-ban épült búcsújáróhely. A kegykép
ismeretlen szerzőtől származik. A templomot bemutatja nekünk a
helybeli plébános atya, akivel azután elimádkozunk egy rózsafüzért.
Találkozunk a reggel 7 órakor induló piros vonat első kocsijában.
Bp.-en a Déli-pályaudvarról indulunk Ercsibe, ahol az állomástól a
városközpontba a plébános atya kocsival (vagy kocsikkal) fog
elvinni minket. Hazaérkezés kb. 17 óra. Enni- és innivalót
mindenki hozzon magával!
Sinkáné Vera
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi 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 Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
e-mail: harangszo@egomnet. hu

