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XV. évf. 11. szám
Olv.: Ter 2, 7-9; 3, 1-7a

Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2011. március 13.

NAGYB Ö J T 1 . VASÁRNAP J A
V: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk.
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 4, 1-11)

Sztl.: Róm 5, 12-19

Abban az időben:
A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a
kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.” Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom
oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:
»Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!«”
Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a
világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus
azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre otthagyta őt a sátán, és íme,
angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Elmélkedéshez
• Jézus egész életében bűntelen volt. Az ő életében milyen célt szolgált a böjt?
• Mi jelenti számomra a legnagyobb kísértést?
• Hogyan mondtam ellent legutóbb a sátánnak?
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
15. (k)
19.00 Magyar Hazánkért
16. (sze) 19.00 szülők, nagyszülők, testvérek
20. (v)
10.00 Édesapákért
11.30 † Sándor
A Vizivárosi miseszándékok rögzítése a Templom ill. a Szent
István Kápolna sekrestyéjében lehetséges.
+ A héten
Kereszteltük: Zakariás Elizabetet.
Temettük: Erdélyi Gyulánét.
Keresztút
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
A közös imádságot vezetetik:
Március:
25. Beteglátogatók
Április:
1. Jópásztor közösség
8. Karitász csoport
15. Cserkészek
22. képviselő testület (Kálvária, 15 óra)
Kirándulás
A Belvárosi és a Vízivárosi plébánia kirándulást szervez,
melynek célja a Vaskapu. Indulás 2011. március 26-án
(szombat) reggel 9 órakor a református templom elől. Délben
szalonnasütés, koradélután játékok. Részletek a plébánián.

HIRDETÉSEK
+ A Katolikus Karitász idén is tartós élelmiszergyűjtési akciót indított. A kitett dobozba tartós élelmiszert helyezhetünk el, illetve a
pénzadományokat a plébániai irodába kérjük behozni. Az összegyűlt élelmiszert az esztergomi szegények között fogjuk kiosztani.
+ Kétnyelvű német-magyar szentmise lesz szombat este 7-kor, ha
van rá igény, elsősorban a keresztény német szentmise megismertetése céljából. Terveink szerint a német nyelvű misézés május végéig tartana. Aki eljárna, az töltse ki az igényfölmérő lapunkat!
+ Jegyes kurzus első alkalma március 14-én, hétfőn 20 órától lesz.
+ Belvárosi Képviselőtestületi ülés lesz kedden 18 órától.
+ Édesapák megáldása lesz március 20-án a délelőtti szentmisében.
+ Nagyböjt péntekjein a húsételektől tartózkodunk.
+ Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk
a Szent István kápolnában 17 órától,
a Belvárosi templomban 18 órától,
amelyre mindenkit szeretettel várunk.
+ 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:
- hálából
- édesapáért, nagymamáért
- diákonus szentelésre készülőkért
Mária Rádió FM 97,4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A család éve 6.
A férjek, feleségek lelkiismeretvizsgálata
Az egri konferencia iránymutatása szellemében legyen segítőnk a
nagyböjti megtérésünkben: - Hálát adok e rendszeresen Istennek
házastársamért? Igyekszem őt szeretni akkor is, amikor fájdalmat
okoz nekem? Mennyit dicsértem őt az elmúlt időszakban? Megragadok e minden alkalmat, hogy kifejezzem elismerésemet? Menynyit kritizáltam? Értékelem e kellően munkáját, fáradozását – akár
pénzkeresőt - , akár a házkörülit - , vagy csak azt veszem észre, ha
nincs elég pénz, vagy nincs idejében az asztalon az ebéd? Meglátom-e ha fáradt, s igyekszem ilyenkor segíteni neki? Kedves vagyok-e hozzá akkor is, ha rossz kedvem van, vagy a házon kívüli
bosszúságaimat otthon „öntöm ki”? Használom-e a „légy szíves”,
„köszönöm” szavakat otthon is, vagy csak a többi embernek tartogatom a kedves modort? Milyen gyakran használom a „miért”
kezdetű, rejtett kritikát tartalmazó kérdést, illetve a „Mert te mindig”, „Mert te soha” kifejezéseket? Milyen gyakran minősítem, sőt
alázom meg a másikat? Mennyire törekszem a feltétel nélküli szeretetre, a teljes önátadásra? A gyerekek előtt, mások előtt nem szólom e meg házastársamat, nem mondok e rosszat róla?
Számomra nagyon megragadó Székely János püspök atya
gyönyörű megfogalmazása az aktuális témánkban, - engedjék
meg, hogy megosszam Testvérimmel, minél szélesebb körben
legyen gyümölcsöző:
Intelem házasoknak
Ne gondoljátok, hogy a házasság csak úgy „magától” szép marad.
Szinte minden szerelmes fiatal úgy érzi: minden gyönyörű. Ám csak
kevesen tudják: rengeteget kell tenni azért, hogy szép is maradjon a
házasság. A két fél közötti ui. menthetetlenül épülnek a falak, jelentkeznek kisebb-nagyobb félreértések és hibák. A tartós sikerhez sok
odafigyelésre, fantáziára, humorra, rengeteg időre van szükség; új
mézeshetekre, nászutakra. A szép házasság két embernek szinte emberfeletti remekműve. Olyan mint egy szimfónia, amelyben két dallam szól: de nem egymásba beleharsogva, hanem egymást segítve.
Köszönöm a figyelmet. – A jövő héten a konferencia
iránymutatása
szellemében
folytatom
a
nagyböjti
lelkiismeretvizsgálatot az anyósok, apósok, nagyszülők
megfogalmazásában és közkinccsé teszem a „Házaspárok
Hiszekeggyé”-t. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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
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Nagyböjt
Mit is jelent ez a szó: böjt? Lemondok valamiről. Nem csinálom
meg azt, amit szoktam. Megvonok magamtól valamit, ami pedig
jólesne. Ezzel a lemondással edzem az akaratomat. Van
önuralmam. - Miért teszem ezt? Valamilyen nemes cél érdekében.
Valamiért felajánlom valaki iránti tiszteletből, vagy azért, mert
elértem valamit, és ezzel szeretném a köszönetemet kifejezni.
Az ókorban a pogányok nagy ünnepséget rendeztek
Dionüszosznak, a bor és a mámor istenének tiszteletére, s ez
alkalommal féktelen dőzsölés, eszem-iszom volt szokásban. Ám
egy idő után ennek a nagy lakomázásnak megálljt parancsoltak.
„CARNE VALE”-t, azaz „búcsúzom a hústól” került bevezetésre a
karneválok idején, s hús nélküli ételeket fogyasztottak. Erre utal napjainkban is emlegetett „húshagyó kedd” (hamvazószerda előtti nap).
A III. századtól kezdve a természeti csapások, katasztrófák, betegségek, járványok idején, vagy azok elkerülése érdekében imádsággal,
körmenetekkel, böjtöléssel kérték az Isten segítségét.
Abban az időben még lényegesen hosszabb volt a böjt ideje, mint
napjainkban. Hetven, hatvan vagy ötven napig tartották a böjtöt.
Erre vezethető vissza a hetvened-, hatvanad- és ötvened vasárnap.
I. Gergely pápa (†604) rendezte a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos
böjtöt. A már említett három vasárnapot a hamvazó szerda elé
tette, és húshagyó kedden befejeződve a farsang, hamvazó
szerdával kezdődik a nagyböjt. Így alakult ki a kilencven nap, az
úgynevezett NOVENA, mely a latin novem szóra vezethető
vissza. Ez a novena három részre tagozódik:
a) böjtelő (a már említett hetvened, hatvanad és ötvened vasárnap),
b) ezt követi a nagyböjt,
c) a nagyhét, vagyis a szenvedés ideje.
Az egész böjti időszak alatt az egyházi szertartások középpontjában az Üdvözítő szenvedése áll. Fokozott buzgóságra,
gyakori elmélkedésekre, imádkozásra ösztönöz. Erre figyelmeztet
egyébként a hamvazó szerdai szertartás is, amikor a pap hamuval
jelölte meg a homlokunkat, miközben e szavakat mondta: „Ember,
emlékezz, hogy porból vagy és porrá leszel…” Gondolj arra, hogy
az emberi élet véges, ne csupán földi örömöket keress a
mindennapokon, hanem végezz önmegtartóztatást, böjtölj,
mértékletesebb életmódot folytass.
Holop Géza
Fotó keresztút
Az idei nagyböjtben szeretnénk elkészíteni egy olyan
keresztutat, amelyben a stációkhoz fényképek társulnak. Ehhez
várunk saját készítésű fényképet, amely bármilyen eszközzel
készülhet, de mindenképpen saját készítésű legyen.
A fényképeket 2011. április 9-ig várjuk, hogy Virágvasárnapra
elkészíthessük a tablót és kiállíthassuk. A fényképekkel később
akár egyházközségi kiadványokat is illusztrálhatunk.
Aki kedvet érez, küldje a fényképét az ilosvai@me.com címre.
A kép ne legyen nagyobb 3 MB-nál. Kérjük, hogy a fénykép
mellé legyen megjelölve, hogy melyik stációhoz készült.
Ilosvai Gábor
Beszámoló az első Esztergomi Ifjúsági Találkozóról
Március 5-én került megrendezésre az első Esztergomi Ifjúsági
Találkozó a Mindszenti József Katolikus Iskolában. A
találkozón részt vett a Szengyörgymezői, Vízivárosi, Belvárosi,
Szent Anna Plébánia és a tanítóképző ifjúsága.
Egy kis ismerkedős játék után a házasságra való felkészülésről
hallhattunk tanúságtételeket két házaspártól. Utána a biológiai
hátterét tudtuk meg a szerelemnek egy doktornőtől. Az
előadások után 8-10 fős kis csoportokban folyt a beszélgetés az
előbb hallott témákról, ezt a programot egy kis játékkal zártuk.
Hat órakor közös szentmisén vettünk részt a Szent Anna
templomban. Kis vacsora után Taizé-i imaóra volt a Tamás
család vezetésével. A találkozót egy teaházzal zártuk, ahol
ugyan már nem mindenki volt jelen, de a hangulat így is jó volt.
Sok új élményt, barátot szereztünk és reméljük, hogy ez a
találkozó hagyománnyá válik!
Mikesy Anna, Schmidt Flóra

