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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2011. április 10.

NAGYB Ö J T 5 . VASÁRNAP J A
V: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
Sztl.: Róm 8, 8-11
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 11, 1-45)
Abban az időben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt:
„Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.”
Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így
szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el ismét Judeába!”
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária
otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit
kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni.” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog.
Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a
Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”
Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: „Hova temettétek?” Azok így szóltak: ,jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus
könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak
látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?” Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel
elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen
negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az
égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a
körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!” E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott
azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok föl,
hogy járni tudjon!” A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
Elmélkedéshez
• Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?
• Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?
• Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!
Olv.: Ez 37, 12b-14

BELVÁROSI MISEREND
Hétfő-Péntek: 19 óra
Szombat:
19 óra (előesti, német-magyar)
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)
Gyógyító imaszolgálat
Gyógyító imaszolgálat lesz a ferences templomban 2011. április 10-én.

15.30
16.00
17.00
17.30

Dicsőítés
Szentmise
Tanítás
Szentségkitétel, gyógyító imaszolgálat
Mindenkit szeretettel várunk!

VÉRADÁSOK
Véradásra jelentkezés ideje
Helye
04.12. 18:00 – 12:00 (K)
Géza Fejedelem Szakközépiskola
14:00 – 17:00 (K)
ÖKUMENIKUS, VÉRELLÁTÓ
VÉRELLÁTÓ
04.19. 18:00 – 12:00 (K)
15:00 – 19:00 (K)
Szentgyörgymezői Olvasókör
Kérjük, hogy személyi igazolványát és taj kártyáját hozza
magával. Segítségét előre is köszönjük!

HIRDETÉSEK
+ Szentföldi gyűjtés lesz jövő héten vasárnap.
+ Nagyböjtben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk
a Szent István kápolnában 17 órától,
a Belvárosi templomban 18 órától,
amelyre mindenkit szeretettel várunk.
+ Köszönjük mindazok segítségét, akik a templom
kitakarításában segédkeztek. Isten fizesse meg!
+ Templomtakarítást tartunk Vízivárosban április 16-án,
szombaton 9 órától. A délelőtt folyamán lehetőség lesz a
húsvéti szentgyónás elvégzésére is.
+ Ökumenikus Véradás lesz április 12-én, kedden 14.00-17.00
között a Vérellátóban.
+ Szentségimádást tartunk árpilis 16-án, szombaton délután.
+ Michael Quoist elmélkedései nyomán élőzenés ifjusági keresztutat
mutat be a Jópásztor Közösség április 16-án 19 órától az esztergomi görögkatolikus templomban. Részletek a Harangszóban
+ A Nagyheti programokat mostantól folyamatosan hirdetjük a Harangszóban, kérjük, ennek megfelelően készüljenek az ünnepekre!
Kérjük, hogy a nagycsütörtöki virrasztásra és a nagypénteki szentsír látogatásra és a nagyszombati szentségimádásra, már most jelentkezzenek be a kihelyezett lapokon az Oltáriszentség őrzésére.
Keresztút
Nagyböjtben minden pénteken 18 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
A közös imádságot vezetetik:
15.
Cserkészek
22.
képviselő testület (Kálvária, 15 óra)
Magyar Katolikus Egyház 0011

Mária Rádió FM 97, 4
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
18600227-2-11
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NAGYHETI PROGRAMOK
+ Nagytakarítás: április 16. Víziváros
Egyúttal délelőtt gyónási lehetőség is.
+ április 17. Virágvasárnap: Belvárosban a szentmise 10:30-kor
az udvaron kezdődik a barkaszenteléssel. A 11:30-as
szentmise elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk. Az esti
misén barkaszentelés nem lesz, de a záróáldás után megáldjuk
azokat az ágakat, amiket a hívek hoznak magukkal.
Családos keresztút lesz, találkozó 15.00-kor a temető utcájában.
+ április 21-23. Nagycsütörtöktől-Nagyszombatig reggel természetesen nem lesznek Szentmisék a Szent István kápolnában!
+ április 21. Nagycsütörtök: Belvárosban 19:00-kor kezdődik az
esti szentmise. Virrasztásra 23.00-ig lesz lehetőség.
Vízivárosiak felmegyünk a Bazilikai bíborosi szentmisére,
utána Keresztutat járunk a Tamás-hegyi kápolnában 20:00-kor.
Utána virrasztás éjfélig ugyanott.
+ április 22. Nagypéntek: 15:00-kor keresztutat járunk a
Belvárosi Temető fölötti Kálvárián. A stációkat a Belvárosi
Képviselőtestület tagjai mondják.
Az esti szertartás Vízivárosban 17:30-kor Belvárosban 19:00-kor
kezdődik. Az Evangélium helyén Passió lesz, majd kereszthódolat.
Szertartás után előbb csöndes szentségimádás lesz, majd egy
órán keresztül irányított, imádságokkal. Egyéni szentsírlátogatásra legkésőbb 23.00 óráig lesz lehetőség.
21.00 órától fáklyás keresztút lesz, a szokott módon, a menet a
Széchényi térről indul a Tamás-hegyi kálváriára.
+ április 23. Nagyszombat: A Vigília szertartása Belvárosban
20:00-kor Vízivárosban 21:00-kor kezdődik. Szertartások után
ételszentelés lesz, majd agapét tartunk.
+ Húsvétvasárnap: Vízivárosban 8:30 lesz az ünnepi szentmise,
Belvárosban a 10:30-kor ünnepi nagymise, utána körmenet a
korábbi években megszokott útvonalon. A 11:30-as szentmise
elmarad, a 19:00-s szentmisét megtartjuk.
+ Húsvéthétfő: Hétköznapi miserend szerint, 7:30-kor Szent István
kápolnában és 19:00-kor a Belvárosban lesznek szentmisék.
Az Út – élőzenés elmélkedés
Michel Quoist, francia pap és író elmélkedései nyomán élőzenés
ifjúsági keresztutat mutat be a Jópásztor Közösség április 16-án
este 7 órától az esztergomi görögkatolikus templomban.
Michel Quoist világszerte mindmáig töretlen népszerűsége annak
tudható be, hogy könyvei nagy hatással vannak a fiatal korosztályra.
Keresztút című művének mondanivalójára Ferenczy Rudolf „Dax”
írt és komponált zenés keresztutat, melynek ősbemutatóját 1990-ben
tartották az akkor még üresen álló ráctemplomban. A Jópásztor
Közösség és zenekara az 1Út, néhány hónappal ezelőtt látott neki a
„Dax”-féle mű átdolgozásának és újrahangszerelésének. A 1Út
zenekar sokunknak ismerős lehet, hiszen a Belvárosi Plébánián a
családi szentmisék alkalmával már egy ideje ők látják el a zenei
szolgálatot, mindamellett többször feltűntek már egyéb városi
alkalmakon, evangelizáción vagy dicsőítésen. A Virágvasárnap
előestéjén megtartott közös zenés elmélkedésre korosztálytól
függetlenül nagy szeretettel várják az érdeklődő híveket az eredeti
ősbemutató helyszínén.
Szeder Balage
Meghívó
A Laskai Osvát Antikvárium szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt Konrad Sutarski: Az én Katynom című könyvének
filmvetítéssel egybekötött bemutatójára, április 13-án szerdán 18 órára!
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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Ki halt meg?
Ki volt Mária nővére?
Melyik tanítvány mondta, hogy tartsanak Jézussal?
Mit mondtak a farizeusok, milyen volt az az ember, akit
Jézus meggyógyított?
Hány napja volt a halott a sírban?
„Uram, ha itt lettél volna, _____ halt volna meg testvérem.”
Mikesy Anna

Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy Üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Imádságot kérünk:
- keresztségre készülőkért
- keresztény közösségekért
- szentföldi keresztényekért
Ercsi rejtett kincsei!
A „Falu jegyzője” is bizonyára helytelenítené a mai idők egyik
intézkedését, az ercsi cukorgyár bezárását; Ercsiben voltunk
kirándulni drága Veránk szárnyai alatt. A szemerkélő eső és a zord
tavaszi szél sem vette kedvünket, hogy Ercsi nagy szülöttjének, báró
Eötvös Józsefnek az emlékhelyeit felkeressük. Nem is sejtettük,
hogy eme kis városunk mennyi meglepetést, igazi értéket, valóságos
kincset mutat nekünk. A vasútállomásnál Ercsi plébánosa, Gedő
Attila atya várt minket – csak úgy lobogott a reverendája a sínek
mellett a nagy szélben, és három autóval indultunk a városka felé.
Útközben megálltunk, elvittek megnézni az Erzsébet kápolnát, ami
kis hazánk építészeti emlékeinek igazi gyöngyszeme. A hajdan volt
cipőgyár építette ezt a kápolnát, mérnökeinek és munkásainak
adományából és kétkezi munkájából. Ez a neogótikus kápolna, Róth
Miksa színes ólomablakaival megkoronázva, tetején a ma is ezer
színben pompázó Zsolnai-kerámia cserepekkel, a háborút,
államszocializmust, privatizációt túlélt Isten háza valóban teremtőnk
kegyelmének és Szent Erzsébetünk pártfogásának kiáradása.
Ezután a Nagyboldogasszony plébániatemplom – ami egyben búcsújáró kegyhely is szép belsejét – a barokk, copf és rokokó stílusban
faragott szobrokkal, szószékkel, kegyképpel, gyóntatószékkel – láthattuk meg az atya nagy szózataival és történeteivel. Beérkeztünkkor
a fogadásunkra elénekelte az „Ercsi Máriája” búcsús éneket. Az
ugyancsak hideg templom után jólesett a forró mézes tea, amivel az
iskolában fogadtak. Az iskola a régi zárdaépületben működik, és az
igazgatónő bemutatta a szaktantermeket, a tornaszobát, a jól felszerelt szertárakat, ami mind arról tanúskodott hogy csodálatos munka
folyik itt a sérült és a cigány-gyerekekkel.
Majd elmentünk az Eötvös József Emlékmúzeumba, ahol az atya
intézkedése folytán idegenvezetőt kaptunk. A bidermeier
enteriőr, a klasszicista fogadószoba lenyűgöző hangulatában
sokmindent megismertünk a reformkor egyik legsokoldalúbb,
európai
látókörű
egyéniségének
életéről
családjáról,
munkásságáról, melynek egyik része volt az a mérhetetlen
erőfeszítés, amit a népoktatás rendszerének kiépítéséért tett. A
sírkápolnáját nem láthattuk, de a városka központjába behozott
hamvai fölé emelt Eötvös szobrot megnéztük.
Ezen sok látni és néznivaló után a vendéglátóink visszavittek
minket a vonathoz. Ha testvéreink elmennek mindezen dolgokat
megcsodálni, szép emlékkel gazdagabbak lesznek, mint ahogy
mi is így éreztük e csodás nap elmúltával. Hála és köszönet érte
Veránknak és a Gondviselésnek!
Borsodiné Várady Éva

