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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

2011. április 17.

VIRÁGVASÁRNAP
V: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
Sztl.: Fil 2, 6-11
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 21, 1-11)
Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek
előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha
valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.” Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit
a próféta jövendölt:
Mondjátok meg Sion lányának:
Íme, a királyod érkezik hozzád,
Szelíden, szamárháton ülve,
Egy teherhordó állat csikóján.
A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig
felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az
utána vonuló tömeg így kiáltozott:
Hozsanna Dávid fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban!
Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: „Ki ez?” A tömeg pedig ezt felelte: „Ő a Próféta, Jézus, a
galileai Názáretből.”
Elmélkedéshez
• Hogyan mutatkozik meg a szövegben Jézus királyi hatalma?
• Hogyan viszonylik ehhez a királyi hatalomhoz a szamárcsikó? Jézus miért nem valami elegánsabb állatot, pl. lovat választott?
• Miért fordul el végül a tömeg Jézustól?
Olv.: Iz 50, 4-7

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)
+ A héten
Kereszteltük: Horváth Józsefet és Kurali Krisztiánt.
Temettük: Dr. Antalics Mihályt.
+ Egy éve áprilisban
Kereszteltük: Istvánfi Mátyást, Horváth Viktor Mánuelt,
Káté Henrietta Esztert, Tóth Patrikot, Kurali Zsolt
Lászlót, Tothmajor Veronika, Harrington Sol Györgyöt és
Rákosi Sámuelt.
Házasodtak: Lendvai József és Czifra Melinda, Büki Csaba
és Dibáczi Kamilla.
Temettük: Dudás Ferencnét, Varga Gábort, Sárgai
Józsefnét, Meszes Ferencet és Stipitz Alajosnét.

HIRDETÉSEK
+ A mai napon a Szentföldi keresztények számára gyűjtünk.
+ Családos keresztút lesz ma, találkozó 15 órakor a Jópásztor
kápolnánál.
+ Nagypénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 15 órakor a
Belvárosi Temető fölött, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
+ Köszönjük mindazok segítségét, akik a Vízivárosi Templom és
a Kiskápolna kitakarításában segédkeztek. Isten fizesse meg!
+ Húsvéti tojásfestést tartunk Nagyszombaton 9-12 óráig, a
foglalkozást vezeti: Bércziné Szendrő Csilla művésznő.
Nem csak kicsiknek, valódi művészi munkára nyílik lehetőség.
Főtt tojást mindenki hozzon!
+ A Nagyheti programokat 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.

Meghívó
A Jézus szíve családok május 1-én az Isteni Irgalmasság
vasárnapján 15 órakor imaórát tartanak a Ferences Templomban.
Szeretettel várunk mindenkit a közös imádságra!
Sárossyné

Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy Üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya áprilisi általános imaszándéka:
hogy az egyház, az Evangélium hiteles hirdetése által kínálja fel az új
nemzedékeknek az élet mindig megújuló értelmét és nyújtson reményt.
Missziós imaszándéka:
hogy a misszionáriusok, az Evangélium hirdetésével és életük tanúságával vigyék el Krisztust mindazokhoz, akik még nem ismerik Őt.
Imádságot kérünk:
- szentföldi keresztényekért
- diákonus szentelésre készülőkért
- húsvétkor keresztelendőkért
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NAGYHETI PROGRAMOK
+ 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.
A Család Éve – 8. rész
A nagyböjti családi lelkiismeretvizsgálatban szülők tekintsünk lelkünk mélyére – Mint szülő, Isten ajándékának tekintem-e gyermekeimet akkor is, ha nehézséget okoznak? Tiszteletben tartom egyéniségüket, természetüket anélkül, hogy az szabados (mindent hagyó) nevelést jelentene? Elfogadom e gyermekemet, ha nem is teljesít elég
jól, vagy kudarcát saját kudarcomnak élem meg és haragszom reá?
Nem követelek-e túl sokat vagy túl keveset? Biztosítom-e feltétlen
szeretetemről minden körülmények között? Fegyelmezésben következetes és arányos vagyok-e, vagy pillanatnyi hangulatom szerint
büntetek? Mennyire mutatom ki gyermekemnek rossz kedvemet?
Tudok-e neki érzelmi biztonságot nyújtani? Gyakran elveszítem-e
türelmemet, indulatos vagyok-e vele? Van bátorságom és bizalmam,
hogy lassanként átadjam neki a felelősséget élete irányításáért? Hagyom-e, hogy önállósuljon? El tudom-e lassan engedni, nem a saját
tulajdonomnak tekinteni őt? Szeretem-e eléggé a szülőtársát – házastársamat – ahhoz, hogy gyermekünk biztonságban érezhesse magát
kölcsönös szeretetünkben? Engedem-e, hogy gyermekem testvérek
között nőjön fel, vagy önző okból csak egy vagy két gyermeket „vállalunk”? Köszönöm a figyelmet.
Sági József
Nyaralás a Mosel völgyében
Az Esztergom-Maintal baráti társaság a maintali testvérszervezettel
közösen Mosel- völgyi túrát szervez. Utazás: külön busszal.
Időpontja: 2011. augusztus 9-15.
Ár: 55 000 Ft, mely útiköltséget, ellátást, szállást is fedez,
maintali testvérszervezetünk jóvoltából, mivel a költségek
nagyobb részét magukra vállalták.
Esztergomból indulnánk 9-én, útközben Regensburgban rövid
városnézés, majd az esti órákban érkeznénk testvérvárosunkba
Maintalba. Itt egy éjszakát vendéglátó családoknál töltünk.
Másnap velük együtt indulnánk a Mosel- völgyébe. Az itteni
program nagyrészt meglepetés. Szállásunkról (hotel) csillagtúra
szerűen látogatnánk meg városokat, várakat...
14-én az esti órákban érkeznénk vissza Maintalba, ahol egy
újabb a vendéglátóknál eltöltött éjszaka után, 15-én a reggeli
órákban indulnánk haza.
Túránk célja, hogy a két város közötti kapcsolatot tovább építsük,
a már meglévő barátságokat mélyítsük és újakat alakítsunk.
Jelentkezés: Kőkuti Boglárka 06 (20) 592 – 9410
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„Áldott, aki az Úr ______________ jön!”
Melyik tartományba valósi Jézus?
Hogyan szerepel a próféta szavaiban, kinek a házából származik Jézus?
Ki lányának kell szólni a prófécia szerint?
Melyik városból származik Jézus?
Ezt terítette a nép Jézus elé az útra.
Minek a hegyéhez ért Jézus, amikor elküldte a tanítványokat?
Melyik városba vonult be Jézus?
Ennek az állatnak a hátán ült Jézus.

Köszönetnyilvánítás
Amikor kitavaszodik és a napsugarak éltető ereje beragyogja a földet
otthonainkban nagytakarítást rendezünk. Természetesen a rendrakásból nem maradhat ki a Jó Isten háza, a plébániatemplomunk sem.
Idén Plébános Atya április 9-re hirdette meg a takarítást.
Nagy öröm töltötte el szívünket, amikor láttuk, hogy milyen sok
kedves Testvérünk hallotta meg a hívó szót. Többek között a Hit
és Fény közösség fiataljai közül is jöttek ketten és külön szeretnénk kiemelni a Képviselőtestület „legifjabb” tagjának, Németh
Mara néninek a segítségét. Sok kéz hamar kész! - tartja a közmondás. Ez most is beigazolódott, hiszen jó sokan voltunk és el
tudtuk osztani a munkát. Serényen dolgoztunk, mint a kis hangyák, így nem telt bele sok idő és ragyogott a templom. Ki a padokat mosta, ki söpört, vagy éppen porszívózott. A gyóntatószékek is megtisztultak, hogy a kedves Testvérek szép tiszta környezetben tehessék le bűneiket. Még a sekrestye rendbetételére
is maradt energiánk. Igazi csapatként munkálkodtunk, így jó
hangulatban, gyorsan elszaladt az idő. Lelkes csapatunk a munka
végeztével, örömmel nézett végig a tiszta templomon.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját és a Jó Isten
bőséges áldása kísérje Őket. Fantasztikus adománya az Úrnak az
ilyen közösség. Akik eső szóra jönnek és kiveszik részüket a
munkából is. A szombat este elmondott rózsafüzért értük
ajánlottuk fel és azért, hogy még nagyon sokáig lehessünk együtt
és munkálkodhassunk templomunk szebbé tételén.
Számítunk mindenkire húsvét után is, amikor a sekrestye és a téli
kápolna fölött lévő termeket szeretnénk rendbe tenni. A pontos
időpont hirdetve lesz.
Mindnyájan hálát adhatunk a Jó Istennek, hogy egy ilyen
segítőkész közösség tagjai lehetünk. Mindenkinek áldott, békés
húsvéti ünnepeket kívánunk nagyon sok szeretettel:
Mátray Gabriella és Tapuskáné Orsi
Csatlakozva a föntiekhez, „lapzárta után” szeretném a Plébánia
nevében megköszönni Juhász István és a Géza Fejedelem Iskola
diákjainak önkéntes munkáját is, akik a héten fixálták a szenteltvíztartó fölötti vakolatot, így megszüntették a vakolathullást a
szenteltvízbe.
Harmai Gábor
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