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Az Esztergom- Belvárosi és Vizivárosi Plébánia Hírlevele

Olv.: ApCsel 2, 14a. 36-41

H ÚSVÉT 4 . – J Ó P ÁSZTO R VASÁRNAP J A
V: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 10, 1-10)

2011. május 15.
Sztl.: 1 Pét 2, 20b-25

Abban az időben így szólt Jézus:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón
megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután
mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen
hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.
Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A
tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”
Elmélkedéshez
• Kik a tolvajok és rablók, akik az én „aklomba” akarnak bejönni? Hogyan ismerem föl őket?
• Miről ismerem föl Jézus hangját?
• Mi az élet és a bőség, amit Jézustól kaptam?
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, 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)
HIRDETÉSEK
+ Egerszalóki Ifjúsági Találkozó lesz július 13 és 17 között.
+ A Plébánia telefonszáma megváltozott, az új szám a Harangszó impresszumában olvasható.
+ A héten
Kereszteltük: Szabó Noémi Dorkát.
Esküdtek: Bognár Péter és Tarkó Gabriella.
Temettük: Bohner Ferenc Józsefet és Király Kálmánt.
Imaóra
Imaóra lesz a Kerek templomban május 17-én, kedden 18
órakor. A Család Évében most az anyai hivatásról elmélkedünk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Vendégeink lesznek: Szontagh Judit, Pálmai Árpád és ferences
diákjai.
Magyar Katolikus Egyház 0011
Esztergom-Belvárosi Plébániát Felújító és Fenntartó Alapítvány
18600227-2-11
Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

Imaszándékok
Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy
Miatyánkot vagy egy Üdvözlégyet vagy más megfelelőnek tűnő
imádságot elmondani szíveskedjenek!
Szentatya májusi általános imaszándéka:
hogy azok, akik a médiában dolgoznak, mindig tiszteljék az igazságot,
a szolidaritást és minden egyes személy méltóságát.
Missziós imaszándéka:
hogy adja meg az Úr az egyháznak Kínában az erőt, hogy kitartson
az Evangélium iránti hűségben és növekedjen az egységben.
Imádságot kérünk:
- családtáborért
- kispapokért
- hálából szükségből való szabadulásért
Meghívó
A Laskai Osvát Antikvárium szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt Szedő Dénes összes művei című könyv bemutatójára,
május 19-én, csütörtökön 18 órára!
TAKI
1. Ki az, aki nme a kapun megy a juhok aklába?
j) farkas
p) rabló
l) a gazdájuk
2. A gazdájuk milyét ismerik meg a juhok?
e) arcát
á) hangját
í) szagát
3. Hogyan szólítja a juhokat?
s) nevükön
z) sehogy
t) juhoknak
4. Mit tesznek a juhok, ha a gazdájuk hívja őket?
s) elfutnak
z) követik
k) legelnek
5. Mit tsznek, ha idegen hívja őket?
t) elfutnak
l) követik
v) legelnek
6. „Én vagyok a juhok számára a ________.”
o) kapu
i) bejárat
a) gazda
7. Miért jön a tolvaj?
c) hogy hozzon r) ölni és pusztítani h) barátkozni
Mária Rádió FM 97, 4
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Első péntekes betegellátás
„Beteg közületek valaki? Hivassa az egyház papjait!” (Jak)
Azon testvéreket, akik tartós betegségük miatt több hónapon át,
vagy emberi számítás szerint soha többé nem tudnak templomba
jönni, minden hónap első péntekén szívesen meglátogatjuk.
Ezen alkalmakkor elvégezhetik gyónásukat és szentáldozáshoz
járulhatnak. Kérjük a hozzátartozók azzal is gondoskodjanak
betegeikről, hogy ezt a szolgálatot kérik számukra.
Megjegyzés: e szolgálat szempontjából fontosak a plébániahatárok: minden beteg esetében a területileg illetékes plébániát
kell megkeresni. Tájékoztatást mindenkinek készséggel adunk.
Zarándoklat Márianosztrára
A katolikus hagyomány szerint május Mária hónapja. Évek óta gyalogos zarándoklatot teszünk ilyenkor Márianosztrára. Az idei zarándoklat május 21-én szombaton lesz. Esztergomból a 7:50-es visegrádi busszal utazunk Marótig, ahonnan gyalogosan megyünk
Márianosztrára. A távolság 7.5 kilométer. Utunkon Szűcs Ferenc
Imre pálos testvér lesz a lelki vezetőnk. Csatlakozási lehetőség Szobon 9-kor, illetve 12:30-kor a Márianosztrai Kegytemplomban, ahol
Borsos János József pálos atya fog misét mondani nekünk. Idén nem
fogunk a márianosztrai étteremben ebédelni, úgyhogy kérek mindenkit, hogy saját élelmezéséről megfelelően gondoskodjon.
A Márianosztrai Kegytemplom idén többszörösen ünnepel:
Borsos atya és Imre János Csanád atya pappá szentelésének 50.
évfordulója lesz a nyáron, valamint az ősszel történik a 300 éves
kegykép új koronával való megkoronázása is. Zarándoklatot
felajánljuk e három jeles eseményre is.
További információ: Kuti István 06 (20) 925 – 9363
Kirándulás Kassára
Kassára hívjuk a kedves híveket május 21-én, szombaton. Az út
kb. 4 órás. Utunk fő célja a dóm megtekintése, amely a gótikus
építészet legszebb alkotásai közé tartozik. A templomban
idegenvezetést kapunk. Lemegyünk a kriptába is, ahol II.
Rákóczi Ferenc és édesanyja Zrínyi Ilona nyugszik. Hamvaikat
1906-ban hozták ide Rodostóból. Majd kb. 2 órás
idegenvezetéssel megnézzük a város nevezetességeit. A tervezett
program után kb. 1 ½ órás szabadidő lesz.
Indulás pontosan reggel 6 órakor a templom elől. A MáriaValéria hídon megyünk át és szlovák területen haladunk.
Hazaérkezés kb. 21 órakor.
Jelentkezni lehet (befizetéssel együtt) a Szt. István kápolnai
szentmisék előtt és után, valamint vasárnap a belvárosi templom
½ 12-es miséje előtt és után.
Az út költsége 3 300 Ft, nyugdíjasoknak 2 100 Ft, valamint
mindenkinek 1 euró az idegenvezetőnek.
Enni és innivalót mindenki hozzon magával!
Sinkáné Vera
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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A Család Éve – 9. rész
Az egri konferencián megfogalmazott igazságok Istenünk tervét
tükrözik, mi HÁZASPÁROK HISSZÜK, hogy családunk
boldogságát szolgálják azok:
HISSZÜK, hogy minden személy egyedi. Így két egyedi személy
kapcsolata is csak egyedi lehet. Ezért nem irányíthatják
egyetemes törvények és nincs olyan házassági szakértő,
aki mindent meg tud mondani, milyen legyen kettőnk
kapcsolata. Feladatunk, hogy felfedezzük, növeljük és
megéljük kapcsolatunkat.
HISSZÜK, hogy minden házaspárnak szüksége van más
házaspár segítségére fennmaradásához.
HISSZÜK, hogy szeretetkapcsolatunk, házasságunk dinamikus,
növekvőben lévő valóság. Nem lehet korlátozott, mert a
szeretet – akárcsak maga az Isten – határtalan. Így a
szeretetkapcsolat soha nem érheti el végső állapotot, felső
csúcsát.
HISSZÜK, hogy a párbeszéd, az érzelmek folyamatos és
kölcsönös kinyilvánítása házasságunk éltető vérkeringése.
HISSZÜK, hogy az élet törvényszerűsége: látszat –valóság –
csalódás – öröm egymást követik. Ez az élet természetes
folyása. Ez mutatja, hogy növekszünk. Hasonló ez a
születés – élet – halál – feltámadás egymást követő
szakaszához.
HISSZÜK, hogy gyerekeink soha nem tanulhatják meg, mi a
szeretet, ha nem tapasztalták azt meg kiskorukban otthon:
különösen apjuk, anyjuk szeretetén keresztül. A
legfontosabb, amit egy édesapa a gyermekeiért tehet,
hogy szereti édesanyjukat. Az anya számára pedig az,
hogy gyermekei apját szereti.
HISSZÜK, hogy Isten megismerése és a belé vetett hit
legtöbbünk számára a szerető emberi kapcsolatuk útján
érhető el. Ennek a tapasztalatnak a legtermészetesebb
helye a házasság. Ez Isten terve.
HISSZÜK, hogy a férj és feleség közti házastársi kapcsolat, a
szeretet élő lelkülete, Isten eleven képe közöttünk. A
házasság a szeretet közössége, Isten terveiben az egyedi
emberi személyek egységét szolgálja.
HISSZÜK, hogy az az öröm és szépség, amelyet Isten nekünk
szánt a házasság szentségében, messze meghaladja
legmerészebb álmainkat is.
HISSZÜK, hogy a házastársi szerelem, mint minden szeretet,
természeténél fogva apostoli jellegű. Ha valódi, nem
tarthatjuk meg magunknak, hanem nyitva kell állnia az
egész világ felé. A szeretetnek természete ugyanis, hogy
túl akarja szárnyalni önmagát.
HISSZÜK, hogy nem adhatjuk a világnak, amink nincs. Hogyan
akarhatná valaki megoldani a világ gondjait, hogy
akarhatna másokkal kapcsolatba lépni, vagy gyógyítani
az elidegenedett társadalom sebeit, hanem tud szót érteni,
ha elidegenedett attól a személytől, akit kiválasztott, hogy
„ásókapáig” vele éljen?
Köszönöm a figyelmet.
Sági József
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./Fax.: (33) 999 – 041, Mobil: (20) 775 – 2841
A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
e-mail: harangszo@egomnet. hu

