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H ÚSVÉT 5 . VASÁRNAP J A
V: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Sztl.: 1 Pét 2, 4-9
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 14, 1-12)
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám
házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek
nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út,
az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva
ismeritek őt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan
régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk
az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól
mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért
nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még
nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.”
Elmélkedéshez
• Mi az, ami a szívemet nyugtalanítja? Mit kell tennem, hogy Jézusban megnyugodjak?
• Sok igazságot ismerünk. Pl. 2 X 2 = 4, stb. Mi Jézus igazsága? Miben hasonlít ezekre az egyszerű igazságokra, miben más?
• Mit tettem, ami nagyobb, mint Jézus tettei? Vagy mire gondol itt az evangélium?
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.: ApCsel 6, 1-7

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)
HIRDETÉSEK
+ Gyereknap lesz május 29-én vasárnap 15 órától a plébánián.
+ A Te Deum szentmise június 12-én, vasárnap lesz.
+ Egerszalóki Ifjúsági Találkozó lesz július 13 és 17 között.
+ Az elsőáldozás a Belvárosban 2011. október 2-án
a Vizivárosban 2011 október 9-én lesz.

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:
- Hálából a Hit és Fény mozgalom 25. jubileumáért
- érettségizőkért és a vizsgázókért
- anya és lányáért
Cantate Domino…
Egyházzenei hangverseny lesz a ferences templomban, 2011.
május 29-én, vasárnap 18 órakor, amelyen közreműködik az
Esztergomi Monteverdi Kórus. Mindenkit szeretettel várnak!
TAKI

+ A héten
Kereszteltük: Juhász Csenge Zsófiát.
Temettük: Harangozó Istvánnét és Varga Tibort.
+ Egy éve májusban
Kereszteltük: Molnár Nórát, Nagy Zselykét, Monostori
Kinga Alexandrát, Marek Boróka Júliát, Vodicska
Botondot, Kómár Elizabetet, Cserni Dávid Lászlót, Faragó
Noémit, Balogh Mátét, Némedi Jázmin Petrát, Acél
Moémit, Fekete Fannit, Sádli Gyulát.
Esküdtek: Nemes Gábor és Nagy Ágnes.
Temettük: Szabó Mártonnét, Szudics Gyulát, Patonay
Jánosnét, Csordás Andrást, Dr. Kremper Juliannát,
Gerendás Gyulánét.

1. Kiben kel hinni?
h) az Istenben
p) a szentekben
l) egymásban
2. Hol van sok hely az emberek számára?
e) a Földön
i) az Isten házában á) a Pokolban
3. Kikhez beszélt Jézus?
s) farizeusokhoz z) vámosokhoz
t) tanítványokhoz
4. Ki mondta azt, hogy nem tudja az utat?
s) Fülöp
t) Tamás
k) Péter
5. Ki kérte Jézust, hogy mutassa meg az Atyát?
e) Fülöp
i) Tamás
o) Péter
6. „Én vagyok az út, az igazság és az ___________.”
v) kapu
l) élet
d) ítélkezés
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Felhívás
Amint kedves Testvéreink is látják, a plébánia és a közösségi épületrészek tetőrekonstrukciója folyamatban van. Sajnos az öreg palafedés amortizálódott, a közösségi terem tetőszerkezete pedig annyira
korhadt volt, hogy életveszélyessé vált. A munkálatok elvégzéséhez
Főegyházmegyénk jelentős segítséget nyújtott, de az egyházközségünknek önrésszel kell hozzájárulni a pénzügyi fedezethez.
Az elmúlt években a templom és oltár rekonstrukciója kapcsán
Testvéreink tiszteletreméltó és tanúságtevő módon segítették a
pénzügyi fedezet megteremtését. Ezért is bátorkodunk nagylelkű
Testvéreinkhez fordulni támogatásért a már folyó munkálatok
esetében is.
A tetőmunkálatokhoz hasonló sürgősségű a tönkrement öreg
kerti kapu felújítása is. A kaput egyidejűleg szélesítenünk is kell,
hogy tehergépjármű is beférjen a templomjavítások érdekében.
Továbbá az urnás temetkezési helyek bővítését is számításba
vettük, mivel jelentős igény mutatkozik a templomi
temetkezésre; ugyanakkor a befolyó összegek templomunk
javítási munkáinál forrásul szolgálnak.
Gondjainkat azért tárjuk kedves Testvéreink elé, hogy így
tájékozódva átérezzék közös feladataink súlyát és lehetőségeik
mértéke szerint megértően segítsenek a problémák közös
megoldásában. – Ezúton is megköszönve eddigi segítségüket,
tisztelettel kérjük a jelen sürgős kötelezettségek megoldásában
áldozatos segítségnyújtásukat téglajegyek vásárlásával.
A téglajegy-váltó Testvérink erőfeszítéseit megköszönve,
megörökítjük a Historia Domusban, hogy késői utódaik is
tisztelettel emlékezhessenek nemeslelkű elődeik templomépítő
munkásságáról és példát vehessenek keresztény tudatosságukról.
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sági József
Karitász hírek
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ebben az évben is
felhívással fordult a hívekhez, melyben kérte, hogy ki-ki lehetősége
szerint élelmiszerrel, adománnyal segítse a rászorulókat. Ezúttal nem
perselygyűjtésre került sor, hanem arra, hogy szerény
lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel, esetleg anyagiakkal
járuljanak hozzá a családok évében meghirdetett akcióhoz. Idén több
adomány gyűlt össze mint az elmúlt évben. Megható érzés volt
megtapasztalni, hogy azok is adtak akiknek maguknak is kevés van.
Összesen 724,5 kg élelmiszer merült kiosztásra a két templomban
összegyűjtött adományokból. 194 fő részesült támogatásban. Két
önkéntesnek is köszönet Földesi Riának és Szentkirályiné Juditnak
a csomagok összeállításában és az osztásban való részvételért. A
nagyböjti akció sikernek minősíthető, akik kaptak rendkívül
hálásak, akik pedig adtak azok örültek, mert az ő szívük
megfényesedett húsvétra. Köszönet mindenkinek, aki a kinyújtott
karokat meglátta és adott, segített.
A Karitász csoport ezen felül a rendszeresen látogatott
embereknek is szeretett volna húsvéti csomaggal kedveskedni.
Lehetőségeink szerények voltak. A segítség pedig, mint a
gondviselés mindig jókor érkezik. Most dr. Kanász Gábor
támogatónk részéről, mintha megérezte volna szorult helyzetünket.
Köszönet érte, mert így magányos emberek ünnepét tudtuk még
szebbé tenni, tudtunk egy kis pluszt vinni a lelki segítségen túl is.
A dunabogdányi HEIM pékség vezetőjének is köszönet, Heim
Ferenc az elmúlt évhez hasonlóan az idén is időre biztosította a
kisebb méretű, csodálatos kalácsokat a csomagba.
Szeretnék köszönetet mondani az „Árkád” édességbolt tulajdonosának Horvát Ernőné, Erikának, hogy adományával lehetővé tette
a húsvéti csoki keresést a templomkertben a gyerekeknek.
Persze nem hagyhatom ki munkatársaimat, akik a csomagok
szétosztásában részt vállaltak, páran vállalva a betegség miatt
kieső munkatársak helyett is a feladatot.
Minden adományozónak szeretnék köszönetet mondani a
rászorulók és Karitász csoport nevében. Galambosi Lajosné
Karitász vezető
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Meghívó
A Laskai Osvát Antikvárium szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt Zichy Mihály emlékezete című előadásra, május 25én, szerdán 18 órára!
Továbbá szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
RENATE WELSH: Szorítsd meg a kezem és
ANTON GOTS OSC: Utunk Jelei
című könyvek bemutatójára, május 28-én, szombaton 17 órára!
Kóruskirándulás Nagybörzsönyben
Nagy öröm érte kórusunkat, ugyanis Plébános Atya jóvoltából
elmehettünk Nagybörzsönybe és az ottani plébánián egy éjszakát
eltöltve két napos kiránduláson vehettünk részt.
Május 13-án, pénteken délután indultunk útnak Párkány,
Garamkövesd, Letkés érintésével a Börzsöny-patak és az Ipoly
által szegélyezett településre. A falu már az Árpád-korban is létezett és később bányásztelepülés lett. Gazdag arany, ezüst, ólom és
kénkészletekkel rendelkezett. Ahogy megérkeztünk Nagybörzsönybe szép tisztaság és rend fogadott bennünket. Gondozott kertek, gyönyörű parkok között vitt az utunk a szállásunkra. Odaérve
lepakoltuk holmijainkat és némi frissítő elfogyasztása után önfeledt éneklésbe kezdtünk. Ez csak amolyan örömzene volt a magunk szórakoztatására. Előkerültek magyar nóták, régebbi és újabb
dalok, így a péntek délutáni próbánk sem maradt el. Lak Gábor
atya és néhány kórustársunk csak este tudott csatlakozni hozzánk.
Örömmel vettük érkezésüket és immár teljes létszámban elfogyaszthattuk vacsoránkat, a finom pörköltet nokedlival. Ezután
kerülhetett sor Karnagy Urunk meglepetésére. Átsétáltunk a közelben található Bányász templomba, melynek elődjét a XIII. században betelepült kiváltságos német vendégek építették. A mainál
kisebb eredeti templom alaprajzát a helyreállítások során a padlózaton téglákkal jelölték. Belépve Isten házába igazán megkapó
látványban lehetett részünk. Teljes sötétségben csak gyertyák és
mécsesek szolgáltattak némi fényt. Ebben a sejtelmes félhomályban foglaltunk helyet és hallgattuk meg Inotay Gyuri kedves szavait, majd orgonajátékát. Ezzel a szép élménnyel gazdagodva tértünk vissza szállásunkra és hajtottuk álomra fejünket.
Szombaton délelőtt túráztunk egyet a környéken, megnéztük a
Vízimalmot, a Kisvasutat. Hegyes-völgyes utakon sétáltunk
keresztül, hallgattuk a madarak énekét és az utunkat kísérő hegyi
patak csorgását. Közben lehetőség nyílt beszélgetésre, egymás
jobb megismerésére. Kellemesen elfáradva tértünk vissza
szálláshelyünkre és hazafelé indulva útba ejtettük a falu határában
lévő Szent István vértanú templomot, melyet a néphagyomány
szerint Szent István királyunk emeltetett. Érdekessége, hogy
világítás nincs benne, hanem a felkelő nap világítja meg először a
szentélyt, majd végighaladva az oldalán lévő ablakokon át az
egész épületet és este a bejáratot. Sok szép élménnyel és
információval gazdagodva térhettünk vissza otthonainkba.
Igazán jól éreztem magam Nagybörzsönyben, hiszen nemcsak a
hétköznapok forgatagában találkoztam kórustársaimmal, amikor
énekelünk, némi humorral átszőtt próbákat tartunk. A
kirándulásokon lehetőség van, hogy beszélgessünk egymással,
hogy meghallgassuk egymást és ez által közelebb kerüljünk
egymáshoz. Az ilyen alkalmakkor lehetünk igazi közösséggé.
Ez úton szeretném megköszönni Plébános Atyának, Inotay
Gyurinak, hogy ilyen jó programon vehettem részt és remélem,
hogy nem ez volt az utolsó és még nagyon sokszor leszünk
együtt békében és szeretetben.
Tapuskáné Orsi
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
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