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URUNK M ENNYB EM ENETELE
Olv.: ApCsel 1, 1-1 1

V: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

Sztl.: Ef 1, 17-23

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (Mt 28, 16-20)
Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek
azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.
Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
Elmélkedéshez
Miért kapott meg Jézus minden hatalmat? Miben különbözik az ő hatalma azokétól, akiket a tévé nagyhatalmaknak nevez?
Ismerek-e olyan hatalmat a földön, amely Jézuséra hasonlít?
• Hogyan kapcsolódok személyemben az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez?
• A parancs nem csak annyit jelent rám vonatkoztatva, hogy „legyek tanítvány”: azt is jelenti, hogy vegyek részt a tanításban. Hogyan
tanítom szeretteimet, családomat, barátaimat mindannak megtartására, amit Jézus parancsolt nekünk?
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
+ A vízivárosi ministránsok köszönik Süttőéknek, Orbánéknak,
Hidászéknak és Ottlikéknak azt, hogy segítségükkel nagy jól
sikerült a ministránskirándulás.
+ Köszönjük az Ettore cukrászdának a gyereknapra adott
fagyijegyeket!
+ Belvárosi Képviselő testületi ülés lesz hétfőn 18 órakor
+ Szentségimádást tartunk június 11-én, szombaton 13 órától a
téli kápolnában.
+ Napközis táborokat szerveznek plébániánk hívei, részletek a
Harangszóban.
+ A Te Deum szentmise június 12-én, vasárnap lesz.
+ Az önkéntesség hete keretében megvalósuló felújítási-festési
munkákat megkezdtük, további segítséget szeretnénk kérni,
kérjük a kitett lapon jelentkezzenek!
+ A Családtábor július 7 és 10 között lesz, kérjük, mindenki fizesse be azt az összeget, amit a jelentkezési lapon vállalt, vagy
ha ez túlságosan megterhelő, jelezze, megbeszéljük.
+ A héten
Esküdtek: Éberardt Péter és Csapó Kata.
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 júniusi általános imaszándéka:
hogy a papok, Jézus Szívével egyesülve, mindig hű tanúi
legyenek Isten gondoskodó és irgalmas szeretetének.
Missziós imaszándéka:
hogy a Szentlélek teremtsen közösségeinkből számos missziós
hivatást, akik magukat teljesen Isten országa terjesztésének
akarják szentelni.
Imádságot kérünk:
- idén bérmálkozókért
- betegség elfogadásáért
- gyermek megtéréséért
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Hány tanítvány találkozott Jézussal?
Melyik tartományba mentek a tanítványok?
Kinek az evangéliumát olvastuk?
Ide hívta fel őket Jézus.
Őket kell Jézus tanítványivá tenni.
„Én kaptam minden hatalmat ___________ és földön.”
Kinek a nevében kell az embereket megkeresztelni?
Az Atya, a Fiú és a ___________
Mária Rádió FM 97, 4
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Zarándoklat
Zarándoklat a Pilisszántóra. A csíksomlyói mise napján június
11-én 7:50-kor indulunk autóval Klastrompusztára. Onnan
gyalog Pilisszántóra. Jelentkezés gépkocsival ill. gépkocsira a
06 (20) 925 - 9363 számon.
Pünkösdi éjszakai zarándoklat Pilisszentlélekre. Indulás június
12-én hajnali 1/2 2-kor a Galagonyás úti kereszttől. Érkezés a
pünkösdi misére reggel 6 órára.
Meleg öltözet és világítóeszköz javasolt!
Meghívó
2011. június 10-én pénteken társasjátéknap lesz a Szent Imre
Kolping Házban (Népkert u. 1.). 14 órától kb. éjfélig.
60 féle társasjáték közül válogathatunk. Táblás és kártya,
egyszerű és összetett, komoly és humoros játékokkal egyaránt
találkozhattok!
Ha van játékod, amit szívesen megtanítanál, hozd magaddal! 8
éves kortól várunk szeretettel, hozd el családodat, barátaidat is!
Bővebb információ: Horváth Zoltán 06 (20) 775 - 2621
Napközis Táborok
Játékra és kalandozásra hívjuk a logika birodalmába 10 – 14
éves gyermekeket, hétköznap 9.00-től 12.30-ig.
Helyszín: Szent Imre Kolping Ház, Népkert u. 1.
Időpontok: június 14-17, 20-24, és június 27 - július 1.
A tábort az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány szervezi.
Jelentkezni lehet:
Lukács Anikónál 06 (30) 412 - 5212 és
Bálint Zsuzsánál 06 (20) 770 – 8291
A Belvárosi Plébánia épületében saját napközis tábor is lesz,
július 25-29 között lesz. Jelentkezni a Plébánián lehet.
Meghívó
A Laskai Osvát Antikvárium szeretettel meghív minden kedves
testvért új üzletük (Lőrinc utca 8.) megáldására június 9-én
16.45-re.
Továbbá szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 17 órára
„BOLDOG UTAK BÉKESSÉGE”
című zenés irodalmi műsorra.
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.
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A Család Éve – 11. rész
Az egri konferenciáról írt beszámolóm utolsó témáját terjedelmei
okok miatt megosztottam. A sokszor váláshoz vezető téveszmék,
önámítások második csoportját is gondoljuk át közösen:
6. A férj-uralmú házasság a jobb. Ez is tévedés. Isten a
házasságban egyenrangúnak akarta a férfit és a nőt. Ezt kétszer
is kinyilatkoztatta: a Paradicsomban és Jézus Krisztus életében.
Ez vezessen bennünket, amikor férfi és nő kapcsolatáról
gondolkodunk. Bárhogyan is alakítjuk együttélésünket: a
kölcsönös engedékenység, tisztelet, biztatás és az empátia
elengedhetetlen.
7. Ilyen vagyok, nem tudok megváltozni. Aki nem hajlandó
változni, voltaképpen Isten ellen lázad: másként akarja berendezni
életét, mint Ő. Az ember ui. mindig törekszik a jobbra, szebbre,
tökéletesebbre, - ám ez valóságban folytonos küzdelmet jelent.
Állandóan felül kell vizsgálnom viselkedésemet, s egyre jobban
hasonlóvá kell válnom Jézus Krisztushoz. – Ha a házastársak így
élnének, sokkal kevesebb volna válás. – Az ember nem változik
meg csak úgy „magától”. Ide akarat kell. A változás lehetséges és
szükséges, de ehhez 3 dolog elengedhetetlen: akarás +
engedelmesség + a Szentlélek ereje.
8. Volt egy házasságon kívüli kalandom – el kell válnunk. Egy
félrelépés súlyos és romboló, de nem helyrehozhatatlan, ha
mindkét házastárs akarja. A bűnös viszonyt persze fel kell
számolni, bűnbánatot kell tartani, bocsánatot kell kérni és
megbocsátani, majd újjáépíteni a házasságot. Az egyik fél
megszegte a szövetséget, ám ha mindketten akarják – és kell is
akarni – helyreállítható a kapcsolat.
9. Mindegy mit teszek, Isten úgyis megbocsát. Ő csakugyan
megbocsát, ha belátom és őszintén megbánom a bűneimet, de
ettől még igenis számít, hogy mit teszek. Tetteim természetes és
lelki következményekkel járnak. Ne vegyem hát olyan magától
értetődőnek Isten kegyelmét.
10. Már menthetetlen a helyzet… Ha feladtam, ha a jövő
teljesen reménytelennek tűnik, ha végképp (?) eltávolodtunk
egymástól, ha nem tudjuk kezelni a konfliktusokat, ha
bármekkorát hibáztam vagy bármi legyen is a probléma: higgyek
abban, hogy Isten akkor is tud cselekedni, amikor én már nem.
Neki száz útja an ott, ahol mi már egyet sem látunk. Ő meg tudja
változtatni az emberi szívet. Képes csodát tenni. A
legkétségbeejtőbb körülmények között is bármit el tud érni. Ő a
lehetőségek Istene. Közeledjek hozzá bátran! Imádkozzam
házasságomért! Küzdjek igazi ellenségemmel, a Sátánnal, s
reménykedve várjam, hogy Isten megsegítsen!
Ha házastársammal együtt bensőséges kapcsolatban maradunk
Istennel, házasságunk sugározni fogja ezt a meghitt kapcsolatot,
s elkerülhető a válás. Vegyük észre a mai szubkultúra
hazugságait, és – a Szentírás örök érvényű igazságaihoz
ragaszkodva – szálljunk szembe velük! Nincs házasság, amelyet
ne fenyegetne a válás, de kezünkben van a lehetőség, hogy
kivédjük ill. megelőzzük!
Befejezve beszámoló sorozatomat, megköszönöm Testvéreim
érdeklődő figyelmét. Kérjük együtt, hogy Istenünk kegyelme
növelje bennünk a szeretet és a felelősség érzését, hogy
családjaink valóban a jövő biztosítékai legyenek.
Szeretettel:
Sági József
HARANGSZÓ
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele
megjelenik hetenként
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